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مقدمة
مــرة أخــرى يعــود الجــدل الدســتوري والقانــوين حــول مــدى مرشوعيــة إرضاب األطبــاء بعــد أن عقــدت نقابــة األطبــاء جمعيــة العمومية
الطارئــة يــوم الجمعــة املوافــق  12ابريــل  2016لبحــث كافــة ســبل وإجـراءات حاميــة األطبــاء واملستشــفيات مــن التعديــات والجرائــم
التــي ترتكــب يف مواجهتهــم خاصــة بعــد واقعــة تعــدى أمنــاء الرشطــة عــى أطبــاء مستشــفى املطريــة .وصــدر ق ـرار مــن الجمعيــة
العموميــة بــإرضاب جــزيئ مفتــوح لألطبــاء العاملــن باملستشــفيات واملراكــز الصحيــة التابعــة لــوزارة الصحــة (مستشــفيات تعليميــة
وعامــة ومركزيــة ومؤسســة عالجيــة ومستشــفيات أمانــة املراكــز املتخصصــة والتأمــن الصحــي وجميــع املراكــز والوحــدات الصحيــة)
وعــى جميــع الخدمــات الطبيــة غــر الطارئــة مثــل العيــادات الخارجيــة والعمليــات غــر الطارئــة ومــا مياثلهــا عــى أن يبــدأ التنفيــذ
بدايــة مــن يــوم الســبت املوافــق  27فربايــر .2016
وبالتــايل لــن يشــمل اإلرضاب داخــل هــذه املستشــفيات كافــة الخدمــات الطارئــة والرعايــة املركــزة وتقديــم العــاج الــازم لنــزالء
املستشــفى.
كــا يقتــر اإلرضاب عــى املستشــفيات الســالف بيانهــا فقــط ولــن يــرى عــى املستشــفيات الجامعيــة ومستشــفيات القــوات
املســلحة والرشطــة وكذلــك لــن يــرى عــى كافــة املستشــفيات واملراكــز الطبيــة الخاصــة.
وىف هــذا اإلطــار تــأىت هــذه الورقــة لتشــتبك مــع هــذا الجــدل مــن الناحيــة الدســتورية والقانونيــة حــول الحــق يف اإلرضاب وحــدود
مرشوعيتــه تطبيق ـاً للق ـرار املزمــع اســتصداره مــن نقابــة األطبــاء ،.وســوف نتنــاول هــذه الورقــة يف ثالثــة محــاور:
املحور األول :اإلطار الدستوري والقانوين للحق يف اإلرضاب وتطبيقاته القضائية
املحور الثاين :مدى مرشوعية مامرسة االطباء للحق يف اإلرضاب
املحور الثالث :إرضاب األطباء ونظرية التعسف يف استعامل الحق
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احملور األول :اإلطار الدستوري والقانوني
للحق يف اإلضراب وتطبيقاته القضائية:
مــن الجديــر بالذكــر أن التنظيــم الدســتوري والقانــوين للحــق يف اإلرضاب قــد مــر بعــدة مراحــل جوهريــة بــدأت بالتعامــل مــع اإلرضاب
باعتبــاره جرميــة جنائيــة تســتحق ج ـزاء جنــايئ وىف نفــس الوقــت مخالفــة جوهريــة يف عالقــة العمــل تســتحق ج ـزاء الفصــل ،مــرورا ً
باالع ـراف بــاإلرضاب باعتبــاره حقــا نصــت عليــه املواثيــق الدوليــة امللزمــة ملــر ،ثــم تنظيــم مامرســته للعاملــن بالقطــاع الخــاص
مبوجــب قانــون العمــل  12لســنة  ،2003انتهــاء باالع ـراف بــاإلرضاب باعتبــاره حق ـاً دســتورياً ،وذلــك عــى التفصيــل التــايل:

املرحلة األوىل :تجريم الحق يف اإلرضاب:
يقصــد بهــذه املرحلــة الفــرة الزمنيــة الســابقة عــى عــام  1982حيــث كانــت البنيــة الترشيعيــة املرصيــة تتضمــن العديــد مــن النصــوص
الجنائيــة التــي تجــرم الحــق يف اإلرضاب ،وذلــك عــى التفصيــل التــايل:

نصوص الجنائية:
( )1قانون العقوبات املرصي:
تنــص املــادة ( )124مــن قانــون العقوبــات عــى "إذا تــرك ثالثــة عــى األقــل مــن املوظفــن أو املســتخدمني العموميــن عملهــم ولــو
يف صــورة االســتقالة أو امتنعــوا عمـ ًدا عــن تأديــة واجــب مــن واجبــات وظيفتهــم متفقــن عــى ذلــك أو مبتغــن منــه تحقيــق غــرض
مشــرك عوقــب كل منهــم مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تجــاوز ســنة وبغرامــة ال تزيــد عــن مائــة جنيــه.
ويضاعــف الحــد األقــى لهــذه العقوبــة إذا كان الــرك أو االمتنــاع مــن شــأنه أن يجعــل حيــاة النــاس أو صحتهــم أو أمنهــم يف خطــر أو
كان مــن شــأنه أن يحــدث اضطرابًــا أو فتنــة بــن النــاس أو إذا أرض مبصلحــة عامــة .وكل موظــف أو مســتخدم عمومــي تــرك عملــه أو
امتنــع عــن عمــل مــن أعــال وظيفتــه بقصــد عرقلــه ســر العمــل أو اإلخــال بانتظامــه يعاقــب بالحبــس مــدة ال تتجــاوز ســتة أشــهر
أو بغرامــة ال تتجــاوز خمســائة جني ًهــا .ويضاعــف الحــد األقــى لهــذه العقوبــة إذا كان الــرك أو االمتنــاع مــن شــأنه أن يجعــل حيــاة
النــاس أو صحتهــم أو أمنهــم يف خطــر أو كان مــن شــأنه أن يحــدث اضطرابًــا أو فتنــة بــن النــاس أو إذا أرض مبصلحــة عامــة".
وتنــص املــادة ( 124أ) منــه "يعاقــب بضعــف العقوبــات املقــررة باملــادة ( )124كل مــن اشــرك بطريــق التحريــض يف ارتــكاب جرميــة
مــن الجرائــم املبينــة بهــا.
ويعاقــب بالعقوبــات املقــررة بالفقــرة األول مــن املــادة املذكــورة كل مــن حــرض أو شــجع موظ ًفــا أو مســتخد ًما عموم ًيــا أو موظفــن أو
مســتخدمني عموميــن بأيــة طريقــة كانــت عــى تــرك العمــل أو االمتنــاع عــن تأديــة واجــب مــن واجبــات الوظيفــة إذا مل يرتتــب عــى
تحريضــه أو تشــجيعه أيــه نتيجــة.
وفضال عن العقوبات املتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجرمية من املوظفني أو املستخدمني العموميني"
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وتنــص املــادة (( )124ب) منــه "يعاقــب بالعقوبــات املبينــة يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ( )124كل مــن اعتــدى أو رشع يف االعتــداء
عــى حــق املوظفــن أو املســتخدمني العموميــن يف العمــل باســتعامل القــوة أو العنــف أو اإلرهــاب أو التهديــد أو التدابــر غــر
املرشوعــة عــى الوجــه املبــن يف املــادة (.")375
وتنــص املــادة (( )124ج) منــه "فيــا يتعلــق بتطبيــق املــواد الثــاث الســابقة يعــد كاملوظفــن واملســتخدمني العموميــن جميــع
األجـراء الذيــن يشــتغلون بأيــة صفــة كانــت يف خدمــة الحكومــة أو يف خدمــة ســلطة مــن الســلطات اإلقليميــة أو البلديــة أو القرويــة،
واألشــخاص الذيــن يندبــون لتأديــة عمــل معــن مــن أعــال الحكومــة أو الســلطات املذكــورة".
وتنــص املــادة ( )374منــه "يحظــر عــى املســتخدمني واألجـراء الذيــن يقومــون بخدمــة عامــة أو بالخدمــة يف املرافــق العامــة أو بعمــل
يســد حاجــة عامــة ولــو مل يكــن موضو ًعــا لهــا نظــام خــاص أن يرتكــوا عملهــم أو ميتنعــوا عنــه عمـ ًدا.
وتجرى يف شأن ذلك جميع األحكام املبينة يف املادتني ( )124و( 124أ).
وتطبــق العقوبــات املنصــوص عليهــا فيهــا عــى هــؤالء املســتخدمني واألجـراء وعــى املحرضــن واملشــجعني واملحبذيــن واملذيعــن عــى
حســب األحــوال".
وتنــص املــادة ( 374مكــرر) منــه "يحظــر عــى املتعهديــن وعــى كل مــن يديــر مرف ًقــا أو عمـ ًـا مــن األعــال العامــة املشــار إليهــا يف
املــادة الســابقة أن يوقفــوا العمــل بكيفيــة يتعطــل معهــا أداء الخدمــة العامــة وانتظامهــا .وتطبــق عليهــم وعــى املحرضــن واملشــجعني
واملحبذيــن واملذيعــن العقوبــات املنصــوص عليهــا يف املادتــن ( )124و( 124أ) عــى حســب األحــوال".
وتنــص املــادة ( )375منــه "يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســنتني وبغرامــة ال تزيــد عــى مائــة جنيــه كل مــن اســتعمل القــوة أو
العنــف أو اإلرهــاب أو التهديــد أو تدابــر غــر مرشوعــة يف االعتــداء أو الــروع يف االعتــداء عــى حــق مــن الحقــوق اآلتيــة:
أول :حق الغري يف العمل.
ً
ثان ًيا حق الغري يف أن يستخدم أو ميتنع عن استخدام أي شخص.
ثالثًا :حق الغري يف أن يشرتك يف جمعية من الجمعيات.
ويطبــق حكــم هــذه املــادة ولــو اســتعملت القــوة أو العنــف أو اإلرهــاب والتدابــر غــر املرشوعــة مــع زوج الشــخص املقصــود
أو ضــد أوالده.
وتعد من التدابري غري املرشوعة األفعال اآلتية عىل األخص:
أول :تتبــع الشــخص املقصــود بطريقــة مســتمرة يف غــدوه ورواحــه أو الوقــوف موقــف التهديــد بالقــرب مــن منزلــه أو بالقــرب
ً
مــن أي مــكان آخــر يقطنــه أو يشــتغل فيــه.
ثان ًيا :منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو مالبسه أو أي يشء آخر مام يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقــب بنفــس العقوبــة الســالف ذكرهــا كل مــن يحــرض الغــر بأيــة طريقــة عــى ارتــكاب جرميــة مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا يف
هــذه املــادة".
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( )2تعديالت بقانوىن العقوبات واالجراءات الجنائية:
نصــت املــادة األوىل مــن القانــون رقــم  29لســنة  1982بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات الصــادر بالقانــون رقــم 58
لســنة  1937وقانــون اإلجـراءات الجنائيــة الصــادر بالقانــون رقــم  150لســنة  1950عــى أنــه "يرفــع الحــد األقــى لعقوبــة الغرامــة إىل
خمســائة جنيــه يف املــواد التاليــة 98 :ج فقــرة أوىل 116( ،مكــرر ب فقــرة أوىل) 124( ،)120( ،فقــرة ثالثــة) 133( ،فقــرة ثانيــة)  ...مــن
قانــون العقوبــات."...
وتنــص املــادة ( )7مــن ذات القانــون عــى أن "ينــر هــذا القانــون يف الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه مــن اليــوم التــايل لتاريــخ نــره"
وقــد نــر بالجريــدة الرســمي بالعــدد  16يف  22أبريــل ســنة .1982

( )3قانون حامية القيم من العيب:
وتنــص املــادة ( )7مــن ق ـرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم  3لســنة  – 1977والصــادر بنــا ًء عــى أحــداث 18و 19ينايــر – 1977
عــى أنــه "يعاقــب باألشــغال الشــاقة املؤبــدة العاملــون الذيــن يرضبــون عــن عملهــم عمـ ًدا متفقــن يف ذلــك أو مبتغــن تحقيــق غــرض
مشــرك إذا كان مــن شــان هــذا اإلرضاب تهديــد االقتصــاد القومــي".
ومــن اســتعراض النصــوص الســالف بيانهــا يتضــح أن هــذا اإلطــار القانــوين الــذي يحكــم الحــق يف اإلرضاب يتعامــل معــه باعتبــاره جرمية
جنائيــة تســتحق جـزاء جنــايئ بــل ويرتتــب عــى مامرســته مــن قبــل املوظفــن العموميــن الفصــل مــن الوظيفــة ،فضـاً عــن عــدم وجــود
أي نــص دســتوري بدســتور  1971يكفــل حــق املوظفــن والعــال يف مامرســة اإلرضاب ،كــا أن كل التجــارب القضائيــة كانــت تســتند
إىل هــذه املنظومــة الترشيعيــة يف أحكامهــا وتصــدر أحكامـاً باإلدانــة ،ومل يحــدث أي تغيــر جوهــري يف هــذا اإلطــار إال بدايــة مــن عــام
 1982وهــو مــا ينقلنــا للمرحلــة التاليــة.

املرحلة الثانية:
التزام مرص باالعرتاف باإلرضاب كحق من حقوق االنسان وتطبيقاته القضائية:
يقصــد بهــذه املرحلــة الفــرة الزمنيــة التــي تبــدأ مــن إبريــل  1982حتــى صــدور دســتور  2012والتــي شــهدت تعديــات جوهريــة يف
اإلطــار الترشيعــي الــذي ينظــم الحــق يف اإلرضاب ،كــا شــهدت نفــس الفــرة بعــض األحــكام القضائيــة التــي انتــرت لحــق العــال يف
مامرســة اإلرضاب اســتنادا ً لهــذا اإلطــار ،وذلــك عــى التفصيــل التــايل:

( )1العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية:
يعــد اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان قيمــة أخالقيــة عامليــة توافقــت عليــه إرادة األمــم ،وعــى مــا ورد بــه مــن مبــادئ ،وقــد ســعت
الجامعــة الدوليــة لالنتقــال بهــذه املبــادئ مــن حيــز االلتـزام األخالقــي أو االختيــاري إىل حيــز االلتـزام القانــوين بــه لــذا أعــدت األمــم
املتحــدة عهديــن دوليــن هــا العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية ،حيــث
توقــع عليــه الــدول ويعــرض عــى برملاناتهــا ويصبــح جــزء مــن بنائهــا الترشيعــي امللــزم ،وقــد صــدرت االتفاقيــة الدوليــة للحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة مــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف  1966/12/16ووقعــت عليهــا مــر بتاريــخ  1967/8/4وتــم
إبــاغ مجلــس الشــعب املــري بهــا ،وتــم التصديــق عليهــا مــن رئيــس الجمهوريــة بتاريــخ  1981/12/9مبوجــب قـراره رقــم  537لســنة
 1981املنشــور بالجريــدة الرســمية العــدد ( )14بتاريــخ  ، 1982/4/8وقــد نصــت هــذه االتفاقيــة  /العهــد يف املــادة ( )8منهــا عــى أن:
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" – 1تتعهــد الــدول األط ـراف يف االتفاقيــة الحاليــة بــأن تكفــل( ... :ج) حــق النقابــات يف العمــل بحريــة دون أن تخضــع أليــة قيــود
ســوى مــا ينــص عليــه يف القانــون مــا يكــون رضوريًــا يف مجتمــع دميقراطــي لصالــح األمــن الوطنــي أو النظــام العــام أو مــن أجــل حامية
اآلخريــن وحرياتهــم( .د) الحــق يف اإلرضاب عــى أن ميــارس طب ًقــا لقوانــن القطــر املختــص – 2 .ال تحــول هــذه املــادة دون فــرض القيــود
القانونيــة عــى مامرســة هــذه الحقــوق بواســطة أعضــاء القــوات املســلحة أو الرشطــة أو اإلدارة الحكوميــة – 3 .ليــس يف هــذه املــادة
مــا يخــول الــدول األطـراف يف اتفــاق منظمــة العمــل الدوليــة لعــام  1948والخــاص بحريــة املشــاركة وحاميــة الحــق يف تنظيــم اتخــاذ
اإلجـراءات الترشيعيــة التــي مــن شــأنها منــع اإلرضار بتلــك الضامنــات" .ومنــذ نــر االتفاقيــة يف الجريــدة الرســمية أصبحــت مبوجــب
املــادة  151مــن الدســتور املــري جــزء مــن الترشيــع الداخــي املــري ،ويكــون لهــا قــوة القانــون حيــث نصــت املــادة ( )151منــه
عــى أن "رئيــس الجمهوريــة يــرم املعاهــدات ويبلغهــا مجلــس الشــعب مشــفوعة مبــا يناســب مــن البيــان ،وتكــون لهــا قــوة القانــون
بعــد إبرامهــا والتصديــق عليهــا ونرشهــا وف ًقــا لألوضــاع املقــررة .عــى أن معاهــدات الصلــح والتحالــف والتجــارة واملالحــة وجميــع
املعاهــدات التــي يرتتــب عليهــا تعديــل يف أرايض الدولــة او التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة ،أو التــي تُحمــل خزانــة الدولــة شــيئًا مــن
النفقــات غــر الــواردة يف املوازنــة ،تجــب موافقــة مجلــس الشــعب عليهــا".
لذلــك مل يتوقــف النقــاش والجــدل حــول تأثــر املــادة  8مــن االتفاقيــة عــى النصــوص الجنائيــة التــي تجــرم الحــق يف اإلرضاب حيــث
ذهــب فريــق إىل أن هــذا النــص الجديــد مل يلغــى النصــوص الجنائيــة القدميــة فلــم يتــم النــص رصاحــة عــى هــذا األمــر ،يف حــن ذهــب
فريــق آخــر إىل أن النــص الــوارد باالتفاقيــة الدوليــة ينســخ كافــة النصــوص التــي تحــرم املواطــن املــري مــن الحــق يف اإلرضاب فإلغــاء
النصــوص الترشيعيــة قــد يكــون إلغــاء رصيــح مبوجــب ترشيــع يوضحــه أو إلغــاء ضمنــي إعــاالً لقاعــدة أن النــص الجديــد ينســخ النــص
القديــم حــال التعــارض بينهــا عمـاً بنــص املــادة ( )2مــن القانــون املــدين املــري التــي نصــت عــى أنــه "ال يجــوز إلغــاء نــص ترشيعــي
إال بترشيــع الحــق ينــص رصاحــة عــى هــذا اإللغــاء ،أو يشــتمل عــى نــص يتعــارض مــع نــص الترشيــع القديــم ،أو ينظــم مــن جديــد
املوضــوع الــذي ســبق أن قــرر قواعــده ذلــك الترشيــع" وقــد ظــل هــذا الجــدل مثــار حتــى صــدرت أحــكام قضائيــة حاولــت حســمه.

( )2حكم براءة عامل السكة الحديد من (تهمة اإلرضاب عن العمل) ألن اإلرضاب مل يعد جرمية:
يف عــام  1986تــم إلقــاء القبــض عــى عــدد مــن عــال وســائقي قطــارات الســكة ،وتقدميهــم للمحاكمــة أمــام محكمــة أمــن دولــة عليــا
طــوارئ لكونهــم أرضبــوا عــن العمــل ،وعطلــوا حركــة القطــارات ،وعطلــوا تســيري مرفــق عــام ،وأثنــاء املحاكمــة طالبــت النيابــة تطبيــق
النصــوص الجنائيــة عــى العــال والتــي تجــرم الحــق يف اإلرضاب ،يف حــن طالــب محامــي العــال بتطبيــق االتفاقيــة الدوليــة والقضــاء
بـراءة العــال ألن اإلرضاب مل يعــد جرميــة بــل أضحــى حقــا للعــال واملوظفــن وأن النصــوص الجنائيــة التــي تجــرم اإلرضاب تــم إلغائهــا
ضمنيـاً بعــد توقيــع مــر عــى اتفاقيــة تبيــح الحــق يف اإلرضاب ،وىف  1978/4/16أصــدرت املحكمــة حكمهــا يف هــذه القضيــة والــذى
يحمــل رقــم  4190لســنة  86األزبكيــة برقــم كىل  121وقضــت بـراءة العــال مــن تهمــة اإلرضاب ألنــه مل يعــد جرميــة بــل أضحــى حقــا
لهــم ليــس هــذا فحســب ولكــن النيابــة يف مرافعتهــا ذكــرت أن ملــادة  124مــن قانــون العقوبــات قــد عدلــت – برفــع الغرامــة بالقانــون
رقــم  92لســنه  82بعــد نــر االتفاقيــة يف الجريــدة الرســمية وإذا أردنــا إعــال قاعــدة الناســخ واملنســوخ فيجــب تطبيــق نــص املــادة
 124عقوبــات وليــس نــص االتفاقيــة فرفضــت املحكمــة هــذا الدفــع وقضــت بحيثياتهــا ( إذا كان مــن املقــرر فقهـاً وقضــا ًء أن الســاقط
ال يعــود فإنــه بالتــايل ومــن بــاب أوىل ال يعــدل ألن التعديــل ال ميكــن أن يــرد عــى معــدوم أو مــادام الثابــت أن املــادة  124قــد ألغيــت
ضمنـاً باالتفاقيــة الســابق اإلشــارة إليهــا فإنــه ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال إجـراء أي تعديــل يف تلــك املــادة ألنهــا ألغيــت ومل يعــد
لهــا وجــود).

( )3تضارب أحكام مجلس الدولة املرصي بشأن الحق يف اإلرضاب:
يتضــح مــن التطبيقــات القضائيــة أمــام املحاكــم التأديبيــة واالداريــة العليــا عــدم اســتقرار هــذه املحاكــم عــى مبــدأ قضــايئ واحــد بشــأن
الحــق يف اإلرضاب طــوال هــذه املرحلــة ،وذلــك عــى التفصيــل التــايل:
(أ)املحكمة التأديبية بطنطا تحكم برباءة العامل من تهمة اإلرضاب:
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يف عــام  1989تــم إحالــة عــال مصنــع ســجاد الجمعيــة التعاونيــة للصناعــات املنزليــة باملحلــة للمحاكمــة التأديبيــة أمــام املحكمــة
التأديبيــة بطنطــا (التابعــة ملجلــس الدولــة املــري) بتهمــة اإلرضاب ،وىف هــذه القضيــة طالــب النيابــة االداريــة الحكمــة بإعــادة قـراءة
نــص املــادة  8مــن االتفاقيــة ألنهــا تســمح بــاإلرضاب ولكنهــا يف نفــس الوقــت تعلــق هــذا األمــر عــى أن ميــارس طبقــا لقانــون البلــد
املعنــى ،وملــا كان القانــون املــري مل يضــع قواعــد مامرســة اإلرضاب فيحظــر عــى العــال القيــام بــه إال بعــد قيــام املــرع بإصــدار
ترشيــع يوضــح ضوابــط وقواعــد مامرســته ،وهــو مــا عارضــه محامــى العــال وذكــروا أن املخطــئ ال يجــب أن يســتفيد مــن خطــأه فــإذا
كانــت االتفاقيــة تتيــح الحــق يف اإلرضاب ،وتتيــح للدولــة أن تحــدد قواعــد مامرســته بالقانــون ،فــإن تقاعســها عــن إصــدار هــذا الترشيــع
ال يعنــى حرمــان العــال مــن مامرســة حــق اإلرضاب وبالفعــل انتــرت املحكمــة التأديبيــة بطنطــا لدفــاع محامــى العــال وقضــت
بـراءة العــال مــن تهمــة اإلرضاب ألنــه مل يعــد مخالفــة تأديبيــة تســتحق الجـزاء وال ميثــل أي خــروج عــى مقتــى الواجــب الوظيفــي،
وجــاء بحيثيــات الحكــم " ..أن االمتنــاع عــن العمــل ( اإلرضاب) قــد أصبــح منــذ رسيــان االتفاقيــة الدوليــة للحقــوق االقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة التــي وقعــت عليهــا جمهوريــة مــر العربيــة وذلــك عــى النحــو ســالف البيــان اعتبــارا مــن  1982/4/8حقــا
مــن الحقــوق املكفولــة للعاملــن بالدولــة (عاملــن مدنيــن وقطــاع عــام) ومــن ثــم فــان هــذا الســلوك ال يعــد خروجــا مــن جانبهــم عــى
مقتــى الواجــب الوظيفــي وخاصــة أنــه مل يثبــت مــن األوراق أنــه عنــد مامرســتهم لهــذا الحــق مل يقــع منهــم مــا يخالــف املحافظــة
عــى ممتلــكات وأمــوال الرشكــة التــي يعملــون بهــا (الحكــم  120لســنة  17ق تأديبيــة طنطــا صــدر يف .)1991/3/10
(ب)االدارية العليا تؤيد حكم بالخصم شهر من الراتب كجزاء عن اإلرضاب:
يف  1989/2/26قضــت املحكمــة التأديبيــة بأســيوط يف القضيــة  285لســنة  15قضائيــة بالخصــم شــهر مــن راتــب أحــد العــال برشكــة
غــزل قنــا ألنــه أرضب عــن العمــل يومــي  ،1987/7/13 ، 12وعندمــا تــم الطعــن عــى هــذا الحكــم أمــام املحكمــة اإلداريــة العليــا
مبوجــب الطعــن  1932لســنة  35قضائيــة عليــا قضــت برفــض الطعــن وتأييــد حكــم املحكمــة التأديبيــة بأســيوط وذكــرت يف حيثيــات
حكمهــا (أن هــذه االتفاقيــة التــي نصــت الفقــرة (د) مــن املــادة الثامنــة منهــا عــى الحــق يف اإلرضاب عــى أن متــارس طب ًقــا لقوانــن
القطــر املختــص ســارية يف جمهوريــة مــر العربيــة اعتبــا ًرا مــن التاريــخ املذكــور إال أن هــذه االتفاقيــة فضـ ًـا عــن أنهــا ال تعطــي
للعامــل يف رشكات القطــاع العــام الحــق يف أن يدعــو لــإرضاب ويحــرض عليــه مبــا يف ذلــك مــن زعزعــة لألمــن العــام وإخــال بالســكينة
العامــة ويــؤدي إىل شــيوع الفــوىض داخــل العمــل مــا ينعكــس بالــرورة عــى ســر العمــل وانتظامــه بالوحــدات االقتصاديــة ويعــد
ـيم مــن العامــل بواجبــات وظيفتــه تلــك التــي حتــم عليــه أال يقــوم مبــا مــن شــأنه اإلخــال بحــس ســر العمــل بانتظــام
إخــالً جسـ ً
واطـراد أو مــا يــؤدي إىل قلقلــة األمــن االقتصــادي للوحــدة التــي يعمــل بهــا).
(ج)املحكمة التأديبية بالقاهرة تنترص لحق العاملني يف املستشفيات يف اإلرضاب:
يف عــام  2011تــم إحالــة  29موظــف وموظفــة مبستشــفى الدعــاة للمحاكمــة التأديبيــة بتهمــة اإلرضاب عــن العمــل واالعتصــام بــه
خــال الفــرة  2011/3/3حتــى  ،2011/3/16وقــد انتهــت املحكمــة التأديبيــة يف القاهــرة – يف الحكــم  220لســنة  53قضائيــة الصــادر يف
 – 2011/3/16إىل بـراءة املوظفــن واملوظفــات مــن تلــك التهــم ،واســتندت يف ذلــك إىل أن اإلرضاب مل يعــد جرميــة عمـاً بنــص االتفاقيــة
الدوليــة ،ولكــن املحكمــة أيضــا ناشــدت املــرع رسعــة وضــع الترشيــع الــذى ينظــم ضوابــط مامرســة هــذا الحــق يف املرافــق العامــة
(وإذ تقــي املحكمــة بـراءة املحالــن مــا هــو منســوب إليهــم فإنــه ال يفوتهــا يف هــذا املقــام مناشــدة املــرع بــأن يســارع يف تنظيــم
الحــق يف اإلرضاب بالنســبة للموظفــن العموميــن بالدولــة ووضــع الضوابــط الالزمــة ملامرســة هــذا الحــق وذلــك عــي نحــو يحقــق
مصلحــة الدولــة العليــا ومصالــح املوظفــن العموميــن يف نفــس الوقــت حتــي ال تســود الفــوىض وتتعطــل مصالــح الدولــة وضامن ـاً
لحســن ســر املرافــق العامــة بانتظــام واطـراد ودون املســاس بوســائل االنتــاج والــزج باألبريــاء يف دائــرة االتهــام).
(د) املحكمة التأديبية باإلسامعيلية تنترص لحق موظفي املحاكم يف اإلرضاب عن العمل:
يف  1/29و 2012/2/2 ،1أرضبــت إحــدى املوظفــات عــن العمــل مبحكمــة االســاعيلية فصــدر ق ـرار مبجازاتهــا بالخصــم مــن األجــر 3
أيــام فقامــت بالطعــن عــى هــذا القـرار لكونــه يجازيهــا ملامرســتها الحــق املــروع يف اإلرضاب فانتهــت املحكمــة يف حكمهــا  25لســنة
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 18ق الصــادر يف  2013/12/28إىل القضــاء بإلغــاء هــذا الجـزاء واســتندت يف حكمهــا إىل أن اإلرضاب مل يعــد جرميــة لكنــه أضحــى حقــا
مباحــا لــكل العــال واملوظفــن.

( )4تعديالت جوهرية يف النصوص الجنائية:
(أ)إلغاء قانون حامية القيم من العيب:
وتنــص املــادة األوىل مــن قـرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم  194لســنة  1983بإلغــاء القـرار بقانــون رقــم  2لســنة  1977والقانــون
رقــم  34لســنة  1972وتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم  95لســنة  1980عــى انــه "يلغــى مــا يــأيت :أ – القـرار بقانــون رقــم  2لســنة
 – 2 .1977القانــون رقــم  34لســنة  1972بشــأن حاميــة الوحــدة الوطنيــة."...
ومــا يخصنــا يف هــذا التعديــل هــو إلغــاء قانــون حاميــة القيــم مــن العيــب رقــم  2لســنة  1977والــذي كان ينــص رصاحــة عــى تجريــم
الحــق يف اإلرضاب
(ب)تعديل قانون العقوبات:
يف عــام  2006صــدر القانــون رقــم  147بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات ونصــت املــادة األوىل منــه عــى أنــه "تلغــى نصــوص
املــواد ((98أ) مكــرر الفقــر الرابعــة) ،و(( 124أ) الفقــرة الثالثــة) ،و( 178مكــرر) ..مــن قانــون العقوبــات".
ومــا يخصنــا يف هــذه املــادة هــو اإللغــاء الرصيــح للفقــرة الثالثــة مــن املــادة ( 124أ) والتــي كانــت تنــص عــى عقوبــة عــزل املوظفــن
أو املســتخدمني العموميــن حــال إرضابهــم عــن العمــل أو تحريضهــم عليــه.

( )5املرشع املرصي ينظم قواعد مامرسة عامل القطاع الخاص للحق يف اإلرضاب:
يف عــام  2003صــدر قانــون العمــل املوحــد رقــم  12والــذي يعــد أول ترشيــع مــري حديــث يعــرف رصاحــة بالحــق يف اإلرضاب
ويتحــدد مواعــد مامرســته للخاضعــن ألحكامــه.
فاملــادة ( )4منــه تحــدد الفئــات غــر الخاضعــة لهــذا القانــون ونصــت عــى "ال تــري أحــكام هــذا القانــون عــى( :أ) العاملــن بأجهــزة
الدولــة مبــا يف ذلــك وحــدات اإلدارة املحليــة والهيئــات العامــة( .ب)( ...ج) ...وذلــك مــا مل يــرد نــص عــى خــاف ذلــك".
أمــا املــادة ( )192منــه فتعــرف بالحــق يف اإلرضاب وتحــدد قواعــد مامرســته ونصــت عــى أنــه "للعامــل حــق اإلرضاب الســلمي ويكــون
إعالنــه وتنظيمــه مــن خــال منظامتهــم النقابيــة دفا ًعــا عــن مصالحهــم املهنيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،وذلــك يف الحــدود وطب ًقــا
للضوابــط واإلجـراءات املقــررة يف هــذا القانــون.
ويف حالــة اعتـزام عــال املنشــأة ذات اللجنــة النقابيــة اإلرضاب يف األحــوال التــي يجيزهــا هــذا القانــون ،يجــب عــى اللجنــة النقابيــة
– بعــد موافقــة مجلــس إدارة النقابــة العامــة املعنيــة بأغلبيــة ثلثــي عــدد أعضائــه –إخطــار كل مــن صاحــب العمــل والجهــة اإلداريــة
املختصــة قبــل التاريــخ املحــدد لــإرضاب بعــرة أيــام عــى األقــل وذلــك بكتــاب مســجل بعلــم الوصــول.
فــإذا مل يكــون باملنشــأة لجنــة نقابيــة يكــون اإلخطــار باعتـزام العــال اإلرضاب للنقابــة العامــة املعنيــة ،وعــى األخــرة بعــد موافقــة
مجلــس إدارتهــا باألغلبيــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الســابقة القيــام باإلخطــار املشــار إليــه.
ويف جميع األحوال يتعني أن يتضمن اإلخطار األسباب الدافعة لإلرضاب ،واملدة الزمنية املحددة له".
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واملــادة ( )193منــه تحظــر اإلرضاب عــى العــال يف مراحــل معينــة حيــث نصــت عــى أن "يحظــر عــى العــال اإلرضاب أو إعالنــه
بواســطة منظامتهــم النقابيــة بقصــد تعديــل اتفاقيــة العمــل الجامعيــة أثنــاء مــدة رسيانهــا وكذلــك خــال جميــع مراحــل وإجـراءات
الوســاطة والتحكــم".
واملــادة ( )194منــه عــى العــال ال ـراب يف منشــآت معينــة حيــث تنــص عــى أن "يحظــر اإلرضاب أو الدعــوة إليــه يف املنشــآت
االســراتيجية أو الحيويــة التــي يرتتــب عــى توقــف العمــل فيهــا اإلخــال باألمــن القومــي أو بالخدمــات األساســية التــي تقدمهــا
للمواطنــن .ويصــدر ق ـرار مــن رئيــس مجلــس الــوزارة بتحديــد هــذه املنشــآت".
واملــادة ( )195مــن ذات القانــون عــى أنــه "يرتتــب عــى اإلرضاب املشــار إليــه يف املــادة ( )192مــن هــذا القانــون احتســاب مدتــه
إجــازة للعمــل بــدون أجــر".
ثــم صــدر قـرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم ( )1185لســنة  2003بشــأن تحديــد املنشــآت الحيويــة أو االسـراتيجية التــي يحظــر فيهــا
اإلرضاب عــن العمــل (والــذي اشــار يف ديباجتــه إىل الدســتور وقانــون العمــل) حيــث تنــص املــادة األوىل منــه عــى أن "يحظــر اإلرضاب
عــن العمــل أو الدعــوة إليــه يف املنشــآت الحيويــة أو االس ـراتيجية التــي يــؤدي توقــف العمــل بهــا إىل اضط ـراب يف الحيــاة اليوميــة
لجمهــور املواطنــن أو اإلخــال باألمــن القومــي والخدمــات األساســية التــي تقــد للمواطنــن وتعتــر مــن قبيــل هــذه املنشــآت مــا يــي:
منشــآت األمــن القومــي واإلنتــاج الحــريب ،املستشــفيات واملراكــز الطبيــة والصيدليــات ،املخابــر ،وســائل النقــل الجامعــي للــركاب (النقــل
الــري والبحــري والجــوي) ،وســائل نقــل البضائــع ،منشــآت الدفــاع املــدين ،منشــآت ميــاه الــرب والكهربــاء والغــاز والــرف الصحــي،
منشــآت االتصــاالت ،منشــآت املوانــئ واملنائــر واملطــارات ،العاملــون يف املؤسســات التعليميــة".
وكل مــا ســلف بيانــه مــن نصــوص تتنــاول الحــق يف اإلرضاب بقانــون العمــل  12لســنة  2003وكــذا قـرار رئيــس الــوزراء  1185لســنة
 2003بشــأن تحديــد املنشــآت الحيويــة أو االسـراتيجية التــي يحظــر فيهــا اإلرضاب عــن العمــل ال تنطبــق عــى اإلرضاب الــذي قررتــه
الجمعيــة العموميــة لنقابــة األطبــاء ألنهــا تقــر اإلرضاب عــى مستشــفيات وزارة الصحــة والهيئــات العامــة وجميعهــا غــر خاضعــة
لقانــون العمــل  12لســنة  2003وبالتــايل هــي غــر خاضعــة لكافــة القـرارات واللوائــح التــي تصــدر تنفيــذا لهــذا القانــون.

( )6إعالن حالة الطوارئ يحول اإلرضاب من حق إىل جرمية تستحق عقاب جنايئ:
يف عــام  2011أصــدر املجلــس العســكري املرســوم بقانــون رقــم  34والــذى جــرم عــدد مــن األفعــال ووصفهــا بأنهــا متثــل اعتــداء عــى
حريــة العمــل وتخريــب للمنشــآت حيــث نصــت املــادة األوىل منــه عــى "مــع عــدم اإلخــال بأيــة عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا يف
قانــون العقوبــات أو يف أي قانــون آخــر يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن عرشيــن ألــف جنيــه وال تجــاوز خمســن ألــف
جنيــه أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن قــام أثنــاء رسيــان حالــة الطــوارئ بعمــل وقفــة أو نشــاط ترتــب عليــه منــع أو تعطيــل أو
إعاقــة إحــدى مؤسســات الدولــة أو إحــدى العامــة أو إحــدى جهــات العمــل العامــة أو لخاصــة عــن اداء أعاملهــم.
ويعاقــب بــذات العقوبــة املقــررة يف الفقــرة الســابقة كل مــن حــرض أو دعــا أو روج بالقــول أو بالكتابــة أو بأيــة طريقــة مــن طــرق
العالنيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )171مــن قانــون العقوبــات ألي مــن األفعــال الســابقة ولــو مل يتحقــق مقصــده.
وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة ألــف جنيــه وال تجــاوز خمســائة ألــف جنيــه أو
بإحــدى هاتــن العقوبتــن إذا اســتخدم الجــاين القــوة أو العنــف أثنــاء الوقفــة أو النشــاط أو العمــل أو إذا ترتــب عــى الجرميــة تخريــب
إحــدى وســائل اإلنتــاج أو اإلرضار بالوحــدة الوطنيــة أو الســام االجتامعــي أو اإلخــال بالنظــام أو األمــن العــام أو إلحــاق الــرر
باألمــوال أو املبــاين أو األمــاك العامــة أو الخاصــة أو احتاللهــا أو االســتيالء عليهــا".
واســتنادا لهــذا النــص تصبــح كافــة األفعــال الــواردة بهــذه املــادة جرائــم جنائيــة طاملــا ارتكبــت أثنــاء رسيــان حالــة الطــوارئ ،وبالتــايل
يصبــح إرضاب األطبــاء عــن العمــل جرميــة إذا تــم مامرســة حــال رسيانهــا مجرم ـاً ،أمــا الجمعيــة العموميــة لنقابــة األطبــاء املزمــع
انعقادهــا واســتصدار قـرار اإلرضاب منهــا ســوف تنعقــد يــوم  12فربايــر  2016فــا ينطبــق عليهــا هــذا النــص ألن حالــة الطــوارئ غــر

10

معلنــة حيــث تنــص املــادة األول مــن ق ـرار رئيــس املجلــس األعــى للقــوات املســلحة رقــم  59لســنة  2012عــى أنــه "انهــاء تطبيــق
األحــكام املرتتبــة عــى إعــان حالــة الطــوارئ يف جميــع أنحــاء جمهوريــة مــر العربيــة مــن الســاعة مائــة يــوم  2ربيــع األول ســنة 1433
هـــ املوافــق  25ينايــر  2012ميالديــة فيــا عــدا جرائــم البلطجــة".

املرحلة الثالثة :مرحلة االعرتاف باإلرضاب باعتباره حقا دستوريا ،وتطبيقاته القضائية:
ويقصد بهذه املرحلة الفرتة الزمنية من ديسمرب  2012حتى اآلن وهي الفرتة التي شهدت إصدار دستوري  2012و2014

(أ) دستور :2012
نصت املادة  64منه عىل:
(العمــل حــق وواجــب ورشف لــكل مواطــن ،تكفلــه الدولــة عــى أســاس مبــادئ املســاواة والعدالــة وتكافــؤ الفــرص.
وال يجوز فرض أي عمل جربا إال مبقتىض قانون.
ويعمــل املوظــف العــام يف خدمــة الشــعب ،وتتيــح الدولــة الوظائــف العامــة للمواطنــن عــى أســاس الجــدارة ،دون محابــاة أو
وســاطة ،ومخالفــة ذلــك جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون.
وتكفــل الدولــة حــق كل عامــل يف األجــر العــادل واإلجــازات ،والتقاعــد والتأمــن االجتامعــي ،والرعايــة
الصحيــة ،والحاميــة ضــد مخاطــر العمــل ،وتوافــر رشوط الســامة املهنيــة يف أماكــن العمــل؛ وفقــا للقانــون.
وال يجوز فصل العامل إال يف الحاالت املنصوص عليها يف القانون.
واإلرضاب السلمي حق ،وينظمه القانون)..

(ب)دستور :2014
نصت املادة  15منه عىل:
(اإلرضاب السلمي حق ينظمه القانون)
وبعــد هــذه النصــوص الدســتورية أضحــى اإلرضاب الســلمي عــن العمــل حقـاً دســتورياً غــر مرتكــز عــى االتفاقيــات الدوليــة فقــط،
وأضحــى عــى املــرع التزامــا بــأن يضــع النصــوص الترشيعيــة التــي تــوازن بــن مامرســة كافــة العــال واملوظفــن للحــق يف اإلرضاب
وبــن ضامنــات تســيري املرفــق العــام.

التطبيقات القضائية بعد دستوري  2012و:2014
(أ)املحكمة االدارية العليا تحظر إرضاب املوظفني العموميني وتوصمه مبخالفة الرشيعة االسالمية:
يف  18ابريــل  2015أصــدرت الدائــرة الربعــة باملحكمــة االداريــة العليــا حكمهــا يف الطعــن  24587لســنة  61ق ع بتأييــد حكــم املحكمــة
التأديبيــة باملنوفيــة رقــم  162لســنة  13ق القــايض بفصــل عــدد مــن موظفــي وموظفــات الوحــدة املحليــة بقريــة قــورص إلرضابهــم عــن
العمــل يف  ،2013/6/13واســتندت املحكمــة االداريــة العليــا يف حيثيــات حكمهــا (إذا كانــت أحــكام الرشيعــة االســامية اســتنت قاعــدة
درء املفاســد مقــدم عــى جلــب املنافــع ،وقاعــدة الــرر ال ي ـزال مبثلــه  ،وإذا كان اإلرضاب يــؤدى إىل إلحــاق الــرر باملتعاملــن مــع
الوحــدة املحليــة بقــورص فــإن الرشيعــة االســامية ال تبيــح هــذا املســلك ال مبــا فيــه مــن إرضار للنــاس فحســب بــل ألنــه يعــد متــردا ً
عــى الســلطة الرئاســية فطاعــة الرئيــس واجبــة).
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(ب)االدارية العليا ترتاجع عن حكمها السابق وتنترص للحق يف اإلرضاب:
يف  2015/7/26أصــدرت الدائــرة الرابعــة باملحكمــة االداريــة العليــا حكمهــا يف الطعــن  19485لســنة  59ق عليــا بتأييــد حكــم محكمــة
االســاعيلية رقــم  25لســنة  18الــذي قــى بـراءة موظفــة املحكمــة مــن تهمــة اإلرضاب.
ويعــد هــذا الحــق هــو آخــر وأحــدث حكــم صــدر مــن املحكمــة االداريــة العليــا ،وقــد تراجعــت فيــه املحكمــة عــن وصفهــا الســابق
لــإرضاب بأنــه مخالــف للرشيعــة االســامية ،وأرســت يف هــذا الحكــم عــددا ً مــن املبــادئ الهامــة:
( )1اإلرضاب حــق دســتوري )2( ،اإلرضاب مبــاح للعاملــن بــكل القطاعــات (عــام وخــاص وحكومــي) )3( ،تقاعــس املــرع عــن وضــع
القواعــد املنظمــة لحــق اإلرضاب ال يحــول دون مامرســة العــال واملوظفــن لــه )4( ،مامرســة حــق اإلرضاب تفــرض حتــا القبــول
بتعطيــل املرافــق العامــة ،فقــد نصــت حيثيــات هــذا الحكــم عــى مــا يــي:
(ومــن حيــث إن مفــاد مــا تقــدم ،أنــه مبوجــب دســتور  2012ثــم دســتور  2014مل يعــد اإلرضاب الســلمي منحــه ،بــل صــار مــن الحقــوق
الدســتورية املكفولــة لــكل فئــات العــال بغــض النظــر عــن طبيعــة الجهــة التــي يعملــون بهــا ،أي ســواء بالقطــاع الحكومــي أو العــام أو
الخــاص ،مبعنــى أنــه أضحــى معرتفًــا بــه كحــق مــروع مــن حيــث املبــدأ ،ومنــح املــروع واجــب تنظيمــه ،وســواء نشــط املــروع أو مل
ينشــط لتنظيــم هــذا الحــق عــى النحــو الــذي يســتحقه شــعب عظيــم قــام بثورتــن – ثــورة الخامــس والعرشيــن مــن ينايــر ،والثالثــن
مــن يونيــو – فــإن اســتعامل العــال لهــذا الحــق جل ًبــا لحقوقهــم دون إرضار باملرافــق العامــة ،إمنــا هــو اســتعامل مــروع لحــق ثابــت
دســتوريًا وال يســتوجب عقابًــا ،إذ أنــه متــى قــرر الشــارع اقتــى ذلــك حتــا إباحــة الوســيلة إىل اســتعامله ،إذ يصــدم املنطــق أن
يقــرر الشــارع ح ًقــا ثــم يعاقــب عــى األفعــال التــي يســتعمل بهــا ،فيكــون معنــى ذلــك تجريــد الحــق مــن كل قيمــة وعص ًفــا بــه كليــة
وتحرميًــا ومصــادرة كاملــة للحــق ذاتــه)
ومقارنــة هــذا الحكــم باألحــكام الســابقة للمحكمــة االداريــة العليــا نجدهــا تفــرق بــن أمريــن اإلرضاب الســلمي عــن العمــل وأعــال
العنــف والتخريــب التــي قــد تصاحــب بعــض اإلرضابــات ،فــإن التجريــم يقــع عــى أعــال العنــف والتخريــب فقــط أمــا اإلرضاب يف
حــد ذاتــه فقــد أضحــى حقــا حتــى لــو ترتــب عليــه تعطيــل املرفــق العــام لكونــه حقــا وهــو مــا يقتــي حتــا رضورة إباحــة وســائل
اســتعامل هــذا الحــق ،فــا يعقــل أن يقــرر الشــارع حقــا ثــم يعاقــب عــى األفعــال التــي ميــارس بهــا.
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احملور الثاني :مدى مشروعية ممارسة
األطباء للحق يف اإلضراب:
نســتخلص مــن اإلطــار الدســتوري و الترشيعــي الســالف بيانهــا يف املراحــل الثالثــة ،وتطبيقاتهــا القضائيــة إىل أن املرحلــة الترشيعيــة
األوىل والتــي انتهــت مــن إبريــل  1982كان اإلرضاب فيهــا محظــور ومجــرم عــى كافــة املوظفــن العموميــن وكافــة املســتخدمني
يف الهيئــات العامــة ،أمــا املرحلــة الثانيــة فقــد شــهدت تعديــل يف النيــة الترشيعيــة املرصيــة ثــار بشــأنه جــدالً حــول حــدود هــذه
التعديــات وتأثرياتهــا ،وكان أبرزهــا الجــدل املثــار حــول نفــاذ العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة منــذ ابريــل  1982وأن
هــذه االتفاقيــة قــد نســخت /ألغــت ضمنيــا كافــة النصــوص العقابيــة التــي تتعامــل مــع اإلرضاب باعتبــاره جرميــة ،حيــث شــهدت
انقســاما يف الــرأي بــن الفقهــاء وكذلــك يف تطبيقــات املحاكــم بشــأن التشــابك والتعــارض بــن هــذه النصــوص ،أمــا املرحلــة الثالثــة التــي
بــدأت منــذ ديســمرب  2012بصــدور دســتور  2012يف مادتــه  ، 64ودســتور  2014يف مادتــه رقــم  15حيــث تــم النــص فيهــا رصاحــة عــى
أن اإلرضاب الســلمى حــق وعــى القانــون تنظيمــه ،كــا أن التطبيقــات القضائيــة لهــذه املرحلــة إن كانــت الدائــرة الرابعــة باملحكمــة
االداريــة يف بدايتهــا وصفــت اإلرضاب مبخالفــة الرشيعــة االســامية ،وبحظــر مامرســة املوظفــن لــه ،ومل تتنــاول بالحيثيــات دســتوري
 2012و  2014إال أن الدائــرة الرابعــة باملحكمــة االداريــة العليــا نفســها عــادت بنفــس تشــكيلها الســابق بعــد ثالثــة أشــهر لتصــدر حكــا
جديــدا ينتــر للحــق يف اإلرضاب.
ومن خالل كل ما سبق ذكره أرى أن هناك خمس مبادئ هامة بشأن مامرسة املوظفني العموميني للحق يف اإلرضاب:
•اإلرضاب السلمي حق دستوري،
•اإلرضاب مباح للعاملني بكل القطاعات (عام وخاص وحكومي)،
•أن قانــون العاملــن املدنيــن بالدولــة رقــم  47لســنة  1987الــذى ينطبــق عــى املوظفــن العموميــن مل يضــع أي قواعــد
تنظــم كيفيــة مامرســة املوظفــن لهــذا الحــق ،كــا مل يضــع أي قيــود غــر رضورة الحفــاظ عــى مقتضيــات الواجــب
الوظيفــي ،فضـاً عــى أن القواعــد الــواردة يف قانــون العمــل  12لســنة  2003ال تنطبــق عــى املوظفــن العموميــن ألنهــا
تتعلــق بعــال القطــاع الخــاص ،وهــو مــا يعنــى وجــود فـراغ ترشيعــي ينظــم قواعــد مامرســة املوظفــن العموميــن للحــق
يف الـراب ،ومــن هــؤالء املوظفــن كافــة العاملــن يف املستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة والهيئــات العامــة املحــددة يف
قـرار الجمعيــة العموميــة لنقابــة األطبــاء.
• تقاعــس املــرع عــن وضــع القواعــد املنظمــة لحــق املوظفــن العموميــن يف اإلرضاب ال يحــول دون مامرســتهم لــه ،وال
يجــب أن يرتتــب عــى ذلــك أي عقــاب وجـزاء حــال مامرســته ســلمياً.
• مامرســة العــال واملوظفــن للحــق الدســتوري يف اإلرضاب الســلمي تفــرض حتــا القبــول بتعطيــل املرافــق العامــة ،وهــو
مــا يعــد خروجــا عــى مقتضيــات الواجــب الوظيفــي.
أن االباحــة مقــرره لحــق اإلرضاب الســلمي فقــط وكافــة أعــال العنــف أو التخريــب التــي قــد تصاحــب بعــض اإلرضابــات يرتتــب عليهــا
جـزاء جنــايئ وإداري ومســئولية مدنيــة.
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احملور الثالث :إضراب األطباء ونظرية
التعسف يف استعمال احلق:
هــل يعنــى غيــاب النــص الترشيعــي إطــاق الحــق يف مامرســة اإلرضاب دون أي قيــود خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالحــق يف الصحــة
والحيــاة ،أعتقــد أن نظريــة التعســف يف اســتعامل الحــق تواجــه هــذه الفرضيــة وتعنــى بــرورة مامرســة الحــق مــع عــدم التعســف يف
اســتعامله مبــا يســمح للعــال واملوظفــن مبامرســة اإلرضاب دون تعريــض حيــاة املواطنــن للخطــر ،خاصــة أن التعســف يف اســتعامل أي
حــق قــد يفقــده مرشوعيتــه ،وللوصــول للمامرســة التــي تحقــق هــذا التــوازن الــذى ينفــى التعســف يف اســتخدام الحــق عــن إرضاب
األطبــاء أو يؤكــده اســتعراض زاويتــن األوىل منهــا هــي زاويــة التجــارب الدوليــة املامثلــة ،والزاويــة الثانيــة هــي األســباب التــي دفعــت
النقابــة لهــذا االجـراء  ،ونوجزهــا فيــا يــى:

الزاوية األوىل :التجارب الدولية املامثلة:
رمبــا النظــر للتجــارب الدوليــة يف هــذا الســياق يرشــدنا إىل الســلوكيات التــي اتبعتهــا املجتمعــات األخــرى وتعــد التجربــة الفرنســية
هــي أقــرب التجــارب ملــر "فاملــرع الفرنــي مل يصــدر ترشيعــا عامــا حتــى اليــوم ينظــم كيفيــة مامرســة الحــق يف اإلرضاب ،1وكانــت
أحــكام مجلــس الدولــة الفرنــي الســابقة عــى دســتور  1946تقــي بــأن إرضاب املوظفــن العموميــن مخالــف ملقتضيــات املرفــق العــام
وحفــظ النظــام العــام وســلطة الدولــة.2
إال أنــه بعــد صــدور دســتور  1946الــذي نــص يف مقدمتــه عــى اإلرضاب كحــق مل يعــد مبقــدور مجلــس الدولــة الفرنــي االســتمرار
عــى قضائــه الســابق ،وقــد عرفــت محكمــة النقــض الفرنســية اإلرضاب بأنــه "توقــف متفــق عليــه عــن العمــل بقصــد الضغــط لتحقيــق
مطالــب مهنيــة محــددة ســلفًا ويرفــض صاحــب العمــل االســتجابة ليــه.3
ولكنه اكتفى مبنع طوائف خاصة من مامرسة حق اإلرضاب مثل:
1
•قوات مكافحة الشغب
•رجال الرشطة بقانون رقم  48-1504الصادر يف  28سبتمرب 1948
•حراس السجون بالئحة رقم  58-696الصادرة من مجلس الوزراء يف  6أغسطس 1958
•قضاة القضاء العادي بالئحة رقم 1270-58الصادر من مجلس الوزراء يف  22ديسمرب سنة  1958ولها قوة القانون األسايس Loi organique
•بعض العاملني بوزارة الداخلية  Les personnels de transmission du Ministére de l'Intérieurبقانون رقم  68-695الصادر يف  13يوليو .1968
•العسكريني بقانون رقم  2005-270الصادر يف  24مارس .2005
كام حظر بعض أنواع اإلرضابات عىل موظفي الدولة وعامل املرافق العامة ،حتى وإن كانت تدار بواسطة مؤسسات أو رشكات خاصة ،بالقانون رقم  63-777الصادر يف  31يوليو  ،1963ونص
يف هذا القانون عىل مساءلة من يقومون ببعض أنواع اإلرضابات تأديبيًا :وهي اإلرضابات التي تصيب ،وفق جدول زمني متوايل متفق عليه ،القطاعات املختلفة من العاملني بذات املؤسسة أو
املرفق ،أو تصيب الخدمات املختلفة لذات املرشوع أو الهيئة العامة .وذلك لكون هذه اإلرضابات تؤدي إىل اضطراب الخدمة باملرفق وتؤدي إىل استحالة قيام املرفق بدوره .وتم دمج مواد
هذا القانون يف املواد من  .2512L-1إىل  L.2512-5من قانون العمل.
كام فرض املرشع حدًا أدىن من التشغيل  le service minimumيف بعض املرافق يف حاالت اإلرضاب مثل مرفق اإلذاعة والتلفزيون رقم  76-1067الصادر بتاريخ  30ديسمرب  ،1986مرفق
الرقابة عىل املالحة الجوية بالقانون رقم  86-1286الصادر يف  31ديسمرب سنة  ،1984ومرفق النقل الربي بالقانون رقم  2007-1224بتاريخ  21أغسطس سنة  ،2007ومرفق التعليم برياض
األطفال والتعليم االبتدايئ بالقانون رقم  2008-790الصادر يف  20أغسطس سنة 2008
حكم مجلس الدولة الفرنيس رقم  373317الصادر يف قضية  Winkellالصادر يف  7أغسطس .1909
2
35°Cass. Soc. 17 janvier 1968 – Bull. Civ. V, n
3
وعرفته بأنه
.La cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction
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كــا شــهدت فرنســا عــددا مــن اإلرضابــات يف املستشــفيات واملراكــز الطبيــة وكان مــن أهــم املبــادئ التــي أرســاها مجلــس الدولــة
الفرنــي للموازنــة بــن حــق العاملــن يف املستشــفيات يف اإلرضاب وحاميــة املــرىض هــو (مبــدأ االلتـزام بالحــد األدىن لتشــغيل باملنشــأة
 ) Le Service Minimumومــؤداه أال يخــل اإلرضاب باألمــن والرعايــة الالزمــة لنــزالء املستشــفى واملرتدديــن عليهــا حتــى يف أيــام
اإلجــازات والعطــات الرســمية ،وأن االلتـزام بالحــد األدىن للتشــغيل ال مينــع مــن اســتمرار املفاوضــات بــن اإلدارة والقامئــن بــاإلرضاب
4
مــن أجــل تنظيمــه آخذيــن يف االعتبــار صالــح املــرىض".

الزاوية الثانية :األسباب التي دفعت النقابة لهذا االجراء:
مــا دفــع النقابــة لهــذا اإلج ـراء هــو ظاهــرة التعــدي عــى األطبــاء يف املستشــفيات الحكوميــة أثنــاء مامرســتهم العمــل وتهديدهــم
وتلفيــق تهــم لهــم ،وكان أبرزهــا واقعــة تعــدى أمنــاء رشطــة عــى أطبــاء مستشــفى املطريــة وهــذه التعديــات ال تنــال مــن أجســاد
األطبــاء أو كرامتهــم فقــط لكنهــا تعــرض حيــاة املــرىض ذاتهــم للخطــر فكيــف لطبيــب معتــدى عليــه أو تحــت تهديــد يتمكــن مــن
أداء عملــه وتشــخيص األمـراض ومنــح العــاج الــازم ،ومــن الصعوبــة تنــاول إرضاب األطبــاء باعتبــاره مطلبــا خاصــا بهــم بقــدر مــا هــو
شــكل مــن أشــكال مقاومتهــم ليــس دفاعــا عــن أنفســهم فقــط ولكــن دفاعــا أيضــا عــن بيئــة عمــل آمنــه لهــم ،وبيئــة عــاج مواتيــة
للمــرىض خاصــة أن املــادة  24مــن الئحــة مهنــة الطــب الصــادرة بقـرار وزيــر الصحــة والســكان رقــم  138لســنة  2003تســمح للطبيــب
باالعتــذار عــن عــاج املريــض يف الحــاالت غــر العاجلــة ألســباب شــخصية أو تتعلــق باملهنــة حيــث نصــت عــى أنــه "يف الحــاالت غــر
العاجلــة يجــوز للطبيــب االعتــذار عــن عــاج أي مريــض ابتــدا ًء أو يف أي مرحلــة؛ ألســباب شــخصية أو متعلقــة باملهنــة أمــا يف الحــاالت
العاجلــة فــا يجــوز للطبيــب االعتــذار".
وقــد أنشــأ املــرع نقابــة األطبــاء بالقانــون رقــم  45لســنة  ،1969ومنحهــا الشــخصية االعتباريــة للدفــاع عــى أعضائها وتنظيــم صفوفهم
والســعي لتجنيــد طاقــات األطبــاء ليــؤدوا رســالة الطــب مــن أجــل حــل املشــاكل الصحيــة ،بحــث تصبــح الرعايــة الصحيــة للشــعب
ـول لــكل مواطــن ،وللمشــاركة مــع جميــع فئــات العاملــن يف الخدمــات الصحيــة لرفــع كفايتهــم وزيــادة
وقاي ـ ًة وعال ًجــا ح ًقــا مكفـ ً
اإلنتــاج يف الخدمــات الصحيــة ،والعمــل عــى رفــع مســتوى مهنــة الطــب وقائيًــا وعالجيًــا ،وتيســر الخدمــات العالجيــة واالجتامعيــة
لآلبــاء وأرسهــم ،والعمــل عــى تهيئــة الظــروف املاليــة واملعنويــة التــي تصــون مصالحهــم وترفــع مســتواهم.
ومل تجــز الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ( )3مــن قانــون النقابــة مزاولــة مهنــة الطــب بــأي صــورة مــن الصــور إال بعــد القيــد يف الجــدول
العــام للنقابــة والتســجيل يف النقابــة الفرعيــة ،كــا أن اســتمرار القيــد رشط مــن رشوط مزاولــة املهنــة.
كــا انتهــت الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والترشيــع إىل أن النقابــات املهنيــة ،وف ًقــا للتكييــف القانــوين الســليم ،ت ُعــد مــن
أشــخاص القانــون العــام؛ ذلــك ألنهــا تجمــع بــن مقومــات هــذه األشــخاص ،فإنشــاؤها يتــم بقانــون أو مبرســوم أو بــأداة ترشيعيــة
أساســا كفالــة حســن ســر وأداء الخدمــات التــي يقــوم بهــا أعضاؤهــا
أخــرى ،وأغراضهــا وأهدافهــا ذات نفــع عــام ،فهــي تســتهدف ً
للمواطنــن ،ورعايــة حقــوق هــؤالء األعضــاء يف أداء مهمتهــم وتنظيمهــا ،فاشـراك األعضــاء يف نقابتهــم أمــر حتمــي ولهــا عــى أعضائهــا
ســلطة تأديبيــة ،ولهــؤالء األعضــاء دون ســواهم حــق احتــكار مزاولــة مهنتهــم ،وال يجــوز لغريهــم مزاولتهــا ،كــا أن مــن املقــرر أن
تنظيــم املهــن الحــرة كالطــب واملحامــاة والهندســة وهــي مرافــق عامــة مــا يدخــل يف صميــم اختصــاص الدولــة بوصفهــا قوامــة عــى
الصالــح العــام واملرافــق العامــة ،فــإذا رأت الدولــة أن تتخــى عــن هــذا األمــر ألعضــاء املهنــة أنفســهم ؛ ألنهــم أقــدر عليــه مــع تخويلهــم
نصيــب مــن الســلطة العامــة يســتعينون بــه عــى تأديــة رســالتهم مــع االحتفــاظ بحقهــا يف اإلرشاف والرقابــة تحقي ًقــا للصالــح العــام.
فــإن ذلــك ال يُغــر مــن التكييــف القانــوين لهــذه املهــم بوصفهــا مرافــق عامــة تســتهدف النفــع العــام .5
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وتتألــف الجمعيــة العموميــة للنقابــة مــن جميــع األطبــاء املقيديــن بالجــدول العــام الذيــن أدوا االشــراكات الســنوية املســتحقة.
وألزمــت املــادة ( )74أعضــاء النقابــة بتنفيــذ قـرارات الجمعيــة العموميــة ،واعتــرت املــادة ( )51االمتنــاع عــن تنفيــذ قـرارات الجمعيــة
العموميــة مخالفــة تســتدعي املحاكمــة أمــام الهيئــة التأديبيــة للنقابــة.
وأمــام التعــدي عــى األطبــاء أثنــاء مزاولتهــم املهنــة فــا يكــون أمــام مجلــس النقابــة بــل ومــن واجبــه حتـاً عــرض األمــر عــى الجمعيــة
العموميــة للنقابــة التــي اســتصدرت القـرارات التــي تضمــن حاميــة أعضــاء املهنــة وضــان بيئــة آمنــه لعملهــم مــن أجــل ســامة األطبــاء
ودفاعـاً عــن صحــة املــرىض وحقهــم يف الحصــول عــى رعايــة صحيــة يف بيئــة آمنــه ومواتيــة.

وخالصة القول:
اإلرضاب هــو التوقــف اإلرادي عــن العمــل باتفــاق بعــض أو كل العاملــن للمطالبــة بتنفيــذ أمــور تتعلــق بالعمــل محــددة ســلفًا
يرفــض رب العمــل تحقيقهــا ،وميارســه العاملــون ســلم ًيا وف ًقــا لــإرادة الحــرة لــكل منهــم ،بغــر عنــف أو إك ـراه عــى غريهــم مــن
العاملــن أو احتــال ألماكــن العمــل ،ويفــرض فيــه عــدم اإلرضار بالغــر أو تعريضــه للخطــر.
وحيــث إن الحــق يف اإلرضاب ،كغــره مــن الحقــوق ،ميكــن أن ميــارس بصــورة غــر مرشوعــة وف ًقــا لحكــم املــادة ( )5مــن القانــون املــدين
والتــي تعــرف (بنظريــة التعســف يف اســتعامل الحــق) وحتــى ميكــن وصــف حقــا بأنــه تــم مامرســته بطريقــة غــر مرشوعــة يجــب
توافــر أيــا مــن الحــاالت التاليــة:
( )1إذا مل يقصد به سوى اإلرضار بالغري،
( )2أو إذا كانــت املصالــح التــي يرمــي إىل تحقيقهــا قليلــة األهميــة ،حيــث ال تتناســب البتــة مــع مــا يصيــب الغــر مــن رضر
بســببها،
( )3أو إذا كانت املصالح التي يرمي إىل تحقيقها غري مرشوعة،
وىف هــذا اإلطــار فاالعتقــاد هــو بــأن إرضاب األطبــاء املزمــع تنظيمــه بدايــة مــن يــوم  27فربايــر  ،2016ال يقصــد منــه االرضار بأحــد
بقصــد مــا يقصــد توفــر بيئــة عــاج آمنــة ومواتيــة للمــرىض ولألطبــاء ،وأن املصالــح التــي يرمــى إىل تحقيقهــا تخــص جميــع املرصيــن
مــن أطبــاء ومــرىض ،وأن هــذه املصالــح مرشوعــة.
مــع الرتكيــز عــى رضورة وضــع وإعــان بروتوكــول قواعــد مامرســة هــذا اإلرضاب ونطاقــه الزمنــى واملــكاين والنوعــي ليــس فقــط
لضــان األدىن مــن التشــغيل عــى غـرار التجربــة الفرنســية ،ولكــن لضــان تقديــم الرعايــة لكافــة نــزالء املستشــفى .فضـاً عــن عــاج
ورعايــة الحــاالت الحرجــة والعاجلــة (مثــل الطــوارئ والعمليــات الطارئــة والغســيل الكلــوي والرعايــة املركزيــة والحــروق والحضانــات
واألورام والحميــات واألمـراض النفســية ،وأي خدمــة طبيــة طارئــة أخــرى) والعمــل عــى ضــان تكثيــف تواجــد األطبــاء يف الطــوارئ
لتقديــم الخدمــات الالزمــة للجمهــور ،وتحديــد وإعــان مــكان حصــول مــرىض األمـراض املزمنــة عــى العــاج الــازم وتوقيتاتــه ،وضامن
عــدم رسيــان اإلرضاب عــى التطعيــات أو عــى اســتخراج شــهادات امليــاد أو الوفــاة أو مــا شــابه ذلــك ،.والســعي لتوجيــه املــرىض
املحتاجــن لخدمــات غــر عاجلــة للمستشــفيات الجامعيــة ...الــخ
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