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 المستخمص
يرتبط نشكء االضرابات بتاريخ الحركات العمالية كنضاؿ العماؿ في سبيل انصافيا،    

عند سمب حقكقو ككجكد صعكبات في ظركؼ عممو، فطالب باسترجاعيا كبتحسيف 
كىك مرتبط معو بعقد  ظركؼ عممو، كتكررت لديو المطالبات كرب العمل ال يصغي لو،

مف عقكد القانكف الخاص، فتكلد لديو فكرة ترؾ العمل أؼ االضراب إلرغاـ االدارة عمى 
االستجابة لمطالبو المشركعة كجكبيت تمؾ الخطكة بالقكة كالتجريـ، كبعد صراع طكيل 
كمرير مع اصحاب العمل كاالنظمة الحاكمة، اقر االضراب كحق، لمعامل ممارستو 

 لغبف مف قبل االدارة. عند تعرضو
فقد نص دساتير دكؿ عديدة عمى اعتبار االضراب حق كصدر قكانيف تنظـ عمل    

العماؿ كتقر بو كحق لو ممارستو بالطرؽ السممية، كانعكس ذلؾ االمر في االخذ بو في 
المكاثيق العالمية كاالقميمية كاالتفاقيات الدكلية، كاصبح حق مف حقكؽ االنساف 

كاالقتصادية كحتى السياسية، حيث اضحى لالضراب سند تنظيمي عالمي االجتماعية 
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كاقميمي كدكلي، ليس بالسيكلة لحككمات الدكؿ التغاضي عنو، كفي دكؿ اخرػ صار 
 لمجميع ممارسة ىذا الحق الدستكرؼ.

بيد اف امر االعتراؼ بحق االضراب في دكؿ االخرػ اقتصر عمى فئة العماؿ في    
اف يترجـ ذلؾ االمر بشمكؿ فئة اخرػ كىك شريحة المكظفيف،  القطاع الخاص، دكف 

الذيف حرمكا مف ممارسة ىذا الحق الدستكرؼ نظرا لمركزىـ الكظيفي المنظـ بالقانكني 
العاـ كذلؾ بحجة تكقف سير المرفق العاـ بانتظاـ ك اطراد، كالجل ذلؾ جـر كل مف 

 يقكـ بو جنائيا ك اداريا.
بيف ما تقرره بعض الدساتير كبيف ما شرعت في السابق، كعميو فقد ظير تعارض    

كنجح فقياء القانكف المقارف برفعو، فذىب االغمبية منيـ الى تطبيق النص الدستكرؼ 
لالضراب حتى عند عدـ تنظيمو مف قبل المشرع كاىماؿ النص الجزائي المجـر لو، 

بشركط معينة بذلؾ اصبح لممكظفكف في القطاع العاـ الحق بممارسة االضراب ك 
كبالطرؽ السممية، مع مراعاة ضماف سير المرفق العاـ بانتظاـ كاطراد، كايد ذلؾ 
القضاء المقارف بقراراتو، كاعتبركه تقاعس لمبرلماف في تنظيمو اليعني التضحية بالحق، 
خصكصا في الدكؿ التي كقعت اتفاقيات حقكؽ انساف دكلية كمنيا مصركالعراؽ، 

بمثابة قانكنيما الداخمي المستكجب تطبيقو كالذؼ لغى القانكف كغدت ىذه االتفاقيات 
الذؼ كاف يجرمو، كبذلؾ اصبح حق االضراب كسيمة فعالة لممطالبة بالحقكؽ لمجميع 

 كمنيـ مكظفيف كلـ يعد االضراب جريمة يعاقب عميو القانكف.
 اضراب, المكظفيف, الدستكر الكممات المفتاحية:

extract 

The emergence of strikes is related to the history of labor 

movements and the workers ’struggle for fairness, when his 

rights are taken away and there are difficulties in his work 

conditions, so he demanded to recover them and improve 

working conditions. That is, the strike to force the management 

to respond to his legitimate demands, and that step was met 

with force and criminalization, and after a long and bitter 

struggle with employers and the ruling systems, the strike was 

approved as a right. 
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    The constitutions of many countries have stipulated that strikes 

are a right and laws have been issued that regulate the work of 

workers and recognize it as a right for him to exercise it by 

peaceful means. Global, regional and international, it is not easy 

for state governments to overlook it, and in other countries 

everyone has practiced this constitutionalright. 

    However, the issue of recognition of the right to strike in other 

countries was limited to the category of workers in the private 

sector, without translating that order into the inclusion of another 

group, which is the segment of employees, who were denied the 

exercise of this constitutional right due to their position in the 

work regulated by public law under the pretext that the 

functioning of the public facility is stopped regularly and 

Increasingly, and for this, everyone who does it criminally and 

administratively is guilty. 

    Accordingly, a contradiction appeared between what was 

decided by some constitutions and what was previously legislated, 

and comparative law jurists succeeded in lifting it. Strike, under 

certain conditions and by peaceful means, taking into account 

ensuring the regular and steady functioning of the public utility, 

The comparative judiciary supported that with its decisions, and 

considered it a failure of the parliament to organize it that does not 

mean sacrificing the right, especially in countries that signed 

international human rights agreements, including Egypt and Iraq, 

and these agreements became their domestic law to be applied and 

which abolished the law that was criminalizing it, and thus the 

right to strike became an effective means of claiming rights For 

all, including employees, the strike is no longer a crime 

punishable by law. 

Keywords: strike, employees, constitution 
 المقدمة

حدػ اسس نظاميا      يعتبر حق اإلضراب ركيزة ميمة مف ركائز الدكؿ المتحضرة، كا 
الدستكرؼ كالقانكني كىك حق معترؼ بو لمكافة، كدليل عمى كصكؿ حماية حقكؽ اإلنساف 
كحرياتو فييا الى درجة كبيرة مف الرقي، كيعد كذلؾ آخر كسيمة سممية يمجا الييا 
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بيدؼ ازدياد الضغط عمييا لمقياـ بسياسات معينة الممتعضكف عف سياسات اإلدارة، 
 اكتعديل ماىك متبع اك الرجكع عنيا.

اف المتسمطيف في الدكؿ النامية كبالذات دكؿ شرؽ االكسط، قد ال يعترفكف بيذا     
الحق، كقد يقركف بو لكف اليستجيبكف لو بسيكلة كبسرعة، فيمنحكف لمعماؿ كاليمنحكنو 

االخير أسكة باألكؿ اف يطالب بحقكقو الدستكرية كبالطرؽ  لممكظفيف، مع انو مف حق
السممية كىك محكـك بقكاعد القانكف العاـ التنظيمية، كلو في ذلؾ اف يمجأ الى اإلضراب 
عندما اليستجيب االدارة لو، مستندا عمى ما نص في االدساتير كالقكانيف كالمكاثيق 

كقضاءا، مما يحتـ عمى مشرعييا  كاالتفاقيات الدكلية، كعمى ماىك معترؼ بو فقيا
 كاداراتيا تغير مكاقفيـ بما ينسجـ مع الكضع الدكلي المعاصر.

كلتفادؼ ذلؾ ينبغي النص عمى حق االضراب صراحة كبدكف غمكض في الدساتير    
كالقكانيف السارية في تمؾ الدكؿ، كمف ضمنيـ المكظفيف كجعمو حقا اليجكز المساس بو، 

ف يشعر باف كرامتو مياف في ظل تمؾ اإلدارة المتسمطة، حينيا قد كبغير ذلؾ فاف المكظ
 يتحكؿ اإلضراب الى اساليب احتجاجية اخرػ غير المحمكدة عقباىا.

باعتبار االضراب حق لإلنساف ككسيمة لممطالبة بحقكؽ أخرػ، ك كسيمة اىمية البحث:
امميف بدكائر الدكلة فعالة لرفع الرذيمة عنو مف لدف اإلدارة، كانو حق دستكرؼ يحق لمع

،كاليمكف لالدارة اإلحتجاج بتكقف المرفق (1)ممارستو النو عبارة عف حرية التعبيرعف الرأؼ
 عف العمل كدكاـ سيره.

 فاألولاف السبب في ذلؾ احدىما مكضكعي كاآلخر ذاتي، سبب اختيار موضوع البحث:
القتصادية كاالجتماعية تكمف في ما لإلضراب مف اىمية بالغة في حياة االمـ كتحكالتو ا

يتمخص في اىماؿ كقصكر المشرع ليذا الحق، مف حيث عدـ  الثانيكالسياسية، كاما 
تنظيمو بشكل كاؼ خصكصا لممكظفيف كلجكء االدارة إلعماؿ نصكص اخرػ تمنعو مف 

 الحق، مع منحو لفئة اخرػ.
                                                           

(1   )
ٚلض ػغفٗ ِشغٚع لجْٔٛ دغ٠ز ثٌضؼذ١غ ػٓ ثٌغأٞ ٚثإلجضّجع ٚثٌضظج٘غ ثٌـٍّٟ ثٌؼغثلٟ  ٌـٕز 

ٚ فٟ ثٌّجصر ثألٌٚٝ ِٕٗ دجٌمٛي )أٚالـ دغ٠ز ثٌضؼذ١غ ػٓ ثٌغأٞ: دغ٠ز ثٌّٛثؽٓ فٟ ثٌضؼذ١غ ػٓ  7102

ثفىجعٖ ٚآعثةٗ دجٌمٛي ثٚ ثٌىضجدز ثٚ ثٌضظ٠ٛغ ثٚ دأ٠ز ٚؿ١ٍز أسغٜ ِٕجؿذز دّج ال ٠شً دجٌٕظجَ ثٌؼجَ أٚ 

 .2727-12-4ث٢صثح ثٌؼجِز(، ثٌّٕشٛعػٍٝ ِٛلغ ِجٍؾ ثٌٕٛثح ثٌؼغثلٟ صجع٠ز ثٌؼ٠جعر 
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و عمى ينطكؼ اليدؼ مف البحث عمى تكعية المكظف كبمعظـ صنكفاليدف من البحث: 
اف لمقكاعد الدستكرية السمك عمى القكاعد القانكنية كباالخص تمؾ المنظمة لحق 
اإلضراب، كبياف بأف ليـ ممارسة ىذا الحق المقدس كغيرىـ، ككذلؾ ييدؼ الى تصكيب 
ممارسات الحككمة عند إنحرافيا، مع التركيز عمى مكاطف الضعف كالنقص كالتعارض 

 ية.في التشريعات كالدساتير العراق
 تتككف فرضية البحث مف : فرضية البحث :

اف اإلضراب حق دستكرؼ، كحق مف حقكؽ االنساف كحق مف الحقكؽ االجتماعية  .1
كاالقتصادية كالسياسية يعمك عمى القكاعد القانكنية الدنيا المنصكص فيو كىك يسمك 

 عميو.
يجكز ليـ اف قياـ المكظفيف باإلضراب ليس بجريمة معاقب عمييا جزائيا كاداريا،  .2

ممارستو عند عدـ اإلستجابة لممطالب بعد استنفاد جميع الطرؽ السممية المشركعة، 
مع مراعاة اجراء التكازف بيف حق المكظفيف في االضراب كحق االدارة في سير 

 المرفق العاـ بانتظاـ كاطراد.
اف كجكد نص دستكرؼ غامض بشأف الحق في في حرية التعبير في الدستكر  .3

حالي الغير متضمف لحق االضراب مباشرة، ال يعصف بالحق كاليجرده مف العراقي ال
 قيمتو.

كجكد تعارض بيف نص دستكرؼ كآخر جزائي سابق لكضعو، كينبغي رفع النص  .4
الغاء النص الجزائي  الجزائي سكاء بابطالو دستكريا، اكمف قبل المحكمة االتحادية، أكا 

 برلمانيا .
في العراؽ، يتحتـ االعتراؼ بالحق في االضراب كما  اف الممارسة الفعمية لمديمقراطية .5

تـ االقرار بو فقيا كقانكنا مقارنا، كبالذات لشريحة المكظفيف الغير االساسييف في 
المرافق العامة بمكجب قانكف مستقل كعادؿ، مع اجراء تكازف بيف ما يقرره الحق 

مف خالؿ مراعاة تكفير  الدستكرؼ كما يقتضيو دكاـ سير المرفق العاـ بانتظاـ كاطراد،
الحد االدنى لمخدمات في المرافق العامة الضركرية، كذلؾ باف يككف مشابيا لما ىك 

 مكجكد في بعض الدكؿ الغربية.



 إضراب الموظفين بين حق دستوري و فعل معاقب عليه في القانون

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

323 

اف التساؤالت التي يحاكؿ البحث االجابة عنيا ىي:ماىي طبيعة الحق اشكالية البحث:
ك حق جماعي في االضراب، ىل ىك حق فردؼ حتى يجكز محاكمة مرتكبو، اـ ى

يمارس عمى شكل مجمكعة كال يقتضى محاكمة مرتكبييا؟، ما مدػ مشركعية االضراب 
داخميا كاقميميا كدكليا؟، كيف العمل حيف يككف اإلضراب مباح كحق كمعاقب عميو 
كفعل؟، ىل اف لمقكانيف العادية السارية اف يتعارض الدساتير المكضكعة بعدىا؟، كىل 

القكاعد التي سبقت صدكرىا؟، كىل يجكز تنيظـ اإلضراب في لتمؾ الدساتير اف تحكـ 
طراد ليحق لممكظف  قانكف مستقل يراعي مبدأ دكاـ سير المرافق العامة بإنتظاـ كا 
ممارستو؟ كعند كجكد تعارض بيف حق المكظف في االضراب كمبدا سير المرفق بانتظاـ 

؟، اـ اف لمتكيف كاطراد كىل ستؤدؼ بالنتيجة الى االطاحة بحق عمى حساب آخر
 الصحيح بشاف حق المكظفيف في االضراب مف لدف الفقو كالقضاء المقارف نيج آخر؟.

اف دراستنا لإلضراب تشبو مف حيث اقراره لممكظف ك ربما تختمف  الدراسات السابقة:
عف تمؾ التي سبقتنا مف حيث التركيز عمى كجكد تعارض بيف الدستكر كالقانكف، كىناؾ 

ات كتبت في العراؽ مقارنة بما كتبت في الجزائر، كعميو فانو ينبغي قمة مف الدراس
 اإلشارة الى بعض منيا ككاآلتي:

دباخ فكزية، حق المكظف العمكمي في المجكء الى اإلضراب، رسالة ماجستير،  -1
تخصص الحقكؽ كالحريات العامة،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية، بجامعة قاصدؼ 

 .2116كرقمة، -مرباح
سعيد فركرؼ غافل، اإلضراب الكظيفي، دكتكراه، كمية الحقكؽ جامعة النيريف، بغداد،  -2

2119. 
عمي دمحم الجبالي، احقية المكظفيف العاميف في اإلضراب في القانكف االردني، رسالة  -3

 ..2114ماجستير، كمية الحقكؽ جامعة الشرؽ االكسط ، 
ة لممارسة حق اإلضراب في الكظيفة عكيسات لحسف، الضمانات كالضكابط القانكني -4

العامة، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية، جامعة الدكتكر الطاىر مكالؼ 
 ..2117-2116سعيدة، الجزائر، 
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ميثـ غانـ جبر المحمكدؼ، حق اإلضراب بيف الحظر كاالباحة، دراسة مقارنة، دار  -5
 .2116الفكر كالقانكف، مصر، الطبعة األكلى، 

تـ االستعانة بالنصكص الدستكرية كالقانكنية في العراؽ كفي بعض  منيجية البحث :
الدكؿ العربية كالغربية كالمكاثيق كاالتفاقيات الدكلية، كلذلؾ اعتمد المنيج التاريخي 

 كالتحميمي كالكصفي المقارف.
عل اف اطار البحث تتضمف التركيز عمى دراسة اإلضراب كحق مباح ككف نطاق البحث:

مجـر مف حيث تنظيمو الدساتير كالمكاثيق كاإلتفاقيات كاالتفاقيات الدكلية، ككذلؾ مسألة 
 جكاز ممارستو بشركط في القطاع العاـ مف دكنو، كما ىك عميو في القطاع الخاص.

يتككف البحث مف خمسة مطالب : أكليما مطمب تمييدؼ لتعريف حق  ىيكمية البحث:
ما يركز عميو في الدساتير المقارنة، كمف ثـ نظيرتيا في االضراب كالمكظف، كفي ثانيي

القكانيف المقارنة في المطمب الثالث، اما في المطمب الرابع يتـ بياف االتفاقيات كالمكاثيق 
الدكلية المقرة لمحق، كفي المطمب األخير يدرس التكييف القانكني الصائب إلضراب 

حكؿ تنظيـ الحق في الصككؾ السابقة كما  المكظفيف بمكجب اراء الفقياء كاحكاـ القضاء
تـ استنتاجو فيما سبق، بإعتباره حق دستكرؼ كحق مف حقكؽ اإلجتماعية كاإلقتصادية 

 .  كالثقافية كليس بفعل مجـر
 المطمب األول

 التعريف بمصطمحي االضراب والموظف 
التعميمات اف االدارات العامة بشكل عاـ عبارة عف مجمكعة مف القكانيف كاالنظمة ك    

المنظمة لعمميا سكاء ككظيفة عامة اككمنظمة اككمشركع عاـ، كتسيرىا عدد مف 
االشخاص يسمكف بالمكظفيف المعينيف بمكجب القانكف العاـ كالذيف عمييـ الكاجبات كليـ 
الحقكؽ، فيؤالء يقكمكف بتطبيق تمؾ القكاعد في سبيل تقديـ الخدمات العامة لمجميكر، 

كرؼ يحدده القكانيف، كاف المكظف شانو شاف العامل قد تكاجيو اثناء مقابل مبمغ مالي د
عممو العديد مف المشاكل الناجمة عف ظركؼ العمل، كيشعر باف بعض مف حقكقو لـ 
يتمتع بيا، يطالب بيا بالطرؽ االدارية العادية لكف االدارة قد ال تصغي لو كالترد لو، 

بالحق في االضراب في ىذه الحالة المجكء  كبالتالي ليس بمقدكره كالعامل المعترؼ لو
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الى ايقاؼ عممو، كىذا يعني منع المكظفيف مف ىذا الحق كذلؾ بحجة تعارضو مع مبدأ 
طراد، بإستثناء بعض تشريعات خاصة لدكؿ معينة التي  سير المرفق العاـ بإنتظاـ كا 

القياـ بو، تنظمو كتبيح القياـ بو، كذلؾ في حاؿ االلتزاـ بالشركط المكضكعة ألجل 
كلإلحاطة بمكضكع البحث، ينبغي الكلكج في تعريف كل مف اإلضراب كالمكظف كفي 

 فرعيف عمى التكالي متضمنا انكاع االضراب ككاجبات كمحظكرات الكظيفة.
 الفرع االول

 نبذة لمتعريف بحق االضراب
مى مر اف لالضراب تاريخ طكيل كعمى عالقة كطيدة بالحركات كالنظاالت العمالية ع    

العصكر الى كصكلو ليكمنا ىذا، حيث أعترؼ لفئة العماؿ في دكؿ كثيرة كجرػ النص 
عميو في متكف القكانيف ذات الصبغة المينية، كلالضراب صكرتيف احدىما مشركع ك 
آخر غير مشركع، كتعتمد المشركعية مف عدمو عمى مدػ التزاـ القائميف بالقانكف كيندرج 

ل ممارستو شركط كقيكد معينة، كلمكقكؼ عمى كل ذلؾ ينبغي تحتيما انكاع، ك كضع ألج
 الخكض فييما، ككاالتي :
كممة فرنسية تعني االضراب كفي نفس  LA GREVEاف كممة أوال : تعريف االضراب: 

الكقت ىي اسـ لمنطقة مطمة عمى نير السيف في باريس العاصمة، حيث كاف العماؿ 
ييا، كالتي اشتيرت بتنفيذ عقكبة االعداـ كاالشخاص العاطميف عف العمل تتجمعكف ف

، لذلؾ فاف تاريخ االضراب متعمق مباشرة بالحركات العمالية المطالبة بحقكقيـ كفي فييا
 .(1)عصكر كحضارات قديمة 

اإلضراب ىك مصدر لكممة أضرب، كيعني الكف اكاالمتناع عف  االضراب لغة : -1
ففت اكاعرضت، كضرب عنو الذكر الشئ اكاإلعراض عنو، فيقاؿ اضربت عف الشئ، ك

                                                           
(1 )

ػ٠ٛـجس ٌذـٓ، ثٌؼّجٔجس ٚثٌؼٛثدؾ ثٌمج١ٔٛٔز ٌّّجعؿز دك ثإلػغثح فٟ ثٌٛظ١فز ثٌؼجِز،عؿجٌز 

-2716ِججـض١غ،و١ٍز ثٌذمٛق ٚثٌؼٍَٛ ثٌـ١جؿ١ز، ججِؼز ثٌضوضٛع ثٌطج٘غ ِٛالٞ ؿؼ١ضر، ثٌجؼثةغ،

ػغثح، . ٚدٕظغ فٟ وً ِٓ :  صدجر فٛػ٠ز، دك ثٌّٛظف ثٌؼِّٟٛ فٟ ثٌٍجٛء ثٌٝ ثإل11،ص2710

عؿجٌز ِججـض١غ، صشظض ثٌذمٛق ٚثٌذغ٠جس ثٌؼجِز،و١ٍز ثٌذمٛق ٚثٌؼٍَٛ ثٌـ١جؿ١ز، دججِؼز لجطضٞ 

. ٚوظٌه فٟ : شٛلٟ دغوجٟٔ، ثإلػغثح فٟ ثٌٛظ١ف ثٌؼِّٟٛ، ِظوغر ١ًٔ 13، ص2716ٚعلٍز،-ِغدجح

ٍَٛ ثٌـ١جؿ١ز، ِججـض١غ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؼجَ صشظض ثإلصثعر ثٌؼجِز، ِمضَ لـُ ثٌذمٛق و١ٍز ثٌذمٛق ٚ ثٌؼ

 .11، ص2772-2771دججِؼز ثٌؼغدٟ دٓ ١ِٙضٞ ثَ ثٌذٛثلٟ، ثٌجؼثةغ، 
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كاضرب عنو صرفو اك اضرب عنو أؼ اعرض ككذلؾ يقاؿ: ضربت فالنا عف فالف أؼ 
كففتو عنو، فاضرب عنو إضرابا اذا كف، كاضرب فالف عف االمر فيك مضرب اذا 

 .(1)كف، كالمضرب المقيـ في البيت، كاضرب الرجل في البيت: اقاـ
ب كاصطالح قد جرػ تعريفو مف لدف الفقياء اف االضرااالضراب اصطالحا :  -2

 القانكنييف كفي متف االحكاـ القضائية كبعض التشريعات المنظمة لو، ككاآلتي :
بالقكؿ بانو :  "د.ميثم غانم جبر المحمودي"فقد عرفو  تعريف االضراب فقييَا : -أ

ترة مؤقتة امتناعا )امتناع المكظفيف العمكمييف عند اداء كاجباتيـ الكظيفية المنكطة بيـ لف
مدبرا كجماعيا بيدؼ إجبار اإلدارة عمى اإلستجابة لتحقيق مطالبيـ المينية المشركعة 

، ركز الفقيو عمى قياـ المكظفيف باالمتناع مؤقتا كجماعيا عف عمميـ لغرض (2)كالممكنة(
 تحقيق مطالبيـ مف لدف االدارة.

: )عبارة عف امتناع مكظفي كعماؿ فقد عرفو بانو  "د.عبدالغني بسيوني عبدهللا"أما  -
المرافق العامة عف تأدية اعماليـ، مع تمسكيـ في الكقت ذاتو باىداؼ الكظيفة العامة 
كمزاياىا، فيك بمثابة اتفاؽ بيف عدة اشخاص عمى كقف العمل المنكط بيـ، لسبب مف 
 االسباب كتحقيق مصمحة خاصة لممضربيف اك ضرر يركنو كاقعا عمييـ اك لإلحتجاج

، اف الفقيو ركز عمى إضراب المكظفيف في المرافق العامة، (3)عمى امر مف االمكر(
 الظيار سخطيـ مف سياسة اإلدارة المضرة بمصمحتيـ.

فقد عرفو بما معناه باف االضراب ما ىك اال السبيل االخير الذؼ "ميشال برانسياود" اما   
االصغاء السمطة ليـ اال اذا قامكا  يجبر الميممكف المستضعفكف الى المجكء اليو بسبب عدـ

                                                           
(1)

 .540، ص 1255، د١غٚس، ٌٕشغٚثٌٍطذجػز صع طجٟٔ، صثع ٌغجِجٍض ثٍح، ثٌؼغْ ثٌـجع: دٓ ِٕظٛث 
(2 )

١ِغُ غجُٔ جذغ ثٌّذّٛصٞ، دك ثإلػغثح د١ٓ ثٌذظغ ٚثالدجدز، صعثؿز ِمجعٔز، صثع ثٌفىغ 

" دجٔٗ:)ثِضٕجع ثٌؼجًِ ػٓ  greve.ٚػغف ثإلػغثح"34، ص 2716، ثٌطذؼز ثألٌٚٝ،ٚثٌمجْٔٛ،ِظغ

ثصثء ثٌؼًّ ثٌّىٍف دٗ دضٝ ٠ـضج١خ طجدخ ثٌؼًّ ثٚثٌذىِٛز ٌّطٍخ ثِٚطجٌخ ِؼ١ٕز(. ٠ٕظغ: ِؼجُ 

 .303َ، ص1222ثٌمجْٔٛ، ِجّغ ثٌٍغز ثٌؼغد١ز، ث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌشؤْٚ ثٌّطجدغ ثال١ِغ٠ز، ثٌمج٘غر، 
(3 )

ٌغٕٟ دـ١ٟٛٔ ػذضهللا، ثٌٛؿ١ؾ فٟ ثٌمجْٔٛ ثالصثعٞ،ِطجدغ ثٌـؼضٞ، صْٚ دٍض ص.ػذضث

 .22.ِشجع ث١ٌٗ فٟ ػ٠ٛـجس ٌذـٓ، ِظضع ؿجدك،ص421،ص2770ثٌٕشغ،
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، بيذا المعنى فاف الفقيو قد عرؼ حق االضراب بانو حق لمجميع (1)برفض القياـ بعمميـ
 كبدكف استثناء سكاء مكظفا اك عامال عند عدـ إستجابة االدارة لمطالبيـ.

جرػ تعريف االضراب في القضاء الفرنسي المتمثل تعريف االضراب قضائيَا :  -ب
ـ بانو: " التكقف المدبر عف العمل 1969مة النقض كذلؾ في قراره المؤرخ فيبمحك

بقصد تاييد المطالب المينية المحددة سمفا كالتي سبق رفضيا مف قبل صاحب العمل"، 
ـ باف 2116-2-2كعرفو ايضا محكمة التمييز الفرنسية في قرار حديث ليا بتاريخ 

متفق عميو بيدؼ ايصاؿ مطالب مينية االضراب ىك:)تكقف جماعي كشامل عف العمل، 
، ككذلؾ فاف المحكمة الدستكرية االيطالية قد عرفو بانو " التكقف (2)الى صاحب العمل(

 . (3)عف العمل مف اجل المطالبة بالحقكؽ المشركعة"
ـ قد عرؼ 1958لسنة1اف قانكف العمل العراقي رقـ تعريف االضراب تشريعيَا : -ج

نو:)اتفاؽ مجمكعة مف العماؿ اكالمستخدميف اك اكثرىـ في ( منو با51اإلضراب في )ـ
مشركع معيف، عمى التكقف عف العمل بشاف امكر تتعمق بشركط العمل كاالستخداـ 

جراءات االضراب كاإلغالؽ االردني 2كاحكاليما(، ككذلؾ ما أتى في )ـ ( بنظاـ شركط كا 
اؿ عف العمل بسبب ـ باف االضراب ىك: )تكقف مجمكعة مف العم1998لسنة 8المرقـ

 نزاع عمالي(.
 ثانيا : صور االضراب وانواعو :

اف لالضراب صكرتيف كىما االضراب المشركع المتكافق مع ما تقرره صور االضراب: -1
القكانيف كاالنظمة المعمكؿ بيا في البمد، كاالضراب غير المشركع كالذؼ يتمثل في عدـ 

 اك انو اضراب فئة محظكرة قانكنا.االلتزاـ بماكرد في متف القكانيف كاالنظمة 
 اف لالضراب بصكرتيو انكاع عديدة كتندرج تحتيما، ككاالتي :انواع االضراب :  -2

                                                           
 (1  )

 .10شٛلٟ دغوجٔٝ، ِظضع ؿجدك، ص  
(2  )

دذظ ص.دالي ػمً ثٌظٕض٠ض، ثالػغثح فٟ ثٌّغثفك ثٌؼجِز د١ٓ ثٌذغ٠ز ثٌضؿضٛع٠ز ٚ ثٌضٕظ١ُ ثٌمجٟٔٛٔ،  

 .277، ص 2713، ثٌـٕز ثالٌٚٝ، 3ِٕشٛع فٟ ِجٍز و١ٍز ثٌمجْٔٛ ثٌى٠ٛض١ز ثٌؼج١ٌّز، ثٌؼضص
(3)

ثإلػغثح ػٓ ثٌؼًّ ِٚٛلف ثٌّشغع ثٌؼغثلٟ فٟ لجْٔٛ ثٌؼًّ ثٌٕجفظ ثدّض ػذضثٌغػثق دّؼر،  

،ثٌّجٍض 2،دذظ ِٕشٛع دجٌّجٍز ثالوجص١ّ٠ز ٌٍذذٛط ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌـ١جؿ١ز، ثٌؼضص2715ٌـٕز 30علُ

 .536،ص 2727ثٌغثدغ،ؿٕز
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 تندرج ضمف ىذا االضراب انكاع عديدة كمنيا : انواع االضرابات غير المشروعة :  -أ
بمكجب كىك ما يقع بصكرة تناكبية بيف اقساـ مكاف عمل ما كذلؾ  اإلضراب الدائري : -

اتفاؽ مبدئي مسبق بينيما عمى اف يبدا احد االقساـ كعند االنتياء مف االضراب يبدا قسـ 
كينجـ عف ىذا النكع مف اإلضراب، استنزاؼ قدرة كطاقة المرفق ك يؤدؼ (1)اخر بو كىكذا

الى االضرار بصاحب العمل بشكل كبير، كيقكـ التشريعات بحظر ممارسة ىذا النكاع 
 . (2)الخطيرةتالفيا الثارىا 

كفييا يككف تكقف العمل بصكرة مؤقتة كألكقات  إضرابات المدد القصيرة المتكررة : -
متكررة، مثال يككف التكقف لساعة اك ساعات، ك مف ثـ يستأنف العمل، حيث يقسـ 
العماؿ بيف المضربيف كغير المضربيف، كيشيع الشمل في المرفق اك يكقفو بالكامل، مما 

 . (3)را عمى انتاجية المرفق كتقديـ خدماتو لمجميكريؤثر تأثيرا كبي
يككف سير العمل عند ممارسة ىذا النكع بطيئا، قياسا عمى ما اإلضراب البطيء:  -

تقدمو العماؿ في االياـ االخرػ االعتيادية، كيككف االنتاجية مستمرة لكف بشكل اقل مما 
 . (4)كانت عمييا

بيف في ىذا االضراب باحتالؿ مكقع العمل، كمف يقكـ المضر  اإلضرابات االحتاللية : -
ثـ عدـ قدرة المرفق عمى المكاصمة في تقديـ الخدمات، حيث المحتميف ال يعممكف 
كاليسمحكف الخريف بالعمل بدليـ في المكاقع المخصصة ليـ، لكف مع ذلؾ ال يؤدؼ الى 

                                                           
(1 )

ػض١مز دٍجذً، ثإلػغثح فٟ ثٌّغثفك ثٌؼجِز، صعثؿز ِمجعٔز، ِظوغر ِججـض١غ، و١ٍز ثٌذمٛق ٚثٌؼٍَٛ 

َ.ص.دمحم ؿ١ٍُ دمحم .٠ٕظغ وظٌه فٟ وً ِٓ: 12،ص2775-2774ثٌـ١جؿ١ز، ججِؼز دمحم س١ؼغ دـىغر،

ٛظف ثٌؼجَ فٟ ثٌؼغثق، صعثؿز ِمجعٔز، ث١ِٓ ٚأ.َ.ص.ٔٛػثص ثدّض ٠جؿ١ٓ، ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ إلػغثح ثٌّ

،ثٌجؼء ثالٚي،ججِؼز 10ثٌؼضص 5ِٕشٛع فٟ ِجٍز و١ٍز ثٌمجْٔٛ ٌٍؼٍَٛ ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌـ١جؿ١ز، ثٌّجٍض

. ؿؼ١ض فغٚعٞ غجفً،ثالػغثح ثٌٛظ١فٟ،صعثؿز ِمجعٔز،ثؽغٚدز صوضٛعثٖ، 114ص،2716وغوٛن،

 .43ٚ44، ص2772و١ٍز ثٌذمٛق ججِؼز ثٌٕٙغ٠ٓ، دغضثص،
(2)

ع شؼذجْ ػىش، ثٌضٕظ١ُ ثٌمجٟٔٛٔ ٌالػغثح، عؿجٌز ِججـض١غ، و١ٍز ثٌذمٛق، ججِؼز دشج 

. ٠ٕظغ ٌٍّؼ٠ض فٟ َ.ص.عشج س١ًٍ ػذض، ِضٜ صؿضٛع٠ز إػغثح ثٌّٛظف ثٌؼجَ فٟ 67،ص2715دٍخ،

 4ظً ثٌمج١ٔٛٔٓ ثٌفغٔـٟ ٚثٌّظغٞ، ِٕشٛع فٟ ِجٍز ججِؼز صىغ٠ش ٌٍؼٍَٛ ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌـ١جؿ١ز، ثٌّجٍض

 ِٚجدؼض٘ج.110،ص  13،2712ضصثٌؼ 4ثٌـٕز
(3)

. ٠ٕظغ وظٌه فٟ: ػٍٟ دمحم 114، ِظضع ؿجدك، صَ.ص.دمحم ؿ١ٍُ دمحم ث١ِٓ ٚأ.َ.ص.ٔٛػثص ثدّض ٠جؿ١ٓ 

ثٌجذجٌٟ، ثدم١ز ثٌّٛظف١ٓ ثٌؼج١ِٓ فٟ ثالػغثح فٟ ثٌمجْٔٛ ثالعصٟٔ، عؿجٌز ِججـض١غ، و١ٍز ثٌذمٛق، 

 .22، ص 2714ججِؼز ثٌشغق ثالٚؿؾ، آح 
(4  )

 .31. ٠ٕٚظغ فٟ: ػ٠ٛـجس ٌذـٓ، ِظضع ؿجدك، ص 42غٚعٞ غجفً، ِظضع ؿجدك، صؿؼ١ض ف
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ف المرفق تعثر عمل العماؿ الغير المضربيف، لكف قد يصل مجرػ االحداث الى تكق
 .(1)بالكامل ك كصكؿ االنتاجية لمعدـ

يتككف ىذا النكع مف فعل االضراب كالتخريب فيو، حيث تقـك  اإلضرابات التخريبية: -
العماؿ بكقف العمل في المرفق الى جانب تخريب االالت كالكسائل المنتجة فيو، كىذا 

 . (2)امر غير مقبكؿ يسأؿ فاعمو جزائيا كمدنيا كاداريا
في ىذا النكع مف االضراب يكقف العمل فجأة مف لدف العماؿ  رابات المفاجئة :اإلض -

دكف اعالـ الطرؼ المقابل، مما يؤدؼ الى تكقف سير المرفق عف انتظاـ سيره، كىذا 
ـ مف حظر ممارسة ىذا 1963-7-31االمر الذؼ ادػ بالمشرع الفرنسي في قانكف 

ـ المعدؿ قد منع 1981لسنة 71لعراقي رقـ، ككذلؾ الحاؿ في القانكف العمل ا(3)اإلضراب
 منو. 136اإلضراب المفاجئ في المادة

يتضمف ىذا االضراب بكجكد نكع مف التعاطف مف قبل  اإلضراب التعاطفي : -
المضربيف في مكقع عمل ما مع زمالئيـ في مكاف آخر، كإسناد كتضامف معيـ في 

قبل مجمكعة لمثيمتيـ في  سبيل تقكية كنجاح اضرابيـ، مما يعني قياـ تعاطف مف
 . (4)مجمكعة أخرػ 

اف التكجو السياسي ىك المحرؾ ليذا االضراب بإمتياز، حيث  اإلضراب السياسي : -
تقكـ مجمكعة مف العماؿ بكقف العمل بيدؼ الحصكؿ عمى المطالب السياسية كليس 

بية عمى المينية، كىك اضراب محظكر في مختمف االنظمة القانكنية، لما لو مف آثار سم
المرفق، كالغرض منو ىك تكقف بعض العامميف عف اعماليـ لكي يسمط الضغط عمى 
صاحب العمل كغالبا ما يككف االدارة العامة، النتياج سياسات معينة اك الرجكع عف 

                                                           
(1 )

. ٠ٕٚظغ وظٌه فٟ : ػٍٟ دمحم ثٌجذجٌٟ، ثٌّظضع ثٌـجدك، 57شٛلٟ دغوجٟٔ، ِظضع ؿجدك، ص 

 .37ص
(2)

 .63، صدشجع شؼذجْ ػىش، ثٌّظضع ثٌـجدك 
(3)

. ٠ٕٚظغ وظٌه فٟ : ػٍٟ 114دك، صِظضع ؿج َ.ص.دمحم ؿ١ٍُ دمحم ث١ِٓ ٚ أ.َ.ص.ٔٛػثص ثدّض ٠جؿ١ٓ، 

. ٚٔظغث ٌشطٛعر ٘ظث ثٌٕٛع ِٓ ثإلػغثح، لجَ ثٌغة١ؾ 32دمحم ثٌجذجٌٟ، ثٌّظضع ثٌـجدك، ص

، دـذخ 1211ثالِغ٠ىٟ"عٚٔجٌض ع٠غٓ" دفظً ػشغر ثالالف ِٛظف فٟ ثٌّالدز ثٌج٠ٛز ثالِغ٠ى١ز ؿٕز

فغٚعٞ غجفً، ِظضع ؿجدك،  صٚعُ٘ ٚثشضغثوُٙ فٟ ٘ظث ثإلػغثح ثٌغ١غ ثٌمجٟٔٛٔ. ٠ٕظغ فٟ: ؿؼ١ض

 .45ص
(4)

 .42. ؿؼ١ض فغٚعٞ غجفً، ِظضع ؿجدك، ص65ص  دشجع شؼذجْ ػىش، ثٌّظضع ثٌـجدك، 
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، اف ليذا النكع اشكاؿ مف المطالب: منيا مطالب سياسية خالصة اك ذات (1)غيرىا
 لب مينية إقتصادية.مطالب مينية سياسية اك ذات مطا

ىناؾ العديد مف االنكاع لالضرابات المشركعة كمنيا انواع االضرابات المشروعة :  -ب
: 
: يقكـ العامميف في المرفق بمكجب ىذا االضراب التكقف عف  اإلضراب التقميدي -

العمل اك ترؾ مكاف العمل لفترة معينة، يحددكنو كسقف لالستجابة لمطالبيـ المشركعة 
ـ تستجيب ليا االدارة سابقَا، بالرغـ مف اتباعيـ لمكسائل القانكنية في ذلؾ، كىؤالء التي ل

متكقعيف اثار فعميـ كما يتعرضكف لو في المستقبل القريب مف المساءالت القانكنية 
 .(2)العديدة

اؼ اف يكقف العمل في جزء صغير اك قسـ مف اقساـ المرفق، إضراب اإلعاقة :  -
العمل كاالنتاجية بصكرة ممحكظة، المقصكد بيذا اإلضراب ىك تعثر  كالمؤدؼ الى اعاقة

المرفق، كالذؼ ينجـ عنو حدكث نكع مف الشمل العماؿ اقساـ الغير المضربة، كلحيف 
 . (3)االستجابة لمطالبيـ المشركعة

عندما يككف ىناؾ ضركرة لقياـ االدارة بالعمل  إضراب الساعات اإلضافية االلزامية : -
ـ خدماتو خارج اكقات الدكاـ الرسمية، حينيا تقرر كجكب عمل العماؿ لفترة في تقدي

اطكؿ كلساعات اضافية، فالعماؿ حينيا قد يقرركف االضراب عف العمل كاجراء 
اعتراضي لما قررتيا االدارة، ككجرس انذار ليا بكجكب اخذ رأييـ فييا كمنحيـ اجكر 

 . (4)اخرػ اضافية

                                                           
(1)

 .6صدجر فٛػ٠ز، ِظضع ؿجدك ، ص  
(2)

ص.طجصق ِٙضٞ ثٌـؼ١ض، صٕظ١ُ ثٌؼاللز ثالٔضجج١ز ثٌفغص٠ز د١ٓ ثٌؼّجي ٚثطذجح ثٌؼًّ ٚدمٛلّٙج  

. ٠ٕٚظغ 512، ص1205غجٟٔ ِطذؼز ِؤؿـز ثٌغمجفز ثٌؼّج١ٌز، دغضثص،ٚٚثجذجصّٙج ثٌّضذجصٌز، ثٌىضجح ثٌ

َ.ص.دمحم ؿ١ٍُ دمحم ث١ِٓ ٚأ.َ.ص.ٔٛػثص ثدّض ٠جؿ١ٓ، . 12وظٌه فٟ وً ِٓ :ػض١مز دٍجذً، ِظضع ؿجدك، ص

 .113ِظضع ؿجدك، ص
(3)

. ٠ٕٚظغ: ص.طجصق ِٙضٞ ثٌـؼ١ض، ثٌّظضع ٔفـٗ، ص 35ػٍٟ دمحم ثٌجذجٌٟ، ثٌّظضع ثٌـجدك، ص  

512. 
(4  )

 .21. ٠ٕٚظغ فٟ ػض١مز دٍجذً، ِظضع ؿجدك، ص51، صدشجع شؼذجْ ػىش، ِظضع ؿجدك
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ض منو ىك تنبيو االدارة عمى االستجابة لمطالبيـ لفترة قصيرة اف الغر  إضراب التنبيو: -
جدا، كبغير ذلؾ يكقفكف العمل عند تمادييا، كىك باضراب مشركع النو ليس تكقف شامل 

  . (1)عف العمل
تبيف مما تقدـ باف لالضراب عناصر، منيا مادية كمنيا معنكية،  عناصر االضراب: -3

ي تكقف العمل بالمرفق مع تكفر اىداؼ مينية محددة فاالكؿ يتمثل في نية المضربيف ف
ليـ مسبقا، اما الثاني يتضمف بتكفر نية لممضربيف في المضي بالتكقف عف العمل 

 .(2)كباتفاؽ جماعي فيما بينيـ
اف لالضراب شركط الجل ممارستو ك الكاردة في ثالثا : شروط ممارسة االضراب: 

عماؿ انتياجو قبل الدخكؿ في االضراب، قكانيف عمل عديدة، كالذؼ ينبغي عمى ال
 ككاآلتي :

ىناؾ مف الكسائل السممية الكاجبة االتباع مف لدف العماؿ اتباع الوسائل السممية:  -1
قبل الشركع باالضراب، كمنصكصة عمييا في القكانيف لضماف مشركعيتو، كلسد الطريق 

فيما يطمبكه العامميف مف جية اماـ اثارة القالقل، كلمنح االدارة الكقت الكافي لمتفكير 
كالتحضير لالثار السمبية لالضراب مف جية اخرػ، كىذه الكسائل كالمفاكضة كالكساطة 

 .(3)كأخيرا التحكيـ

                                                           
(1)

 . 33. ٠ٕٚظغ فٟ: ػٍٟ دمحم ثٌجذجٌٟ، ِظضع ؿجدك، ص 42ؿؼ١ض فغٚعٞ غجفً، ِظضع ؿجدك، ص
    (2 )

ٍز فٛػٞ ثدغث١ُ٘ دمحم ص٠جح، ثٌضٕظ١ُ ثٌمجٟٔٛٔ ٌذك ثإلػغثح فٟ ثٌّغثفك ثٌؼجِز، دذظ ِٕشٛع فٟ ِج 

 .0ٚ1، ص 2727، 11ثٌذذٛط ثٌمج١ٔٛٔز، و١ٍز ثٌمجْٔٛ، ججِؼز ِظغثصز، ثٌؼضص 
(3 )

صؼض ثٌٛؿ١ٍز ثألٌٚٝ ٌفغ أٞ ٔؼثع ٠ٕشخ  فانًفاوضت: .16-15شٛلٟ دغوجٟٔ، ِظضع ؿجدك، ص

د١ٓ ثٌؼج١ٍِٓ ٚثإلصثعر، ٌٍضفجُ٘ دشجْ ثٌّشىٍز ٌٍٚٛطٛي ثٌٝ دً ِؼمٛي ٠غػٟ ثٌججٔذ١ٓ، ٚغجٌذج ِج صضثع 

ّفجٚػجس د١ٓ ثإلصثعر ٚثٌٕمجدجس ثٌضٟ صّغً ثٌؼج١ٍِٓ٘ظٖ ثٌ
ٚثٌّمظٛص ٕ٘ج ٘ٛثٌّفجٚػجس ثٌجّجػ١ز 

.ِٛؿٝ ثِٚجع٠ٛ، 

، ثٌّفجٚػجس ثٌجّجػ١ز ص١ًٌ ثٌـ١جؿجس، ثٌطذؼز ثالٌٚٝ، ِٕظّز ثٌؼًّ ثٌض١ٌٚز، ِج٠ٛٔال صِٟٛ

ؼج١ٍِٓ ٟٚ٘ ػذجعر ػٓ صضسً ؽغف عجٌظ ِذج٠ض د١ٓ ثإلصثعر ٚثٌ ايا انىساطت: .2، ص2711ِظغ،

ثٌّؼضغػ١ٓ، ٌضذض٠ض ِشجٚف ثٌطغف١ٓ ٚصظ١ًٌ ثٌظؼٛدجس ثٌضفجٚػ١ز ف١ّج د١ُٕٙ، ٚطٌه ٌغغع صمغ٠خ 

ثٌّذجِٟ ِؼ١ٓ ثٌذغغٛعٟ ِٚجّٛػضٗ، أعغ ثػغثح ثٌّٛظفْٛ ثٌؼ١ِّْٛٛ ػٍٝ ٚجٙجس ٔظغ ثٌطغف١ٓ. 

وجْٔٛ ثٌمطجػجس ثٌذ٠ٛ١ز فٟ فٍـط١ٓ، ث١ٌٙتز ثٌفٍـط١ٕ١ز ثٌّـضمٍز ٌذمٛق ثٌّٛثؽٓ، عثَ هللا 

٘ٛ ػذجعر ػٓ ل١جَ ؽغف عجٌظ دجطضثع لغثع ٍِؼَ ٌٍطغف١ٓ، واخيزا انخحكيى:و.477، ص2776ثالٚي،

. ٚثٌضذى١ُ ٠ٚ44ـضشضَ ٘ظٖ ثٌٛؿ١ٍز فٟ ثٌمطجع ثٌشجص. ٠ٕظغ فٟ ػٍٟ دمحم ثٌجذجٌٟ، ِظضع ؿجدك، ص 

٠ىْٛ دجصفجق  ٘ٛ ثجغثء لؼجةٟ، ٕٚ٘جن ٔٛػ١ٓ ِٕٗ ثإلجذجعٞ ثٌظٞ ٠ٍؼِٗ ثٌمجْٔٛ، ٚثالسض١جعٞ ثٌظٞ

 .67ص، ثٌّظضع ثٌـجدك، ؽغفٟ ثٌٕؼثع. ِٛؿٝ ثِٚجع٠ٛ، ِج٠ٛٔال صِٟٛ
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اف عمى النقابات العمالية أك ممثمي العماؿ إعالـ الطرؼ  اإلشعار المسبق لإلدارة : -2
كمدتو، لمحيمكلة دكف كقكع المقابل مسبقا بنيتيـ في االضراب، مبينا مكقعو ككقتو 

اضرابات غير مشركعة كاالضراب الدكار كالمفاجئ المؤثريف عمى سير المرفق بانتظاـ 
، كاف يككف اإلعالـ لمدة معقكلة لكي تستطيع االدارة كضع حمكؿ ضامنة لسير (1)كاطراد

المرفق ككذلؾ لكي تقكـ بالتفاكض معيـ، كالمدة تختمف مف تشريع الخر لكف بصكرة 
، كاف القانكف الفرنسي لـ يكجب ىذا االشعار مف (2)مة ينبغي اف ال تقل عف سبعة اياـعا

قبل العماؿ، لكف الـز الناكيف في االضراب في المرافق العامة مف إعالـ االدارة كقبل 
 37، كفي قانكف العمل العراقي رقـ(3)عشرة أياـ لكي يعد االضراب مشركعا

 ثالثا(منو. -162بعة اياـ عمى االقل في)ـالنافذ قد حدد المدة بس2115لسنة
تـ تعريف التظمـ بأنو" تكجو صاحب المصمحة بتقديـ إلتماس الى التظمم االداري: -3

الجية االدارية التي اصدرت قرار يعتقد صاحب المصمحة انو غير شرعي اكمجحف 
بو المكظف ، كيعد التظمـ إجراء فردؼ يقكـ (4)بحقو، كيطمب منيا فيو الرجكع عف قرارىا"

 فقط كليس بإجراء جماعي.
لكي يككف االضراب مشركعا يجب اف يكجد  الموافقة الجماعية لمعمال باإلضراب: -4

اتفاؽ جماعي فيما بيف العماؿ كبارادتيـ الحرة كالنزيية، كاف يككف اضرابيـ ترجمة حقيقية 
 .(5)مف عدمو لمحق في التعبير عف الرأؼ، اما العماؿ االخريف فميـ الحق في االضراب

كما ىك معمـك فاف الحق في االضراب ليس بحق  رابعا : قيود ممارسة االضراب :
مطمق، بل ىك حق مقيد بقيكد عديدة الغير مفرغة لمحتكػ الحق، كىذه القيكد نابعة عف 

 المصمحة العامة في الدكؿ المؤمنة بالديمقراطية كحقكؽ االنساف كصادقة مع شعبيا.

                                                           
(1 )

 .11شٛلٟ دغوجٟٔ، ثٌّظضع ثٌـجدك، ص 
(2 )

 .44ٚ45ػٍٟ دمحم ثٌجذجٌٟ، ِظضع ؿجدك، ص 
(3 )

 .474ٚ 473، ص ثٌّذجِٟ ِؼ١ٓ ثٌذغغٛعٟ، ثٌّظضع ثٌـجدك
(4)

ٔمطجع ١ِؼجص عفغ صػٜٛ ثالٌغجء، عؿجٌز ِججـض١غ، دمحم دـ١ٓ ثدـجْ عش١ض، ثٌضظٍُ ثالصثعٞ وـذخ ال 

 .15، ص2716و١ٍز      ثٌضعثؿجس ثٌؼ١ٍج، فٟ ججِؼز ثٌٕججح ثٌٛؽ١ٕز، ٔجدٍؾ، فٍـط١ٓ، 
(5)

 .10شٛلٟ دغوجٟٔ، ِظضع ؿجدك، ص  
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فمنيا ما د الى تكفير الحد االدنى مف الخدمات الضركرية لممنتفعيف، كتيدؼ تمؾ القيك    
كمنع بعض اصناؼ المكظفيف كالعماؿ مف ممارسة االضراب، كما ىك  ىو قيود كمية

الحاؿ في المانيا حيث حظر اضراب جميع العماؿ مرة كاحدة كفي آف كاحد، كفي 
بخصكص االمف كالجيش  البرتغاؿ بالنسبة لمنع منتسبي الجيش في ذلؾ كفي فرنسا

المفركضة عمى بعض اصناؼ  ومنيا قيود جزئية ،(1)كالقضاة كمكظفي االتصاالت
البمديات كالمستشفيات كالمكاقع الحيكية كالكيرباء كالماء كالغاز كغيرىا، مع  المكظفيف في

كجكب حضكر المكظفيف االساسييف لضماف تقديـ المرفق لخدماتو كدكف انقطاع، كاف 
مضربيف حجر عثرة اماـ العماؿ االخريف كاف ال ينحرفكا عف اىدافيـ، كبغير اليككف ال

 .(2)ذلؾ ىـ يتحممكف التبعات القانكنية الجزائية كالمدنية كاالدارية
 الفرع الثاني

 التعريف بالموظف وبالوظيفة العامة
شئ  يعد المكظف العماد الرئيسي لالدارة العامة في أية دكلة، كبدكنو لف يككف ىناؾ   

تسمى الكظيفة العامة، كذلؾ النو عميو يتكقف عجمة تقديـ الخدمات مف قبل االدارة 
لممنتفعيف مف المرفق العاـ، لذلؾ فاف المكظف كالكظيفة العامة كجياف لعممة كاحدة، فاف 
أنصفت االدارة المكظف في حقكقو فيقدـ االخير ما لديو لمكظيفة، اما اذا لـ ينصف مف 

كجيده، فاف المشاكل تظير كتتعثر امر تقديـ الخدمات لمجميكر، كتبدا  قبميا رغـ نشاطو
المكظفيف المطالبة بحقكقيـ بشكل قانكني كعمى أمل اف تستجيب االدارة ليـ، بيد انو 
غالبا ما يككف االستجابة معدكمة اكغير كاممة، كبما اف المكظف يخضع في امر تعينو 

ية، كعميو فانو ليس في كسعو الحرية كما لغيره باف لقكاعد القانكف العاـ االدارؼ التنظيم
يقكـ باالضراب كيفما شاء كمتى شاء، كلمبحف في ذلؾ ينبغي تكضيح المقصكد بالكظيفة 
العامة كتعريفيا كبياف نظاميا القانكني، ككذلؾ تعريف المكظف فقييا كقضائيا كتشريعيا، 

 ة، كىك ما يتـ بيانيا ادناه :إضافة الى تحديد طبيعة عالقة المكظف بالكظيفة العام

                                                           
 (1   )

دٛشغ ٔٛح فجؽّز ثٌؼ٘غثء ٚدف١فٟ أِجي، ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌّّجعؿز دك ثإلػغثح، ِظوغر ِججـض١غ، 

 .44، ص2710ثٌذمٛق ٚثٌؼٍَٛ ثٌـ١جؿ١ز، ججِؼز ثٌج١الٌٟ دٛٔؼجِز دش١ّؾ ١ٍِجٔز، ثٌجؼثةغ، و١ٍز 
 (2  )

 .176شٛلٟ دغوجٔٝ، ِظضع ؿجدك، ص 
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لـ يعرؼ المشرع العراقي الكظيفة العامة ال في قانكف  أوال :المقصود بالوظيفة العامة:
كال في قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ  1961لسنة24الخدمة المدنية رقـ

فة ( منو باف:)الكظي3بل اكتفى في االخير بكصفيا في )ـالمعدؿ،  1991لسنة14رقـ
العامة تكميف كطني كخدمة اجتماعية يستيدؼ القائـ بيا المصمحة العامة كخدمة 

 المكاطنيف في ضكء القكاعد القانكنية النافذة(.
في حيف جرػ تعريف الكظيفة العامة مف قبل المدارس الفقيية كالقانكنية المختمفة،     

المكظف لتحقيق فقد عرفت فقيا بانيا "مجمكعة مف اختصاصات قانكنية يمارسيا 
، ككذلؾ بانيا: "كياف نظامي تابع لالدارة الحككمية كيتضمف مجمكعة (1)الصالح العاـ"

مف الكاجبات كالمسؤكليات تكجب عمى شاغميا التزامات معينة مقابل تمتعو بالحقكؽ 
المعدؿ 2113لسنة82، كقانكنا ففي نظاـ الخدمة المدنية االردني رقـ(2)كالمزايا الكظيفية

( منو بانيا"مجمكعة مف المياـ كالكاجبات التي تحددىا 2الكظيفة العامة في)ـ قد عرؼ
جية مختصة كتككميا الى المكظف لمقياـ بيا بمقتضى احكاـ ىذا النظاـ كاؼ تشريع اخر 
اكتعميمات اك قرارات ادارية كما يتعمق بتمؾ المياـ مف الصالحيات كما يترتب عمييا مف 

 مسؤكليات".
القانكني فتتمثل في انيا:"عبارة عف مجمكعة مف القكاعد القانكنية التي اما نظاميا    

تحكـ عالقة المكظفيف بالدكلة كىذه القكاعد مجردة كعامة تطبق عمى كل االشخاص 
، كيذكر اف ىناؾ نظاماف لمكظيفة العامة يعمل بيما في ارجاء (3)المخاطبيف باحكاميا"

                                                           
(1  )

، ثٌغ٠جع ،دضْٚ ؿٕز ثٌطذغ، ص 1س١ًٍ ١٘ىً، ثٌمجْٔٛ ثالصثعٞ ثٌـؼٛصٞ، ججِؼز ٍِه ؿؼٛص، ؽ

ّجي ثٌـٍطز فٟ ثٌٛظ١فز ثٌؼجِز ٚصطذ١مجصٙج فٟ . ِشجع ث١ٌٗ فٟ:ؿ١ٍّجْ دٓ دمحم ثٌجغ٠ش،ثؿجءر ثؿضؼ134

ثٌٍّّىز ثٌؼغد١ز ثٌـؼٛص٠ز،عؿجٌز ِججـض١غ،و١ٍز ثٌضعثؿجس ثٌؼ١ٍج،ثوجص١ّ٠ز ٔج٠ف ثٌؼغد١ز ٌٍؼٍَٛ 

 ِٚجدؼض٘ج.24،ص 2772ثال١ِٕز،ثٌغ٠جع،
(2  )

، 5ِذجصا ثٌشضِز ثٌّض١ٔز ٚصطذ١مجصٙج فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼغد١ز ثٌـؼٛص٠ز،ػذضهللا ثٌـ١ٕضٞ،ؽ

. ِٚؼج١ّج 25. ِشجع ث١ٌٗ فٟ:ؿ١ٍّجْ دٓ دمحم ثٌجغ٠ش، ثٌّظضع ثٌـجدك، ص20ٖ ص1412ع،ثٌغ٠ج

".فجْ ثٌّمظٛص ِٕٙج دجٔٙج:"ِجّٛػز ِٓ ثٌٛثجذجس ٚثٌّـؤ١ٌٚجس ثٌضٟ صضطٍخ صؼ١١ٓ فغص الصثء٘ج
 

ثدّض 

. 271ٖ، ص 1414، صثع ثٌىضجح ثٌّظغٞ،2ػوٟ دضٚٞ، ِؼجُ ِظطٍذجس ثٌؼٍَٛ ثالصثع٠ز، ؽ

 .25:ؿ١ٍّجْ دٓ دمحم ثٌجغ٠ش، ثٌّظضع ثٌـجدك، ص ِشجع ث١ٌٗ فٟ
(3 )

ػذضثٌفضجح سؼغ، شغح ٔظجَ ثٌّٛظف١ٓ دجٌٍّّىز ثٌؼغد١ز ثٌـؼٛص٠ز، ِطذٛػجس ِؼٙض ثالصثعر ثٌؼجِز، 

 24. ِشجع ث١ٌٗ فٟ : ؿ١ٍّجْ دٓ دمحم ثٌجغ٠ش، ثٌّظضع ثٌـجدك، ص 11ٖ، ص1324ثٌغ٠جع، 

 ِٚجدؼض٘ج.
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ة باعتبارىا مصمحة كجعمو مينة مستمرة لشاغميو المعمكرة كىما:النظر الى الكظيفة العام
، كاما االخرػ فيتمثل في عد الكظيفة العامة كمينة كعمل بالنظام المغمقكالذؼ يسمى 

مطبق في فرنسا كبريطانيا كالذؼ  فاالول، النظام المفتوحغير مستمر كالذؼ يطمق عميو 
نتو ليس ثابتا في مكاف يرتكز عمى خضكع المكظف الى قانكف غير قانكف العامل كاف مي

كمنصب معيف مدػ حياتو، بل يتغير بمكجب ترقيتو كترفيعو كذلؾ كإجراء تكازف بيف 
مصالح االدارة العامة كمصالح المكظف الخاصة، ضامنا حياة المكظف كظركفو مف 

فانو يطبق في الكاليات المتحدة االمريكية ككندا، حيث يعد  اما الثانيتعينو لحيف مماتو، 
فة عامة مينة عادية كالعمل في القطاع الخاص كما لككاف شركة اك معمل، أؼ اف الكظي

عالقة المكظف باالدارة عالقة تعاقدية يمكف فسخيا اكالغاءىا سكاء بإرادة الطرفيف اك 
، كالمشرع العراقي أخذ باالكؿ كجعل المكظف في عالقة تنظيمية مع (1)بإرادة منفردة

 االدارة.
 ف فقيا وقضاءا وتشريعا: ثانيا :تعريف الموظ

عرفو الفقو الفرنسي كمنيـ "بارتمي" باف المكظفيف ىـ التعريف الفقيي لمموظف:  -1
"االشخاص الذيف يقبمكف تعييف االدارة ليـ في كظائف محددة كيساىمكف بطريقة مستمرة 
في ادارة مشركع عاـ"، ككذلؾ الفقيو "فاليف" قد عرفو باف:"المكظف العاـ ىك كل شخص 
يساىـ في ادارة مرفق عاـ مدار بالطريقة المباشرة، كيعيف في كظيفة دائمة، كيشغل درجة 

، كما كتـ تعريفو في الفقو المصرؼ بانو" كل مف (2)داخمة في نطاؽ كادر االدارة العامة"
يعمل في خدمة الدكلة اك في خدمة شخص مف اشخاص القانكف العاـ كيتقاضى مرتبو 

عامة(سكاء كانت مبزانية الدكلة اـ اية ميزانية اخرػ مستقمة اك  مف ميزانية عامة)خزينة
 .  (3)ممحقة بميزانية الدكلة "

                                                           
(1   )

 .67صشٛلٟ دغوجٔٝ، ِظضع ؿجدك، 
   (2   )

ِشٍٛفٟ إِجْ، ٔججُ فجؽّز، ثٌذمٛق ثٌّج١ٌز ٌٍّٛظف ثٌؼِّٟٛ فٟ ثٌضشغ٠غ ثٌجؼثةغٞ، ِججـض١غ، 

 .17، ص2710-2716و١ٍز ثٌذمٛق، ججِؼز ػ٠جْ ػجشٛع، ثٌجٍفز، 
(3)

دمحم فؤثص ِٕٙج، ِذجصا ٚثدىجَ ثٌمجْٔٛ ثالصثعٞ، ِٕشج ثٌّؼجعف، ثالؿىٕضع٠ز، دضْٚ ؿٕز ثٌطذغ،  

 ِٚجدؼض٘ج. 21ث١ٌٗ فٟ : ؿ١ٍّجْ دٓ دمحم ثٌجغ٠ش، ص  . ِشجع511ص



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

343 

عرؼ مجمس الدكلة الفرنسي المكظف بانو " الشخص التعريف القضائي لمموظف:  -2
، كقد عرفو ايضا (1)الذؼ تناط بو كظيفة دائمة في ىيئة مف ىيئات المرافق العامة"

عيد اليو بكظيفة دائمة ضمف كادر الكظائف الخاص بمرفق الشخص الذؼ يبانو:"
اما المحكمة االدارية العميا المصرية فقد عرفو بانو"ىك مف يعيد اليو بعمل دائـ  ،(2)عاـ"

في خدمة مرفق عاـ تديره الدكلة اك احد اشخاص القانكف العاـ االخرػ عف طريق شغمو 
 .(3)منصبا يدخل في التنظيـ االدارؼ لذلؾ المرفق"

( 2اف المكظف تـ تعريفو في )ـفي التشريع العراقي فالتعريف التشريعي لمموظف:  -3
بقكليا:)كل شخص عيدت اليو كظيفة 1961( لسنة24مف قانكف الخدمة المدنية رقـ)

في قانكف انضباط مكظفي الدكلة دائمة داخمة في المالؾ الخاص بالمكظفيف(، ككذلؾ 
ثالثا( -1المعدؿ تـ تعريف المكظف في)ـ1991ة لسن14كالقطاع العاـ العراقي رقـ

بانو:)كل شخص عيدت اليو كظيفة داخل مالؾ الكزارة اك الجية غير المرتبطة بكزارة(، 
( مف القانكف االساسي العاـ لمكظيفة العمكمية الصادر بامر 4في الجزائر كفي )ـا اـ
كل عكف ذىب الى تعريف المكظف بانو:)يعتبر مكظفا 2116-7-15في13-16رقـ

عيف في كظيفة عمكمية دائمة كرسـ في رتبة في السمـ االدارؼ(، اما نظاـ الخدمة 
منو نص عمى اف المكظف 2المعدؿ كفي المادة2113لسنة 82المدنية االردني رقـ 

ىك:)الشخص المعيف بقرار مف المرجع المختص بذلؾ في كظيفة مدرجة في جدكؿ 
لمكازنة العامة اك مكازنة احدػ الدكائر بما تشكيالت الكظائف الصادر بمقتضى قانكف ا

في ذلؾ المكظف المعيف براتب شيرؼ مقطكع اكبعقد عمى حساب المشاريع كاالمانات 
بينما اف المكظف لـ يرد  اكالتاميف الصحي كاليشمل العامل الذؼ يتقاضى اجرا يكميا(،

ف المذيف يطبق تعريفو في التشريع الفرنسي، بل اكتفى بعض التشريعات فييا الى بيا

                                                           
 (1  )

دمحم ثالدـٓ، ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍضجص٠خ فٟ ثٌٛظ١فز ثٌؼجِز، صعثؿز ِمجعٔز، ثؽغٚدز صوضٛعثٖ، و١ٍز 

. ٠ٕٚظغ 27، ص2716-2715ثٌذمٛق ٚثٌؼٍَٛ ثٌـ١جؿ١ز، ججِؼز ثدٟ دىغ دٍمج٠ض، صٍـّجْ، ثٌجؼثةغ، 

 .11ّظضع ثٌـجدك، صوظٌه فٟ: ِشٍٛفٟ إِجْ، ثٌ
 (2   )

ِٙضٞ دّض ثٌؼ١٘غٞ، ثعغ ثٌجغ٠ّز ثٌضٟ ٠غصىذٙج ثٌّٛظف ثٌؼجَ فٟ ثٔٙجء ػاللضٗ ثٌٛظ١ف١ز، صعثؿز 

 .12، ص2774ِمجعٔز، ثؽغٚدز صوضٛعثٖ، و١ٍز ثٌمجْٔٛ ، ججِؼز دغضثص، 
(3  )

 .11. ٠ٕٚظغ وظٌه : ِشٍٛفٟ إِجْ، ِظضع ؿجدك، ص 21دمحم ثالدـٓ، ِظضع ؿجدك، ص 



 إضراب الموظفين بين حق دستوري و فعل معاقب عليه في القانون

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

342 

 1946اكتكبر 19عمييـ القكانيف الكظيفية كمنيا النظاـ الخاص بمكظفي الدكلة بتاريخ
 .(1)( منو1كفي )ـ

كعميو فاف المكظف ينبغي اف يككف قرار تعينو صادرا مف لدف السمطة المختصة    
ـ بتعيينو، كداخل ضمف كظيفة مستمرة في تقديـ خدماتو بكاسطة مرفق عاـ يسير بانتظا

كاطراد في نطاؽ المصمحة العامة كتقكـ بإدارتو الدكلة اك احدػ مؤسساتيا بشكل مباشر، 
كيطبق عميو بمجرد تعيينو التنظيـ القانكني لممكظفيف بشكل عاـ كالمعدة سمفا، كيككف 
خاضعا لمبدأ مفاده باف لالدارة الحق في تعديل االنظمة كالتعميمات دكف اف يككف لو حق 

، أؼ لكي يككف شخص ما مكظفا عاما ينبغي اف يتكفر فيو عناصر (2)الرفض كالقبكؿ
ثالثة كىـ اف يككف ضمف مرفق معيف مف المرافق العامة في الدكلة كاف يككف تعينو في 

 . (3)كظيفة دائمة كليس مؤقتة كمثبتة في السمـ االدارؼ لمركاتب
لتحديد طبيعة العالقة ىذه اف  ثالثا : طبيعة العالقة القانونية لمموظف بالوظيفة العامة:

كجد تكييفاف: اكليما باعتبار العالقة ىذه عالقة عقدية كاآلخر عالقة تنظيمية، ككما يتـ 
 بيانو ادناه :

مع  عالقة عقديةاف المكظف في  ذىب رأؼ في الفقو االدارؼ الى الطبيعة العقدية: -1
قد يبدا عند صدكر تكظيف االدارة ضمف القانكف العاـ كىك عقد الكظيفة العامة، كاف الع

الشخص كقبكلو بذلؾ، كيترتب عنو حقكؽ كالتزامات متبادلة كالضامنة لسير المرفق 
بانتظاـ كاطراد، ك كجيت ليذه النظرية جممة مف االنتقادات كمنيا عدـ كجكد ارادتيف 

ضمف قكاعد  عالقة عقد العمل، كقد يككف (4)متطابقتيف لمعقد كاف محل العقد غير كاضح
انكف الخاص، فالعقد يككف ككالة اذا كاف المياـ الذؼ يقكـ بيا المكظف ىي عمال الق

قانكنيًا، اما اذا كاف العمل ماديًا بحتًا فيككف عقد إجارة، كتعرض ىذه التكييف لالنتقادات 

                                                           
(1 )

صمٛي ثٌّجصر دجْ ٘ظث ثٌٕظجَ " ٠ـغٞ ػٍٝ ثالششجص ثٌظ٠ٓ ٠ؼ١ْٕٛ فٟ ٚظ١فز صثةّز، ٠ٚشغٍْٛ ثدضٜ 

صعججس       ثٌـٍُ ثٌغةجؿٟ فٟ ثدضٜ ثٌىجصعثس دجالصثعر ثٌّغوؼ٠ز دجٌضٌٚز ثٚ فٟ ثٌّغثفك ثٌمجةّز ػٍٝ 

 .11ثالِٛثي ثٌؼجِز ثٚ ثٌّؤؿـجس ثٌؼجِز". ِٙضٞ دّض ثٌؼ١٘غٞ، ثٌّظضع ثٌـجدك، ص 
 (2 )

 .31ٚ32ؿ١ٍّجْ دٓ دمحم ثٌجغ٠ش، ِظضع ؿجدك، ص

  
  (3 )

 ِٚجدؼض٘ج. 66شٛلٟ دغوجٟٔ، ِظضع ؿجدك، ص 
 (4 )

 .52دمحم ثالدـٓ، ِظضع ؿجدك، ص 
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، فامريكا تاخذ بالطبيعة (1)منيا عدـ قدرتو عمى تكييفو مف الجانبيف الشكمي كالمكضكعي
 كما أسمفت اعاله.  ، (2)قة المكظف باالدارةالتعاقدية لعال

اف معظـ دكؿ العالـ تاخذ بالعالقة التنظيمية لممكظف مع الطبيعة التنظيمية : -2
( مف القانكف 5االدارة، ففرنسا تعترؼ بالطبيعة التنظيمية لممكظف كذلؾ بمكجب المادة)

ف القكانيف ىي ، كمعنى ذلؾ فا(3)1946-11-19االساسي لمكظيفة العامة الصادر في
التي تنشئ الكظيفة العامة كمف خالليا يمنح المكظف الحقكؽ كتفرض عميو االلتزامات 
كلالدارة القياـ بتعديالت عمى تمؾ الكضع القانكني بارادتيا المنفردة دكف اخذ رأؼ 

، ىذا كقد اكد محكمة القضاء االدارؼ (4)المكظف عمى اف اليمس الحقكؽ المكتسبة
ليا عمى الصفة التنظيمية لممكظف في عالقتو مع االدارة كذلؾ  المصرؼ في قرار

بالقكؿ" اذا كاف التنازؿ قد انصب عمى حق مقرر لممكظفيف قانكنا، ك  1954-2-23في
كاجب الحككمة العمل عمى كصكلو لصاحبو ال المساكمة عميو، فانو باطل النو صدر 

مى تعديل حق لممكظف بدكف مقابل أك سبب مشركع.. ذلؾ انو اليجكز اف يتفق ع
، ككذلؾ العراؽ ياخذ (5)اكتخفيضو ألف عالقة المكظف بالحككمة عالقة تنظيمية الئحية"

بالطبيعة التنظيمية لعالقة المكظف بالكظيفة العامة الذؼ جرػ تنظيمو في قكانيف عديدة 
ـ ك قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع 1961لسنة 24كقانكف الخدمة المدنية رقـ

 ـ كغيرىا مف القكانيف.1991لسنة 14اـ رقـالع
 المطمب الثاني

 حق اإلضراب في الدساتير المقارنة
بما اف الدستكر ىك القانكف االعمى في البمد، كالذؼ يقكـ برسـ الخطكط العريضة    

تجاىات كسياسات المجتمع في كافة المجاالت السياسية كالقانكنية كاإلجتماعية  لفمسفة كا 
الثقافية، كألجل ذلؾ يشار فيو بشكل مقتضب لكل مفردة مف مفردات ىذه كاإلقتصادية ك 

                                                           
   (1 )

 .31ؿ١ٍّجْ دٓ دمحم ثٌجغ٠ش، ِظضع ؿجدك، ص
(2  )

 .41ٚ 40دمحم ثالدـٓ، ِظضع ؿجدك، ص 
(3  )

 .41دمحم ثالدـٓ، ثٌّظضع ثٌـجدك، ص 
(4)

 .32ؿ١ٍّجْ دٓ دمحم ثٌجغ٠ش، ِظضع ؿجدك، ص 
(5 )

 .40دمحم ثالدـٓ، ِظضع ؿجدك، ص
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المجاالت كعمى اف تصدر بعد نفاذه تشريعات تنظمو، كمف ضمنيـ الحق في اإلضراب 
، كىنا لسنا بصدد سرد تاريخي بقدر ما يعنينا االشارة الى ما (1)اف اعترؼ بو في متنيا

المؤمنة بحقكؽ اإلنساف كحرياتو نص عمى االضراب في دساتير دكؿ معاصرة، ك 
ـ في 2113االساسية، كعميو يبحث التنظيـ الدستكرؼ العراقي لحق االضراب بعد عاـ

الفرع األكؿ، كفي الفرع الثاني يتـ التركيز عمى مثيمو في الدستكر الجزائرؼ 
، كفي األخير يدرس نفس الحق فيما كرد في الدستكر الفرنسي 2121ك1996لعامي
 كبشكل مختصر. ـ،1946لعاـ 

 الفرع األول
 م2003حق اإلضراب في الدستور العراقي بعد عام 

ـ، كاف يحكمو دستكر العراؽ 2113كما ىك معمكـ لدػ الجميع اف العراؽ قبل عاـ   
، بيد انو كبعد (2)كالمذاف سبقتيما دساتير عدة 1971ـ كاعقبو دستكر1968المؤقت لعاـ

ت في العراؽ في كافة االصعدة، قد كقع تحكال كبيرا ذلؾ التاريخ كعقب التغيرات التي حدث
في الفكر السياسي كالقانكني كاإلجتماعي كاإلقتصادؼ كالثقافي لمفرد فييا، حيث نشر 
الحرية بكافة صنكفو كبالذات حرية التعبير، كالذؼ فتح بابا كاسعا لالفق المستقبمي 

لتنظيمي ككذلؾ الكاقعي لـ لمشخصية العراقية عمى الصعيد الداخمي، لكف في المجاؿ ا
يكف لصدكر أكامر سمطة االئتالؼ الحاكمة في العراؽ أية دكر في ذلؾ، شأنو في ذلؾ 

                                                           
(1)

َ ٠ؼض ثدض ؽالةغ ثٌضؿجص١غ ثٌظٞ ثػضغف دذك ثإلػغثح ٚدذغ٠ز 1240فّغال ثٌضؿضٛع ثال٠طجٌٟ ٌؼجَ  

 ِٕٗ، ٚوظٌه فٟ ثؿذج١ٔج ٚدغصغجي د١ظ ثػذٝ ثإلػغثح صظغفج ِؼضغفج 47صجِز ٌٍج١ّغ ٚطٌه فٟ ثٌّجصر

، ثِج ِٓ ثٌضٚي ثٌظ٠ٓ ال٠ؼضغفْٛ دجإلػغثح وضٌٚز عٚؿ١ج ٌؼضَ صطجدمٗ ِغ 1200ِٚشغٚػج ف١ّٙج ؿٕز 

، ٠ٕظغ ٌظٌه فٟ: لض١ذز وغ٠ُ ؿ١ٍّجْ، 1200أ٠ض٠ٌٛٛج١ضٙج ثٌـجةضر ف١ٙج ٚطٌه فٟ صؿضٛع٘ج ثٌظجصع

ِجٍز ثٌججِؼز ثإلػغثح فٟ ثٌّٙٓ ثإلٔـج١ٔز د١ٓ ثٌشغ٠ؼز ٚثٌمجْٔٛ ٚثٌضؿضٛع ثٌؼغثلٟ، دذظ ِٕشٛع فٟ 

. ٠ٕظغ وظٌه فٟ: ١ِغُ غجُٔ جذغ 367، ص2715، ثٌججِؼز ثٌؼغثل١ز، 3،ثٌؼضص33ثٌؼغثل١ز، ثٌّجٍض 

 .171ثٌّذّٛصٞ، ِظضع ؿجدك، ص 
 (2  )

( ِٕٗ: )ٌٍؼغثل١١ٓ دغ٠ز 12)َٔض فٟ ٚ، 1225ِٓ ثٌضؿجص١غ ثٌؼغثل١ز وجٌمجْٔٛ ثالؿجؿٟ فٟ ػجَ

ٚأ٠ؼج  ثٌجّؼ١جس ٚثالٔؼّجَ إ١ٌٙج، ػّٓ دضٚص ثٌمجْٔٛ(.إدضثء ثٌغأٞ، ٚثٌٕشغ، ٚثإلجضّجع، ٚصأ١ٌف 

ٚصؿضٛع ثٌجّٙٛع٠ز ثٌؼغثل١ز ثٌّؤلش 1261ٚوظٌه صؿضٛع ثٌؼغثق ٌؼجَ  1251صؿضٛع ثٌؼغثق ٌؼجَ

( ِٕٗ دجٌمٛي:)ثْ ثٌضؿضٛع ٠ىفً دغ٠ز ثٌغأٞ ٚثٌٕشغ ٚثإلجضّجع 26.فجألس١غ لض ٔض فٟ)1207ٌَؼجَ

ٌٕمجدجس ٚ..ٚصؼًّ ثٌضٌٚز ػٍٝ صٛف١غ ثالؿذجح ثٌالػِز ٌّّجعؿز ٚثٌضظج٘غ ٚصأؿ١ؾ ثالدؼثح ثٌـ١جؿ١ز ٚث

٘ظٖ ثٌذغ٠جس ثٌضٟ صٕـجُ ِغ سؾ ثٌغٛعر ثٌمِٟٛ ثٌضمضِٟ(.
 



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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، كمف ثـ بعد التغير فقد صدر قانكف إدارة (1)شأف الحككمات العراقية السابقة لالحتالؿ
العراؽ في الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية الذؼ كاف بمثابة دستكر مؤقت إلدارة دكلة 

النافذ،  2115تمؾ الحقبة، كأخيرا صدر باصكات اغمبية الشعب العراقي دستكر دائـ لعاـ 
 كعميو ينبغي دراسة مشركعية حق اإلضراب في ىذيف الدستكرييف المعاصريف، ككاآلتي :

-1-1صدر ىذا القانكف بتاريخ أوال : حق اإلضراب في قانون إدارة الدولة العراقية :
( مادة، حيث خصص في الباب الثاني 62متككف مف )تسعة( ابكاب ك)، كال(2)2114

الحقكؽ االساسية كمنيا الحريات االساسية، كالذؼ إعترؼ بيما ىذا المشرع الدستكرؼ 
بكافة الحقكؽ كالحريات المعترؼ بيا دكليا كالتي فييا العراؽ عضكا مكقعا عمييا، كمف 

فاقيات الدكلية الخاصة بالحقكؽ كالحريات ضمنيا ماكرد في المكاثيق كاإلتفاقيات كاالت
العامة عمى المستكػ الدكلي، كباالخص اتفاقيتي فيننا لمحقكؽ المدنية كالسياسية كلمحقكؽ 

ـ المتضمناف لحق االضراب مباشرة 1966اإلجتماعية اإلقتصادية الثقافية كالصادراف عاـ
 . (3)منو 23 اك غير مباشرة، كذلؾ بالنص عميو في ىذا القانكف في المادة

ق(مف ىذا القانكف عمى حق -13أما بشأف مكضكع محل البحث، فقد نص في المادة)   
(، كىذا يعني اف لمعراقي الحق بالتظاىر كاإلضراب سمميًا كفقًا لمقانكف اإلضراب بقكلو :)

العراقي أينما كجد عمى ارضو فمو الحق في القياـ بالتظاىرات السممية ككذلؾ لو الحق في 
اب كفقا لمقانكف، بيد انو لـ يتـ اصدار ىذا القانكف لسبب اك آلخر، كفي غياب اإلضر 

                                                           
(1)

، 2773" فٟ دؼ٠غثْ ِٓ ثٌؼجَ 14ِٕٚٙج ثِغ ؿٍطز ثةضالف ثٌّؤلضز فٟ ثٌؼغثق علُ دجالِغ" 

ِٟ ثٌّذظٛع، د١ظ ٚعص فٟ ٚثٌّضؼّٓ دٛػغ ل١ٛص ػٍٝ ِّجعؿز دغ٠ز ثٌضؼذ١غ دضػٜٛ ثٌٕشجؽ ثالػال

 .ثٌجؼء ثٌغجٌظ ِٕٗ
(2 )

َ ٚثدضالي ثٌؼغثق ِٓ ٌضْ لٛثس ثٌضذجٌف ثٌضٌٟٚ ٚدجٌٕض١جز ؿمٛؽ ثٌٕظجَ 2773دؼض ثدضثط ػجَ  

، أطذخ ٕ٘جن فغثؽ صؿضٛعٞ 1207ثٌـ١جؿٟ ف١ٙج، ٚثٌظٞ صذؼٗ ؿمٛؽ ثٌضؿضٛع ثٌؼغثلٟ ثٌّؤلش ٌؼجَ

ٚثٌظ٠ٓ ججءٚث دّؼظُّٙ ِٓ ثٌشجعػ دّؼ١ز ثالدضالي، ثْ ٚصذضُ ػٍٝ ثٌّذض١ٍٓ ٚثٌـ١جؿ١١ٓ ثٌؼغثل١١ٓ 

٠شىٍٛث ِجٍـج ٚثٌظٞ ؿّٟ دّجٍؾ ثٌذىُ ثٌّضىْٛ ِٓ وجفز ثؽ١جف ثٌشؼخ ثٌؼغثلٟ، ٚلجِٛث دىضجدز لجْٔٛ 

ؿّٟ طٌه دمجْٔٛ إصثعر ثٌضٌٚز ثٌؼغثل١ز، ١ٌذً ِذً ثٌضؿضٛع ثٌٍّغٟ، ٚصُ ٚػغ صؿضٛع صثةُ ٌٍؼغثق 

 َ.2775، ٚأطذخ طجصعث دجغٍذ١ز ثٌشؼخ ػجَ ثٌجض٠ض ٚأجغٞ ثؿضفضجء ػ١ٍٗ
(3  )

ـّغ صؼضثص ثٌذمٛق ثٌّظوٛعر آٔفجً دأٔٙج ثٌذمٛق ثٌٛد١ضر ثٌضٟ ٠ضّضغ دٙج د١ظ صٕض ثٌّجصر :)  ٠جخ أالّ ٠ُف

أدٕجء ثٌشؼخ ثٌؼغثلٟ, فُٙ ٠ضّضؼْٛ دىً ثٌذمٛق ثٌالةمز دشؼخ دغ ٌٗ وغثِضٗ ثإلٔـج١ٔز, ٚدؼّٕٙج 

إلصفجل١جس ٚثالصفجل١جس ثٌض١ٌٚز ٚغ١غ٘ج ِٓ ٚعجةك ثٌمجْٔٛ ثٌضٌٟٚ ثٌضٟ ثٌذمٛق ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ث

ٍِؼِز ٌٗ ٚفمجً ٌٍمجْٔٛ ثٌضٌٟٚ. ٠ٚضّضغ غ١غ ثٌؼغثل١١ٓ  ُِ ُّ إ١ٌٙج, أٚ غ١غ٘ج ثٌضٟ صُؼض  ٚلؼٙج ثٌؼغثق أٚ ثٔؼ

 (.فٟ صثسً ثٌؼغثق دىً ثٌذمٛق ثإلٔـج١ٔز ثٌضٟ ال صضؼجعع ِغ ٚػؼُٙ دئػضذجعُ٘ ِٓ غ١غ ثٌّٛثؽ١ٕٓ
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قانكف ينظـ اإلضراب، مما ينذر بالرجكع الى إعماؿ النصكص الجنائية عند قياـ 
جدير بالذكر فقد كاف بمقدكر أؼ شخص اك جية اف يطعف في المكظف باالضراب، 

بات، كبمكجب ماكرد في قانكف إدارة النصكص الكاردة بشاف اإلضراب في قانكف العقك 
 .(1)( منو كلـ يحصل ذلؾ44المادة ) المرحمة االنتقالية باإلستناد عمى

كأخيرا فاف سرد لماجاء في قانكف إدارة الدكلة العراقية المنيي الصالحية بصدكر    
ـ، انما الغرض منو بشكل كبير ىك لبياف الفارؽ بيف 2115دستكر العراقي الدائـ عاـ 

مشرع العراقي ليذا القانكف كبيف المشرع الدستكرؼ الدائـ بخصكص الحق محل البحث، ال
ككذلؾ لتكضيح التكجو كالفمسفة كالحماس الذؼ كاف يتمتع بيا السياسيكف العراقيكف 
المشرعكف االكائل آنذاؾ، كىـ في خضـ سقكط النظاـ السياسي العراقي القديـ، كمف ثـ 

 جة كبيرة. ما لبث كاف تغير مكقفيـ لدر 
كما تـ اإلشارة الى اف  :2005ثانيا : حق اإلضراب في الدستور العراقي الدائم لعام

قانكف إدارة الدكلة العراقية قد كضعت لفترة مؤقتة، كمف ثـ بدء العمل إلصدار صدكر 
دستكر جديد لمعراؽ، حيث تـ كتابة دستكر عمى أيدؼ خبراء قانكنييف عراقييف كسمكه 

كتـ  ـ عمى الشعب،2115ـ، كقد تـ عرض المشركع الدستكرؼ عاـبالدستكر الدائ
، كحصمت مف العاـ نفسو 15/12المصادقة عميو في االستفتاء الشعبي الذؼ جرػ في
 .(2)عمى مكافقة اغمبية اصكات الشعب العراقي كجرػ إنفاذه

                                                           

 (
1
إطث لغعس ثٌّذىّز ثٌؼ١ٍج ثالصذجص٠ز أْ لجٔٛٔجً أٚ ٔظجِجً أٚ صؼ١ٍّجس أٚ إجغثء جغٜ ( صٕض ٘ظٖ ثٌّجصر: ) 

 ً ضفك ِغ ٘ظث ثٌمجْٔٛ ٠ؼض ٍِغ١ج ُِ  (.ثٌطؼٓ دٗ أٔٗ غ١غ 
(2 )

ِجصر ِٛػػز ػٍٝ ؿضز ثدٛثح ٚثعٕٝ ػشغر فظال، ٠ذ١ٓ ِٓ سالٌٙج 144فمض صؼّٓ ٘ظث ثٌضؿضٛع  

ٌظٌه ثٌضؿضٛع، ِغ ثؽالق ثٌذمٛق ٚثٌذغ٠جس ثٌؼجِز ٚثالؿجؿ١ز ٌٍشؼخ ثٌؼغثلٟ، ِٚٓ  ثٌّذجصا ثالؿجؿ١ز

د١ٕٙج دغ٠ز ثٌغأٞ ٚدك ثٌضؼذ١غ ػٕٗ، ٚلض دظٓ ثٌّشغع ثٌضؿضٛعٞ ِٛثص ثٌذغ٠جس ٚثٌذمٛق ثٌٛثعصر ف١ٗ 

ثٌذجد١ٓ ِٕٗ، ٚ٘ظث ٠ؼٕٟ دجٔٗ وجْ ِٓ شذٗ ثٌّـضذ١ً إجغثء ٚثصّجَ ثٌضؼض٠ً ػٍٝ 126ثٌّجصر ِٓ ثٌضؼض٠ً فٟ 

ثألٌٚٝ ٚثٌغج١ٔز ٚدشىً ػٍّٟ ٚٔٙجةٟ، ٚطٌه دـذخ طؼٛدز صٛف١غ ج١ّغ ٘ظٖ ثٌؼٕجطغ ثٌٛثعصر فٟ ثٌّجصر 

٘ظٖ، د١ض ثْ ثالْ ثٌٛػغ صغ١غ ٚسجطز فٟ ثٌظغٚف ثٌذج١ٌز ثٌضٟ ٠ّغ دٙج ثٌؼغثق ٚثٌظٞ ٠ّىٓ صؼض٠ٍٙج، 

ذغ٠جس ثٌؼجِز ٚجؼٍٖٛ ِٛػٛػج ٚ٘ظث ٠ضي ػٍٝ صغثجغ ثٌطذمز ثٌـ١جؿ١ز فٟ ثٌؼغثق ػٓ ِـجٌز ثٌذمٛق ٚثٌ

ٚثْ ِج٘ٛ ِشظض فٟ دجح ثٌذمٛق ٚثٌذغ٠جس ثٌؼجِز فٟ ٘ظث ثٌضؿضٛع  ِؤلضج ٌّضر عّجْ ؿٕٛثس،

ِجصر، ٠الدع ثٔٗ ثػظُ ِجججء دٗ ثٌضغ١١غ ثٌـ١جؿٟ ٚثإلجضّجػٟ ٚثإللضظجصٞ ٚثٌغمجفٟ 33ٚثٌّضىْٛ ِٓ

٠مجدٍٗ أ٠ز ِجصر أسغٜ ِٓ د١ظ وغغ ث١ّ٘ضٗ ٌٍؼغثق دؼض ؿمٛؽ ثٌٕظجَ ثٌـ١جؿٟ ف١ٗ ٚثوغغ٘ج ث١ّ٘ز، د١ظ ال 

ٚفجةض٠ز ٌٍشؼخ ثٌؼغثلٟ، ٚ٘ٛ دّغجدز ِضٕفؾ ٌٍشؼخ ِٚـضٕشمج ٌٙٛثء ثٌذغ٠ز، ٚال٠مجدٍٗ أ٠ؼج فٟ طٌه 

ِجججء فٟ أ٠ز صؿجص١غ ػغثل١ز أسغٜ، ٚطٌه دؼض وـغ ؽٛق ثٌذغ٠ز ٌإلٔـجْ ثٌؼغثلٟ ٌؼمٛص ِٓ ثٌؼِٓ 
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كبخصكص الحق مكضكع البحث، فمـ ينص الدستكر العراقي الحالي عميو مباشرة، بل    
تكفل الدكلة، ( منو عمى حرية التعبير عف الراؼ بشكل عاـ كبالقكؿ: ) 38نصت المادة )

 حرية التعبير عف الرأؼ بكل الكسائل، ثانيا ً : أكالً :بما اليخل بالنظاـ العاـ كاآلداب
حرية الصحافة كالطباعة كاإلعالف كاإلعالـ كالنشر،ثالثًا :ػ حرية اإلجتماع  ػ:

(، كعند التمعف في ىذه المادة مف حيث المضمكف كالشكل بقانكف  كالتظاىرالسممي، كتنظـ
يتبيف باف المشرع الدستكرؼ قد اطمق جممة مف الحريات كحرية الصحافة كاالعالـ كالنشر 
كحرية التعبير عف الراػ كحرية اإلجتماع، كمف بيف تمؾ الحريات ىي حرية التعبير عف 

بشكل كاضح ماقصده مف مصطمح بكل  الرأؼ كبكل الكسائل، بيداف المشرع لـ يبيف
 الكسائل، حيث ترؾ الباب مفتكحا لمتفسيرات كالتاكيالت.

كعميو يتبيف باف المشرع الدستكرؼ قد قصد بيذه المادة حرية التعبير بصكرة عامة،    
كذلؾ الف حريات الصحافة كالطباعة كاالعالف كاالعالـ كالنشر كاإلجتماع كالتظاىر 

نكاف حرية التعبير، لذلؾ لـ يكف مف الضركرؼ إيراد الفقرتيف الثاني السممي تندرج تحت ع
كالثالث في المادة، الف الفقرة األكلى يغطي جميع الحريات األخرػ، كمف جانب آخر 
يرػ اف المشرع قد قصد مف الفقرتيف األكليتيف ىك جعميما مف النصكص كالقكاعد 

لمبمد، سكاء سمكا شكميا اك سمكا مكضكعيا الدستكرية التي ليا السمك عمى القانكف العادؼ 
كلـ يقل باف ينظـ بقانكف، كعميو ال ينبغي الؼ قانكف اف يعارضو، سكاء تمؾ التي سبقتيا 
اك تمؾ التي اعقب صدكرىا، كيدؿ ايضا اف المشرع الدستكرؼ لـ يعطي المجاؿ حتى 

ف الحريات التي ليس لممشرع العادؼ المتمثل بمجمس النكاب اف يقكـ بتعديمو كاعتبرتيـ م
بكسع اإلنساف في العراؽ الجديد العيش بدكف، كعميو فاف المشرع الدستكرؼ قد قصد فقط 
حرية اإلجتماع كالتظاىر السممي الذؼ يجب اف ينظمو القانكف كحده، الف الفقرة الثالثة 
فقرة مستقمة عف الفقرات األخرػ كليس ىناؾ ربط بينيما، شأنو في ذلؾ شأف الفقرتيف 
األكلى كالثانية، كعميو فاف المشرع ىذا قصد مف كراء كممة )بكافة الكسائل( أية كسيمة 

                                                                                                                                                      

وغ١غث فٟ ٘ظٖ ثٌذمٛق ٚثٌذغ٠جس دئؿضغٕجء ثٌذك ِٛػٛع ٚثٌّضؼطش ٌٗ، د١ظ صٛؿغ ثٌّشغع ثٌضؿضٛعٞ 

دذغٕج، دشىً ال ٠ؼج١٘ٙج أ٠ز صؿجص١غ أسغٜ فٟ ثٌّٕطمز، ِٚٓ د١ٓ ثٌذغ٠جس ثٌضٟ ٔض ثٌضؿضٛع ػ١ٍٙج، ٘ٛ 

 دغ٠ز ثٌضؼذ١غ ػٓ ثٌغأٞ دظٛعر ػجِز.
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مشركعة لمتعبير عف الرأؼ، سكاء كانت كسيمة اإلحتجاج اكالتظاىر اكاالعتصاـ اكحرية 
 النشر الكافة كصكال الى حقو في اإلضراب.

 الفرع الثاني
 حق اإلضراب في الدستور الجزائري 

لة الجزائر عمى استقالليا في ستينيات القرف الماض مف االستعمار بعد حصكؿ دك    
الفرنسي، انتيج المشرع الدستكرؼ فييا نيج االقرار بالحق في اإلضراب كتضمتنيا الكثيقة 
الدستكرية بادغ ذؼ بدء عمى اف تنظـ ذلؾ بقانكف، كبالفعل فقد نص الدستكر الجزائرؼ 

شكل مطمق، كدكف تميز بيف اإلضراب عمى حق اإلضراب ب1963-12-11الصادر في
، بيد اف ىذا االمر لـ يدـ طكياًل، (1)في القطاع العاـ ك اإلضراب في القطاع الخاص

حيث حظر المشرع الدستكرؼ مرة أخرػ اإلضراب في القطاع العاـ، كذلؾ بتشريعو 
طراد، 1976-11-22لمدستكر الصادر في بحجة ضماف إستمرار المرفق العاـ بإنتظاـ كا 

منو، كأخذكا بنظر اإلعتبار  2-61يد انو سمح ممارستو في القطاع الخاص في المادةب
 . (2فييا) حينيا ماجاء مف نصكص بيذا الخصكص في قانكف العقكبات

كقد استمر منع اإلضراب في الجزائر بالنسبة لممرافق العامة، لغاية صدكر دستكر     
، 1989كالمعدؿ في فيفرؼ عاـ 1989افذ لعاـالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الن

منو نص عمى اف حق اإلضراب حق مشركع ك يمارس ضمف االطر  54كفي المادة 
، كالخاص 1991فيفرؼ لعاـ6الصادر بتاريخ12-91القانكنية، فقد صدر القانكف رقـ

بتسكية منازعات العمل الجماعية كممارسة حق اإلضراب، كبعد ذلؾ أتى تعديل دستكر 
منو بقكلو:)الحق في اإلضراب  57، كجئ بتنظيـ اإلضراب في المادة 1996ائر لعاـالجز 

معترؼ بو، كيمارس في اطار القانكف(، كقد اكد عمى حق اإلضراب كذلؾ التعديل 
، كالذؼ أصبح اإلضراب حق دستكرؼ مضمكف لكل مف المكظف 2116الدستكرؼ لعاـ

فقد اعاد نفس  2121دستكراما بخصكص منو، 71المادةكذلؾ بمكجب (3)كالعامل
                                                           

(1 )
 .22صدجر فٛػ٠ز، ِظضع ؿجدك، ص 

(2)
 .23ػ٠ٛـجس ٌذـٓ، ِظضع ؿجدك، ص

(3)
د١جر، دك ثالػغثح فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌجؼثةغٞ، ِجؿضغ ثوجص٠ّٟ، و١ٍز ثٌذمٛق ٚثٌؼٍَٛ شج٠خ ثٌغثؽ  

 .2ٚ24، ص ص2710-2716ثٌـ١جؿ١ز، ججِؼز دمحم دٛػ١جف، ثٌّـ١ٍز،ثٌجؼثةغ،
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الصياغة مع تغيير في بعض الكممات غير مؤثرة عمى معنى النص القديـ، كذلؾ في 
، كىذا يعني اف المشرع الدستكرؼ قد اعترؼ بالحق في االضراب (1)( منو71المادة )

بإستثناء ما يتـ منعو بالقانكف مف ممارستو مف قبيل ذلؾ، كالعامميف في سمؾ القكات 
كتمؾ المرافق التي تقدـ الخدمات العامة، لضماف سير المرفق العاـ، شريطة اف المسمحة 

 ال يتـ التكسع فيو مستقبال.
 الفرع الثالث

 م1946حق اإلضراب في الدستور الفرنسي لعام 
حرؼ االشارة لدساتير الدكؿ المتقدمة خصكصا الدستكر الفرنسي، بسبب ما ليـ مف    

لذات في مجاؿ اإلعتراؼ بالحقكؽ كالحريات العامة تاريخ عريق بيذا المجاؿ، كبا
لإلنساف، بعد عصكر قديمة مف الرؽ كالعبكدية التي كانت تمارس في مجتمعاتيـ مف 
قبل الحاكميف كالمتسمطيف فييما، سكاء بذريعة السمطة اآلخركية كالمتمثمة بالكنسية اك 

اؿ طكيل كمرير تـ ارجاح الكفة بحجة السمطة الدنيكية المتمثمة بالممكؾ كاالمراء، كبعد نظ
لحقكؽ كحريات اإلنساف فييا، كالذؼ أصبح نبراسا يضئ طريق اإلنساف في الشعكب 

 األخرػ نحك التحرر ك كسر االغالؿ.
، فاف     لذلؾ ففي فرنسا صدرت دساتير عديدة، كمف بينيـ الدستكر السارؼ ليذا اليـك

، كذلؾ في مقدمتو 1946لرابع لعاـالحق في اإلضراب قد نص عميو الدستكر الفرنسي ا
حق اإلضراب يمارس في اطار القكانيف التي تنظمو(، ككذلؾ منح  -7بالقكؿ : )

لمعامميف في المرافق العامة بتككيف النقابات الخاصة بيـ، كبما اف الدستكر الفرنسي 
ـ قد اكد عمى ىذا النص، كذلؾ مف خالؿ تمسكو بمبادغ حقكؽ 1958الخامس لعاـ 

ـ، كالذؼ كانت قد تـ التاكيد عمييا أيضا في الدستكر الفرنسي الرابع 1789ف لسنةاإلنسا
ـ 1958ـ، كعميو فاف الدستكر السارؼ المفعكؿ ىك دستكر الفرنسي لعاـ 1946لعاـ 

                                                           
(1   )

ؼضَغف دٗ، ٠ُّٚجَعؽ فٟ إؽجع ثٌمجْٔٛ، ٠ّىٓ أْ ٠ّٕغ ثٌمجْٔٛ صٕض: 01ثٌّجصر  ُِ )ثٌذّك فٟ ثإلػغثح 

ّٟ ٚثألِٓ، أٚ فٟ ج١ّغ ثٌشضِجس أٚ ِّجعؿز ٘ظث ثٌذّك، أٚ  ٠جؼً دضٚصث ٌّّجعؿضٗ فٟ ١ِجص٠ٓ ثٌضّفجع ثٌٛؽٕ

ؼضَغف دٗ،  ثْ: 07ٚصٕض ثٌّجصر ثألػّجي ثٌؼ١ِّّٛز طثس ثٌّٕفؼز ثٌذ٠ٛ١ّز ٌٍّجضّغ( ُِ )ثٌذّك فٟ ثإلػغثح 

ضٗ فٟ ١ِجص٠ٓ ٠ُّٚجَعؽ فٟ إؽجع ثٌمجْٔٛ.٠ّىٓ أْ ٠ّٕغ ثٌمجْٔٛ ِّجعؿز ٘ظث ثٌذّك، أٚ ٠جؼً دضٚصث ٌّّجعؿ

ّٟ ٚثألِٓ، أٚ فٟ ج١ّغ ثٌشضِجس أٚ ثألٔشطز ثٌؼ١ِّّٛز طثس ثٌّظٍذز ثٌذ٠ٛ١ّز ٌالِز(.  ثٌضّفجع ثٌٛؽٕ
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كالذؼ اعترؼ بدكره بالحق في اإلضراب، ككاف ممارسة ذلؾ الحق مطمقا لجميع العامميف 
كمف ثـ حكؿ امر تنظيمو الى تشريع خاص سكاء في القطاع العاـ اكالخاص، 

باإلضراب، بيد اف اصدار ىذا التشريع قد تآخر لسنكات عديدة، كاستمر االمر ىذا لغاية 
 .(1) ـ، الى اف صدر في ىذه السنة التشريع الخاص بالحق في اإلضراب1963سنة 

 المطمب الثاني
 فعل اإلضراب في القوانين المقارنة 

ندما يحيل الى القانكف لتنظيـ امر ما، فاف الفائدة الكبيرة اف أؼ نص دستكرؼ ع    
المرجكة مف النص قد تقل اكقد تضيع، كذلؾ لتغيير المشرع مف المشرع الدستكرؼ الى 
المشرع العادؼ، ك لربما المكضكع ىذا قد ال يثير اىتمامو مثمما ىك لممشرع الدستكرؼ، 

زب اك التكجو السياسي المسيطر في كبالتالي يككف تحت رحمة الفمسفة السياسية لمح
البرلماف، كباإلضافة الى التزاـ ذلؾ الحزب داخل البرلماف بالتكازف بيف ما تقتضيو الحرية 
كالحق في النص الدستكرؼ كما تقتضيو المصمحة العامة كاالداب العامة مف جية كبيف 

 .(2)ما تقتضييا مصمحتيا مف جية أخرػ 
لحقكؽ الذؼ يتخكؼ منو معظـ االنظمة الحاكمة ميما لذلؾ فاف حق اإلضراب مف ا    

كانت درجة أيمانيا بحقكؽ اإلنساف كالديمقرطية، نظرا لآلثار السياسية كاالنتخابية التي 
تتركيا اإلضرابات عمى مستقبميـ السياسي، الى جانب تفعيل تمؾ االنظمة لقكانيف عقابية 

اب فييا، بيد انو ىناؾ قكانيف مقارنة اكمنظمة لمعمل الكظيفي التي حظرت القياـ باإلضر 
أخرػ قد سمحت لقياـ المكظفيف باإلضراب، كعميو كاف لزاما اإلشارة الى المنصكص 
فييما لحق اإلضراب سكاء بشكل مباشر اك غير مباشر، كدراستيا في التشريع العراقي 

فرع الثاني، في الفرع األكؿ، كمف ثـ التحكؿ الى دراستو في بعض القكانيف العربية في ال
 كفي األخيرا يشار لإلضراب المنظـ في بعض القكانيف الغربية.

                                                           
(1 )

ص.ػذضثٌفضجح ػذض ثٌذجلٟ، لجْٔٛ ثٌؼًّ ثٌى٠ٛضٟ، صعثؿز ٔمض٠ز صـضٙضف صط٠ٛغٖ ٔذٛ ثالفؼً، 

 .51، ،ص1205ِطذٛػجس ججِؼز ثٌى٠ٛش،ثٌى٠ٛش، 
(2  )

ُ ِّجعؿز دغ٠ز ثٌضجّغ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌجؼثةغٞ، ثٌجّؼ١جس ٚثالدؼثح ثٌـ١جؿ١ز عدّٟٛٔ دمحم، صٕظ١

-2714أّٔٛطج١ٓ، ثؽغٚدز صوضٛعثٖ، و١ٍز ثٌذمٛق ٚثٌؼٍَٛ ثٌـ١جؿ١ز، ججِؼز ثدٟ دىغ دٍمج٠ض صٍـّجْ،

 . 374-224، ص2715
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 الفرع األول
 فعل اإلضراب في التشريع العراقي

اف اإلضراب كما سبق تكضيحو عبارة عف قياـ بفعل اك مكقف ما مف قبل المكظف     
متجيا  اك العامل بقصد التكقف عف العمل دكف اف يتجو نيتو لتركو، كىذا الفعل يككف 

بإتجاه اإلدارة الذيف يعممكف فييا، كقد يككف مسمكحا ىذا التكقف في متكف القكانيف 
لطكائف مف العامميف، كغير مسمكح بيا في قكانيف لطكائف أخرػ، ككل حسب تكجو 

 كفمسفة المشرع العادؼ فييا، ككاآلتي :
كثيرة تنظـ العمل صدرت قكانيف  أوال : اإلضراب كفعل مباح في قوانين العمل العراقية:

في العراؽ كفي أزمنة مختمفة، كتقـك كميا بتنظيـ عمل العماؿ في القطاع الخاص مف 
حيث الحقكؽ كالكاجبات، كمف بينيا منح حق اإلضراب عف العمل كبالشركط الكاردة 

ـ مف خالؿ تعريفو لالضراب 1958لسنة  1فييما، كمنيا ماكرد في قانكف العمل رقـ
كعة مف العماؿ اك المستخدميف اك اكثرىـ في مشركع معيف، عمى بانو: ) اتفاؽ مجم

، حيث الغى (1)التكقف عف العمل بشاف امكر تتعمق بشركط العمل كاالستخداـ كاحكاليما(
 ـ الذؼ كاف يمنع اإلضراب.1954لسنة 43نظاـ المصالحة كالتحكيـ رقـ

ـ النافذ 2115لسنة 37اعترؼ كذلؾ قانكف العمل العراقي المكحد النافذ رقـكقد    
 أكال: يتمتع العامل بالحقكؽ االتية)ؼ( منو كاعتبرتو حقا بالقكؿ:-42باإلضراب في )ـ

كىذا يعني اف المشرع العراقي قد منح الحق ، (.اإلضراب، كفق احكاـ ىذا القانكف  –ؼ:
في اإلضراب لمعماؿ العراقييف الذيف يعممكف في القطاع الخاص كمؤكدا ما ذىبت اليو 

يعات السابقة، بيد انو قد كضع عدة شركط إلجراءه كذلؾ بمكجب المادة التشر 
 ، كما سبق بيانو في مكضع سابق مف البحث. (2)منو162

                                                           
(1 )

ػغثح ٕٚ٘ج َ ثٌّؼضي ٌُ ٠غص ٔض دجٌذك فٟ ثإل1210ٌـٕز  ٠01ظوغ ثْ فٟ لجْٔٛ ثٌؼًّ ثٌؼغثلٟ علُ

 ٠ضذ١ٓ دجٔٗ ٌُ ٠جسظ دٙظث ثإلػغثح ٚ ٌُ ٠ـّخ ٌٍؼجًِ ثٌم١جَ دٗ ال فٟ ثٌمطجع ثٌشجص ٚال فٟ ثٌمطجع ثٌؼجَ.
      (2  )

صٕض ثٌّجصر: )٠جخ ثْ ٠ٕضٟٙ ثٌّفجٚػز دضْٚ ٔض١جز ٚػغٚعر إشؼجع ٚػثعر ثٌؼًّ لذً ؿذؼز أ٠جَ ِٓ 

ز ثٌالػِز ٌٗ ػٍٝ ثْ ٠ىْٛ ؿ١ٍّج ٚثْ ال ٠ىْٛ ِٛػض ثإلػغثح ِضؼّٕز ثؿذجح إجغثء٘ج ٚثٌّجصر ثٌؼ١ِٕ

صٛلف فٟ ثٌؼًّ ِؤص٠ج ثٌٝ صؼغع د١جر ٚ ؿالِز ٚ طذز ثٌؼجِز ٌٍـىجْ ثٚ دؼؼُٙ ٚثْ ال٠ؤصٞ ثٌٝ 

 ػغلٍز ػًّ ث٢سغ٠ٓ(.
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كما ىك معمـك اف  ثانيا : اإلضراب كفعل جرمي يعاقب عميو قانون العقوبات العراقي:
ا عند اقترافيا قانكف العقكبات ينظـ معظـ االفعاؿ كيحدد العقكبات الالزمة ليا كيسميي

بالجريمة، فاالخيرة تعني اتياف سمكؾ جرمو القانكف اك االمتناع عف فعل اكجبو، كىذا 
يعني اف لمجريمة اركاف ثالث كىما الركف المادؼ كالركف المعنكؼ كالركف الشرعي، 

ـ المعدؿ يتضح انو مف 1969لسنة111كبالعكدة الى قانكف العقكبات العراقي النافذ رقـ
معينة لو، قد كرد فعل اإلضراب فيو عمى صيغة التكقف عف العمل اكتركو  خالؿ مكاد

في المرافق العامة كا تعطيل تمؾ المرافق، كاعتبرتو جريمة اشخاص كجريمة المكظف، 
 كمنيا عمى سبيل المثاؿ :

يدؿ عمى اف مف يكقف اك يعطل  (1)مف ىذا القانكف  359ك 358ماكرد في المكاد  -أ   
، كبما اف المكظف تكقف ىذا الشخص شخصا عاديا اك قد يككف مكظفاالعمل قد يككف 

 ىذه المادة كمف ثـ معاقبة المكظف بو.عف العمل عند إضرابو، كبمقدكر القاضي تكييف 
مف نفس القانكف اعاله بشأف ترؾ اك تكقف  (2)364ككذلؾ أتى في المادة  -ب  

قد ذكر المكظف ك تركو  ، مع اف المشرع فيياالمكظف عف عممو كليس اؼ شخص آخر
لمعمل جريمة بذاتيا، لكنو عند التمعف فييا ليس بمقدكرنا القكؿ بانو قد قصد منع إضراب 
المكظفيف مباشرة، النو قد يككف االمتناع لسبب آخر غير االضراب، لكنو قد تفسر المادة 

كلكف عمى انيا قد ميدت الطريق لعدـ حصكؿ اتفاؽ بيف شخصيف اك اكثر لمقياـ بذلؾ، 
في كل االحكاؿ قد قيده بشرط اف يؤدؼ ذلؾ الى الحاؽ االضرار بالناس كحياتيـ كامنيـ 
اك خمق فتنة بينيـ اك كقكع عطل لممرفق العاـ، كعميو كبمفيكـ المخالفة يمكف القكؿ بانو 

                                                           
(1   )

:)٠ؼجلخ دجٌـجٓ ِضر ال صؼ٠ض ػٍٝ ؿذغ ؿٕٛثس ثٚ دجٌذذؾ ٚثٌغغثِز ِٓ ػطً ػّضث صٕض352فجٌّجصر

٠ؼجلخ دجٌذذؾ ثٚ دجٌغغثِز ِٕٗ:) 352ةً ثٌٕمً ثٌؼجَ ثٌذغ٠ز ثٚ ثٌّجة١ز ثٚثٌج٠ٛز(، َٚؿ١غ ٚؿ١ٍز ِٓ ٚؿج

ٚصىْٛ ثٌؼمٛدز ثٌـجٓ .ِٓ ػغع ػّضث ٌٍشطغ ؿالِز ٚؿ١ٍز ِٓ ٚؿجةً ثٌٕمً ثٌشجص دأ٠ز ؽغ٠مز وجٔش

 ثطث ٔشأ ػٓ طٌه ِٛس إٔـجْ(.
(2 )

ِز... ثٚ دئدضٜ ٘جص١ٓ ثٌؼمٛدض١ٓ وً ٠ؼجلخ دجٌذذؾ ِضر ال صؼ٠ض ػٍٝ ؿٕض١ٓ ٚدغغث -1ٚطٌه دجٌمٛي : )

ِٛظف ثِٚىٍف دشضِز ػجِز صغن ػٍّٗ ٌٚٛ دظٛعر ثالؿضمجٌز ثٚ ثِضٕغ ػّضث ػٓ ٚثجخ ِٓ ٚثجذجس 

ٚظ١فضٗ ثٚ ػٍّٗ ِضٝ وجْ ِٓ شأْ ثٌضغن ثٚ ثالِضٕجع ثْ ٠جؼً د١جر ثٌٕجؽ ثٚ طذضُٙ ثٚ ثُِٕٙ فٟ سطغ 

٠ٚؼضذغ ظغفج  -2ثٌٕجؽ ثٚ ثطث ػطً ِغفمج ػجِج. ثٚ وجْ ِٓ شأْ طٌه ثْ ٠ذضط ثػطغثدج ثٚ فضٕز د١ٓ 

ِشضصث ثطث ٚلغ ثٌفؼً ِٓ عالعز ثششجص ثٚ ثوغغ ٚوجٔٛث ِضفم١ٓ ػٍٝ طٌه ثٚ ِذضغ١ٓ ِٕٗ صذم١ك غغع 

 .ِشضغن(
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اذا لـ يؤدؼ فعل االضراب الى كل ذلؾ ككاف اضرابا سمميا كاستمر المرفق العاـ بتقديـ 
لمكظفيف الضركرييف، ىذا يعني اف لممكظف الحق في االضراب في حالة اذا خدماتو با

 كييف القضاء عمى ىذه الشاكمة كأنصف المكظف.
لكف في مجمميا يدؿ عمى اف المشرع العراقي قد عرقل إضراب المكظفيف عمى شاكمة     

قرف الماضي الدكؿ االشتراكية، كاف كاضعكا اكمشرعكا ىذا القانكف في اكآخر الستينيات ال
في بمدنا، قد سنكه لبمكغ مبتغى كاىداؼ انقالباتيـ في العراؽ آنذاؾ، بيد اف كضع العراؽ 
اليكـ تغير مف حيث الفمسفة السياسية كاإلجتماعية كاإلقتصادية تغييرا جذريا، ينبغي تغير 

جراء تعديل عميو بما ينسجـ كالكضع الجديد في عراؽ ما بعد  ـ.2113ىذه النصكص كا 
:  ا : اإلضراب كفعل اداري مخالف لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العامثالث

المعدؿ في 1991لسنة14نص قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ العراقي رقـ
الذؼ ينبغي عمى المكظف تالفييا، كعند  (1)( منو عمى الكاجبات كالمحظكرات5ـك4)ـ

ئمة القانكف اعاله، حيث يتعرض المخالف لعقكبات مخالفتو ليذه المكاد فانو يقع تحت طا
كظيفية اكجب القانكف عمى المسؤكؿ االدارؼ فرضو عمى المكظف المخالف بدءًا بمفت 
النظر ك كصكاًل لفصمو اكعزلو مف الكظيفة، لذلؾ فاف المكظف المضرب عف العمل في 

ة اكقيامو بالمحضكرات دائرتو قد يتعامل معو االدارة عمى اعتبار خرقو لكاجباتو الكظيفي
 فييا، كخاصة الفقرات المتعمقة كالقريبة بفعل االضراب.

 الفرع الثاني
 فعل اإلضراب في بعض التشريعات العربية

تبايف مكقف المشرعيف العرب بشاف اإلضراب بيف اباحتو كحظره في القطاعيف العاـ     
ي قطاع دكف االخر، كالخاص، منيـ مف يسمح لالضراب كآخريف يمنعكنو، كيسمحكنو ف

                                                           
    (1 )

( دجٌمٛي:)٠ٍضؼَ ثٌّٛظف دجٌٛثجذجس ثالص١ز:أٚال: ثصثء 2فك-4ِٚٓ د١ٓ ٘ظٖ ثٌٛثجذجس ِجججء فٟ ثٌّجصر )

دٕفـٗ دجِجٔز ٚ شؼٛع دجٌّـؤ١ٌٚز. عج١ٔج: ثٌضم١ض دّٛثػ١ض ثٌؼًّ ٚػضَ ثٌضغ١خ ػٕٗ ثال دجطْ، ثػّجي ٚظ١فضٗ 

( ِٓ ٔفؾ ثٌمجْٔٛ دشظٛص 5ٚصشظ١ض ج١ّغ ٚلش ثٌضٚثَ ثٌغؿّٟ ٌٍؼًّ.(، ٚوظٌه ِجججء فٟ ثٌّجصر)

جػجس ثٌّذظٛعثس ثٌضٟ ٠ٕذغٟ ػٍٝ ثٌّٛظف ػضَ ثٌم١جَ دٙج، دجٌمٛي:)ؿجدؼج:ػضَ ثالؿضغالي ثٌظذ١خ ٌـ

ثٌؼًّ ... ثٚ ثالّ٘جي ثٚثٌضٙجْٚ فٟ ثٌؼًّ دّج ٠ؤصٞ ثٌٝ ثٌذجق ػغع دجالٔضجػ ثٚ ثٌشضِجس ثٚثٌّّضٍىجس، 

عجِٕج:ثٌؼذظ دجٌّشغٚع ٚثصالف آ٢صٗ .., صجؿؼج: ثٌضؼّض فٟ ثٔمجص ثالٔضجػ ..، ػجشغث: ثٌضجسغ فٟ ثٔججػ 

 ثٌؼًّ ..(.
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ككذلؾ فاف حككمات دكليـ لـ ينظمكا حق االضراب في تشريع مستقل، عكس ما تعيدكا 
في اتفاقاتيـ كمكاثيقيـ التي كقعكىا جماعية، كالذؼ سناتي عمى بيانيما في مكضع 
الحق، كمف ثـ لدراسة المكضكع يتـ بياف تنظيـ ىذا الحق مف لدف بعض تشريعات 

 أخرػ لمدكؿ العربية، ككاآلتي : العمل اك في قكانيف
 أوال : فعل اإلضراب في التشريع المصري :  

اف المشرع المصرؼ كفي  اإلضراب كفعل مباح في قوانين العمل المصرية : -1   
منو ذىب الى السماح 192ـ، كفي المادة2113لسنة12قانكف العمل المكحد لو المرقـ

كذلؾ بالقكؿ:)لمعماؿ حق اإلضراب السممي سمفا (1)لمعماؿ باإلضراب كلكف بشركط محددة
كيككف إعالنو كتنظيمو مف خالؿ منظماتيـ النقابية دفاعًا عف مصالحيـ المينية 
كاإلقتصادية كاإلجتماعية، كذلؾ في الحدكد كطبقًا لمضكابط كاإلجراءات المقررة في ىذا 

إلضراب القانكني القانكف(، مف ىذه المادة يتبيف باف المشرع العمالي المصرؼ قد رخص ل
المشركع كالذؼ أعتبره حق، حيث أعترؼ القانكف صراحة باف اإلضراب السممي حق 
، لكف يجب اف يككف عبر مف يمثميـ كعف طريق إخطار مسبق بعشرة  كليس فعل مجـر
أياـ مبينة االسباب الدافعة لإلضراب، كعميو فانو ليس لإلدارة كال لمنقابات رفض ذلؾ 

اـ يمارس بطرؽ قانكنية ك ضمف الحدكد المبينة فيو، بيد اف القانكف الحق اك تحديده ماد
حظر اإلضراب لتعديل االتفاقات العمالية، كحظر كذلؾ اإلضراب الذؼ يقع في المنشات 
االستراتيجية اك الحيكية نتيجة إخاللو باالمف القكمي اكالخدمات االساسية المقدمة لمناس، 

ـ لـ يرد فيو 2116لسنة81ية المصرية الجديد المرقـلكف يالحع اف قانكف الخدمة المدن
قد  2114( مف دستكر مصر لسنة15أية مادة تشير الى الحق، في حيف اف المادة )

 اعترؼ بيذا الحق.
في القانكف العقكبات المصرؼ  اإلضراب كفعل مجرم يعاقب عميو القانون المصري: -2 

مف االشتراؾ في اإلضراب كىـ  ـ المعدؿ حظر قياـ ثالثة طكائف1937لسنة  58رقـ 
                                                           

(1)
ػٓ ثٌؼًّ لذً ِضر ػشغر أ٠جَ ٚدشىً ِىضٛح ِٕٚٙج ػغٚعر ثسطجع طجدخ ثٌؼًّ دٕٛث٠ج ثإلػغثح  

ِٕٗ دّٕغ إػغثح فٟ ثٌّٕشجس ثٌّّٙز  124ِٚٛثفمز عٍغٟ ثػؼجء ِجٍؾ إصثعر ثٌٕمجدز، ٠ٚذظغ فٟ ثٌّجصر

ٚثالؿضغثص١ج١ز ثٌّشٍز دجالِٓ ثٌمِٟٛ ٚثٌشضِجس ثٌؼغٚع٠ز ثٌّمضِز ٌٍّٛثؽ١ٕٓ، إػجفز ثٌٝ صٛفغ شغٚؽ 

 أسغٜ.
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كل مف: المكظفكف كالمستخدمكف العمكميكف كالمستخدمكف اإلجراء القائميف بتقديـ خدمة 
منو بالقكؿ:) إذا ترؾ ثالثة 124المادةعامة ككذلؾ المتعيديف بإدارة مرفق عاـ، كذلؾ في 

تقالة أك عمى األقل مف المكظفيف أكالمستخدميف العمكمييف عمميـ كلك في صكرة االس
امتنعكا عمدًا عف تأدية كاجب مف كاجبات كظيفتيـ متفقيف عمى ذلؾ أك مبتغيف منو 

كعميو فانو بمجرد ترؾ (، .تحقيق غرض مشترؾ عكقب كل منيـ بالحبس.. كبغرامة..
المكظف عممو الكظيفي بدكف مسكغ قانكني فانو يقع تحت طائمة قانكف العقكبات 

ي القانكف العراقي الذؼ نص عمى اف تترتب فعل المصرؼ، كىذا النص غير مكجكد ف
الترؾ عف العمل الى كقكع ضرر أؼ اف تتحقق شرط كاقف، حيث يقف ايقاع العقكبة 

 عمى تحقق الضرر، كىذا ماىك غير كارد في القانكف المصرؼ.  
 ثانيا : فعل اإلضراب في التشريع االردني :

اف المشرع القانكني االردني لـ دنية : اإلضراب كفعل مباح في قوانين العمل االر  -1   
ينظـ ىذا الحق بشكل مستقل، بل اكتفى باإلشارة الى حق العامل في اإلضراب بشكل 

ـ، فقد حدد القانكف حظر االضراب في 1996لسنة8غير مباشر في قانكف العمل رقـ
 اكضاع معينة، كمنحو الحق لكف بشركط عمى إجراءه كفرض عقكبات عمى القياـ بو كما

، كيتضح مف خالؿ ذلؾ كبمفيـك (1)( منو 136ك135( كالمادة )134جاء في المادة)
المخالفة بانو قد سمح بإضراب العماؿ لكنو بضركرة إشعار صاحب العمل كتعرض 

 القائميف بو  لعقكبات محددة.

                                                           
(1)

جٛػ الٞ ػجًِ ثْ ٠ؼغح ثٚ الٞ طجدخ ػًّ ثْ ٠غٍك ِؤؿـضٗ فٟ :)ال٠ِٕٗ  134صٕض ثٌّجصر  

 135سالي ثٌّضر ثٌضٟ صىْٛ ..(، ٚوظٌه ثٌّجصر  -ثطث وجْ ثٌٕؼثع ِذجال... ح -أٞ ِٓ ثٌذجالس ثٌضج١ٌز: أ

ال٠جٛػ ٌظجدخ  –ال٠جٛػ ٌٍؼجًِ ثْ ٠ؼغح صْٚ ثػطجء إشؼجع ٌظجدخ ثٌؼًّ.. ح  -ِٕٗ دجٌمٛي:)أ

صذضص ثٌشغٚؽ ٚثإلجغثءثس ثألسغٜ ٌإلػغثح ٚثإلغالق دّٛجخ ٔظجَ  -ػ ثٌؼًّ إغالق ِؤؿـضٗ...

أ( ػمٛدز ثٌؼجًِ ثٌظٞ ٠ؼغح ٚ٘ٛ ثٌغغثِز ثٌٝ  -٠136ظضع ٌٙظٖ ثٌغج٠ز.(، ٘ظث ٚلض دضص فٟ ثٌّجصر )

ٚصؼض٠الصٗ، فجٔٗ ٌُ ٠غص د١ٓ ؽ١جصٙج أٞ  1252، ثِج دشظٛص ثٌضؿضٛع ثالعصٟٔ ٌؼجَ ثٌذغِجْ ِٓ ثالجغ

ثإلػغثح، دً ٔض فمؾ ػٍٝ دك ثالعص١١ٔٓ دجٌضؼذ١غ ػٓ ثٌغأٞ فٟ  ٔض ٠ذ١خ طغثدز

ِٕٗ لض ٔض ػٍٝ  113ٚصؼض٠الصٗ ٚفٟ ثٌّجصر 1267ٌـٕز 16ِٕٗ، ٚثْ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس عل15ٚ16ُثٌّٛثص

 1ػمجح ثٌّٛظف ثٌّّضٕغ ػٓ ثٌؼًّ، ٚلض ٚعص فٟ ٔظجَ شغٚؽ ٚإجغثءثس ثإلػغثح ٚثالغالق علُ 

 ١ً ثٌضٟ صؼّٓ ِّجعؿز ٘ظث ثٌذك.َ ثٌىغ١غ ِٓ ثٌضفجط1221ٌـٕز 
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في ىذا النظاـ  : اإلضراب كفعل إداري مخالف لنظام الخدمة المدنية األردني -2  
ج منو قد اشار بشكل -68ـ كتعديالتو، فاف المشرع في المادة 2113سنة ل 82المرقـ

كاضح الى حظر إضراب المكظف العاـ اك مشاركتو فيو كاعتبره مف المحظكرات، كمف 
ثـ يستمـز معاقبتو اف قاـ بأؼ فعل يؤدؼ الى ترؾ العمل بنفسو اكتحريض غيره عمى 

ـ 2121لسنة 9خدمة المدنية االردني رقـذلؾ، كقد تـ التأكيد عمى ىذا الحظر في نظاـ ال
 .(1)ج منو-69الجديد كذلؾ في المادة

 الفرع الثالث
 فعل اإلضراب في التشريع الفرنسي

بما اف حق اإلضراب قد تـ اإلعتراؼ بو في فرنسا في القرف المنصـر كاف لمخبرة    
لشاف، كنشير الى التشريعية كاالدارية اىمية كبيرة، لذلؾ يتحتـ عرض ما كجد فييا بيذا ا

 ماتـ تشريعو في ىذه الدكلة الغناء البحث ككاآلتي : 
تعديل قانكف العقكبات  فبمقتضىفي قانون العقوبات الفرنسي :  أوال : فعل االضراب 

ـ فقد تـ االعتراؼ بحق التجمع كاالئتالؼ 1864-3-25فييا الذؼ جرػ بمكجب قانكف 
التحالف كاالئتالؼ العمالي السابق، كعميو  لمعماؿ في فرنسا، حيث تـ الغاء قانكف منع

فقد أصبح لمعامل بشكل جماعي كما ىك لمفرد اف يتكقف عف العمل، إستنادا لمبدأ 
الحرية في العمل المقرر مف لدف الثكرة الفرنسية، كأصبح لمعماؿ جماعيا اف يتكقفكا عف 

فرنسا، كصدكر  ، بيد انو مع إستمرار التجمعات كاإلحتجاجات العمالية في(2)العمل
ـ الذؼ قاـ بتنظيـ التجمعات العمالية المحددة ككضع بعض الشركط 1868-3-13قانكف 

لذلؾ، حتى مع ذلؾ لـ يتـ اإلعتراؼ بالحق في التجمع، لحيف صدكر قانكف آخر كىك 
ـ كبمكجبو فقد تـ الغاء العقكبات التي كانت تفرض بمكجب القكانيف 1884-3-12قانكف 

                                                           
(1)

٠ذظغ ػٍٝ ثٌّٛظف ٚصذش ؽجةٍز ثٌّـؤ١ٌٚز ثٌضأص٠ذ١ز ثإللضثَ ػٍٝ أٞ ِٓ ٚطٌه دجٌمٛي:) 

ثؿضغالي ٚظ١فضٗ ٌشضِز أغغثع أٚ أ٘ضثف أٚ ِظجٌخ دؼد١ز ثٚ ثٌم١جَ أٚثالشضغثن فٟ  -ثألػّجالٌضج١ٌز:ػ

.، أ٠ٚؼغ أٚ ٠ؼطً ِظجٌخ ثٌّٛثؽ١ٕٓ أٞ ِظج٘غر  أٚ ثػغثح ثٚ ثػضظجَ أٚ ثٌضذغ٠غ ػ١ٍٙج أٚ .

 .ٚثٌّجضّغ ٚثٌضٌٚز(
(2)

 .12صدجر فٛػ٠ز، ِظضع ؿجدك، ص  
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المضربيف، كيذكر اف اإلعتراؼ بفعل اإلضراب كحق لـ يرػ النكر  السابقة عمى العماؿ
 .(1)ـ1946حتى كلككاف ضمنيًا إال بعد نياية الحرب العالمية الثانية كبالتحديد عاـ 

-7-31ىذا القانكف قد صدر بتاريخ  قانون تنظيم االضراب الجزئي الفرنسي: ثانيا : 
تنظيمو لمسألة اإلضراب في كل  ـ، مع اف المشرع العادؼ فييا قد تأخر في1963

ـ لمدكلة 1958ـ ك1946القطاعات، مستندا عمى ما ىك منصكص في دستكرؼ 
الفرنسية، لكنو في االخير قاـ بتنظيـ شامل لحق اإلضراب مف لدف المدنييف الذيف 
يعممكف في قطاعات الدكلة كالمحافظات كالبمديات التي يزيد عدد سكانيا عمى عشرة 

ذا ناىيؾ عف الذيف يعممكف في الييئات كالمؤسسات كالمشركعات االالؼ نسمة، ى
األخرػ الخاصة منيا كالعامة، التي تقكـ كل كاحد منيـ بتنظيـ جانب مف جكانب تقديـ 

 .(2)الخدمة مف خالؿ ادارتيا لممرفق العاـ
، يتبيف مف ىذا القانكف بانو ىناؾ طائفتيف مف المكاد المنظمة لشركط القياـ باإلضراب   

فقد  فبالنسبة لمشروطككذلؾ تمؾ اإلجراءات التي تتطمب تكافرىا عند القياـ باإلضراب، 
ذىب القانكف الى منع اإلضراب الىداؼ سياسية، حيث سمح فقط بممارسة ىذا الحق في 

فقد أشترط اف يككف ىناؾ إخطار  اما بخصوص اإلجراءاتالمجاؿ الميني الكظيفي فقط، 
قبل المضربيف كمتضمنة ىدؼ كباعث كتاريخ القياـ  مكجو لإلدارة المعنية مف

باإلضراب، ىذا باإلضافة الى المدة الذؼ يستغرقو كالساعة البادئة بو كالمكاف الذؼ 
يجرؼ فيو اإلضراب، كيجب اف يككف كل ذلؾ قبل خمسة أياـ مف البدء باإلضراب، لكي 

كذلؾ لتفادؼ كقكع  يفسح المجاؿ لإلدارة اف تتفاكض مع المضربيف أكمع مف يمثميـ،
 تكقف مفاجئ لممرفق العاـ عند البدء باالضراب.

قاـ المشرع  ثالثا : حظر االضراب عن اصناف من الموظفين في التشريع الفرنسي:  
الفرنسي باصدار قكانيف أخرػ لتنظيـ اإلضراب في بعض المرافق الحيكية لمدكلة، كالتي 

كمي كحياة المكاطنيف، كذلؾ لضماف دكاـ سير اليمكف تكقفيما نظرا الرتباطيما باالمف الق
المرفق في تمؾ المرافق بحدكد الدنيا عند اإلضراب فييا، كمنيا التشريعات الصادرة 

                                                           
(1)

 .13ػض١مز دٍجذً، ِظضع ؿجدك، ص 

 
(2)

 .322، صثٌّذجِٟ ِؼ١ٓ ثٌذغغٛعٟ ِٚجّٛػضٗ، ِظضع ؿجدك 
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بخصكص حظر اإلضراب في مرافق االمف كرجاؿ الشرطة كامف المالحة الجكية 
 .(1)كالمكظفيف في السجكف كاالتصاالت

والحظر لبعض المرافق  بالحظر التشريعيذ كىذا يعني اف القانكف الفرنسي قد اخ   
يالحع انو ىناؾ مف العامميف ليس بكسعيـ اإلضراب  ففي االولفي بعض آخر،  االداري 

كمنيـ القضاة كالتربيكف كتمؾ العامميف في المرافق النقل التابعة الكزارة الداخمية، ككذلؾ 
لعسكرؼ كالعامميف ضمف الذيف يعممكف في مرفق المخابرات كالطيراف المدني كالقطاع ا

، فقد منع اإلضراب عف كل مف الكزير األكؿ أؼ اما بخصوص الثانيقطاع الشرطة، 
رئيس الكزراء كالكزراء كرؤساء الييئات كالسمطات التنفيذية المحمية كالعامة، كاف المعيار 

 أوليماالتي لجأ اليو القضاء الفرنسي ألجل كضع القيكد عمى اإلضراب ىي كل مف: 
اف يككف الخدمة الذؼ يقدمو المرفق ضركرية لسد احتياجات المنتفعيف منو، مراعيا يجب 

طراد،  ىك اف  وثانييماالتكازف بيف الحق الدستكرؼ كبيف مبدأ دكاـ سير المرفق بإنتظاـ كا 
 .(2)يككف المنع يشمل فقط العامميف الضركرييف لتقديـ تمؾ الخدمات فقط

 المطمب الثالث
 اثيق واإلتفاقيات االقميمية والدوليةحق اإلضراب في المو 

اف نص المكاثيق العالمية كاالقميمية ككذلؾ اإلتفاقيات الدكلية عمى االضراب بشكل     
عاـ،  يصبغ عميو صبغة المشركعية الدكلية، الممزمة احيانا لمسمطات الداخمية ادبيا 

مراعيا في ذلؾ  االخذ بو في النطاؽ المسمكح، كباالخص تمؾ الدكؿ المكقعة عمييما،
طراد بيدؼ تحقيق المصمحة  حقكؽ العامميف المطالب بيا كدكاـ سير المرفق بإنتظاـ كا 
العامة، أؼ إجراء تكازف إقتصادؼ إجتماعي سياسي بيف ما يبغي اليو العامميف كما بيف 
تريدىا اإلدارة، كبالنتيجة ارجاع الميزاف المختل الى كضعيا الطبيعي، كعميو كلبياف ذلؾ 

                                                           

(1)
ِٓ صْٚ ص.ؽجعق دـ١ٕٓ ثٌؼ٠جس، دغ٠ز ثٌغأٞ ٌضٜ ثٌّٛظف ثٌؼجَ, صعثؿز ِمجعٔز, ثٌطذؼز ثٌغج١ٔز,  

 .145ص ؿؼ١ض فغٚعٞ غجفً، ِظضع ؿجدك، ثٌّشجع ث١ٌٗ فٟ  332، ص1221ِىجْ ؽذغ,
(2)

. ثِج فٟ ثٌٛال٠جس ثٌّضذضر ثالِغ٠ى١ز، صُ ثإلػضغثف 470، صثٌّذجِٟ ِؼ١ٓ ثٌذغغٛعٟ، ِظضع ؿجدك 

، ٚصٛثٌش لٛث١ٔٓ أسغٜ ٚثٌضٟ 1214ٌٍؼّجي دجٌذك فٟ ثإلػغثح ألٚي ِغر دّٛجخ لجْٔٛ وال٠ضْٛ ؿٕز

.٠ٕظغص.ػذضثٌفضجح 1235ٚلجْٔٛ ٚثٔىغ1232جٔش صغصىؼ ػٍٝ ٔفؾ ثٌّٕٛثي ِٕٚٙج لجْٔٛ وٛثعص٠جو

 . 52ػذضثٌذجلٟ، ِظضع ؿجدك،ص
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كل مختصر، فيتـ تخصيص الفرع األكؿ لبياف حق اإلضراب في المكاثيق الدكلية بش
 كاالقميمية، كفي الثاني يتـ اإلشارة الى مشركعية ىذا الحق في االتفاقيات الدكلية.

 لفرع األول
 حق اإلضراب في المواثيق الدولية واالقميمية 

لمستكييف االقميمي كالدكلي في ىذا الفرع يتـ القاء الضكء عمى كثائق ميمة عمى ا    
 كالمتضمناف لحقكؽ اإلنساف بشكل عاـ ك الحق محل البحث بشكل خاص، ككاآلتي : 

كما ىك معمكـ فاف االعالف  أوال : حق اإلضراب في االعالن العالمي لحقوق اإلنسان :
ـ، المعتمد بمكجب قرار الجمعية 1948-12-11العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر في

مادة، يتضمف الحقكؽ االساسية 31( كالمتككف مف3-د–أ 217مـ المتحدة رقـ)العامة لال
التي يجب تكفرىا لإلنساف حتى يعيش حياة كريمة، بيد انو لـ يتطرؽ بشكل مباشر الى 
حق اإلنساف العامل اكالمكظف في اإلضراب، ليكي يككف قادرا عمى استرداد حقكقو اك 

 اإلعتراض عمى سياسات معينة لإلدارة.
اف ىذا االعالف لـ يشر الى ىذا الحق بشكل مباشر، لكنو يمكف استقراء كاستنتاج ىذا    

منو عمى إعتراؼ ضمني فيو بيذا الحق، كىذا ( 1)(23الحق مف مف خالؿ قراءة المادة )
اف دؿ عمى شئ فانو يدؿ عمى حق اإلنساف في اختيار عمل يرضى بو كبشركط عادلة 

صف يستطيع اف يعيش بمكجبو كيضمف حياة كريمة لو كمقبكلة كمقابل اجر مادؼ من
كلعائمتو، ككذلؾ نصت المادة عمى حقو في تاسيس كاالنضماـ النقابات المختصة، بيدؼ 

 حماية مصالحو.
مف االتفاقيات ما نص  ىناؾثانيا : حق اإلضراب في االتفاقيات والمواثيق االقميمية : 

تعمالو كذلؾ لمذكد عف مصالحو عميو بإعتباره حق مف حقكؽ العامل كيجكز إس
المشركعة، كمف المكاثيق مف ذىب الى جعمو حق مف حقكؽ اإلنساف يجب حمايتو كاف 

                                                           
(1  )

ٌىً ششض دك ثٌؼًّ، ٚفٟ دغ٠ز ثسض١جع ػٍّٗ، ٚفٟ شغٚؽ ػًّ ػجصٌز  -1ٚطٌه دمٌٛٙج : )

فٟ أجغ ِضـجٚ ػٍٝ ثٌؼًّ ٌج١ّغ ثألفغثص، صْٚ ص١١ّؼ، ثٌذك  -2ِٚغػ١ز، ٚفٟ ثٌذّج٠ز ِٓ ثٌذطجٌز.

ٌىً فغص ٠مَٛ دؼًّ ثٌذك فٟ أجغ ػجصي ِغع ٠ىفً ٌٗ ٚالؿغصٗ ػ١شز الةمز دىغثِز  -3ثٌّضـجٚٞ.

ٌىً ششض ثٌذك فٟ ثْ ٠ٕشب  -4ثالٔـجْ صؼجف ث١ٌٗ، ػٕض ثٌٍؼَٚ ٚؿجةً أسغٜ ٌٍذّج٠ز ثالجضّجػ١ز.

 ٠ٕٚظُ ثٌٝ ٔمجدجس دّج٠ز ٌّظٍذضٗ.(.
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يتمتع بو، لكف سياف ما بينيما مف المكاثيق اليعتبره ال ىذا كال ذاؾ كاليقر لمعامل بيذا 
 الحق، كعميو يتـ التطرؽ الييما ككاآلتي :  

ىذه االتفاقيات قد جعل االضراب  المواثيق العربية :حق اإلضراب في االتفاقيات و  -1
ـ 1977لسنة  8حق ميني لمعماؿ دكف المكظفيف، فمثال نصت االتفاقية العربية رقـ 

بشأف الحريات كالحقكؽ النقابية كالصادر عف مؤتمر العمل العربى المنعقد فى دكرتو 
( الى حق 1977س/ آذارالسادسة فى مدينة اإلسكندرية بجميكرية مصر العربية في )مار 

 .(1)المادة الثانية عشرة منياكذلؾ بالنص عميو في  العامل في اإلضراب،
ككذلؾ الحاؿ عندما يككف حق اإلضراب بإعتباره مف حقكؽ اإلنساف الذؼ ينبغي اقراره   

كحمايتو، كىك ما جاء في الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف، الصادر عف جامعة الدكؿ 
ـ، حيث تضمنت اإلشارة 1997سبتمبر15كالذؼ تـ نشره في 5427المرقـ العربية بقراره 

بشكل صريح الى حق العماؿ في اإلضراب المقيد بمكجب قكانيف دكليـ، كذلؾ في المادة 
، ىذا الميثاؽ لـ يبيف مف ىـ المشمكليف بالحق في االضراب كأتى بمصطمح (2)(منو29)

اف الدكؿ العربية باجمعيـ قد اعترفكا بالحق  يشمل العماؿ كالمكظفيف، كىذا بالنتيجة يعني
في اإلضراب، سكاء في االتفاقية العربية بشاف الحريات كالحقكؽ النقابية اك بخصكص 
الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف، بيد اف اىمية االمر ليس في اإلعتراؼ ىذا لكحده، بل 

حق في دكليـ بالشكل العممي بقياـ الدكؿ ىذه بترجمة ىذا االقرار الى قكانيف تنظـ ىذا ال
 ك في كل مف القطاعيف الخاص ك العاـ.

جرػ اصدار ميثاقيف اثنيف بخصكص حقكؽ  حق اإلضراب في المواثيق االوروبية : -2
االنساف االكركبي فيما بيف الدكؿ االكركبية سكاء عمى صكرتو اإلجتماعية اك عمى شكل 

ضراب ك مف بينيـ لممكظفيف، كىك الحقكؽ االساسية، فنص كالىما عمى الحق في اال
 مانعرضيا ادناه : 

                                                           
  (1  )

دك ثإلػغثح ٌٍضفجع ػٓ ِظجٌذُٙ ثإللضظجص٠ز ٚثإلجضّجػ١ز دؼض ثؿضٕفجص  دمٌٛٙج:) ٌٍؼّجيٚطٌه 

 ؽغق ثٌضفجٚع ثٌمج١ٔٛٔز ٌضذم١ك ٘ظٖ ثٌّظجٌخ(.
 (2  )

ٌضٟ ٠ٕض ٚص ثضثٌذضفٟ ثح إلػغثفٟ س ٚثٌذك ٌٕمجدجثفٟ صشى١ً ثٌذك ٌز ٌٚضثصىفً ٚطٌه دمٌٛٙج:)

 ْ(.ٌمجٔٛثػ١ٍٙج 
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فقد تضمف في  م :1961حق االضراب في الميثاق اإلجتماعي االوروبي سنة  -أ
ـ، كالذؼ تـ فيو اإلشارة مباشرة الى حق اإلضراب، 1996مادتو السادسة كالمعدؿ سنة 

قية كفي كنص أيضا عمى تنظيـ الحق في اإلضراب في الجزء الثاني لممحق االتفا
 . (1)( منو4فق6)ـ

كعند التمعف يظير باف الميثاؽ اعاله قد اعترؼ لالنساف بحق االضراب، كالجل     
ضماف ممارستو كضع قيكدا عمى الدكؿ االعضاء فييا، متمثمة في إجبار ىذه الدكؿ في 
حاؿ تنظيميـ لحق االضراب داخميا أف يضمنكا تتمتع الجميع بالحق، كاف ال يأتكا 

فييا يفرغ الحق مف محتكاه، كاف يككف القانكف متناغما مع المجتمع الديمقراطي بنصكص 
في الدكؿ االكركبية، كمراعيا فيو حقكؽ كالحريات، مستثنيا بعض اصناؼ المكظفيف 

 كالقكات المسمحة كالشرطة.
ىذا الميثاؽ يتككف  حق االضراب في ميثاق الحقوق االساسية لالتحاد االوروبي : -ب
ـ، كجرػ إنفاذه نفس الشير، 2111-12-7ة كالذؼ جرػ تحريره في فرنسا فيماد 54مف

( منو لمعماؿ بحق اإلضراب عند تعرض مصالحيـ الخاصة 28حيث اعترؼ في )ـ
 . (2)لمخطر مف لدف اداراتيـ

                                                           

(
1
ٌّّجعؿز ثٌفؼجٌز ٌٍذك فٟ ثٌضفجٚع ..... ٚثْ صؼضغف ِٕٗ دمٌٛٙج:)دٙضف ػّجْ ث 6( صظ٘خ ثٌّجصر  

دذك ثٌؼّجي ٚثطذجح ثٌؼًّ دجٌؼًّ ثٌجّجػٟ فٟ دجي صؼجعح ثٌّظجٌخ دّج فٟ طٌه دك ثإلػغثح 

دمٌٛٙج  4فمغر6دّٛجخ ثالٌضؼثِجس ثٌضٟ صٕشج ػٓ ثالصفجل١جس ثٌجّجػ١ز ثٌّذغِز ِـذمج(، فٟ د١ٓ صٕض َ

ثْ ٠ٕظُ ِّجعؿز دك ثالػغثح دّٛجخ  -جٌمضع ثٌظٞ ٠ؼ١ٕٗ د -: )ِٓ ثٌّفَٙٛ ثٔٗ ٠جٛػ ٌىً ؽغف 

٠ٚظوغ ثْ دشغؽ ثْ ٠ضُ صذغ٠غ أٞ ل١ض إػجفٟ ٠ذضط ػٍٝ ثٌذك دّٛجخ شغٚؽ ثٌّجصر ػ(،  -ثٌمجْٔٛ 

ػٕض صذم١مٙج  –ال صشؼغ ثٌذمٛق ٚثٌّذجصا ثٌّظوٛعر فٟ ثٌجؼء ثألٚي ثٌّجصر ػ ِٓ ثٌٍّذك صمٛي : )

الٞ صذض٠ض أٚ ل١ٛص غ١غ  –ج ٘ٛ ِٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ ثٌجؼء ثٌغجٟٔ دشىً فؼجي ِّٚجعؿضٙج ثٌفؼجٌز وّ

ِظوٛعر فٟ صٍه ثألجؼثء دئؿضغٕجء ِج ٠ذضصٖ ثٌمجْٔٛ ٚصىْٛ الػِز فٟ ثٌّجضّغ ثٌض٠ّٛلغثؽٟ ٌذّج٠ز 

ال .دمٛق ٚدغ٠جس ث٢سغ٠ٓ، أٚ ٌذّج٠ز ثٌظجٌخ ثٌؼجَ، أٚ ثألِٓ ثٌمِٟٛ، أٚ ثٌظذز ثٌؼجِز، أٚ ثألسالق

ٛح دٙج دّٛجخ ٘ظث ث١ٌّغجق ػٍٝ ثٌذمٛق ٚثالٌضؼثِجس ثٌّظوٛعر ف١ٗ الٞ غغع صطذك ثٌم١ٛص ثٌّـّ

 ..)دشالف ِج ٚػؼش ٌٗ
(2  )

ً ٌمجْٔٛ ثٌّجضّغ  –أٚ ِٕظّجصُٙ ثٌشجطز دُٙ –٠ىْٛ ٌٍؼّجي ٚأطذجح ثٌؼًّدمٌٛٙج:)ٚطٌه  ؽذمج

جس ثٌّالةّز، دك ثٌضفجٚع ٚإدغثَ ثالصفجلجس ثٌجّجػ١ز ػٍٝ ثٌّـض٠ٛ –ٚثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌّّجعؿجس ثٌّذ١ٍز

ٚفٟ دجٌز صؼجعع ثٌّظجٌخ ٠ىْٛ ٌُٙ ثٌذك فٟ ثصشجط إجغثء جّجػٟ ٌٍضفجع ػٓ ِظجٌذُٙ دّج فٟ طٌه 

 (..ثإلػغثح
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تـ إجاز ىذا الميثاؽ  حق اإلضراب في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، -3
( في نيركبي )كينيا( في 18ألفارقة بدكرتو العادية رقـ )مف قبل مجمس الرؤساء ا

لـ يرد فيو كممة اإلضراب بشكل مباشر اك غير مباشر، فقط نص ـ، حيث 1981يكنيك
( عمى اف : )حق العمل مكفكؿ فى ظل ظركؼ متكافئة كمرضية 15المادة منو )في 

 مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ(.
 الفرع الثاني

 اإلتفاقيات الدوليةحق اإلضراب في  
ىناؾ جزء مف اإلتفاقيات الدكلية قد نصت عمى حق االنساف القياـ باإلضراب، كذلؾ     

بإعتباره كحق مف حقكؽ االنساف في العمل عمى الصعيد الدكلي، اك اإلشارة اليو كحق 
لحرية التعبير بإعتباره حقا مدنيا كسياسيا، كذلؾ لما عانى كيعاني الطبقة العاممة في 
اغمب الدكؿ مف ظمـ كجكر مف لدف صاحب العمل اكالسمطات الحاكمة، كأصبحت بذلؾ 
نصكصيما شرعة دكلية ينبغي االخذ بو مف قبل الدكؿ المكقعة عمييا، اكتمؾ النصكص 
التي اضحى قاعدة مف قكاعد القانكف الداخمي كذلؾ بفعل التكقيع اكاالنضماـ الييا، كمنيا 

بالحقكؽ اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية، ككذلؾ االتفاؽ  كل مف االتفاؽ الدكلي الخاص
ـ، كدخال حيز التنفيذ 1966الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية، الصادراف عاـ 

 ـ، كىك مايتـ تناكليما تباعا كاألتي :1976عاـ 
أوال: حق اإلضراب في اتفاقية فيننا لمحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية    

صدر ىذه االتفاقية بمكجب قرار الجمعية العامة لالمـ المتحدة م :1966والثقافية
كانكف الثاني  3مادة كالذؼ أصبح نافذا في31المتككف مف 21-د-أ 2211رقـ
منو، كىي إحدػ اإلتفاقيات التي اعترفت مباشرة بالحق في 27ـ بمكجب المادة1976لعاـ

لحقكؽ اإلنساف كما سبق اإلشارة اإلضراب، كالتي سار عمى غير مسار االعالف العالمي 
ـ، كبالتالي تصبح 1989-12-8اليو، كاف العراؽ كصادؽ عمى االتفاقية ىذه بتاريخ 

 االتفاقية جزءا مف قانكنو الداخمي.
حيث نصت صراحة كبشكل ال لبس فيو الى ىذا حق كاعتبرتو التزاما عمى دكؿ     

شريطة ، ًحق اإلضراب -قكؿ : )دمنو بال 8االطراؼ المتعاقدة لإلتفاقية في المادة 
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، كذلؾ مف خالؿ كجكب تنظيمو في قكانيف الداخمية فقا لقًانين البمد المعنى(كممارستو 
لمبمداف المتعاقدة، كمبينا في ىذه المادة سماحو بفرض حظر اك قيكد عمى بعض اصناؼ 

اليفرغ المكظفيف كالعامميف في المرافق العامة، شريطة اف تككف في اضيق الحدكد كاف 
التحكؿ ىذه المادة دكف اخضاع أفراد القكات  -2الحق مف محتكاه، كذلؾ بالقكؿ : )

المسمحة اك رجاؿ الشرطة اك مكظفي االدارات الحككمية لقيكد قانكنية عمى ممارستيـ 
ليذه الحقكؽ ...(، كىذا يدؿ عمى ىذه الدكؿ االعتراؼ باالضراب لو اف تقكـ باصدار 

طراد، لكف اف  تشريعات خاصة لإلضراب مراعيا فييا مبدأ دكاـ سير المرفق بإنتظاـ كا 
اليككف مقيدة الى مستكػ تكاد اف تككف محظكرا، المؤدية الى انتياؾ الضمانات التي 
اقرتيا ىذه اإلتفاقية لضماف ممارستيا بشكل طبيعي، كجدير بالمالحظة فكانت ليذه 

الدكؿ بحق اإلضراب لغرض اإلتفاقية أثر بالغ ككاضح في انتشار كا عتراؼ بعض 
 .(1)منو-3تحسيف ظركؼ عمل العامل كزيادة أجكرىـ، كذلؾ بفعل الفقرة 

اتفاقية فيننا لمحقوق المدنية  ثانيا :حق اإلضراب كحرية لمتعبير في
تعتبر ىذه اإلتفاقيات الدكلية المتعاقدة عمييا مف قبل دكؿ االطراؼ، م: 1966والسياسية

نساف المدنية كالسياسية كتكممة لالعالف العالمي لحقكؽ اساسا لمحفاظ عمى حقكؽ اإل
اإلنساف، حيث الـز الدكؿ المتعاقدة ليا باالخذ بما جاء في متنيا مف مكاد بيذا الشاف، 

-1-25كاف تحكليا الى تشريعات، كاف العراؽ كدكلة قد صادقت عمى ىذا العيد في 
 ـ، كبذلؾ أصبح العيد جزءًا مف قانكنو الداخمي.1971

                                                           
(1 )

ثٌص١ٌٚز ي ثألؽعثف فٟ ثضفجل١ز ّٕظّز ثٌؼّي ١ٌؽ فٟ ٘طٖ ثٌّجصر أٞ ذىَ ١ج١ػ ٌٍصٚٚثٌضٟ صغوؼ ػٍٝ:)

أٚ ، ١َ ثٌٕمجذٟ ثضشجط ضصثذ١ع ضشع١ؼ١ز ّْ شإٔٙجْ ثٌذع١ز ثٌٕمجذ١ز ٚذّج١ز ذق ثٌضٕظَ دشج1241ثٌّؼمٚصر 

، ٚوظٌه ٔض ذجٌؼّجٕجس ثٌّٕظٚص ػ١ٍٙج فٟ ضٍن ثالضفجل١ز(ي أْ ضش، ضؽذ١ق ثٌمجْٕٚ ذؽع١مز ّْ شإٔٙج

ػٍٝ ثْ ٌٍؼّجي ثٌذك فٟ ثٔشجء ٔمجدجس سجطز دُٙ دّٛجخ ثإلصفجل١ز ٚثالٔؼّجَ ث١ٌٙج، ٚدك ثالصذجصثس 

ِٕٗ. ٠ٚظوغ ثْ دك  1ٌٝ ِٕظّجس ٔمجد١ز ص١ٌٚز ٚطٌه دّٛجخ ٔض ثٌّجصر ٚثٌٕمجدجس ثٌّذ١ٍز فٟ ثالٔؼّجَ ث

ِجصر 21ٚثٌّضىٛٔز ِٓ 1241ٌـٕز10ثإلػغثح ٌُ ٠جغٞ ثٌٕض ػ١ٍٗ فٟ ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌؼًّ ثٌض١ٌٚز علُ

احفاليت انحزيت انُمابيت وحًايت حك  ٚثٌظجصع ػٓ ِٕظّز ثٌؼًّ ثٌض١ٌٚز، ٚثٌظٞ ؿّٟ

-3انعزاق في االوَت األخيزة وانخي اصبحج ساريت انًفعىل اعخبارا وانذي صادق عهيها3343انخُظيى

٠ٕظغ فٟ ثٌّٛلغ ثالٌىضغٟٚٔ ٌالصذجص ثٌؼغدٟ ٌٍٕمجدجس: .و6-2333

https://www.arabtradeunion.org. 2727-2-24صجع٠ز ثٌؼ٠جعر. 

https://www.arabtradeunion.org/ar/
https://www.arabtradeunion.org/ar/
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عمى حق االنساف في حرية التعبير بمختمف  (1)منو19فقد نص ىذا العيد في المادة    
ستتباب النظاـ العاـ فييا، كعميو كبما  الكسائل كلكف بشكل مقيد يضمف حقكؽ االخريف كا 
اف الحق في اإلضراب ىك حق دستكرؼ ك جزء مف حرية التعبير، لذلؾ يتحتـ عمى 

بارىا تشريعا مستقال كنافذا مف بيف التشريعات األخرػ، كاف اإلدارة في العراؽ، اخذىا كا عت
اليقيد االضراب اال ماىك ضركرؼ لضماف النظاـ العاـ كالصحة العامة كاالداب العامة.

  
 المطمب الرابع

 التكيف القانوني إلضراب الموظفين بين حق دستوري و فعل معاقب عميو القانون 
لغرض تكيف إضراب المكظفيف في المرافق العامة تكيفا صائبا، كاف ينصف في ذلؾ    

كالعامل في القطاع الخاص، البد مف تحميل كتفسير عدد مف المسائل التي تتبادر الى 
الذىف كالتي تتمثل في : ىل اف اإلضراب حق فردؼ حتى يجكز محاكمة مرتكبو؟ اـ ىك 

كال يقتضى محاكمة مرتكبييا؟، ككيف يككف  حق جماعي يمارس عمى شكل مجمكعة
التكازف بيف حق اإلضراب لممكظفيف، كبيف حق اإلدارة في إستمرار المرفق في آف 
كاحد؟، فعند كجكد تضارب بيف الحقيف، كىل اف حميا يككف بإعالء حق عمى آخر؟، 
كمف ثـ تككف التضحية في االغمب بحق المكظفيف في االضراب لمصمحة حق االدارة 
طراد، اـ اف لمتكيف الصائب بخصكص الحق في اضراب  في سير المرفق بانتظاـ كا 

 المكظفيف مف لدف الفقو كالقضاء كالتشريع المقارف نيج آخر.
ستنادًا لما تـ عرض كتحميل اإلضراب فيما سبق بمختمف مطالبو     كبسبب ذلؾ كا 

ة تمتع المكظف بيذا كافرعو، فال بد مف بياف التكييف القانكني الصائب لمدػ مشركعي
الحق، بإعتباره حق كفمو دستكر الدكؿ المؤمنة بو كىك بذلؾ حق سياسي، ككذلؾ بإعتباره 

                                                           
     (1 )

جْ دك فٟ دغ٠ز ثٌضؼذ١غ، ٠ٚشًّ ٘ظث ثٌذك دغ٠ضٗ فٟ ثٌضّجؽ ِشضٍف ػغٚح ٌىً إٔـ -2دجٌمٛي : )

ثٌّؼٍِٛجس ٚثالفىجع ٚصٍم١ٙج ٚٔمٍٙج ثٌٝ آسغ٠ٓ صّٚٔج إػضذجع ٌٍذضٚص، ؿٛثء ػٍٝ شىً ِىضٛح ثٚ ِطذٛع 

 2صـضضذغ ِّجعؿز ثٌذمٛق ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌفمغر  -3.ثٚ فٟ لجٌخ فٕٟ أٚ دأ٠ز ٚؿ١ٍز أسغٜ ٠شضجع٘ج

ثٌّجصر ٚثجذجس ِٚـؤ١ٌٚجس سجطز، ٚػٍٝ ثْ ٠جٛػ ثسؼجػٙج ٌذؼغ ثٌم١ٛص ٌٚىٓ شغ٠طز ثْ  ِٓ ٘ظٖ

ٌذّج٠ز ثالِٓ  - ثدضغثَ دمٛق ث٢سغ٠ٓ ثٚ ؿّؼضُٙ. ح - صىْٛ ِذضصر دٕض ثٌمجْٔٛ ٚثْ صىْٛ ػغٚع٠ز ٌـ أ

 ثٌمِٟٛ ثٚ ثٌٕظجَ ثٌؼجَ ثٚ ثٌظذز ثٚثالصثح ثٌؼجِز.(.
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مف الحقكؽ اإلجتماعية كاإلقتصادية عمى المستكيات االقميمي كالدكلية بمكجب مكاثيق 
كاتفاقيات مبرمة مف لدف دكؿ عديدة ىذا مف جية، كمف جية أخرػ كانت كمازالت بعض 

انيف العقابية كالتاديبية المحمية تحـر ممارسة ىذا الحق كتقكـ بتجريـ مف المكظفيف، القك 
مف القبكؿ التحجج بالمركز الكظيفي التنظيمي لممكظف لكي  (1)ىذا في الكقت الذؼ ليس

 يحـر مف الحقكؽ الدستكرية كمنيا السياسية. 
ي ينبغي التطرؽ الييا، كفي لالجابة عمى ماتـ ذكره اعاله، ىناؾ اشكاليات اربعة كالت   

تتضمف دراسة  فاالشكالية األولىمذاىب قانكنية مختمفة كفي انظمة تشريعية مقارنة، 
االضراب بيف حق فردؼ كحق جماعي مف جانب المذاىب الفكرية في الفرع االكؿ، 

ىي فقيية بامتياز كالتي تتضمف مدػ جكاز تمتع المكظف بيذا الحق  االشكالية الثانيةك
فيي عند كجكد نص دستكرؼ كاضح  اما االشكالية الثالثةؼ يدرس في الفرع الثاني، كالذ

ىي حالة  االشكالية الرابعةكقكانيف تحـر اإلضراب فيتـ دراستو في الفرع الثالث، اما 
تكقيع دكلة ما عمى اتفاقية متضمنة االعتراؼ بالحق في االضراب، مع كجكد دستكر 

 يحظره، كيتـ بحثو في الفرع االخير.يبيح اإلضراب كقكانيف داخمية 
 الفرع االول

 موقف المذاىب الفكرية وأالراء الفقيية بشأن طبيعة حق اإلضراب
لـ يعترؼ اصحاب السمطة باإلضراب كحق اال في كقت قريب نظرا لغمكض الحق     

اك تخكفا مف آثاره عمييـ، ككانت مكاقف المذاىب الفكرية حينيا متباينة حكؿ طبيعة 
ق ىل ىك حق فردؼ أـ حق جماعي، ككذلؾ فاالختالؼ كاف قد شاع بيف بيف فقياء الح

القانكف، كزاد االمر صعكبة حينما اتى االقرار الدستكرؼ ليذا الحق دكف اف يعيف 
طبيعتو، كىك االمر الذؼ استصعب عمى المذاىب الفكرية كالفقو تحديده عمى اعتبار حق 

 :(2) نو ادناهفردؼ اـ حق جماعي، كىذا ىك يتـ بيا

                                                           
    (1 )

، ث١ِٓ عد١ُ د١ّض، ل١ٛص ِّجعؿز ثٌّٛظف ثٌؼجَ ٌٍذمٛق ثٌـ١جؿ١ز، ص. ثؿّجػ١ً ثٌظؼظجع ثٌذضعٞ

، و١ٍز ثٌمجْٔٛ، ججِؼز 1، ثٌـٕز 2دذظ ِٕشٛع فٟ ِجٍز ثٌّذمك ثٌذٍٟ ٌٍؼٍَٛ ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌـ١جؿ١ز، ثٌؼضص

  .2، ص2716دجدً، 
(2  )

 .22-21صدجر فٛػ٠ز، ِظضع ؿجدك، ص 
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فاف االضراب حق فردؼ ذك مصمحة خاصة كيجرؼ  اوال: حسب أنصار المذىب الفردي
ممارستو بشكل جماعي، كعميو فيذا يتعارض مع تكجو ىذا المذىب نظرا لممارستو 

 الجماعية الحتمية.
ذىبكا الى الرأؼ اآلخر كمفاده اف حق  بيد ان انصار المذىب الموضوعي ثانيا :

ق مع ما يذىب اليو أال كىك حماية المصمحة العامة، أؼ انو حق جماعي، اإلضراب يتف
كىنا يظير مسألة أخرػ كىي: مف ىي ىذه الجماعة المطالبة بيذا الحق؟، ككذلؾ فاف 
التكييف ىذا أيضا ال يتفق مع حق اإلضراب بإعتباره حق لكل فرد ممارستو، مما حدػ 

 بالفقو التكجو الى البكح بآراءه االخرػ.
ظير مفاىيـ فقيية أخرػ لحق اإلضراب بشكل مغاير لما سبق  : لالسباب اعاله الثاث

بيانو في المذىبيف، كذلؾ بإعتباره حقا إجتماعيا كيجرؼ ممارستو عند ىضـ الحقكؽ، كىك 
بذلؾ كسيمة تستخدميا الجماعة لمدفاع عف مصالحيا، لذلؾ فقد ذىب معظـ الفقياء 

شكل مف اشكاؿ التعبير عف الرأؼ، أؼ انو حق فردؼ يتـ الفرنسييف الى إعتبار اإلضراب 
التعبير عنو بشكل جماعي، في حيف رأػ الفريق اآلخر مف ىذا الفقو الى اف اإلضراب 
انما ىك حق مف الحقكؽ اإلجتماعية كاإلقتصادية، كاف الغرض مف اقراره ىك اصالح 

 التكازف المختل بيف مصالح العماؿ كرب العمل.
 الفرع الثاني

 الموقف الفقيي حول أحقية الموظفين القانونية في إضراب 
اف المكظف في كضع تنظيمي يخضع لمقانكف العاـ كليس لمقانكف الخاص، كاف أؼ    

ترؾ لمدكاـ في دائرتو يؤدؼ الى خرقو لمقانكف المنظـ لعممو، كبالتالي يصبح مسؤكال تجاه 
كظف ليس بمقدكره قانكنا اإلضراب عف اإلدارة كيتعرض لممساءلة القانكنية، لذلؾ فاف الم

العمل، لكف ىناؾ مف الدكؿ كما تـ بيانو يسمح ليـ باإلضراب كبشركط معينة، كفي ىذا 
الشأف فاف فقياء القانكف قد اختمفكا في ترخيص المكظف العاـ لمقياـ باإلضراب في 

بإنتظاـ المرافق العامة مف عدمو، كذلؾ بسبب التخكؼ مف اىتزاز سير المرفق العاـ 
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طراد، النو ذات تاثير بالغ عمى المكظفيف كاإلدارة كلو مف آثار عمى جميكر المنتفعيف  كا 
 ، ككما في ادناه :(1)بخدمات ىذا القطاع مف جية أخرػ 

يذىب ىذا الرأؼ الى اف عالقة المكظف أوال : الرأي المعارض إلضراب الموظف العام: 
قة عقدية، ك كضع المكظف يتـ تحديدىا بإدارة المرفق ىي عالقة تنظيمية كليس بعال

بإرادة اإلدارة في المرفق العاـ حسب القكانيف التي تـ بمكجبيا تعينو، كمف ثـ اف كضع 
المكظف ىذا ليس بمحل لمتفاكض اك الكساطة اك التحكيـ، كما ىك الحاؿ بالنسبة 

فا جذريا عما لمعامل، ىذا ناىيؾ عف اف الخدمات التي يقدميا المرفق العاـ تختمف إختال
ىك مقدـ في القطاع الخاص، بسبب اف الدكلة بمرافقيا العامة تقكـ بتكفير خدمات 
اساسية لممكاطنيف، كاف أؼ تكقف سيضر كثيرا بمبدأ ميـ اال كىك مبدأ سير المرفق 
العاـ، كذلؾ في كقت اف المنتفعيف قد اعتادكا في حياتيـ اليكمية عمى تمؾ الخدمات، 

 . (2)ضرار بالمصمحة العامة كاشاعة الفكضى في المجتمعكينتج عف ذلؾ اال
يذكر اف محظكر اإلضراب عند بعض الفقياء يعكد إلعتبارات عديدة كمنيا االدارية     

كذلؾ لتعارضو مع مبادغ الضابطة لسير المرافق العامة كمبدأ تدرج الكظيفي في اإلدارة 
 .(3)عامة ككذلؾ المركز التنظيمي لو كطبيعة مينة المكظف المتمثل في تقديـ الخدمات ال

في حيف ىناؾ رأؼ آخر يؤيد قياـ  ثانيا : الرأي المؤيد إلضراب الموظف العام:    
المكظف باإلضراب في المرفق العاـ، كيرػ باف اإلضراب مف لدف ىذا الصنف مف 
العامميف ىك شئ محق، النو تكجد قطاعات أخرػ تعد إضرابيـ اكثر خطكرة عمى حياة 

لناس كميف االطباء كالصيادلة كالميندسيف التي ليس بكسع احد االستغناء عنيـ، ككذلؾ ا
                                                           

 
(1 )

 .56-54ػٍٟ دمحم ثٌجذجٌٟ، ِظضع ؿجدك، ص 
 (2)

.ثِج شغػ١ج 12 -11،ِظضع ؿجدك، صدشجع شؼذجْ ػىش،. 55ػٍٟ دمحم ثٌجذجٌٟ، ِظضع ؿجدك، ص 

فٕٙجن ِٓ ثٌفمٗ ثالؿالِٟ لض ثججػ ثإلػغثح فٟ ثٌّٙٓ ُِٕٚٙ ِٓ ثلغ دؼضَ جٛثػٖ، ٚوً فغ٠ك ٌٗ ثؿذجدٗ 

 ِٚجدؼض٘ج. 356ٚثؿٕجص٠ٗ، ٠ٕظغ دٛي طٌه : لض١ذز وغ٠ُ ؿ١ٍّجْ، ِظضع ؿجدك، ص 
(3)

. ٚدٙظث ثٌشأْ أ٠ؼج فمض ط٘خ ثٌفم١ٗ ثٌفغٔـٟ "٘ٛع٠ٛ" 34- 31ػ٠ز، ِظضع ؿجدك، ص صصدجر فٛ 

ثٌٝ ثٌمٛي : " ثْ إػغثح ثٌؼج١ٍِٓ دجٌّغفك ثٌؼجَ ٠ضؼجعع ِغ ثُ٘ ِذجصا ثٌمجْٔٛ ثٌؼجَ ثال ٚ٘ٛ ِذضأ 

، صـ١١غ ثٌّغفك ثٌؼجَ دظفز ِؼطغصر ِٕٚضظّز، ٚثْ ثإلسالي دٙظث ثٌّذضأ ٠ؤصٞ ثٌٝ ٚلف ٔشجؽ ثٌّغفك

ِّج ٠ؼضذغ ثػضضثءث جـ١ّج ػٍٝ ثٌّظٍذز ثٌؼجِز ثٌّضّغٍز فٟ ثٌذجججس ثٌؼجِز ٌالِز، صٍه ثٌذجججس ثٌضٟ 

٠ىفً ثٌّغفك ثٌؼجَ صذم١مٙج، وّج ثْ إػغثح ثٌّٛظف١ٓ ٠ؼض صؼذ١غث ػٓ إ٠غجعُ٘ ٌّظجٌذُٙ ثٌششظ١ز ػٍٝ 

جَ". ٠ٕظغ فٟ ٔفؾ ثٌظجٌخ ثٌؼجَ، ٚوً طٌه ٠ؼض سغٚجج ٚ سغلج سط١غث ٌّذجصا ٚأؿؾ ثٌمجْٔٛ ثٌؼ

 .33ثٌّظضع، ص
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فاف حق اإلضراب ليس بحق مطمق بل ترد عميو بعض القيكد التي ينبغي مراعاتيا، 
كذلؾ لمحيمكلة مف تكقف تقديـ الخدمات في المرفق العاـ المضرب فييا العامميف 

 .(1)كالمطالبيف بحقكقيـ
حاب ىذا الرأؼ حجج تكمف في : بما انو ظير في اإلدارة مبدأ يسمى مبدأ اف الص   

ديمقراطية اإلدارة، لذلؾ فاف كل مف مبدأ التدرج كالطاعة المانعيف إلضراب المكظفيف 
أصبح أثره يخف شيئا فشيئا، كاما التحجج بالمركز التنظيمي لممكظف ليس بذلؾ التأثير 

، كاف مركز المكظف ليس بمكقع إجارة كما ىك في نظرا النو يطالب بحقكقو القانكنية
القطاع الخاص، كحيف يحظر عمى المكظف القياـ باإلضراب فاف مكقعو التنظيمي يختل 
كيقترب مف عقد االذعاف كما في القانكف المدني كىذا ال يجكز، لذلؾ فكيف يككف االمر 

محة الخاصة لمقائميف عندما تمجا اإلدارة الى التعسف في إستعماؿ السمطة لخدمة المص
فييا بدؿ المصمحة العامة، كعميو ينبغي اف يككف لممكظف منفذ آخر غير المنافذ 

 .(2)القانكنية الركتينية أال كىك حقو في اإلضراب كبالكسائل السممية
 الفرع الثالث

 موقف الفقو و القضاء الفرنسيين بشأن الحق الدستوري لمموظف في اإلضراب
ـ، قد 1946اف المشرع الدستكرؼ الفرنسي عند اصداره لدستكر عاـ كما سبق بيانو ف   

نص عمى حق اإلضراب بشكل عمى اف تنظـ ذلؾ بقانكف، كلـ يصدر ىذا القانكف بعد 
نفاذ الدستكر، كحينيا ثار خالؼ جكىرؼ بيف الفقياء القانكنييف، حكؿ مدػ امكانية 

نكف ينظمو، كمف ثـ الحكـ تطبيق النص الدستكرؼ الخاص باإلضراب مف دكف صدكر قا
عمى احقية قياـ العامميف باإلضراب في القطاعيف مف حيث مشركعيتو مف عدمو، حيث 
 اف ىؤالء قد انقسمكا الى فريق مؤيد كآخر معارض لتطبيق النص الدستكرؼ، بيد اف

 كاف رأؼ آخر، كىك ما نعرضيا ادناه : لمقضاء

                                                           
(1)

 .55ػٍٟ دمحم ثٌجذجٌٟ، ِظضع ؿجدك، ص  
(2)

 .36-34. صدجر فٛػ٠ز، ِظضع ؿجدك، ص 22، ص دشجع شؼذجْ ػىش، ِظضع ؿجدك 
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نقسـ الفقو الفرنسي حكؿ مدػ جكاز ا أوال : رأي الفقو الفرنسي حول حق اإلضراب:
تطبيق النص الدستكرؼ بشأف الحق في اإلضراب الى رأييف، رأؼ مؤيد كرأؼ معارض، 

 كىك ما ندرسيما ادناه :
ذىب الفقيو الفرنسي  الرأي المؤيد بتطبيق النص الدستوري لالضراب مباشرة : -1

دستكر الفرنسي الصادر " الى اف النص الذؼ جاء في مقدمة ال Walineالمشيكر"فاليف 
بخصكص حق اإلضراب، ىك عبارة عف اقرار تشريعي بيذا الحق، كيجكز اف 1946عاـ

يتـ تطبيقو بشكل مباشر عمى اإلضرابات التي تحصل بعد صدكره، كدكف الحاجة الى 
اصدار قانكف يقكـ بتنظيمو، مبررا ذلؾ باف الحقكؽ التي تمت االقرار بيا في مقدمة 

سمطة القانكف العادؼ اف يقكـ بتقييده، كاف أؼ فراغ في القانكف العادؼ الدستكر ليس مف 
بيذا الشأف يقكـ القضاء بإمالئو، بإعتباره ىك الحارس االميف عمى حماية تمؾ الحقكؽ 

 . (1" )كالحريات العامة، عف طريق استئناسو بالمبادغ العامة لمقانكف 
فقد ذىب الفقيو مباشرة :  الرأي المعارض بتطبيق النص الدستوري لالضراب -2

الى عدـ جكاز تطبيق النص الدستكرؼ المنظـ  "Esmei "إسمان  الفرنسي المعركؼ
لحق اإلضراب لممكظف بشكل مباشر، بل يجب اف يتدخل المشرع العادؼ لينظمو، كمف 
ثـ ال يمكف تطبيقو عمى حاالت اكظكاىر اإلضرابات التي تحصل في فرنسا، كذلؾ الف 

كرؼ قد قيد ممارسة ىذا الحق بكجكب اصدار تشريع خاص ينظمو كيحدد المشرع الدست
شركطو كضكابطو، كعدـ اصدار ذلؾ التشريع يعني االبقاء عمى ىذا الحق مجرد شئ 
نظرؼ كحبر عمى الكرؽ، كحتى مع النص عمى الحق دستكريا، يمكف حظر قياـ فئة مف 

 .(2)المكظفيف باإلضراب

                                                           
(1 )

ٕٚ٘جن ِٓ ثٌفمٗ ِٓ ثػضذغ ثٌذك فٟ ثإلػغثح دمج ِمضؿج  .31ػ٠ٛـجس ٌذـٓ، ِظضع ؿجدك، ص

ط٘خ ث١ٌٗ "جٍذغس ثٚعؿٕٟ"، ال ٚدً غضٜ ػٕض دؼغ ثٌفمٗ  ٚال٠ّىٓ ثٌضججٚػ ػ١ٍٗ ثٚ سغلٗ، ِغٍّج

. ٠ٕظغ فٟ : ثالػغثح وذك ثٌفغٔـٟ ٘ظث ثٌذك ِٓ ثٌذغ٠جس ثٌؼجِز ُِٕٚٙ ثٌفم١ٗ "ؿ١ٕٟ ١ٍ١ٕٟ٘"

صؿضٛعٞ، دذظ لجٟٔٛٔ ٌّجٍز ِغوؼ ػٕذغ ِضٛفغ ػٍٝ ِٛلؼُٙ 

 .2721-1-2صجع٠ز ثٌؼ٠جعر ar.com/https://centreanbثالٌىضغٟٚٔ:
 (2)

ػ٠ٛـجس ٌذـٓ،ثٌّظضع ٔفـٗ ٚثٌظفذز ٔفـٙج، ٠ٕٚظغ فٟ:َ.ص.عشج س١ًٍ ػذض،ِظضع ؿجدك، 

 .111ٚ112ص

https://centreanbar.com/
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بشكل عاـ فقد ذىب القضاء الفرنسي  ول حق اإلضراب :ثانيا : رأي القضاء الفرنسي ح
الى تأييد تطبيق النص الدستكرؼ لالضراب لمحاالت المعركضة اماميا، كانعكس ذلؾ في 

 كثير مف قرارات مجمس الدكلة ك القضاء الدستكرؼ، ككاآلتي : 
فييا، كاف في بادغ االمر  ان القضاء االداري الفرنسي المتمثل بمجمس الدولة -1

يعتبر اإلضراب بشكل عاـ انو فعل خطير كيجعل امر مبدأ سير المرفق العاـ بإستمرار 
نتظاـ ميددًا، مما يستتبع المساءلة التاديبية لممكظف الذؼ يقكـ باإلضراب، بيد اف  كا 

ـ، كبالذات 1946القضاء لـ يستمر عمى ىذا المكقف بعد صدكر الدستكر الفرنسي لعاـ 
في مقدمتو، كحيث قاـ بتغيير مكقفو إزاء اإلضرابات التي  عند النص عمى حق اإلضراب

حصمت في فرنسا عند نفاذ ىذا الدستكر، بشكل أصبح يعترؼ بو كياخذ بو في معظـ 
القرارات الذؼ يصدره بيذا الشاف، متبنيا مكقفو عمى إختالؼ االراء الفقيية التي سبق 

مذكرًا باف تجريد المكظف مف ذكرىا اعاله، كقرر بأحقية اإلضراب عمى ىذا المنكاؿ، 
حقو في اإلضراب رغـ الظركؼ المعاشية الصعبة، كالحاجة الممحة لممكظف لالستمتاع 
بالحقكؽ كالحريات العامة، ككذلؾ السير الى االماـ بخصكص منع اإلضراب في المرافق 

 .(1)العامة يؤدؼ الى تجريد النص الدستكرؼ عف القيمة القانكنية
لدكلة الفرنسي في قرار لو الى انو بغياب نص قانكني يبيح اكيحظر فقد ذىب مجمس ا   

القياـ باإلضراب، فتككف لسمطات االدارات التي تجرؼ فييا اإلضراب، سمؾ السبل الكفيمة 
اليجاد تكازف بيف ممارسة الحق بإعتباره حق دستكرؼ كبيف إستمرار المرفق العاـ بإنتظاـ 

طراد، مف خالؿ ضماف الحد االدنى لتقديـ الخدمات في المرفق العاـ، كتجسد ىذا  كا 
المكقف في قضية إضراب مكظفيف تابعيف لمتمفزيكف، حيث ذىب الى كجكب إجراء تكازف 
فيما بيف الحق ىذا كعدـ تكقف المرفق، كاقر لإلدارة بضماف الحد االدنى لمخدمة المقدمة 

زف آخر فيما بيف الحقكؽ ، ىذا كقد قاـ نفس القضاء الى إجراء التكا(2)في ىذا المجاؿ

                                                           
(1 )

 .32ػ٠ٛـجس ٌذـٓ، ثٌّظضع ٔفـٗ، ص 
(2)

ثٌّذجِٟ ِؼ١ٓ ثٌذغغٛعٟ، . ٠ٕٚظغ أ٠ؼج فٟ وً ِٓ : 161ؿؼ١ض فغٚعٞ غجفً، ِظضع ؿجدك، ص 

. شجِٟ ٠جؿ١ٓ، ثٌٕـك ثالجغثةٟ ٌإلػغثح 217.ؿالِٟ ثِجي، ِظضع ؿجدك، ص476، صِظضع ؿجدك

ص٠ـّذغ  5فٟ ثٌضشغ٠غ ثٌجؼثةغٞ، دذظ ِٕشٛع فٟ ِجٍز ِؼجٌُ ٌٍضعثؿجس ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌـ١جؿ١ز، ثٌؼضص

 .271، ثٌجؼثةغ، ص 2711
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الفردية الممكنة كالقانكنية كحق اإلضراب كما بيف ضركرة سيرالمرفق العاـ بإنتظاـ 
طراد، كذلؾ عند اصداره لقراره في قضية "دكىاف"عاـ  .(1)ـ1951كا 

فانو قد اكد أيضا عمى حق اإلضراب في كثير مف  اما القضاء الدستوري الفرنسي -2
بخصكص حرية اإلجتماع كتاسيس 1971-7-16صادر فيقراراتو، كمنيا قراره ال

ـ 1958الجمعيات، مجسدا بما جاء مف حقكؽ كحريات عامة الكاردة في دستكر سنة
ـ، كجرؼ التاكيد عميو في قرارات أخرػ: كقراره الخاص 1946المكمل لدستكر عاـ
حكؿ 1982-11-22، كقراره الصادر بتاريخ1981-1-21ك19بالحرية كاالمف بتاريخ

مسؤكلية النقابة، ككذلؾ فقد برىف ىذا القضاء عمى جديتو في االخذ بحق اإلضراب  عدـ
كحق دستكرؼ، كذلؾ حينما حظر عمى البرلماف مف الغاء الحق كاكد عمى ممارستو 

 .(2)ضمف القكانيف
 الفرع الرابع

 موقف الفقو و القضاء المصريين بشأن تطبيق حق اإلضراب في االتفاقيات الدولية 
مصر كقبل اف تصادؽ عمى اتفاقية فيننا لمحقكؽ اإلجتماعية كاإلقتصادية  في    

ـ، كاف اإلضراب 1976ـ كالذؼ أصبح سارية المفعكؿ عاـ1966كالثقافية الصاردة عاـ 
محرما بمكجب القكانيف ككاف فاعمو يتعرض لمعقكبة بنصكص كاردة في قانكف العقكبات 

ي ظل تكقيع مصر عمى االتفاقية اعاله المصرية كما تبيف، بيد اف االمر اختمف ف
ـ ككذلؾ مصادقتو عمييا بالمكافقة بمكجب قرار جميكرؼ 1967-8-4بتاريخ
ـ، كالتي غدت قانكنا 1982-4-14ـ، كالسارؼ المفعكؿ بتاريخ1981لسنة537المرقـ

 مف الدستكر المصرؼ. 151عاديا في مصر كيعمل بو حسب نص المادة
مف قانكف العقكبات 61ة بذاتيا في مصر بمكجب المادةلذلؾ لـ يعد اإلضراب جريم    

ـ في المادة 2112المصرؼ اذا اجريت بطريقة سممية، ىذا كاقر الدستكر المصرؼ لعاـ
منو عمى الحق في االضراب بالقكؿ:)اإلضراب السممي حق، كينظمو القانكف(،  64-6

التفاقية اعاله، اما بخصكص إباحة حق اإلضراب مف عدمو بمكجب الدستكر كالقانكف كا
                                                           

(1)
 

ص. عشج 
س١ًٍ ػذض

.112، ِظضع ؿجدك، ص  
 

(2)
 . ٠ٛ32ـجس ٌذـٓ، ِظضع ؿجدك، ص . ػ161ؿؼ١ض فغٚعٞ غجفً، ِظضع ؿجدك، ص  
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اختمف رأؼ الفقياء القانكنييف فييا بيذا الشأف، بيد اف القضاء فييا قد حسـ المسألة، كىك 
 :(1)ما نعرضيا في اآلتي

انقسـ الفقو المصرؼ حكؿ  أوال : موقف الفقو المصري من حق اإلضراب في االتفاقية :
يا مصر الى رأييف، كجكب تطبيق نص اإلضراب في االتفاقية اعاله كالتي كقعت عمي

 ككاآلتي :
يذىب ىؤالء الفقياء الى القكؿ باف حق اإلضراب ال رأي الفقو بتجريم اإلضراب:  -1

يزاؿ مجرما، كليس ىناؾ أية آثار عمى الكضع القانكني لإلضراب بسبب انضماـ مصر 
 لالتفاقية كالمصادقة عمييا، مبرريف مكقفيـ ىذا باف التزاـ مصر ال يعدك اف يككف اال
كعدا لبذؿ قصارػ الجيد، كاف القكؿ بالقكة القانكنية لإلتفاقية ليس في مكانيا، الف 
اإلتفاقية ميما ليا مف قكة ليس بقدرتيا اف تنافس قكة القانكف الصادر مف البرلماف 

 مباشرة. 
ىذا ىك رأؼ اغمبية الفقو المصرؼ القائل الى اف حق  رأي الفقو بإباحة اإلضراب: -2

( مف اتفاقية فيننا 4ـك2-2ح مباحًا كغير مجرمًا، كذلؾ باإلستناد الى)ـاإلضراب أصب
لمحقكؽ كما تـ ذكرىا، مبررا اف اإلضراب ليس مف الحقكؽ العامة لإلنساف فحسب، بل 
اضحى حقا مف الحقكؽ اإلجتماعية كاإلقتصادية، كيعتبر الحد االدنى لمحقكؽ الذؼ 

 ينبغي اف يتمتع بو اإلنساف. 
ذىب ىذا القضاء  ف القضاء المصري حول حق اإلضراب في االتفاقية :ثانيا : موق

بشقييا العادؼ كاالدارؼ الى اإلعتراؼ بحق اإلضراب بمجرد تكقيع كمصادقة مصر 
ـ، كعمى التفصيل 1966التفاقية فيننا لمحقكؽ اإلجتماعية كاإلقتصادية كالثقافية لعاـ 

 االتي :
ذا القضاء كالمتمثل بمحكمة امف الدكلة العميا اتجو ى رأي القضاء العادي المصري: -1

ـ الى القكؿ 1986-7-9ك8المصرية بخصكص إضراب عماؿ السكؾ الحديد بتاريخ
بحق العامميف العمكمييف كالفئات العمالية القياـ باإلضراب حسب القيكد المفركضة مف 

                                                           
(1 )

 .41ٚ 47ػ٠ٛـجس ٌذـٓ، ِظضع ؿجدك، ص ص
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مميف مف لدف اإلدارة، كاف تقاعس البرلماف في امر تنظيمو اليؤدؼ الى حرماف العا
ممارستو، لذلؾ فقد أصبح إضراب المكظفيف حق مشركع بمكجب ىذه االتفاقية كالتي 
اضحى جزءا اليتجزأ مف القانكف الداخمي المصرؼ، كلـ يغدك مجرما كما ىكالحاؿ قبل 

يتبيف باف المحكمة قد اخذت بقاعدة التشريع يمغى بتشريع، كذلؾ سرياف االتفاقية، كبذلؾ 
االتفاقية الدكلية تشريعًا نافذا حسب القانكف المدني المصرؼ، يتحتـ بعد اف اصبحت ىذه 

 تطبيقو شانو في ذلؾ شاف القكانيف األخرػ النافذة في ىذا البمد.
سار مجمس الدكلة المصرؼ عمى نفس خطى القضاء  رأي القضاء االداري المصري: -2

بسبب ككنو شكال العادؼ المصرؼ مف حيث اقراره بمشركعية حق اإلضراب لممكظفيف، 
مف اشكاؿ حرية التعبير عف الرأؼ لغرض حماية مطالب المكظفيف المينية، كذلؾ تنفيذا 
لمبادغ ىذه االتفاقية كالتي تعيد بمكجبو دكلة مصر عمى كفالتيا لحق اإلضراب بمكجب 

 تشريعاتو الداخمية، كمنيا :
ـ، 2117يكنيو 17بتاريخفي قرار جديد ليا  اكدت محكمة االدارية العميا المصرية -أ   

حيث ذىبت الى اف اإلضراب حق ك ال ينبغي معاقبة القائميف بو حتى كاف لـ ينظمو 
المشرع، كبمكجب ىذا المبدأ فقد حكمت ىذه المحكمة ببراءة مكظف بمكتب بريد مدينة 
اشمكف بمحافظة المنكفية عف التيمة المكجية اليو باإلضراب عف العمل في 

، كىذا ما يفتقره القضاء العراقي (1)عمى االسانيد القانكنية كالكاقعيةـ، مستندا 2114شباط
 ليذه االحكاـ.

                                                           
(1)

ٚجض٠غ دجٌظوغ فجْ ثٌّذىّز لض ثػضّضس فٟ دىّٙج ػٍٝ ثْ دك ثإلػغثح ِٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ  

ثٌضؿضٛع ٚوجْ ػٍٝ ثٌّشغع صٕظ١ّٗ، ٚسجطز فٟ ثٌٛظ١فز ثٌؼجِز ٚثْ ثٌّؼغد١ٓ ٌُ ٠شضغلٛث ثالؿؾ 

ؿز ثإلػغثح، ٚوً ِج ؽٍذٖٛ ٘ٛ دمٛلُٙ ث١ٌّٕٙز صْٚ ٚجٛص أٞ صٛجٗ ؿ١جؿٟ، ٚ ٚثٌمٛثػض ثٌؼجِز ٌّّجع

ثْ ثإلػغثح ٘ٛ إػغثح جؼةٟ ٚوجْ ثٌّفضغع ػٍٝ ثٌّشغع صٕظ١ّٗ فٟ ثٌمطجع ثٌؼجَ ثؿٛر دّج ٔظّٗ 

فٟ ثٌمطجع ثٌشجص، ِغثػ١ج ف١ٗ ثٌضٛثػْ د١ٓ ثٌذك ٚػّجْ ؿ١غ ثٌّغفك دئٔضظجَ ٚإؽغثص، ٚثْ ثٌّذىّز 

غع ػٛثدؾ ٌىٟ ٠جسظّ٘ج دٕظغ ثالػضذجع ػٕض ثطضثع لجْٔٛ ٌضٕظ١ُ ثإلػغثح فٟ ثٌّغثفك لض دضص ٌٍّش

ثٌؼجِز ِٕٚٙج ثْ صىْٛ ثٌّطجٌخ ِشغٚػز ٚثٌّغصذطز دجٌٛظ١فز ثٌؼجِز صْٚ ٚجٛص طذغز ؿ١جؿ١ز ػ١ٍٗ، 

ٚٚجٛح ؿٍه ثٌّٛظف ثألؿج١ٌخ ثٌـ١ٍّز لذً ثٌٌٛٛػ ثٌٝ ثإلػغثح، ِغ ػغٚعر إشؼجع ثإلصثعر دٛلش 

٠ىْٛ ثإلػغثح فٟ أٚي ثِغٖ جؼة١ج ثٌٝ ثْ صضذٛي ثٌٝ ثإلػغثح ثٌؼجَ ٚدشىً ؿٍّٟ، ِغ دك ٚثْ 

ثٌّشغع فٟ د١جْ ثٌّججالس ثٌضٟ الصجٛػ ثإلػغثح ف١ٙج ػّجٔج ٌضٚثَ ؿ١غ ثٌّغفك دئٔضظجَ ٚإؽغثص. ٠ٕظغ 

-21 فٟصجع٠ز آسغ ػ٠جعر  Https://legal-agenda.com/articleٌٍمغثع ٘ظث فٟ ثٌّٛلغ ثالٌىضغٟٚٔ.

1-2727. 
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، كذلؾ عندما عرض نزاع مماثل عمى وتكرر ذلك الموقف القضائي مرات أخرى  -ب   
قضائية، كتمسكت ىيئة قضايا الدكلة 17لسنة 1121المحكمة التأديبية بطنطا فى القضية

إصدار الدكلة قانكف ينظـ ممارسة المكظفيف ليذا الحق، بأف اإلضراب غير مباح لعدـ 
ـ ببراءة المكظفيف مف تيمة اإلضراب ألنو لـ يعد 1991مارس11فحكمت المحكمة فى

جريمة، كأكد الحكـ عمى أف " تقاعس الدكلة عف كضع ضكابط ممارسة المكظفيف 
يكد أك شركط العمكمييف لحق اإلضراب ال يعنى مصادرتو كلكف إطالقو لممكظفيف دكف ق

ـ، ببراءة 2112ابريل 31المحكمة التأديبية بالقاىرة فى كما قضت بنفس اإلتجاه"، 
مكظفى مستشفى الدعاة التابعة لكزارة االكقاؼ مف تيمة اإلضراب، لككنو حق كليس 
جريمة، كناشد الحكـ المشرع المصرػ بضركرة كضع تشريع ينظـ ممارسة المكظفييف 

كرد في حيثيات الحكـ :" ال يسكغ أف يككف المكقف السمبى العمكمييف ليذا الحق، ك 
لممشرع مبررَا لمعصف بيذا الحق، كالتحمل مف أحد االلتزامات اليامة التى قبل أف يكفميا 
مف قبل المجتمع الدكلى، خاصة كأف ىذا الحق يعد مف أىـ مظاىر ممارسة الديمقراطية 

 .(1)كىك ما أكدتو معظـ التشريعات فى العالـ "
 الخاتمة

بعد اف تـ بياف الجكانب التنظيمية لحق االضراب كأحقية المكظفيف في ممارستو ،    
ككذلؾ بياف أالراء الفقيية كاالحكاـ القضائية كالنصكص التشريعية المقارنة حكؿ االمر 
نفسو، إضافة الى اعتباره حقا دستكريا مباحا كليس بفعل مجـر قانكنا، تكصمنا الى 

ستنتاجات الجديرة باالىتماـ، كعمى اساسيا يبنى مقترحات لالخذ بو مف مجمكعة مف اال
قبل المختصيف كالسمطات االدارية، كلغرض تكطيد الممارسة الديمقراطية كتعزيز حقكؽ 

 االنساف كحرياتو في العراؽ الجديد، ككاألتي :
 أوال : اإلستنتاجات :

العماؿ اك المكظفيف  اف االضراب ىك تكقف مؤقت عف العمل مف قبل مجمكعة مف .1
لغرض المطالبة بحقكقيـ اماـ االدارة، كلو صكرتيف: المشركع كالغير المشركع منو، كتندرج 

                                                           
(1)

-1-21آسغ ثٌؼ٠جعر فٟ  /٠https://www.eipr.org/pressٕظغ ثٌمغثع ػٍٝ ثٌّٛلغ ثالٌىضغٟٚٔ: 

2727. 

https://www.eipr.org/press/2015/05/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
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تحتيما انكاع، فاالكؿ ىك الذؼ يككف منسجما مع القانكف كاالنظمة، اما الثاني فيك عكس 
بيف في ذلؾ كالغير المراعي لمشركط القانكنية اك القيكد المفركضة عمى فئة مف المنتس

المرفق العاـ اكتمؾ الطائفة المحظكرة عمييا االضراب، كاف لو مف عناصر مادية كاخرػ 
 معنكية.

اف الكظيفة العامة كالمكظف تكأماف اليمكف فصل احدىما عف االخر، فالكظيفة العامة  .2
ماىك اال مجمكعة مف الكاجبات كاالختصاصات القانكنية، الذؼ يتمتع بو أؼ كياف في 

عاـ كتقكـ اشخاص بتنفيذىا بمقابل مادؼ لغرض تحقيق المصمحة العامة، كىذه القطاع ال
االشخاص يطمق عمييـ المكظفكف المعينكف مف قبل االدارة المختصة برضاىـ كيخضعكف 

 لقكاعد القانكف العاـ.
الجل تكييف صمة المكظف قانكنيا باالدارة كجدت ىناؾ طبيعتيف يفسراف العالقة بينو  .3

فاالكؿ يعتبر تمؾ العالقة عالقة عقدية كالعامل في القطاع الخاص الذؼ  كبيف االدارة،
يخضع لقكاعد القانكف الخاص كالمصمحة الخاصة كاخذت بيا بعض الدكؿ، كفي الثاني تعد 
تمؾ العالقة ىي عالقة تنظيمية تحكميا قكاعد القانكف العاـ كالمصمحة العامة كالتي اخذت 

 بيا دكؿ اخرػ منيا العراؽ.   
ـ قد اشار بكضكح الى حق 2114اف قانكف ادارة الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية .4

االضراب مع تقيد ممارستو بكجكب اصدار قانكف ينظمو كالذؼ لـ يصدر، كلـ يمغى 
العراقي قد  المشرع الدستكرؼ ـ، فظير باف 2115القكانيف التي يحظره، الى اف صدر دستكر

كف ادارة الدكلة ىذا، بحيث انيـ قد رفعكا كممة اإلضراب تراجع شيئا فشيئا عف ركح قان
كذلؾ بشكل نيائي ككضعكا مصطمحا فضفاضا بديال عنو كىك مصطمح )بكل الكسائل(، ك 

فقد تنصل اك تراجع المشرع ىذا عما كاف منصكص عميو في قانكف إدارة الدكلة العراقية في 
تفاقيات كالمكاثيق كاالتفاقيات منو، بخصكص التزاـ العراؽ بكل ماجاء في اإل23مادتو

 الدكلية، كالذؼ يعد انتكاسة تشريعية بخصكص الحق في اإلضراب.
اف المشرع الدستكرؼ الجزائرؼ اعترؼ بحق االضراب في بكادر اياـ استقاللو عف  .5

االستعمار، لكف منعو مف بعد حقبة زمنية مف الحرية، كمف ثـ اباح االضراب لمعامميف في 
منعو في القطاع العاـ، كاستمر الحاؿ لحيف العقديف االخيريف حيث  القطاع الخاص مع
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منح حق االضراب كاممة لمعامل كالمكظف، مع منعو تنظيميا لطائفة مف المكظفيف في 
 المكاقع الضركرية الحياتية لممكاطف كالدكلة.

اف المشرع الدستكرؼ الفرنسي في الدستكر الحالي قد منح حق االضراب كقاـ بتنظيمو  .6
كلك متاخرا في قانكف مستقل، كالذؼ يسمح باالضراب الجزئي لمعامميف في المرافق العامة 
أسكة بغيرىـ، كىك اكؿ دكلة تنظـ حق االضراب في المرافق العامة تنظيما مستقال، آخذا 
بنظر االعتبار منع االضراب الغراض سياسية كسماحو لمثيمو المينية كالكظيفية كبشركط 

ق مف محتكاه، كذلؾ باجراء تكازف بيف الحق كمبدا سير المرفق، حيث محددة اليفرغ الح
صدر قكانيف تمنع طائفة مف المكظفيف الذيف يعممكف في مرافق حيكية في الدكلة، متبعا 

 حظرا تشريعيا كاداريا في ىذه القكانيف كليس حظرا كميا.
طاع الخاص كاباح اف القانكف العادؼ العراقي قد منح حق االضراب لفئة العماؿ في الق .7

ليـ بشركط معينة عف طريق قكانيف تنظـ العمل، بيد انو قد عرقل فئة المكظفيف في 
المرافق العامة مف ممارستو كذلؾ بسبب تحريـ تكقف المكظف مف عممو كتجريمو 
لالضراب بشكل غير مباشر كمعاقبة مرتكبييا اك باعتباره مخالفة ادارية مستكجبة فرض 

 مى المكظف المضرب. عقكبات انضباطية ع
اف االعالف العالمي لحقكؽ االنساف لـ ينص عمى حق االضراب إال بشكل غير  .8

، أما الدكؿ العربية كفي اتفاقياتيـ قد اجمعكا عمى االقرار بحق العماؿ في االضراب مباشر
دكف المكظفيف، في حيف انيـ اعترفكا بالحق محل البحث في ميثاقيـ الخاص بحقكؽ 

منا مصطمحا عاما دكف تحديد الفئة المقصكدة، في حيف اف المكاثيق االنساف، متض
االكركبية االجتماعية منيا كاالساسية اقرت االضراب لالنساف، مستثنيا مجمكعة مف 
المكظفيف بقكانيف خاصة لمدكلة كمنتسبي الجيش كقكػ االمف الداخمي، ك لـ يرد في الميثاؽ 

 شارة لالضراب.االفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب أية إ
االنساف في ممارسة االضراب، كاف  قد أقرتا بحق 1966اف اتفاقيتي فينا لمحقكؽ لعاـ  .9

ال يككف تقييده اال لضماف احتراـ حقكؽ االخريف ككذلؾ لمراعاة االمف كاالستقرار في البمد، 
ا الحق، فاالتفاقية الخاصة بالحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية قد اعترؼ مباشرة بيذ

في حيف اف اتفاقية الحقكؽ المدنية كالسياسية قد اقرت بشكل غير مباشر بالحق، كاف كال 
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االتفاقيتيف قد صادقت عمييما العراؽ كالذؼ اصبحتا قانكنيف داخمييف كالقكانيف النافذة فييا، 
كالذؼ ينبغي تطبيقيما ليصبح حق االضراب حقا قانكنيا مباحا بجانب النص الدستكرؼ 

افذ، كمف ثـ لـ يبقى الحق مجرما كما كاف، الف االتفاقيتيف اضحيا قانكنييف داخمييف ال الن
 حقيف لمنصكص المعاقبة عمييا.

اف مف حق المكظف الغير الضركرؼ اف يضرب عف العمل كبالطرؽ السممية  .11
كبالشركط القانكنية، عند المس بحقكقو كعدـ االستجابة مف لدف االدارة لو، كيجب اف 

معاممة القطاعات االخرػ ذات االىمية في حياة المجتمع، ىذا في الكقت الذؼ  يعامل
يطالب بمطالب قانكنية ك دكف ذلؾ يعتبر مركزه القانكني كعقد االذعاف، لكف شريطة دكاـ 
سير المرافق الضركرية كالحياتية في عمميا، باإلضافة الى ذلؾ فاف الدكلة اذا كانت ميتمة 

ر المرفق العاـ كعدـ تكقف تقديـ الخدمات لجميكر الناس، يجب اف ليذه الدرجة لدكاـ سي
تككف ميتمة أيضا بتكفير حقكؽ كحياة المكظفيف، كبالتالي يجب اف تتعامل ىي مع الناس 
بمبدأ المساكاة اماـ القانكف، كعميو ينبغي اف يقييـ ما يقدمو المكظف كيمنح لو حق 

 لكضعو التنظيمي.االعتراض اماـ االدارة الجائرة المستغمة 
اف لممكظف الحق في القياـ باالضراب عف عممو بالرغـ مف مكقعو التنظيمي  .11

في المرفق العاـ عند ممارستو ضمف الشركط العامة، كذلؾ عند كجكد نص يبيح االضراب 
في الدستكر، سكاء كجدت القانكف الذؼ ينظمو اـ لـ يكجد، فاف ىذا االمر ال يحرمو مف 

تكرؼ، الذؼ اليمكف حظره كتجريمو بتشريع سابق لو اك الحق لو، النو التمتع بالحق الدس
، ككل ما عمى االدارة ىك اجراء تكازف فيما بيف ممارسة الحق كبيف  حق كليس بفعل مجـر
ضماف الحد االدنى مف الخدمات الضركرية لمجميكر، كيصح ىذا االمر االخذ بو في 

 مو.العراؽ بكجكد نص دستكرؼ كقانكف سابق لو يحر 
اف حق االضراب في مصر ىك حق مف حقكؽ االنساف كىك جزء مف الحق  .12

في حرية التعبير عف الرأؼ، ككذلؾ حق مف الحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية، كالمذاف 
يعمكاف عمى غيرىما مف النصكص القانكنية المجرمة لممارسة الحق بيف المكظفيف، كاف 

دكلية بيذا الشأف، كاف عدـ تنظيمو مف قبل السمطات المعنية صادقت عمى االتفاقيات ال
البرلماف اليعد حجة لمنع ممارستو، الف االىماؿ في تنظيمو يعكد لمسمطة االخيرة، كمف ثـ 
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اليمكف التضحية باىـ حق معترؼ بيا دكليا كمظير مف مظاىر الديمقراطية، كبذلؾ اصبح 
 االضراب حقا قانكنيا ك ليس بجريمة.

ضائي المصرؼ بكجكب تطبيق النص الدستكرؼ اف التكجو الفقيي كالق .13
لالضراب ككذلؾ نص اتفاقية فيننا لمحقكؽ كالمكقعة مف قبل الدكلة المصرية، يصح ايضا 
بالنسبة لمكضع القانكني تجاه االضراب في العراؽ، فكجكد نص يبيح الحق في حرية 

انيف التي سبقتو التعبير بكافة الكسائل منيا االضراب، يمنح العمكية لو عمى نصكص القك 
كالتي تعد باطمة لمخالفتو لمنص الدستكرؼ ىذا مف جانب، مف جانب آخر فاف العراؽ قد 
كقع شانو في ذلؾ شأف الدكلة المصرية عمى االتفاقيات المنصكصة لمحق، كعميو فاف 
تجاىل الطبقة السياسية كمف ثـ البرلماف المر تنظيمو، اليحـر المكظفيف مف ممارستو، النو 

 باف اضراب المكظفيف حق دستكرؼ كليس بجريمة معاقب عميو. ثبت
 ثانيا : االقتراحات :

بما اف االضراب حق دستكرؼ ككذلؾ حق مف الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية السياسية،  .1
ينبغي اف يتمتع بو العراقيكف عماال كانكا اـ مكظفيف، بدؿ التركيز عمى احدىما دكف 

شرع الدستكرؼ العراقي عند تعديمو لمدستكر اف ينص بشكل األخرػ، لذلؾ نقترح عمى الم
صريح كدكف لبس اك غمكض عمى الحق في االضراب، شأنو في ذلؾ شأف الدكؿ 

 المتقدمة.
نظرا لعدـ إعماؿ النص الدستكرؼ القائـ بشاف حرية التعبير عف الراؼ كمف ضمنيا  .2

العراقي  االضراب بشكل فعمي، لكجكد تعارض بينو كبيف قانكف العقكبات
المعدؿ بخصكص حق المكظفيف في االضراب، كبما اف القانكف 1969لسنة111رقـ

االخير كضع في زمف فمسفة كفكر سياسي كاقتصادؼ، يختمف اختالفا جكىريا عمى ما 
ـ، لذلؾ يقترح اعتبار كل النصكص القانكنية 2113يتمتع بو الشعب العراقي بعد سنة 
منو مف لدف القضاء ، كمف ثـ  38سارؼ في المادة باطال لمخالفتو النص الدستكرؼ ال

 اجراء تعديل عمى النصكص المخالفة لو مف قبل البرلماف العراقي.
لكي ينعـ العامميف في المرافق العامة، بممارسة حقيـ الحضارؼ في االضراب، كلغرض  .3

رح اف اف يدفع باالدارة الى عدـ ممارسة الظمـ بحق مكظفييا مستقبال كسدا لمذرائع، نقت
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يقـك مشرع القانكف العادؼ بتشريع قانكف يجيز االضراب الجزئي لممكظفيف غير 
االساسييف في المرافق العامة، عمى اف يقيد ذلؾ بحرماف بعض اصناؼ المكظفيف مف 
قبيل االمف كالدفاع كالطيراف كالمرافق الحيكية، كيراعي فيو تكفير الحد االدنى لمخدمات 

يكمية لممكاطف بشكل اف يسير المرفق العاـ بانتظاـ كاطراد، كاف في المرافق الحياتية ال
يككف الغرض مف اقراره ىك اصالح التكازف المختل بيف مصالح العامميف مف المكظفيف 

 مف جية كالمصالح االدارية مف جية اخرػ.
نقترح عمى القضاء العراقي اف يسد كيغطي اؼ فراغ قانكني حكؿ الحق في االضراب،  .4

تباره ىك الحارس االميف عمى حماية الحقكؽ كالحريات العامة فييا، كاف يعمل كذلؾ باع
بركح النص الدستكرؼ لحرية التعبير عف الرأؼ شأنو في ذلؾ شأف القضاء المقارف، 
كيطبقو مباشرة كذلؾ النو ليس في استطاعة القانكف العادؼ تقييده، آخذا بالنظر اعتبار 

ية كاتفاقية فيننا لمحقكؽ كالحريات، كذلؾ النو اصبح انضماـ العراؽ لالتفاقيات الدكل
قانكنا داخميا يستكجب تطبيقو، كاف عدـ االلتزاـ بما كرد في الدستكر يعتبر مخالفة 

 لممجتمع كالقانكف الدكلييف.
نقترح اف يقـك المشرع القانكني باصدار تشريعات تحظر عمى فئات معينة كمحددة تحديدا  .5

ارسة االضراب، كالجل ذلؾ اف يتـ تفعيل ما ذىب اليو ضيقا مف المكظفيف مف مم
القانكف الفرنسي مف النص عمى الحظر التشريعي كالحظر االدارؼ، فالبنسبة لالكلى 
يجب اف يشمل القضاة كالتربيكف كتمؾ العامميف في المرافق النقل التابعة الكزارة الداخمية، 

المدني كالقطاع العسكرؼ كالعامميف ككذلؾ الذيف يعممكف في مرفق المخابرات كالطيراف 
ضمف قطاع الشرطة، اما بخصكص الحظر الثاني فانو ينبغي منع ممارسة االضراب 
عف كل مف الكزير االكؿ اؼ رئيس الكزراء كالكزراء كرؤساء الييئات كالسمطات التنفيذية 

 المحمية كالعامة.
ف اليحذكا حذك المشرع نقترح عمى المجنة المكمفة بالتعديل الدستكرؼ في العراؽ، ا .6

ـ، كذلؾ عندما تراجع عف النص عمى الحق في االضراب كالنص 2115الدستكرؼ لعاـ 
عمى التزاـ العراؽ باالتفاقيات الدكلية كمنيـ المتضمنة لمحق محل البحث كالذؼ كقع 
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ال عمييا العراؽ، عكس ما فعمو مشرع قانكف االدارة الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية، كاف 
 يضيق في الحقكؽ ك الحريات العامة. 

 انًصادر

 أوال : انمزأٌ انكزيى.

 ثاَيا : انكخب انماَىَيت :

 . ، ثٌغ٠جع ،دضْٚ ؿٕز ثٌطذغ1س١ًٍ ١٘ىً، ثٌمجْٔٛ ثالصثعٞ ثٌـؼٛصٞ، ججِؼز ٍِه ؿؼٛص، ؽ .1

ّٙج ٚ ص.طجصق ِٙضٞ ؿؼ١ض، صٕظ١ُ ثٌؼاللجس ثالٔضجج١ز ثٌفغص٠ز د١ٓ ثٌؼّجي ٚ ثطذجح ثٌؼًّ ٚ دمٛل .2

 .1205-1204دغضثص، -ٚثجذجصّٙج ثٌّضذجصٌز، ِطذؼز ِؤؿـز ثٌغمجفز ثٌؼّج١ٌز 

ص. ؽجعق دـ١ٕٓ ثٌؼ٠جس، دغ٠ز ثٌغأٞ ٌضٜ ثٌّٛظف ثٌؼجَ, صعثؿز ِمجعٔز, ثٌطذؼز ثٌغج١ٔز, ِٓ صْٚ  .3

 .1221ِىجْ ؽذغ ,

 .2770ٕشغ،ص.ػذضثٌغٕٟ دـ١ٟٛٔ ػذضهللا، ثٌٛؿ١ؾ فٟ ثٌمجْٔٛ ثالصثعٞ،ِطجدغ ثٌـؼضٞ، صْٚ دٍض ثٌ .4

ػذضثٌفضجح سؼغ، شغح ٔظجَ ثٌّٛظف١ٓ دجٌٍّّىز ثٌؼغد١ز ثٌـؼٛص٠ز، ِطذٛػجس ِؼٙض ثالصثعر  .5

 ٖ .1324ثٌؼجِز، ثٌغ٠جع، 

ص.ػذضثٌفضجح ػذض ثٌذجلٟ، لجْٔٛ ثٌؼًّ ثٌى٠ٛضٟ، صعثؿز ٔمض٠ز صـضٙضف صط٠ٛغٖ ٔذٛ ثالفؼً،  .6

 . 1205ِطذٛػجس ججِؼز ثٌى٠ٛش، ثٌى٠ٛش، 

، 5ا ثٌشضِز ثٌّض١ٔز ٚصطذ١مجصٙج فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼغد١ز ثٌـؼٛص٠ز، ،ؽػذضهللا ثٌـ١ٕضٞ، ِذجص .0

 1412ٖثٌغ٠جع،

 دمحم فؤثص ِٕٙج، ِذجصا ٚثدىجَ ثٌمجْٔٛ ثالصثعٞ،ِٕشج ثٌّؼجعف،ثالؿىٕضع٠ز، دضْٚ ؿٕز ثٌطذغ. .1

ثٌّذجِٟ ِؼ١ٓ ثٌذغغٛعٟ ِٚجّٛػضٗ، أعغ ثػغثح ثٌّٛظفْٛ ثٌؼ١ِّْٛٛ ػٍٝ ثٌمطجػجس ثٌذ٠ٛ١ز  .2

 .١ٙ2776تز ثٌفٍـط١ٕ١ز ثٌّـضمٍز ٌذمٛق ثٌّٛثؽٓ، عثَ هللا وجْٔٛ ثالٚي، فٟ فٍـط١ٓ، ثٌ

١ِغُ غجُٔ جذغ ثٌّذّٛصٞ، دك ثالػغثح د١ٓ ثٌذظغ ٚ ثالدجدز، صعثؿز ِمجعٔز، صثع ثٌفىغ ٚ  .17

 .2716ثٌمجْٔٛ، ِظغ ، ثٌطذؼز ثالٌٚٝ، 

 ثانثا : أطاريح اندكخىراِ :

مجْٔٛ ثٌجؼثةغٞ)ثٌجّؼ١جس ٚثالدؼثح ثٌـ١جؿ١ز عدّٟٛٔ دمحم، صٕظ١ُ ِّجعؿز دغ٠ز ثٌضجّغ فٟ ثٌ .3

أّٔٛطج١ٓ(، ثؽغٚدز صوضٛعثٖ، و١ٍز ثٌذمٛق ٚثٌؼٍَٛ ثٌـ١جؿ١ز، ججِؼز ثدٟ دىغ دٍمج٠ض 

 .2715-2714صٍـّجْ،

صعثؿز ِمجعٔز، ثؽغٚدز صوضٛعثٖ، و١ٍز ثٌذمٛق ججِؼز  -ؿؼ١ض فغٚعٞ غجفً، ثالػغثح ثٌٛظ١فٟ  .2

 .2772ثٌٕٙغ٠ٓ، دغضثص،

ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍضجص٠خ فٟ ثٌٛظ١فز ثٌؼجِز، صعثؿز ِمجعٔز، ثؽغٚدز صوضٛعثٖ، و١ٍز دمحم ثالدـٓ،   .3

 .2716-2715ثٌذمٛق ٚثٌؼٍَٛ ثٌـ١جؿ١ز، ججِؼز ثدٟ دىغ دٍمج٠ض، صٍـّجْ، ثٌجؼثةغ، 

ِٙضٞ دّض ثٌؼ١٘غٞ، ثعغ ثٌجغ٠ّز ثٌضٟ ٠غصىذٙج ثٌّٛظف ثٌؼجَ فٟ ثٔٙجء ػاللضٗ ثٌٛظ١ف١ز، صعثؿز  .4

 .2774صوضٛعثٖ، و١ٍز ثٌمجْٔٛ ، ججِؼز دغضثص، ِمجعٔز، ثؽغٚدز 

 رابعا : رسائم ويذكزاث انًاجسخيز :

دشجع شؼذجْ ػىش، ثٌضٕظ١ُ ثٌمجٟٔٛٔ ٌالػغثح، عؿجٌز ِججـض١غ، و١ٍز ثٌذمٛق، ججِؼز  .1

 .2715دٍخ،

دٛشغ ٔٛح فجؽّز ثٌؼ٘غثء ٚدف١فٟ أِجي، ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌّّجعؿز دك ثإلػغثح، ِظوغر  .2

ٌذمٛق ٚثٌؼٍَٛ ثٌـ١جؿ١ز، ججِؼز ثٌج١الٌٟ دٛٔؼجِز دش١ّؾ ١ٍِجٔز، ثٌجؼثةغ، ِججـض١غ، و١ٍز ث

2710. 

صدجر فٛػ٠ز، دك ثٌّٛظف ثٌؼِّٟٛ فٟ ثٌٍجٛء ثٌٝ ثالػغثح، عؿجٌز ِججـض١غ، و١ٍز ثٌذمٛق  .3

 .2716-2715ٚعلٍز،  -ٚثٌؼٍَٛ ثٌـ١جؿ١ز، ججِؼز لجطضٞ ِغدجح 
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ةغٞ، ِجؿضغ ثوجص٠ّٟ، و١ٍز ثٌذمٛق ٚثٌؼٍَٛ شج٠خ ثٌغثؽ د١جر، دك ثالػغثح فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌجؼث .4

 .2710-2716ثٌّـ١ٍز،  -ثٌـ١جؿ١ز، ججِؼز دمحم دٛػ١جف

شٛلٟ دغوجٟٔ، ثإلػغثح فٟ ثٌٛظ١ف ثٌؼِّٟٛ، ِظوغر ِججـض١غ، و١ٍز ثٌذمٛق ٚ ثٌؼٍَٛ  .5

 .2772-2771ثٌـ١جؿ١ز، ججِؼز ثٌؼغدٟ دٓ ١ِٙضٞ ثَ ثٌذٛثلٟ، ثٌجؼثةغ، 

غثفك ثٌؼجِز، صعثؿز ِمجعٔز، ِظوغر ِججـض١غ، و١ٍز ثٌذمٛق ٚثٌؼٍَٛ ػض١مز دٍجذً، ثإلػغثح فٟ ثٌّ .6

 .2775 -2774ثٌـ١جؿ١ز، ججِؼز دمحم س١ؼغ دـىغر،

ػٍٟ دمحم ثٌجذجٌٟ، ثدم١ز ثٌّٛظف١ٓ ثٌؼج١ِٓ فٟ ثالػغثح فٟ ثٌمجْٔٛ ثالعصٟٔ، عؿجٌز ِججـض١غ،  .0

 .2714و١ٍز ثٌذمٛق، ججِؼز ثٌشغق ثالٚؿؾ، آح 

ٚثٌؼٛثدؾ ثٌمج١ٔٛٔز ٌّّجعؿز دك ثالػغثح فٟ ثٌٛظ١فز ثٌؼجِز،  ػ٠ٛـجس ٌذـٓ، ثٌؼّجٔجس .1

عؿجٌز ِججـض١غ، و١ٍز ثٌذمٛق ٚ ثٌؼٍَٛ ثٌـ١جؿ١ز، ججِؼز ثٌضوضٛع ثٌطج٘غ ِٛالٞ ؿؼ١ضر، ثٌجؼثةغ، 

2716-2710. 

دمحم دـ١ٓ ثدـجْ عش١ض، ثٌضظٍُ ثالصثعٞ وـذخ الٔمطجع ١ِؼجص عفغ صػٜٛ ثالٌغجء، عؿجٌز  .2

 .2716ثؿجس ثٌؼ١ٍج، ججِؼز ثٌٕججح ثٌٛؽ١ٕز، ٔجدٍؾ، فٍـط١ٓ، ِججـض١غ، و١ٍز ثٌضع

ِشٍٛفٟ إِجْ، ٔججُ فجؽّز، ثٌذمٛق ثٌّج١ٌز ٌٍّٛظف ثٌؼِّٟٛ فٟ ثٌضشغ٠غ ثٌجؼثةغٞ،  .17

 .2710-2716ِججـض١غ، و١ٍز ثٌذمٛق، ججِؼز ػ٠جْ ػجشٛع، ثٌجٍفز، 

 خايسا : انبحىد وانًجالث :

ِٛلف ثٌّشغع ثٌؼغثلٟ فٟ لجْٔٛ ثٌؼًّ ثٌٕجفظ علُ  ثإلػغثح ػٓ ثٌؼًّ ٚثدّض ػذضثٌغػثق دّؼر،  .1

، دذظ ِٕشٛع فٟ ثٌّجٍز ثالوجص١ّ٠ز ٌٍذذٛط ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌـ١جؿ١ز، ثٌؼضص ثٌغجٟٔ، 2715ٌـٕز 30

 .2727ثٌّجٍض ثٌغثدغ، ؿٕز

ص. ثؿّجػ١ً ثٌظؼظجع ثٌذضعٞ، ث١ِٓ عد١ُ د١ّض، ل١ٛص ِّجعؿز ثٌّٛظف ثٌؼجَ ٌٍذمٛق ثٌـ١جؿ١ز،  .2

، و١ٍز ثٌمجْٔٛ، 1، ثٌـٕز 2جٍز ثٌّذمك ثٌذٍٟ ٌٍؼٍَٛ ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌـ١جؿ١ز، ثٌؼضصدذظ ِٕشٛع فٟ ِ

 .2716ججِؼز دجدً، 

ص.دالي ػمً ثٌظٕض٠ض، ثالػغثح فٟ ثٌّغثفك ثٌؼجِز د١ٓ ثٌذغ٠ز ثٌضؿضٛع٠ز ٚ ثٌضٕظ١ُ ثٌمجٟٔٛٔ،  .3

 .2713، ثٌـٕز ثالٌٚٝ، 3دذظ ِٕشٛع فٟ ِجٍز و١ٍز ثٌمجْٔٛ ثٌى٠ٛض١ز ثٌؼج١ٌّز، ثٌؼضص 

َ.ص.عشج س١ًٍ ػذض، ِضٜ صؿضٛع٠ز إػغثح ثٌّٛظف ثٌؼجَ فٟ ظً ثٌمج١ٔٛٔٓ ثٌفغٔـٟ ٚثٌّظغٞ،  .4

، ججِؼز 13ثٌؼضص4ثٌـٕز4دذظ ِٕشٛع دّجٍز ججِؼز صىغ٠ش ٌٍؼٍَٛ ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌـ١جؿ١ز، ثٌّجٍض

 .2712صىغ٠ش، 

ِؼجٌُ  شجِٟ ٠جؿ١ٓ، ثٌٕـك ثالجغثةٟ ٌإلػغثح فٟ ثٌضشغ٠غ ثٌجؼثةغٞ، دذظ ِٕشٛع فٟ ِجٍز .5

 .، ثٌجؼثةغ2711ص٠ـّذغ  5ٌٍضعثؿجس ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌـ١جؿ١ز، ثٌؼضص

فٛػٞ ثدغث١ُ٘ دمحم ص٠جح، ثٌضٕظ١ُ ثٌمجٟٔٛٔ ٌذك ثإلػغثح فٟ ثٌّغثفك ثٌؼجِز، دذظ ِٕشٛع فٟ  .6

 .2727، 11ِجٍز ثٌذذٛط ثٌمج١ٔٛٔز، و١ٍز ثٌمجْٔٛ، ججِؼز ِظغثصز، ثٌؼضص 

ٔـج١ٔز د١ٓ ثٌشغ٠ؼز ٚثٌمجْٔٛ ٚثٌضؿضٛع ثٌؼغثلٟ، دذظ لض١ذز وغ٠ُ ؿ١ٍّجْ، ثإلػغثح فٟ ثٌّٙٓ ثإل .0

 .2715، ثٌججِؼز ثٌؼغثل١ز، 3، ثٌؼضص 33ِٕشٛع فٟ ِجٍز ثٌججِؼز ثٌؼغثل١ز، ثٌّجٍض 

َ.ص.دمحم ؿ١ٍُ دمحم ث١ِٓ ٚأ.َ.ص.ٔٛػثص ثدّض ٠جؿ١ٓ، ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ إلػغثح ثٌّٛظف ثٌؼجَ فٟ  .1

 5ز و١ٍز ثٌمجْٔٛ ٌٍؼٍَٛ ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌـ١جؿ١ز، ثٌّجٍض، دذظ ِٕشٛع فٟ ِجٍ-صعثؿز ِمجعٔز  -ثٌؼغثق 

 .2716، ثٌجؼء ثالٚي ، ججِؼز وغوٛن، 10ثٌؼضص

 سادسا : انكخب انًخفزلت :

 .1255ٚس، ريد، ٌٕشغٚثٌٍطذجػز صع طج، صثع ينٌغجِجٍض ثٍح، ثٌؼغْ ثٌـجع: دٓ ِٕظٛث .1

 ٖ. 1414غٞ،، صثع ثٌىضجح ثٌّظ2ثدّض ػوٟ دضٚٞ، ِؼجُ ِظطٍذجس ثٌؼٍَٛ ثالصثع٠ز، ؽ .2

 .1222ِؼجُ ثٌمجْٔٛ، ِجّغ ثٌٍغز ثٌؼغد١ز، ث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌشؤْٚ ثٌّطجدغ ثال١ِغ٠ز، ثٌمج٘غر،  .3

ِٕظّز ثٌؼًّ ثٌض١ٌٚز، ثٌّفجٚػجس ثٌجّجػ١ز ص١ًٌ ثٌـ١جؿجس، ِٛؿٝ ثِٚجع٠ٛ، ِج٠ٛٔال صِٟٛ،  .4

 .2711ثٌطذؼز ثالٌٚٝ، ِظغ،
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 سابعا : اندساحيز :

 .1225ثٌمجْٔٛ ثالؿجؿٟ فٟ ػجَ  .1

 .1251ضٛع ثٌؼغثق ٌؼجَ  صؿ .2

 . 1261صؿضٛع ثٌؼغثق ثٌّؤلش ٌؼجَ  .3

 .1207صؿضٛع ثٌؼغثق ثٌّؤلش ٌؼجَ  .4

 .2774لجْٔٛ ثصثعر ثٌضٌٚز ثٌؼغثل١ز فٟ ثٌفضغر ثالٔضمج١ٌز ٌؼجَ  .5

 .2775ثٌضؿضٛع ثٌؼغثلٟ ثٌضثةُ ٌؼجَ  .6

 . 1246ثٌضؿضٛع ثٌفغٔـٟ ٌؼجَ  .0

 .1251ثٌضؿضٛع ثٌفغٔـٟ ثٌشجِؾ ٌؼجَ  .1

 ٚصؼض٠الصٗ. 1252ٟ ثٌضؿضٛع ثالعصٔ .2

 .1212ٚثٌّؼضي ػجَ 1212صؿضٛع ثٌجّٙٛع٠ز ثٌجؼثةغ٠ز ثٌض٠ّمغثؽ١ز ثٌشؼذ١ز ثٌٕجفظ ٌؼجَ  .17

  1226ثٌضؿضٛع ثٌجؼثةغٞ ٌؼجَ .11

 .2727ثٌضؿضٛع ثٌجؼثةغٞ ٌؼجَ  .12

 .2712صؿضٛع جّٙٛع٠ز ِظغ ثٌؼغد١ز ٌـٕز  .13

 .2714صؿضٛع جّٙٛع٠ز ِظغ ثٌؼغد١ز ٌـٕز  .14

 ماَىَيت واالَظًت انماَىَيت :ثايُا : انمىاَيٍ وانًشاريع ان

 .1232ٌـٕز  07لجْٔٛ ط١جٔز ثالِٓ فٟ ثالػغثح فٟ ثٌؼغثق علُ  .1

 . 1251ٌـٕز  1لجْٔٛ ثٌؼًّ ثٌؼغثلٟ علُ  .2

 .َ ثٌّؼضي1210ٌـٕز  01لجْٔٛ ثٌؼًّ ثٌؼغثلٟ  علُ  .3

 .  2715ٌـٕز  30لجْٔٛ ثٌؼًّ ثٌؼغثلٟ ثٌّٛدض علُ  .4

 ثٌّؼضي. 1262ٌـٕز  111لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼغثلٟ علُ .5

 ثٌّؼضي. 1221ٌـٕز14لجْٔٛ ثٔؼذجؽ ِٛظفٟ ثٌضٌٚز ٚثٌمطجع ثٌؼجَ ثٌؼغثلٟ علُ .6

 . 2773ٌؼجَ  14ثِغ ؿٍطز ثةضالف علُ  .0

 .1267ٌـٕز  24ثٌؼغثلٟ علُ  لجْٔٛ ثٌشضِز ثٌّض١ٔز .1

 .ثٌّؼضي  1230ٌـٕز  51لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌّظغٞ علُ  .2

 .1226ٌـٕز  1لجْٔٛ ثٌؼًّ ثالعصٟٔ علُ   .17

 .2773ٌـٕز  12ؼًّ ثٌّظغٞ ثٌّٛدض ثٌّغلُ لجْٔٛ ثٌ .11

 .2776-0-15ف73ٟ-76ثٌمجْٔٛ ثالؿجؿٟ ثٌؼجَ ٌٍٛظ١فز ثٌؼ١ِّٛز ثٌجؼثةغٞ علُ .12

 ٚصؼض٠الصٗ . 2713ٌـٕز  12لجْٔٛ ثٌشضِز ثٌّض١ٔز ثالعص١ٔز علُ  .13

 .2716ٌـٕز  11لجْٔٛ ثٌشضِز ثٌّض١ٔز ثٌّظغ٠ز ثٌجض٠ضر ثٌّغلُ  .14

 .2710أٞ ٚثالجضّجع ٚثٌضظج٘غ ثٌـٍّٟ ثٌؼغثلٟ ٌـٕز ِشغٚع لجْٔٛ دغ٠ز ثٌضؼذ١غ ػٓ ثٌغ .15

 ث١ٌّٕٙز فٟ ثٌؼغثق. 1254ٔظجَ ثٌّظجٌذز ٚثٌضذى١ُ ٌذـُ ثٌّٕجػػجس ثٌجّجػ١ز ٌـٕز  .16

 .1221ٌـٕز  1ٔظجَ شغٚؽ ٚ ثجغثءثس ثالػغثح ٚ ثالغالق ثالعصٟٔ علُ  .10

 .2727ٌـٕز  2ٔظجَ ثٌشضِز ثٌّض١ٔز ثالعص١ٔز علُ  .11

 حفالياث و انًىاثيك اندونيت و االلهيًيت :حاسعا : االحفالياث  واإل

 .1241-12-17ثالػالْ ثٌؼجٌّٟ ٌذمٛق ثالٔـجْ ثٌظجصع فٟ  .1

 .1241ثٌص١ٌٚز ثٌّؼمٚصر ي ثضفجل١ز ّٕظّز ثٌؼّ .2

 .1226ثٌّؼضي ؿٕز 1261ث١ٌّغجق ثإلجضّجػٟ ثالٚعٚدٟ ؿٕز  .3

 .1266ثٌؼٙض ثٌضٌٟٚ ثٌشجص دجٌذمٛق ثٌّض١ٔز ٚثٌـ١جؿ١ز ػجَ  .4

 . 1266ثٌشجص دجٌذمٛق ثاللضظجص٠ز ٚثإلجضّجػ١ز ٚ ثٌغمجف١ز ٌؼجَ  ثٌؼٙض ثٌضٌٟٚ .5

 .1200ٌـٕز  1ثصفجل١ز ثٌؼًّ ثٌؼغد١ز علُ  .6

 . 1211ث١ٌّغجق ثألفغ٠مٟ ٌذمٛق ثإلٔـجْ ٚثٌشؼٛح ٌؼجَ  .0
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