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تصــدر هــذه الورقــة مبناســبة صــدور قانــون املنظــامت النقابيــة العامليــة وحاميــة الحــق 
ــم 35  ــرار رق ــة بق ــه التنفيذي ــك الئحت ــنة 2017، وكذل ــم 213 لس ــايب رق ــم النق يف التنظي
ــنة  ــم 36 لس ــرار رق ــدور الق ــبة ص ــك مبناس ــة. كذل ــوى العامل ــر الق ــن وزي ــنة 2018 م لس
2018 والخــاص باللوائــح االسرتشــادية للمنظــامت النقابيــة، وكذلــك القــرار 37 لســنة 2018 

الخــاص مبواعيــد االنتخابــات النقابيــة العامليــة.

وملــا كنــا نريــد أن نعــرف إىل أي مــدى يحقــق القانــون ولوائحــه التنفيذيــة أســس حــق 
وحريــة التنظيــم، فقــد رأينــا أن نبــدأ مبــا ورد يف الدســتور عــن الحــق يف التنظيــم 
النقــايب، وكذلــك العهــود واالتفاقيــات التــي وقعــت عليهــا مــر والتــي أصبحــت مبثابــة 
ــا  ــم به ــي نقي ــة الت ــري املوضوعي ــا املعاي ــك لكونه ــه، وذل ــزام بأحكام ــب االلت ــون يج قان
القانــون، ونعــرف مــا إذا كان بالفعــل  يحمــي الحــق يف التنظيــم -كــام يزعــم مــن كانــوا 
ــداء  ــه اعت ــون بداخل ــوي القان ــعار، يح ــرد ش ــم مج ــق يف التنظي ــداره-، أم أن الح وراء إص

واضــح عــى هــذا الحــق.

مقدمة:
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الجزء األول: املعايري األساسية للحق يف التنظيم:

تحمل املادة 76 من دستور 20141 النص التايل

 »إنشــاء النقابــات واالتحــادات عــى أســاس دميقراطــي حــق يكفلــه القانــون. وتكــون لهــا 
ــاءة  ــتوى الكف ــع مس ــهم يف رف ــة، وتس ــاطها بحري ــارس نش ــة، ومت ــخصية االعتباري الش
اســتقالل  الدولــة  وتكفــل  مصالحهــم.  وحاميــة  حقوقهــم،  عــن  والدفــاع  ألعضائهــا، 

ــايئ«. ــم قض ــا إال بحك ــس إدارته ــل مجال ــوز ح ــادات، وال يج ــات واالتح النقاب

كام تحمل املادة 93 النص التايل

 »تلتــزم الدولــة باالتفاقيــات والعهــود واملواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي تصدق 
عليهــا مــر، وتصبــح لهــا قــوة القانــون بعــد نرشهــا وفًقــا لألوضاع املقــررة«.

ــادر  ــة2 الص ــية واملدني ــوق السياس ــدويل للحق ــد ال ــن العه ــة م ــادة الثاني ــاء يف امل وج
يف عــام 1966 

»تتعهــد كل دولــة طــرف يف هــذا العهــد، إذا كانت تدابريهــا الترشيعية أو غــري الترشيعية 
القامئــة ال تكفــل فعــال إعــامل الحقــوق املعــرتف بهــا يف هــذا العهــد، بــأن تتخــذ، طبًقــا 
ــا لهــذا اإلعــامل مــن تدابــري  إجراءاتهــا الدســتورية ألحــكام هــذا العهــد، مــا يكــون رضوريً

ترشيعيــة أو غــري ترشيعيــة.« 

وقد نصت املادة 22 منه عى التايل:

ــق  ــك ح ــا يف ذل ــن، مب ــع آخري ــات م ــن الجمعي ــة تكوي ــق يف حري ــرد ح ــكل ف 1. ل
ــه. ــة مصالح ــل حامي ــن أج ــا م ــامم إليه ــات واالنض ــاء النقاب إنش

2. ال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود عــى مامرســة هــذا الحــق إال تلــك التــي ينــص 
عليهــا القانــون وتشــكل تدابــري رضوريــة، يف مجتمــع دميقراطــي، لصيانــة األمــن 
القومــي أو الســالمة العامــة أو النظــام العــام أو حاميــة الصحــة العامــة أو 
اآلداب العامــة أو حاميــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم. وال تحــول هــذه املــادة دون 
إخضــاع أفــراد القــوات املســلحة ورجــال الرشطــة لقيــود قانونيــة عــى مامرســة 

هــذا الحــق.

3. ليــس يف هــذه املــادة أي حكــم يجيــز للــدول األطــراف يف اتفاقيــة منظمــة 
العمــل الدوليــة املعقــودة عــام 1948 بشــأن الحريــة النقابيــة وحاميــة حــق 
التنظيــم النقــايب اتخــاذ تدابــري ترشيعيــة من شــأنها، أو تطبيــق القانــون بطريقة 

مــن شــأنها أن تخــل بالضامنــات املنصــوص عليهــا يف تلــك االتفاقيــة.

االقتصاديــة واالجتامعيــة  للحقــوق  الــدويل  العهــد  مــن  الثامنــة  املــادة  أتــت  وقــد 
ــايل ــو الت ــى النح ــم ع ــق يف التنظي ــس للح ــام 1966، لتؤس ــادر يف ع ــة الص والثقافي

 1- تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما ييل: 

ــامم  ــن ويف االنض ــع آخري ــرتاك م ــات باالش ــن النقاب ــخص يف تكوي ــق كل ش )أ( ح

http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf 1
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 2
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إىل النقابــة التــي يختارهــا، دومنــا قيــد ســوى قواعــد املنظمــة املعنيــة، 
عــى قصــد تعزيــز مصالحــه االقتصاديــة واالجتامعيــة وحاميتهــا. وال يجــوز إخضــاع 
مامرســة هــذا الحــق أليــة قيــود غــري تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل 
ــام  ــي أو النظ ــن القوم ــة األم ــي، لصيان ــع دميقراط ــة، يف مجتم ــري رضوري تداب

ــم، ــن وحرياته ــوق اآلخري ــة حق ــام أو لحامي الع

)ب( حــق النقابــات يف إنشــاء اتحــادات أو اتحــادات حالفيــة قوميــة، وحــق هــذه 
االتحــادات يف تكويــن منظــامت نقابيــة دوليــة أو االنضــامم إليهــا،

ــي  ــك الت ــري تل ــود غ ــا قي ــة، دومن ــاطها بحري ــة نش ــات يف مامرس ــق النقاب )ج( ح
ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابــري رضوريــة، يف مجتمــع دميقراطــي، لصيانــة 

األمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحاميــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم.

)د( حق اإلرضاب، رشيطة مامرسته وفًقا لقوانني البلد املعني.

2. ال تحــول هــذه املــادة دون إخضــاع أفــراد القوات املســلحة أو رجال الرشطــة أو موظفي 
اإلدارات الحكوميــة لقيــود قانونيــة عى مامرســتهم لهذه الحقوق.

أمــا بالنســبة التفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، فســوف نكتفــي بذكــر اتفاقيتــني 
أساســيتني بالنســبة لحــق التنظيــم، وهــام: اتفاقيــة الحريــة النقابيــة وحاميــة حــق 
ــة  ــة بالحري ــي خاص ــر، وه ــا م ــت عليه ــي وقع ــنة 31948، والت ــايب 87 لس ــم النق التنظي
النقابيــة وحاميــة حــق التنظيــم النقــايب، وقــد حملــت املــادة الثانيــة منهــا النــص التــايل 
»للعــامل وأصحــاب العمــل، دون متييــز مــن أي نــوع، الحــق يف إنشــاء مــا يختارونــه هــم 
أنفســهم مــن منظــامت، ولهــم كذلــك، دون أن يرتهــن ذلــك بغــري قواعــد املنظمــة 

املعنيــة، الحــق يف االنضــامم إىل تلــك املنظــامت، وذلــك دون ترخيــص مســبق«

كام نصت املادة الثالثة منها عى التايل 

1. ملنظــامت العــامل وأصحــاب العمــل حــق وضــع دســاتريها وأنظمتهــا، وانتخــاب 
ممثليهــا يف حريــة تامــة، وتنظيــم إدارتهــا ووجــوه نشــاطها، وصياغــة برامجهــا.

2. متتنــع الســلطات العامــة عــن أي تدخــل مــن شــأنه أن يحــد مــن هــذه الحقــوق 
أو يحــول دون مامرســتها املــرشوع.

أما املادة السابعة، فتنص عى أنه:

الحالفيــة  واتحاداتهــا  العمــل  وأصحــاب  العــامل  منظــامت  اكتســاب  إخضــاع  يجــوز  «ال 
للشــخصية القانونيــة لــرشوط يكــون مــن شــأنها الحــد مــن تطبيــق أحــكام املــواد 2 و 3 و 

ــة«. ــذه االتفاقي ــن ه 4 م

واملادة الثامنة:

1. عــى العــامل وأصحــاب العمــل، ومنظــامت أولئــك وهــؤالء، يف مامرســة 
الحقــوق املنصــوص عليهــا يف هــذه االتفاقيــة أن يحرتمــوا القانــون الوطنــي، 

ــة. ــات املنظم ــخاص والجامع ــن األش ــم م ــأن غريه ــك ش ــأنهم يف ذل ش

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c087.pdf 3
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2. ال يجــوز للقانــون الوطنــي، وال لألســلوب الــذي يطبــق بــه، انتقــاص الضامنــات 
املنصــوص عليهــا يف هــذه االتفاقيــة.

االتفاقية الثانية هي:
 اتفاقيــة حــق التنظيــم النقــايب واملفاوضــة الجامعيــة4، رقــم)98( لســنة 1949 الخاصــة 
بتطبيــق مبــادئ الحــق يف التنظيــم النقــايب ويف املفاوضــة الجامعيــة، ونصــت املــادة 

الثانيــة منهــا عــى التــايل:

1- توفــر ملنظــامت العــامل وأصحــاب العمــل حاميــة كافيــة مــن أيــة ترفــات متثل 
تدخــاًل مــن بعضهــا يف شــؤون بعضهــا اآلخــر ســواء بصــورة مبــارشة أو مــن خــالل 
وكالئهــا أو أعضائهــا، ســواء اســتهدف هــذا التدخــل تكوينهــا أو أســلوب عملهــا 

أو إدارتهــا.

ــود يف  ــى املقص ــل باملعن ــامل التدخ ــن أع ــر م ــوص، تعت ــه الخص ــى وج 2- وع
هــذه املــادة أيــة تدابــري يقصــد بهــا الدفــع إىل إنشــاء منظــامت عامليــة تخضــع 
ــال أو  ــة بامل ــامت عاملي ــم منظ ــم، أو دع ــل أو منظامته ــاب العم ــة أصح لهيمن
بغــريه مــن الوســائل عــى قصــد إخضــاع هــذه املنظــامت لســلطان أصحــاب العمــل 

ــم. أو منظامته

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b057.html 4
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ــة  ــه التنفيذي ــات ولوائح ــون النقاب ــي قان ــل يحم ــاين: ه ــزء الث الج
ــم؟ ــق يف التنظي ــادية الح واالسرتش

النقابــات يبــدأ مــع  التدخــل يف شــئون  النقابــات، وجدنــا أن  بقــراءة متأنيــة لقانــون 
القانــون نفســه، ســواء مــن خــالل نصــوص مبــارشة، أو مــن خــالل مــواد متكــن وزيــر القــوى 
العاملــة عــن طريــق التوســيع مــن صالحياتــه، كــام تــؤدي إىل هيمنــة الــوزارة عــى الكثري 
مــن شــؤون  النقابــات. و يســتفحل األمــر مــن خــالل نصــوص الالئحــة التنفيذيــة، واللوائــح 
ــا  ــي يفرضه ــامت الت ــا التعلي ــة، وأيًض ــوى العامل ــر الق ــا وزي ــي وضعه ــادية الت االسرتش
موظفــو القــوى العاملــة عــى النقابــات أثنــاء إيــداع أوراق توفيــق أوضــاع النقابــات 
ــام  ــاد الع ــة لالتح ــات التابع ــبة للنقاب ــالف بالنس ــف كل االخت ــذي يختل ــر ال ــتقلة، األم املس
لنقابــات عــامل مــر، الكتلــة الكــرى مــن النقابــات التــي مل متــس طبًقــا للقانــون. وذلــك 
باملخالفــة للدســتور، واملــادة الثالثــة مــن االتفاقيــة رقــم 87 لســنة 1948، األمــر الــذي  
بــدا جليًــا يف عمليــة قبــول أوراق النقابــات املســتقلة يف فــرتة توفيــق األوضــاع، فقــد 
كان لـــ الــوزارة اليــد العليــا يف رفــض أوراق املئــات مــن النقابــات املســتقلة دون إبــداء 

أيــة أســباب أو بإبــداء أســباب واهيــة.

ــات  ــاب النقاب ــل إكس ــن أج ــة م ــع رشوط تعجيزي ــات- وض ــة لالتفاقي ــا -باملخالف ــام وجدن ك
ــة  ــن اتفاقي ــابعة م ــة والس ــني الثاني ــة للامدت ــة باملخالف ــخصية القانوني ــادات الش واالتح
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 87. كــام اســتمر الشــكل الهرمــي مفروًضــا من قبــل القانون 
ــق  ــة وح ــن حري ــد م ــات تح ــرم صالحي ــة اله ــي يف قم ــامت الت ــح املنظ ــع من ــح، م واللوائ
لجــان املنشــآت يف التنظيــم وتســيري أمورهــا. وعــى الرغــم مــن التطــور الخــاص بإلغــاء 
إلــزام النقابــات القاعديــة باالنضــامم لنقابــات عامــة أو اتحــادات -والــذي كان موجــوًدا يف 
القانــون الســابق-، إال أن معظــم الصالحيــات ظلــت مــن حــق املنظــامت يف قمــة الهــرم 
النقــايب، وذلــك باملخالفــة للــامدة الثانيــة مــن االتفاقيــة 98 لســنة 1949، واملــادة 

الثامنــة مــن العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة5.

يف  حقهــا  مــن  العامليــة  الفئــات  مــن  العديــد  حرمــان  وجدنــا  ذلــك،   إىل  باإلضافــة 
ــا مــن أن  التنظيــم النقــايب، كــام وجدنــا يف القانــون واللوائــح والقــرارات مــا يثــري تخوفً
تشــوب االنتخابــات النقابيــة تدخــالت لصالــح اتحــادات ونقابــات بعينهــا ضــد أخــري، وذلــك 
باملخالفــة للدســتور وكافــة االتفاقيــات. وهــو مــا حــدث بالفعــل، فليــس أدل عــى ذلــك 
مــن أن محكمــة القضــاء اإلداري يف محافظــة القاهــرة قــد نظــرت يف يــوم واحــد عــدد 
62 دعــوى قضائيــة بعــد االســتبعاد يف املرحلــة األوىل. فقــد قضــت الدائــرة الثانيــة 
مبحكمــة القضــاء اإلدارى مبجلــس الدولــة، يــوم 27 مايــو بإحالــة 62 دعــوى قضائيــة 
تطالــب ببطــالن انتخابــات النقابــات العامليــة ملحكمــة شــامل القاهــرة لالختصــاص وعــدم 
اختصاصهــا والئيًــا بنظرهــا. هــذا بالطبــع بخــالف مــن اتبعــوا الطريــق الــذي رســمه قانــون 

ــة. ــس الدول ــن مجل ــًدا ع ــايض بعي ــات للتق النقاب

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 5
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ــتهم  ــى مامرس ــامل ع ــا للع ــون عقابً ــة بالقان ــات الخاص ــواد العقوب ــا يف م ــام وجدن ك
لحقهــم يف التنظيــم، وهــذا العقــاب هــو أقــى درجــات العقــاب مقارنـًـة بــكل مخالفــات 
القانــون، فالعقــاب ملامرســة »الحــق يف التنظيــم« هــو الحبــس، باإلضافــة إىل غرامــات 
ماليــة كبــرية مل يوضــع مثلهــا ألصحــاب األعــامل الذيــن يرتكبــون مخالفــات جســيمة يف 
ــتور  ــة للدس ــك باملخالف ــة، وذل ــة الجامعي ــم واملفاوض ــق يف التنظي ــى الح ــدي ع التع

والعهــود واالتفاقيــات.

كــام َميَّــز القانــون بشــكل واضــح بــني االتحــاد العــام لنقابــات عــامل مــر املــوايل للنظــام 
الســيايس، والنقابــات املســتقلة التــي نشــأت بعــد الثــورة، وذلــك يف مخالفــة رصيحــة 

للــامدة الثانيــة مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 98 لســنة 1949.
كــام فُرَِضــت وصايــة مــن املنظــامت النقابيــة يف قمــة الهــرم النقــايب عــى املنظــامت 
يف قاعدتــه. وأســس القانــون واللوائــح التنفيذيــة لإلبقــاء عــى قيــادات بعينهــا وصلــت 
ــني  ــة واألم ــس النقاب ــات لرئي ــن الصالحي ــري م ــح الكث ــت اللوائ ــك منح ــد، وكذل ــن التقاع لس
العــام يســتطيعون مــن خاللهــا تســيري اللجنــة النقابيــة بعيــًدا عــن الجمعيــة العموميــة 
ــة. وذلــك باملخالفــة للــامدة الثانيــة مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل  ومجلــس إدارة النقاب

ــنة 1949. ــة 98 لس الدولي

كــام يتضــح فتــح بابــا للتالعــب باالنتخابــات النقابيــة، وذلــك مــن خــالل وجــود منظــامت 
نقابيــة كجــزء مــن إدارة العمليــة االنتخابيــة، عــى الرغــم مــن خوضهــا االنتخابــات ذاتهــا. 
ــني  ــا للنقابي ــل إنصافً ــذي كان ميث ــة، وال ــس الدول ــن مجل ــايض م ــل التق ــم تحوي ــد  ت فق
ــايض  ــل التق ــع رشوط تجع ــع وض ــة، م ــم العاملي ــف، إىل املحاك ــون للتعس ــن يتعرض الذي
بعــد انتهــاء العمليــة االنتخابيــة، بعكــس مــا كان يحــدث يف الســابق. وذلــك باملخالفــة 

ــنة 1948. ــة 87 لس ــن االتفاقي ــة م ــامدة الثالث لل

وضــع القانــون وكل لوائحــه اإلعانــات ضمــن وســائل متويــل النقابــة التــي تدفعهــا الدولــة 
ــة، مــام  ــح أو رصف هــذه اإلعان ــاك قواعــد محــددة لكيفيــة من ــة، دون أن يكــون هن للنقاب
يهــدد باســتخدامها مــن ِقبَــل الدولــة لرتويــض النقابــات. وذلــك يف مخالفــة رصيحــة 

ــنة 1949. ــة 98 لس ــن اتفاقي ــة م ــامدة الثاني لل

ــكلية،  ــات ش ــة الجتامع ــة العمومي ــات الجمعي ــول اجتامع ــس تح ــع أس ــة إىل وض باإلضاف
ــق  ــادية ح ــح االسرتش ــدت اللوائ ــام قي ــا. ك ــس إدارته ــن مجل ــل م ــدد قلي ــا ع ــم فيه يتحك

اإلرضاب يف اللجــان النقابيــة بشــدة. 

كــام فتحــت اللوائــح اإلداريــة االسرتشــادية البــاب لرئيــس النقابــة لتقــايض األجــر يف 
مقابــل نشــاطه النقــايب باملخالفــة ملــواد أخــرى بهــا.
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أوالً: التمييز لصالح االتحاد العام لنقابات مرص:

أتــت املادتــان الثانيــة والثالثــة مــن القانــون 213 بتمييــز واضــح لصالــح االتحــاد  العــام 
لنقابــات عــامل مــر، وضــد النقابــات املســتقلة، والتــي تأسســت وأودعــت أوراقهــا 
ــاًء عــى إقــرار  لــدى القــوى العاملــة بدايــة مــن مــارس 2011 وحتــى صــدور القانــون، بن
ــاًء عــى إعــالن الحريــات النقابيــة  الحــق يف االتفاقيــات التــي وقعــت عليهــا مــر، و بن
الــذي وقــع عليــه وزيــر القــوى العاملــة آنــذاك د.أحمــد حســن الرعــي مــع مديــر منظمــة 
العمــل الدوليــة يف مــارس 2011. كــام أن نــص املــادة الثالثــة ال يــرى منــذ لحظــة إصــدار 
القانــون، وفًقــا للقاعــدة القانونيــة املعروفــة، ولكنــه يُطبــق بأثــر رجعــي يعــود إىل عدة 
ســنوات ســابقة. إضافــة إىل أن هــذه املــادة تهــدر مراكــز قانونيــة اكتســبتها النقابــات 
ــاد  ــات اتح ــني نقاب ــرص ب ــؤ الف ــدأ تكاف ــدر مب ــت، وته ــدة مض ــنوات عدي ــذ س ــتقلة من املس

ــرى. ــات األخ ــة، والنقاب الحكوم

وتنص املادة الثانية عى أن:
ــا ألحــكام القانــون 35  ــاًرا مــن تاريــخ انتهائهــا طبًق ــد الــدورة النقابيــة القامئــة اعتب  »متت
لســنة 1967 بإصــدار قانــون النقابــات العامليــة، كــام تســتمر تشــكيالت املنظــامت النقابيــة 
املنتخبــة يف هــذه الــدورة يف مبــارشة اختصاصاتهــا طبًقــا لألحــكام املنصــوص عليهــا 
يف القانــون املرافــق، وذلــك حتــى يتــم انتخــاب التشــكيالت الجديــدة خــالل تســعني يوًمــا 

مــن تاريــخ العمــل بالالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون«.

وتنص املادة الثالثة عى أن:
 »تحتفــظ املنظــامت النقابيــة العامليــة التــي تأسســت وشــكلت بقانــون بشــخصيتها 
ــا  ــا تحقيًق ــارشة اختصاصاته ــتمر يف مب ــا، وتس ــة ممتلكاته ــظ بكاف ــام تحتف ــة، ك االعتباري
ألهدافهــا طبًقــا لألحــكام املنصــوص عليهــا يف القانــون املرافــق ولوائــح نظمهــا 
األساســية. وتثبــت الشــخصية االعتباريــة لغريهــا مــن املنظــامت النقابيــة مــن تاريــخ 

توفيــق أوضاعهــا أو تأسيســها وفًقــا ألحــكام القانــون املرافــق«.

وعــى الرغــم مــن تكريــس املــادة 41 مــن الالئحــة التنفيذيــة نفــس التمييــز، إال أن املــادة 
42 ألزمــت كافــة النقابــات بتوفيــق أوضاعهــا، وهــو مــا ميكــن أن تعتمــد عليــه الحكومــة 
يف القــول بعــدم التمييــز. إال أن قــرار وزيــر القــوى العاملــة هــو قــرار إداري ميكــن 
تعديلــه أو إلغــاءه بقــرار إداري آخــر مــن الوزيــر، كــام أن القــرار يقــع يف املنظومــة 
الترشيعيــة يف مــر يف مرتبــة دنيــا مــن القانــون، وبالتــايل ال ميكــن االعتــداد بــه لنفــي 

ــون. ــوارد يف القان ــز ال التميي

ثانيًا: وضع رشوط تعجيزية ملامرسة الحق يف التنظيم:

أتــت املادتــان 11 و 12 مــن القانــون بــرشوط تعجيزيــة لتأســيس املنظــامت النقابيــة، بدايــة 
مــن اللجنــة النقابيــة ثــم النقابــة العامــة واالتحــاد العــام، خصوًصــا يف الوضــع الحــايل. 
فقــد اشــرتطت املــادة 11 وجــود  150 عضــًوا كحــد أدىن لتأســيس لجنــة نقابيــة، يف الوقــت 
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ــاء  ــن األعض ــالزم م ــد األدىن ال ــدد محــدد للح ــى ع ــة ع ــات الدولي ــص االتفاقي ــذي مل تن ال
لتكويــن املنظــامت النقابيــة العامليــة، لكنهــا تركــت البــاب مفتوًحــا لــكل دولــة  تقــرر ذلــك 
ــة  ــام الجزافي ــالق االرق ــإن إط ــه ف ــا، وعلي ــآت به ــني باملنش ــداد العامل ــاع أع ــا ألوض وفًق
يف هــذا الشــأن هــو أمــر خطــري يفتقــد للمعيــار املوضوعــي. كــام أن ذلــك يجعــل فرصــة 
تكويــن اللجنــة النقابيــة قــارًصا عــى رشيحــة ضئيلــة مــن املنشــآت، وهــو مــا يتضــح فيــام 

يــى:
فقــد أظهــرت نتائــج تعــداد املنشــآت يف تعــداد مــر لعــام 2017، أن %54.9 مــن املنشــآت 
العاملــة يــرتاوح عــدد العاملــني بهــا مــن 2-4 عــامل، كــام أشــارت النتائــج إىل أن %34.5 مــن 

إجــامىل املنشــآت يف مــر، هــي منشــآت صغــرية يعمــل بهــا عامــل واحــد فقــط.
ــداد  ــول تع ــاء، ح ــة واإلحص ــة العام ــزى للتعبئ ــاز املرك ــا الجه ــي أعلنه ــج الت ــا للنتائ ووفًق
ــن  ــامل %7.8 م ــن 5-9 ع ــا م ــل به ــي يعم ــآت الت ــبة املنش ــكلت نس ــام 2017، ش ــر لع م
ــا 50  ــل به ــي يعم ــآت الت ــبة املنش ــت نس ــام مثل ــر، في ــآت يف م ــدد املنش ــاميل ع إج

عامــاًل فأكــر، النســبة األقــل بـــ0.3%.
ويوضــح الرســم البيــاين التــايل التوزيــع النســبي للمنشــآت العاملــة، وفًقــا لعــدد 

.2006 تعــداد  بنتائــج  ومقارنتهــا   ،2017 نتائــج  بحســب  العاملــني 

ــتقلة  ــات املس ــه النقاب ــى أساس ــت ع ــذي أودع ــم )50(، وال ــا الرق ــإذا اعتمدن ــه ف وعلي
أوراقهــا يف الســابق، ســنجد أن %0.3 فقــط مــن عــامل مــر ســيكون لهــم الحــق يف 

ــالً. ــادة 150 عام ــذه امل ــه يف ه ــوص علي ــم املنص ــا والرق ــام بالن ــات، ف ــن النقاب تكوي

ــة  ــو، و15 لجن ــف عض ــم 20 أل ــب أن تض ــة يج ــة العام ــى أن النقاب ــادة 12 ع ــت امل ــام نص ك
نقابيــة، وأن يضــم االتحــاد 200 ألــف عامــل، و10 نقابــات عامــة، وهــو أمــر بالــغ الصعوبــة. 
ــا سياســيًا يف مــر ينتــرش عــى املســتوى القومــي،  وإذا علمنــا أن رشوط تكويــن حزبً
تتطلــب جمــع توكيــالت خمســة آالف مواطــن مــري مــن 10 محافظــات عــى األقــل، ويكون 
مــن كل محافظــة مــن العــرشة 300 عــى األقــل، وأن ترشــيح شــخص لنفســه لرئاســة 
الجمهوريــة يتطلــب أن يؤيــده مــا ال يقــل عــن 25 ألــف مواطــن، ممــن لهــم حــق االنتخــاب 
يف خمســة عــرش محافظــة عــى األقــل، بحــد أدىن ألــف مؤيــد مــن كل محافظــة منهــا، 
أو أن يــزيك املرشــح عــى األقــل عــرشون عضــًوا مــن أعضــاء مجلــس النــواب. نجــد مــام 
ســبق أن تأســيس الحــزب الســيايس أو الرتشــح ملنصــب رئيــس الجمهوريــة أكــر يــًرا مــن 

تأســيس نقابــة عامــة، وأيــر بكثــري مــن تأســيس اتحــاد عــام.

مل يكتفــي القانــون باملــواد الســابقة بإغــالق مجــال تأســيس املنظــامت النقابيــة عــى 
ثالثــة أشــكال وحســب، بــل تجــاوز ذلــك يف املــادة 13، لتشــوه وتقــزم أحــد أشــكال التنظيم 
ــداًل  ــى، وب ــى واالتحــاد النوع ــرًا، وهــو االتحــاد اإلقليم ــر مؤخ ــا م ــي عرفته ــايب الت النق
مــن أن تتمتــع هــذه املنظــامت النقابيــة بشــخصيتها االعتباريــة، يســلبها ذلــك القانــون 
ويحولهــا إىل مجــرد زوائــد لالتحــاد النقــايب العــاميل، والــذي أدركنــا مــن قبــل صعوبــة 
تكوينــه مــا مل يكــن يتمتــع مبســاندة الحكومــة، نجدهــا هنــا تغلــق البــاب متاًمــا عــن تكوين 

اتحــادات إقليميــة، إال مــا يتبــع االتحــاد الحكومــي منهــا.
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ثالثًا: حرمان بعض الفئات من حق التنظيم، وحق التمثيل:

جــاء يف نــص املــادة الثانيــة مــن مــواد إصــدار القانــون 213 »فيــام عــدا العاملــني بالقــوات 
املســلحة وهيئــة الرشطــة وغريهــام مــن الهيئــات النظاميــة ينطبــق القانــون عــى....« 
مــام قــد يفــر عــدم أحقيــة العاملــني املدنيــني الذيــن يعملــون يف هــذه الجهــات يف 
تكويــن أو االنضــامم للنقابــات، بينــام نظرائهــم مــن العاملــني املدنيــني يف املؤسســات 
االخــرى يتمتعــون بــذات الحــق. يــأيت نــص القانــون ذلــك عــى الرغــم مــن وجــود نقابــة 
عامــة للعاملــني باإلنتــاج الحــريب ضمــن نقابــات االتحــاد العــام، كذلــك مــا مصــري النقابــة 
ــل العاملــني  العامــة املســتقلة التــي تأسســت بعــد فتــح بــاب التنظيــم يف 2011 مــن ِقبَ
ــادت  ــي ق ــة والت ــاط رشط ــهم ضب ــن يرأس ــة والذي ــوال املدني ــة األح ــني يف مصلح املدني
العديــد مــن االعتصامــات واإلرضابــات التــي بــدى فيها جليًــا مدى القمــع الــذي يواجهونه  

مــن ِقبَــل ضبــاط الرشطــة الذيــن يرأســون هــذه الهيئــة.

هــذا باإلضافــة إىل حرمــان العســكريني أنفســهم، والذيــن ذكــرت االتفاقيــات والعهــود أن 
مــن حقهــم التنظيــم مــع قيــود، وهــو مــا مل يحــدث حتــى اآلن.

كــام تــم حرمــان أصحــاب املعاشــات مــن حــق التنظيــم، حيــث مل تذكرهــم املــادة ضمن من 
لهــم حــق التنظيــم، وهــم مــن أنشــأوا اتحــاًدا ألصحــاب املعاشــات، وخاضــوا نضــاالً كبــريًا 
اكتســبوا مــن خاللــه بعــض الحقــوق ألصحــاب املعاشــات، ســواًء عــر االحتجــاج أو التقــايض.

هكــذا يبــدو األمــر وكأن القانــون والئحتــه التنفيذيــة يحــاوالن حرمــان كل مــن وقــف يطالــب 
ــن  ــة مل ــع رشوط تعجيزي ــة لوض ــق، باإلضاف ــذا الح ــة ه ــن مامرس ــم م ــق يف التنظي بالح

متكــن مــن املــرور مــن ثقــوب القانــون.

عــى الرغــم مــن النــص عى حــق العاملــة غــري املنتظمــة يف أن تنشــئ منظــامت نقابية 
يف القانــون، إال أن الالئحــة التنفيذيــة قــد أتــت مبــا قــد يحــرم أغلبهــم مــن هــذا الحــق. 
ففــي املــادة األوىل مــن الالئحــة، عرفــت العامــل غــري املنتظــم بأنــه »كل عامــل يقــوم 
بــأداء عمــل غــري منتظــم بطبيعتــه لــدى الغــري مقابــل أجــر«. تــرى كيــف يفــر موظفــو 
ــة  ــل الباع ــهم مث ــاب أنفس ــون لحس ــن يعمل ــا مب ــا بالن ــص، وم ــذا الن ــة ه ــوى العامل الق
ــة  الجائلــني، أو الســباكني أو النجاريــن، وكافــة الحرفيــني، هــل يحســبونهم ضمــن العامل

غــري املنتظمــة التــي يحــق لهــا التنظيــم أم ال؟
 

وقــد أتــت املــادة 42 مــن الالئحــة التنفيذيــة بــرشوط تحــرم العاملــة غــري املؤمــن عليهــا 
مــن أن يكونــوا مــن أعضــاء النقابــة وقــت توفيــق األوضــاع، حيــث اشــرتطت ضمــن األوراق 
ــا معتمــًدا مــن  ــا تفصيليً –وهــو رشط ليــس موجــوًدا ضمــن أوراق تأســيس النقابــات- بيانً
املنشــأة والتأمينــات االجتامعيــة بأســامء األعضــاء وبياناتهــم. ففــي حــال مــا تــم إدارج 
ــامد  ــات اعت ــض التأمين ــوف ترف ــع س ــاء، بالطب ــن األعض ــم ضم ــن عليه ــري املؤم ــامء غ أس

البيــان.
 

ــة  ــس إدارة املنظم ــح ملجل ــرشوط الرتش ــة ب ــون والخاص ــن القان ــادة 41 م ــت امل ــد نص وق
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النقابيــة، عــى أال يكــون املرتشــح مــن بــني عــدة فئــات ضمنهــا » أال يكــون عامــاًل مؤقتًــا، 
أو معــاًرا، أو منتدبًــا، أو مكلًفــا، أو مجنــًدا أو يف إجــازة خاصــة بــدون مرتــب« وهــو مــا 
ــق  ــن ح ــآت م ــض املنش ــني يف بع ــة العامل ــون أغلبي ــد ميثل ــن ق ــني، والذي ــرم املؤقت يح
ــجلني  ــع املس ــرشكات واملصان ــني بال ــيعترون العامل ــل س ــرف ه ــا ال نع ــام أنن ــل. ك التمثي
ــا إىل  لــدى رشكات توريــد عاملــة عــى الرغــم مــن عملهــم طــوال ســنوات بالرشكــة جنبً
جنــب مــع العــامل املســجلني لــدى الرشكــة ضمــن الفئــات املحرومــة مــن حــق التمثيــل، 
أم ال؟ خصوًصــا وأن مســودة قانــون العمــل التــي تعــد لإلقــرار تفتــح البــاب واســًعا لهــذه 
العاملــة. وقــد أتــت اللوائــح االسرتشــادية بــكل مســتويات النقابــات بنفــس االســتبعاد 
لهــذه الفئــات، كــام يف املــادة 24 مــن الالئحــة االسرتشــادية للجنــة النقابيــة، وللنقابــة 

ــام. ــن الئحتيه ــادة 28 م ــام يف امل ــاد الع ــة واالتح العام

 رابًعا: تجريم مامرسة الحق يف التنظيم:

يدفعنــا بــاب العقوبــات هنــا لطــرح عالمة اســتفهام كبرية حــول إمكانيــة تأســيس النقابات 
مســتقباًل، فهــو يجــرم ويهــدد بالحبــس والغرامــة كل مــن يســعى لتكويــن نقابــة، ومــن 
هنــا يتضــح لنــا كيــف يتــم إقامــة ســياج حصــني يحــول دون تأســيس نقابــات باملســتقبل، 
ــف  ــن أل ــى إىل عرشي ــد األق ــاع الح ــس وارتف ــة بالحب ــة الغرام ــرتان عقوب ــظ اق ــام يالح ك
جنيــه يف حالــة العــامل، والغرامــة فقــط مــع انخفــاض الحــد األقــى يف حالــة صاحــب 

العمــل إىل عــرشة آالف جنيــه.

ففــي املــادة 67 مــن القانــون 213، ذُكِــر أن »يعاقــب بالحبــس وبغرامــة ال تقــل عــن خمســة 
آالف جنيــه وال تزيــد عــن عرشيــن ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل شــخص شــارك 
يف تأســيس، أو إدارة منشــأة، أو جمعيــة أو جامعــة، أو منظمــة، أو رابطــة، أو هيئــة، أو 
ــات، أو يف لوحــات، أو يف إعــالن،  غــري ذلــك، وأطلــق عليهــا بــدون وجــه حــق يف مكاتب
ــة، أو  ــة العاملي ــامت النقابي ــدى املنظ ــم إح ــور اس ــه إىل الجمه ــالغ موج ــارة، أو ب أو إش
مــارس أي نشــاط نقــايب تقتر مامرســته عــى أعضــاء مجالــس إدارة املنظــامت النقابية 

العامليــة وذلــك وفًقــا ألحــكام هــذا القانــون....«

للعهــود  أو  للدســتور،  ســواء  واضــح  بشــكل  مخالفــة  املــادة  هــذه  أن  عــن  ناهيــك 
واالتفاقيــات الدوليــة، بالنســبة لحريــة العــامل يف تنظيــم أنفســهم دون تدخــل مــن أحــد، 
والــذي وضــع القانــون رشوطًــا تعجيزيــة الكتســابها الشــخصية االعتباريــة، إال أن القانــون 
قــام بتجريــم أشــكال تنظيميــة كان العــامل املريــني يلجــأون إليهــا يف حــال عــدم قيام 
النقابــات التابعــة لالتحــاد العــام – الشــكل النقــايب الوحيــد الــذي كان موجــوًدا يف ظــل 
القانــون 35 لســنة 1976-  بدورهــا، ولعــل أشــهرها رابطــة ســائقي القطــارت، ورابطــة 
أخــرى للكمســارية. معنــى ذلــك أنــه إذا حــدث امتنــاع مــن أعضــاء مجلــس ادارة املنظمــة 
النقابيــة عــن الوفــاء مبطالــب العــامل، ال يســتطيع أحــد التقــدم ألداء هــذا الــدور، وهــو 
مــا يرتتــب عليــه غيــاب أى قيــادات بديلــة، وعــدم القــدرة عــى مامرســة نشــاط نقــايب 

ــات أخــرى يف املســتقبل.. يــؤدي لظهــور نقاب

كــام حولــت املــادة 68 مــن القانــون مامرســة النشــاط النقــايب إىل مغامــرة غــري مأمونــة 
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ــة  ــس إدارة املنظم ــو مجل ــام عض ــان« الته ــأ يف »بي ــود أي خط ــي وج ــب، إذ يكف العواق
ــرض  ــس وف ــة الحب ــو إىل عقوب ــرض العض ــام يع ــة، م ــري صحيح ــات غ ــاء بيان ــة بإعط النقابي

غرامــة عليــه ال تقــل عــن خمســة آالف جنيــه وال تزيــد عــن عرشيــن ألــف جنيــه.
 

ويتضــح مــن صياغــة املــادة 18 مــن القانــون اعتــزام الحكومــة وضــع مســار بريوقراطــى 
معقــد لتأســيس النقابــات حتــى ينتهــي الوضع إىل إغــالق هذا البــاب نهائيًا، وذلــك ابتداًء 
مــن وضــع ثــالث نســخ مــن أوراق التأســيس لجهــة إداريــة واحــدة، و مــن بيانــات تفصيليــة 
تتعلــق بــكل مؤســس، االســم واللقــب والرقــم القومــى والســن ومحــل اإلقامــة والصناعة 
وجهــة العمــل والتوقيــع، رغــم أن بيــان واحــد مــن أولئــك، وهــو الرقــم القومــى، يحــوي 
االســم واللقــب ومحــل اإلقامــة والســن إضافــة إىل محــل امليــالد. ومــع فإنــه مــع تزايــد 
ــاىب،  ــا النق ــدد وجوده ــذى يه ــر ال ــرشي، األم ــأ الب ــامالت الخط ــزداد احت ــات ي ــة البيان كمي
ــي وردت  ــرية الت ــرة األخ ــبب الفق ــجن بس ــر الس ــا لخط ــوىن له ــل القان ــرض املمث ــام يع ك
ــا  باملــادة )وتعتــر األوراق الخاصــة باإليــداع واملنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة أوراقً
ــات(، وزيــادة يف التعقيــدات البريوقراطيــة،  رســمية يف تطبيــق أحــكام قانــون العقوب
ــة: أن  ــة النقابي ــاىس للمنظم ــام األس ــى )النظ ــداع ع ــن أوراق اإلي ــاين م ــد الث ــص البن ين
يكــون مصدقـًـا عــى توقيعــات مجلــس إدارتهــا عــى إحداهــا رســميًا، مــن مكتــب التوثيــق 
املختــص( ويف ذات الوقــت ترفــض مكاتــب الشــهر العقــارى التوثيــق بحجــة عــدم وجــود 
تعليــامت، وأيًضــا عــدم كفايــة أعــداد املوظفــني لديهــا لكتابــة هــذه اللوائــح. ويف حالــة 
النقابــة العامــة واالتحــاد النقــاىب العــامىل، يجــب التقــدم ببيــان بعــدد اللجــان النقابيــة 
العامليــة التابعــة لهــا وأســامئها ومحــارض تشــكيلها، الحــظ معــي أن العــدد هنــا 20 ألــف 
يف حالــة النقابــة العامــة و200 ألــف يف حالــة االتحــاد، وأن أي خطــأ يف هــذه البيانــات 
والتــي تعــد أوراقًــا رســمية يعــرض املمثــل القانــوين للوقــوع تحــت طائلــة قانــون 
العقوبــات، ثــم يســتمر القانــون ســادًرا يف غيــه، وينــص عــى أن كل تعديــل يطــرأ عــى 
النظــام األســايس للمنظمــة النقابيــة أو تشــكيالتها وعــدد أعضائهــا، يجــب أن ميــر يف 

هــذا الطريــق الوعــر املــيلء باملصاعــب واملخاطــر التــي أرشنــا إليهــا ســلًفا.

خامًسا: التدخل يف شئون املنظامت النقابية:

1- تدخل القانون يف أدق تفاصيل شئون النقابات:

ــكاًل  ــت ش ــات، إذ فرض ــا التعريف ــي به ــون والت ــواد القان ــن أول م ــة م ــدأ الهيمن تب
ــة  ــأة أو النقاب ــة باملنش ــة النقابي ــص اللجن ــام يخ ــة في ــامت النقابي ــدًدا للمنظ مح
املهنيــة يف املحافظــة أو املدينــة، والنقابــة العامــة واالتحــاد العــام. كــام 
فرضــت تشــكيالت املنظــامت النقابيــة مــن الداخــل، مــن حيــث الجمعيــة العموميــة 
ــكال  ــذه األش ــات به ــزم النقاب ــي تل ــب ل ــة املكت ــة وهيئ ــس إدارة املنظم ومجل
دون غريهــا، وهــو مــا يتعــارض مــع املــادة الســابعة مــن الدســتور والتــي تنــص 
ــة 87  ــها اتفاقي ــى رأس ــة وع ــات الدولي ــك االتفاقي ــم، وكذل ــة التنظي ــى حري ع

ــنة 1948. ــة 98 لس ــنة 1948، واالتفاقي لس

ــادة  ــا امل ــي وضعته ــتويات الت ــد باملس ــد التقي ــارشة لتؤك ــادة الع ــت امل ــد أت وق
إنشــاء  أن  املــادة  صــدارة  يف  جــاء  بعدمــا  أنــه  حيــث  القانــون،  مــن  األوىل 
املنظــامت النقابيــة عــى أســاس دميقراطــي حــق يكفلــه القانــون، عــادت 
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لتذكــر »وتتكــون مســتويات املنظــامت النقابيــة مــن:.... »، وعــددت املســتويات 
ــايب  ــاد نق ــة، واتح ــة عام ــة، ونقاب ــة مهني ــة أو نقاب ــة نقابي ــايل: لجن ــالث كالت الث
ــا بغــرض الحــد مــن حريــة النقابــات يف تكويــن  عــاميل. ويعــد ذلــك تدخــالً رصيًح
ــا نقابيــة أو  أشــكالها بحريــة، إذ قــد تحتــاج املنظــامت النقابيــة ســواء كانــت لجانً
ــا أو جغرافيًــا، حســب  نقابــات عامــة او اتحــادات تكويــن أشــكال أخــرى ســواء نوعيً

ــه. ــايب واحتياجات ــع النق ــات الواق مقتضي

كــام متثــل املــادة 21 تدخــاًل يف حــد ذاتهــا، حيث تضــع رشوط العضويــة للمنظامت 
النقابيــة، كــام اعتــدت )هـــ( مــن املــادة عــى حريــة العضــو يف االنضــامم ألكــر 

مــن منظمــة نقابيــة عامليــة.

وأجــرت املــادة 23 العضــو عــى الدخــول يف منظمــة نقابيــة مل يخــرت االنضــامم 
إليهــا، ومل تــرتك لــه حــق االختيــار يف حــال نقلــه ملنشــأة أخــرى بهــا نقابــة غــري 

مــا اختــار الدخــول فيهــا.

25 نفــس التدخــل، حيــث فرضــت رشوط انتهــاء العضويــة  كــام كــررت املــادة 
نفســها. للنقابــات  ترتكهــا  ومل  بالنقابــات، 

وتدخــل القانــون يف وضــع اختصاصــات الجمعيــة العموميــة، والغريــب يف األمــر 
أنــه رهــن الــرد عــى مالحظــات الجهــاز املركــزي للمحاســبات اعتامدهــا مــن 
الجمعيــة العموميــة، والتــي تنعقــد بشــكل عــادي ســنويًا، ويــأيت ذلــك بشــبهة 
محاولــة حاميــة الفاســدين مــن النقابيــني ألطــول فــرتة ممكــن، وذلــك كــون 
املالحظــات قــد أتــت عــى أداء مجلــس إدارة النقابــة، وكان يجــب الــرد ثــم عــرض 

ــة. ــة العمومي ــى الجمعي ــرد( ع ــاز وال ــر الجه ــه )تقري ــر برمت األم

ويتكــرر يف املادتــني 36 و37 العيــب الــذي أرشنــا إليــه كثــرياً، وهــو التدخــل 
يف الشــأن الداخــيل للمنظمــة النقابيــة، بتحديــد عــدد أعضــاء مجالــس إداراتهــا 
ــة  ــاء هيئ ــا أعض ــة، وأيًض ــة العام ــة، أو النقاب ــة العاملي ــة النقابي ــواء يف اللجن س
املكتــب ووظائفهــم، وهــو أمــر كــام ذكرنــا مــن قبــل يتجاهــل التنــوع ســواء يف 
األعــداد أو الخرات...إلــخ، وهــو أمــر نــراه يف واقعنــا النقــايب، كــام يكبلــه بقيــود 

بريوقراطيــة خانقــة.

وقــد لحظنــا تناقًضــا يف الفقــرة الرابعــة مــع املــادة 41 مــن ذات القانــون، حيــث 
تتيــح الرتشــح لعضويــة مجلــس إدارة االتحــاد النقــايب العــاميل من خــارج مندويب 
النقابــات العامــة يف الجمعيــة العموميــة، بينــام تنــص املــادة 41 يف البنــد »3« 
ــة  ــة للمنظم ــة العمومي ــًوا بالجمعي ــح عض ــون املرتش ــح، أن يك ــن رشوط الرتش م

النقابيــة العامليــة.

كــام متثــل املــادة 42 تدخــاًل شــديد الفجاجــة يف الشــأن النقــايب، فاألصــل أن كل 
إجــراءات العمليــة االنتخابيــة هــو شــأن داخــيل يخــص أعضــاء املنظمــة النقابيــة، 
تضمــن بــه رسيــان األمــور داخلهــا وفًقــا ملعايــري موضوعيــة تتســم بالشــفافية 
ــو  ــاض فه ــتعانة بق ــة االس ــة العمومي ــب الجمعي ــني ترغ ــايل ح ــة، وبالت والنزاه
لتحقيــق ضامنــات النزاهــة. وعــى الرغم مــن عدم وجود ســبب لتدخــل الوزير يف 
هــذا الشــأن، إىل أن مــا يحــدث هــو أن الــوزارة تتدخــل يف أســامء املرشــحني، بــل 
ورفــض الرتشــيحات يف لجــان بأكملهــا، أو لوجــود عضــو مــن املديريــة املختصــة، 
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ــا يف  ــة، أو عضويته ــة االداري ــه أو الجه ــر أو ممثلي ــإن إرشاف الوزي ــايل ف وبالت
ــا عامــة، أو فرعيــة،  لجــان اإلعــداد أو اإلرشاف عــى االنتخابــات، ســواء كانــت لجانً
أو تعيــني رؤســاء اللجــان الفرعيــة مــن العاملــني يف الدولــة أو القطــاع العــام أو 
ــا عــى اســتقاللية العمــل النقــايب. خصوًصــا  قطــاع األعــامل ميثــل اعتــداًء صارًخ

مــع االنحيــاز الواضــح مــن ِقبَــل الــوزارة وموظفيهــا التحــاد بعينــة.

2- تدخل وزارة القوى العاملة يف شئون املنظامت النقابية:

نجــد يف املــادة 6 مــن القانــون 213 تدخــالً مبــارًشا يف أوضــاع النقابــات مــن ِقبـَـل 
وزيــر القــوى العاملــة والــذي يضــع منــاذج للوائــح النظــام األســايس والنظــام 
املــايل والنظــام اإلداري، والتــي يتــم االسرتشــاد بهــا، والتــي مــن املتوقــع أن 
يُلــزَم موظفــو القــوى العاملــة النقابــات بااللتــزام بهــا، وإال يتــم رفــض اســتالم 
أوراق اإليــداع، ومنهــا تصبــح إلزاميــة وليســت اسرتشــادية، وهــو مــا أكدتــه وقائع 

مــا جــرى يف العمليــة االنتخابيــة.

كــام منحــت املــادة الســابعة وزيــر القــوى العاملــة الحــق يف اللجــوء للمحكمــة 
بطلــب حــل النقابــة. وتعــود املــادة 19 لتدخــل وزارة القــوى العاملــة يف شــئون 
املنظــامت النقابيــة، إذا مــا تبــني لهــا خــالل 30 يــوم مــن اســتالم األوراق عــدم 
صحــة أو عــدم اســتيفاء أي مــن األوراق واإلجــراءات -وكلهــا عبــارات مطاطــة 
ــب وزارة  ــا تذه ــك، بعده ــة بذل ــل النقاب ــار ممث ــم إخط ــا-، فيت ــب به ــن التالع ميك
ــس  ــد أىت نف ــة. وق ــيس النقاب ــى تأس ــرتاض ع ــة لالع ــة للمحكم ــوى العامل الق

ــة. ــة التنفيذي ــن الالئح ــادة 15 م ــا يف امل ــص تقريبً الن

كــام أن إدارة العمليــة االنتخابيــة تبــدأ بقــرار مــن وزيــر القــوى العاملــة بتحديــد 
ــة  ــة العام ــكيل اللجن ــام أن تش ــنة 2018. ك ــرار 37 لس ــق الق ــات وف ــد االنتخاب موع
يصــدر بقــرار مــن الوزيــر وفــق املــادة 16 مــن الالئحــة التنفيذيــة، كذلــك تشــكيل 

ــات وفــق املــادة 17 مــن الالئحــة. اللجــان الفرعيــة لالنتخاب

 

خامًســا: فــرض وصايــة املنظــامت يف قمــة الهــرم النقــايب عــى  النقابات 
القاعدية:

ــات  ــت النقاب ــث وضع ــتوى، حي ــات كل مس ــون اختصاص ــن القان ــواد 15، 16، 17 م ــددت امل َع
ــاد  ــس إدارة االتح ــع مجل ــث يض ــى، حي ــامت األع ــة املنظ ــلطة ووصاي ــت س ــة تح القاعدي
ــات  ــني أو النقاب ــواء النقابي ــه س ــب ب ــيطبق ويعاق ــذي س ــي وال ــرشف األخالق ــاق ال ميث
املنضويــة تحــت االتحــاد. كذلــك قــرت موضوعــات هامــة مثــل مناقشــة مرشوعــات 

اللوائــح والقوانــني التــي متــس مصالــح وحقــوق العــامل عــى املنظــامت األعــى.
وتعــج هــذه املــواد بالعبــارات الغامضــة و املبتــرة، إذ عــى الرغــم مــن النــص يف 
مقدمــة املــادة 14 »عــى الدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا املشــرتكة، وتحســني رشوط 
وظــروف العمــل«، إال أننــا مل نجــد أثــرًا لذلــك حــني بــدأ يعــدد إنهــا تعمــل عــى وجــه 
الخصــوص لتحقيــق األغــراض التــي ذكرهــا، كــام أن البنــد )5( يف نفــس املــادة، يضــع 
ــا عــى عاتــق املنظمــة النقابيــة يف حشــد طاقــات العــامل لتنفيــذ خطــط صاحــب  التزاًم
ــزام  ــك بالت ــط ذل ــا أن ترب ــة واجبه ــأن النقاب ــاًم ب ــا، عل ــهام يف تنفيذه ــل واإلس ــل، ب العم
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صاحــب العمــل بتنفيــذ اتفاقيــات العمــل الجامعيــة، كــام أنــه يف املــادة 14 أيًضــا يعطــي 
ــة  ــة واإلفريقي ــة العربي ــاالت العاملي ــاركة يف املج ــق يف املش ــة الح ــة النقابي املنظم
والدوليــة، لكنــه يف املــواد التاليــة يســلب اللجنــة النقابيــة هــذا الحــق ويجعلــه قــارًصا 
عــى النقابــة العامــة واالتحــاد النقــايب العــاميل والــذي اتضــح اآلن أنــه ال يوجــد اتحــاد 
ســوى االتحــاد الحكومــي، وال يوجــد نقابــات عامــة خارجــه. وبهــذا يقطــع صلــة النقابــات 
يف مــر بنظرائهــم عربيًــا وإفريقيًــا ودوليًــا. كــام أنــه يف املادتــني 15، 16 بــدالً مــن 
ــواء  ــات س ــة الجه ــام كاف ــا أم ــل أعضاءه ــة متث ــة النقابي ــى أن املنظم ــوح ع ــص بوض الن
يف املنازعــات الفرديــة أو الجامعيــة التــي تتعلــق بعالقــات العمــل، يكتــب عبــارة مطاطــة 
املتعلقــة  والجامعيــة  الفرديــة  املنازعــات  تســوية  عــى  »العمــل  وهــي  مبهمــة، 
بأعضائهــا«، كــام أنــه يقــر إصــدار الصحــف واملجــالت واملطبوعــات عــى االتحــاد العــام.

وتــأيت املــادة الخامســة مــن الالئحــة االسرتشــادية لنقابــة املنشــأة أو النقابــة املهنيــة 
عــى مســتوى املحافظــة أو املدينــة عــى نفــس النحــو الــذي جــاء يف املــادة 15 مــن 
القانــون، مــن ذكــر عــدد مــن املهــام التــي تقــوم بهــا النقابــة العامــة وتشــارك معهــا 
نقابــة املنشــأة، ومل يقــل مــاذا ســيحدث لــو مل تكــن اللجنــة النقابيــة للمنشــأة منضمــة 
ــة عامــة غــري منضمــة إليهــا، أم ســتؤول هــذه  ــة عامــة، هــل ســيفرض عليهــا نقاب لنقاب
ــة  ــل الجامعي ــات العم ــات اتفاقي ــداد مرشوع ــل »إع ــا؟ مث ــة وحده ــة النقابي ــام للجن امله
-املشــاركة يف وضــع اللوائــح والنظــم الداخليــة املتعلقــة بتنظيــم شــئون العمــل 
والعــامل أو تعديلهــا، وذلــك بالتنســيق مــع النقابــة العامة املنضمــة إليها )هــذه الجملة 
أضيفــت عــى نــص املــادة 14 يف القانــون، حيــث كان هــذا اختصــاص اللجنــة النقابيــة 
وحدهــا(- تنفيــذ برامــج الخدمــات التــي تقرهــا النقابــة العامــة املنضمــة إليهــا«. باملثــل 
تفــرض عــى النقابــات العامــة مــن قبــل االتحــاد العــام بعــض املهام، مثــل: املشــاركة مع 
االتحــاد العــام يف وضــع مرشوعــات اتفاقيــات العمــل الجامعيــة، وتنفيــذ برامــج الخدمــات 
التــي يقرهــا االتحــاد العــام املنضمــة إليــه، كــام يف املــادة 6 مــن الالئحــة االسرتشــادية 

للنقابــة العامــة.

وقــد أىت يف املــادة الخامســة مــن الالئحــة االسرتشــادية للنقابــة العامة واالتحــاد العام 
ــع  ــايب، ورف ــي النق ــرش الوع ــل ن ــة مث ــة النقابي ــرد يف اللجن ــام، ومل ت ــداف كل منه بأه
املســتوى الثقــايف للعــامل عــن طريــق الــدورات التثقيفية والنــرش اإلعالمــي. كذلك أىت 
ضمــن أهــداف النقابــة العامــة إبــداء الــرأي يف القوانــني واللوائــح التــي متــس حقــوق 
ومصالــح العــامل. باإلضافــة إلصــدار الصحــف واملجــالت واملطبوعــات لالتحــاد العــام كــام 

يف املــادة 6 مــن الئحتــه.
كــام أخلــت املــادة 49 مــن القانــون بالشــخصية االعتباريــة للجنــة النقابيــة العامليــة 
والنقابــة العامــة، والخضــوع إلرادة االتحــاد النقــايب العــاميل، فهــي تربــط التفــرغ 
باالتفــاق مــع االتحــاد النقــايب العــاميل املعنــي ومنظــامت أصحــاب األعــامل املنشــأة 
بقانــون، ويف هــذه الحالــة تجــر اللجنــة النقابيــة أو النقابــة العامــة إذا أرادت تفعيــل بنــد 
التفــرغ االنضــامم لالتحــاد الحكومــى. بالنســبة للتفــرغ، ورغــم وروده يف املــادة 63 مــن 
ــا لإلجــراءات يف الالئحــة  الالئحــة االسرتشــادية لنقابــة املنشــأة، إال أنهــا ذكــرت أنــه طبًق
ــادة 49 يف  ــاة امل ــع مراع ــه م ــرت أن ــادة 33 ذك ــة يف امل ــة التنفيذي ــة، والالئح التنفيذي
القانــون، وهــو مــا قــد يفــر بــأن صاحــب العمــل يلتــزم مبســتحقات العضــو املتفــرغ يف 
الحــاالت التــي يتفــق فيهــا أصحــاب األعــامل مــع االتحــاد النقــايب. وهــو مــا يعيدنــا لتحكــم 
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ــة. ــات القاعدي ــاد يف النقاب االتح
كــام أخلــت املــادة 50 بالشــخصية االعتباريــة للجنــة النقابيــة العامليــة والنقابــة العامــة 
والخضــوع إلرادة االتحــاد النقــايب العــاميل، فهــي تربــط الــدورات الدراســية والتدريبيــة 
والتثقيفيــة باالتفــاق مــع االتحــاد النقــايب العــاميل املعنــي ومنظــامت أصحــاب األعــامل 
املنشــأة بقانــون، ويف هــذه الحالــة تجــر اللجنــة النقابيــة أو النقابــة العامــة إذا أرادت 

تفعيــل بنــد الــدورات الدراســية والتدريبيــة والتثقيفيــة االنضــامم لالتحــاد الحكومــي. 

ــة النقابيــة أنــه يف حــال انضاممهــا  ــأن اللجن وقــد أتــت م37 مــن الالئحــة االسرتشــادية ب
الجمعيــة  يف  ممثليهــا  يختــار  النقابيــة  اللجنــة  إدارة  مجلــس  فــإن  العامــة  للنقابــة 
العموميــة طبقــاً للقواعــد واإلجــراءات التــي تحددهــا الئحــة النظــام األســايس للنقابــة 
ــام م12  ــاد الع ــا لالتح ــال انضاممه ــة يف ح ــة العام ــى النقاب ــرشط ع ــس ال ــة. ونف العام

ــاد. ــة االتح ــن الئح ــة.م12 م ــة العام ــادية للنقاب ــة االسرتش ــن الالئح م
 كــام أتــت املــادة 38 باملزيــد مــن القيــود عــى اللجنــة النقابيــة املنضمــة إليهــا، فهــي 
ــر  ــذي مل يذك ــة )وال ــة العام ــايب للنقاب ــل النق ــي للعم ــرشف األخالق ــاق ال ــا مبيث تلزمه
ملــن ســيضعه أو يعتمــده ال يف الئحــة النقابــة العامــة وال االتحــاد العــام(، وكذلــك بلوائــح 
النظــام األســايس واملــايل واإلداري للنقابــة العامــة. كذلــك تلتــزم اللجنــة النقابيــة 
بســداد مقابــل االنضــامم واالشــرتاكات وفًقــا لالئحــة النظــام األســايس للنقابــة العامــة، 
والتــي أتــت املــادة 42 لتحددهــا بنســبة %40، كــام حــددت املــادة 1 مــن الالئحــة املاليــة 

لالتحــاد العــام %10 مــن إيــرادات النقابــة العامــة كاشــرتاك االنضــامم لالتحــاد العــام.
كــام أن االنســحاب مــن النقابــة العامــة ليــس لــه وجــود يف الالئحــة االسرتشــادية لنقابــة 
ــا  املنشــأة، بــل ورد يف الئحــة النقابــة العامــة يف مادتهــا التاســعة، ووضعــت لــه رشطً
ــة  ــة العمومي ــى الجمعي ــه ع ــل عرض ــحاب قب ــة االنس ــة بني ــة العام ــار النقاب ــم إخط أن يت
للجنــة النقابيــة بشــهر عــى األقــل. كذلــك الوضــع بالنســبة النســحاب النقابــة العامــة مــن 

االتحــاد العــام، ورد ذلــك يف املــادة 9 مــن الئحــة االتحــاد.
 

سادًسا: فتح الباب لسيطرة قيادات معينة:
 

تفتــح املــادة 40 مــن القانــون البــاب لســيطرة قيــادات معينــة ممــن وصلــوا لســن التقاعــد 
ــة  ــة النقابي ــل يف العضوي ــروف- أن األص ــو مع ــام ه ــام -وك ــايب، بين ــم النق ــى التنظي ع
ــة  ــق العضوي ــألة ح ــن مس ــف م ــا املوق ــإذا تفهمن ــأة، ف ــل باملنش ــو يعم ــون العض أن يك
ــة،  ــل النقاب ــة داخ ــئوليات تنفيذي ــويل مس ــتمراره يف ت ــري اس ــن تفس ــد، ال ميك للمتقاع
ــة فــور  ــا نــرى رضورة أال يتــوىل املتقاعــد أي مناصــب تنفيذيــة داخــل النقاب ولهــذا فإنن
تقاعــده، وذلــك لكونــه لــن يكــون موجــوًدا يف العمــل، ليكــون خدمــة لزمالئــه أو يدافــع 
عــن مصالحهــم. وقــد أكــدت املــادة 25 مــن الالئحــة االسرتشــادية لنقابــة املنشــأة، رشط 
ــتعطي إدارة  ــل س ــا: ه ــؤال هن ــأة، والس ــس املنش ــل نف ــد داخ ــل معتم ــد عم ــم عق تقدي
ــه  ــص من ــا التخل ــني يف إمكانه ــامل، يف ح ــوق الع ــب بحق ــايب يطال ــًدا لنق ــأة عق املنش
ــريض  ــم امل ــة ه ــس إدارة النقاب ــاء مجل ــن أعض ــتمر م ــن سيس ــي أن م ــام يعن ــا؟ م نهائيً
ــام يف  ــاد الع ــة واالتح ــة العام ــبة للنقاب ــل بالنس ــأة. باملث ــل إدارة املنش ــن ِقبَ ــم م عنه
املــادة 29 مــن الئحتيهــام، مــع تخطيــه لنقابــة املنشــأة وحقه يف الرتشــح ملجلــس إدارة 

النقابــة العامــة أو االتحــاد العــام مبــارشة. 
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وتتناقــض املــادة 40 مــع املــادة 41 مــن ذات القانــون، حيــث تتيــح الرتشــح لعضويــة مجلس 
إدارة االتحــاد النقــايب العــاميل مــن خــارج منــدويب النقابــات العامــة يف الجمعيــة 
العموميــة، بينــام تنــص املــادة 41 يف البنــد »3« مــن رشوط الرتشــح، أن يكــون املرتشــح 
عضــًوا بالجمعيــة العموميــة للمنظمــة النقابيــة العامليــة. وهــو نفــس مــا ذكرتــه املــادة 

21 مــن الالئحــة التنفيذيــة.

 كــام ذكــر يف املــادة 17 مــن الالئحــة االسرتشــادية للجنــة النقابيــة اجتــامع شــهري عــى 
األقــل ملجلــس إدارة النقابــة، بخــالف االجتامعــات غــري العاديــة، يدعــو إليــه رئيــس اللجنــة، 
أو ثلــث أعضــاء املجلــس كتابــة، وجــاء فيهــا »يرفــق بالدعــوة جــدول األعــامل واملذكــرات، 
فيــام عــدا املوضوعــات التــي يــرى رئيــس املجلــس عرضهــا أثنــاء الجلســة«، متنــح املــادة 
بذلــك رئيــس اللجنــة الحــق يف عــدم إدراج موضوعــات قد تكون هامــة، عى أن يقــرر أثناء 
االجتــامع عرضهــا، ورمبــا يكــون ذلــك بغــرض متريــر هــذه املوضوعــات بــدون مناقشــتها 
ــر  ــس األم ــبب. نف ــس ألي س ــاء املجل ــض أعض ــة بع ــامع، أو يف غيب ــاد يف االجت ــكل ج بش
بالنســبة للنقابــات العامــة واالتحــاد العــام يف املــادة 19 مــن الئحتيهــام االسرتشــادية. 
ــس يف  ــق للرئي ــام الح ــاد الع ــة واالتح ــة العام ــة النقاب ــن الئح ــادة 26 م ــت امل ــام أعط ك
ــم  ــع أن يت ــن األوق ــه، وكان م ــدد نواب ــا يتع ــه عندم ــال غياب ــه يف ح ــوب عن ــن ين ــار م اختي

االختيــار مــن ِقبَــل مجلــس اإلدارة كلــه وليــس مــن ِقبَــل الرئيــس وحــده.
كــام ذكــرت يف املــادة 23 مــن الالئحــة االسرتشــادية للجنــة النقابيــة اختصاصــات األمــني 
العــام فيــام يخــص وضــع جــدول أعــامل اجتــامع مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العموميــة، 
دون النــص رصاحــة عــى التشــاور مــع أعضــاء املجلــس بخصــوص مــا ســيدرج يف جــدول 
األعــامل، مــاذا ســيحدث لــو اقــرتح أحــد األعضــاء موضوًعــا ومل يدرجــه األمــني العــام يف 
الجــدول؟ و مل يوافــق عــى إدراجــه رئيــس املجلــس؟ أال يعنــي ذلــك أن الرئيــس واألمــني 
ــع  ــة مواضي ــة وإدراج أي ــع مناقش ــه، ومن ــان في ــا يرغب ــر م ــى متري ــان ع ــد يتفق ــام ق الع
أخــرى قــد تكــون هامــة بالنســبة لعــامل املنشــأة؟ مــام ينقلنــا مــن ســيطرة املســتويات 
األعــى عــى القاعديــة، لســيطرة جــزء مــن هيئــة املكتــب عــى بقيــة األعضــاء املنتخبــني 
مــن الجمعيــة العموميــة. باملثــل بالنســبة للنقابــة العامــة واالتحــاد العــام يف املــادة 

26 مــن الئحتيهــام.

ســابًعا: وجــود فجــوات تســمح بإفــات صاحــب العمــل مــن العقــاب يف حــال 
تعديــه عــى حــق التنظيــم:

ال يوجــد باملادتــني 47 و48 معيــار موضوعــي لقيــاس مــدى التــزام صاحــب العمــل بالوفاء 
بهــام، ســواء فيــام يخــص االتصــال بالعــامل وعقــد اجتامعــات معهــم، أو إجــراء االنتخابــات 
يف موقــع العمــل وبخاصــة أن النــص قــد منــح رب العمــل الفرصــة للتنصــل منهــام 
باســتخدام عبــارة مبهمــة وغامضــة ومطاطــة، حــني قــال يف البنديــن »أ، ب« مــن املــادة 
47 )مبــا ال يؤثــر عــى ســري العمــل باملنشــأة(، أمــا البنــد »ج« مــن نفــس املــادة واملتعلــق 
بعــدم منــح النقابيــني أثنــاء املفاوضــة الجامعيــة معلومــات صحيحــة، أو عــدم منحهــم 
معلومــات عــى اإلطــالق، فقــد تســاهل املــرشع يف توقيــع الجــزاء عليــه بالنــص عــى 
ــا، وحدهــا األقــى 10000  غرامــة حدهــا األدىن 5000 جنيــه، أي حــوايل 275 دوالر تقريبً
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جنيــه، أى 550 دوالر تقريبًــا. هــذا يف الوقــت الــذي قــد يــؤدي عــدم منــح النقابيــني 
ــامل  ــدان كل الع ــأة، إىل فق ــاح املنش ــن أرب ــال ع ــبيل املث ــى س ــة، ع ــات صحيح معلوم
باملنشــأة لحقهــم يف األربــاح الــذي قــد يصــل ألكــر مــن مليــون جنيــه، أي مــا يســاوي 

أكــر مــن 55 ألــف دوالر.
أمــا عــن املــادة 48، فمــع صعوبــة إثباتهــا )فكيــف ســيتم إثبــات اإلكــراه املعنــوي ألحــد 
العــامل بســبب نشــاطه النقــايب أو االمتنــاع عــن تشــغيل عامــل أو إكــراه النقابيــني عــى 
تغيــري مواقفهــم التفاوضيــة(، إال أن العقوبــة يف حالــة اإلثبــات هــى ذاتهــا التــي أرشنــا 

إليهــا يف الفقــرة الســابقة.
 

ثامًنا: فتح الباب للتاعب يف االنتخابات:

أتــت املــادة 42 مــن القانــون بتشــكيل وزيــر القــوى العاملــة للجــان عامــة يف املحافظات 
لــإلرشاف عــى العمليــة االنتخابيــة باملحافظــة كلهــا، يرأســها قــاض أو مــا يعادلهــا، 
ومديــر مديريــة القــوى العاملــة عضــو، وأحــد أعضــاء املنظمــة النقابيــة املعنيــة عضــو 
ثــان. وال يخفــى عــى أحــد أن املنظمــة النقابيــة املعنيــة يف هــذه الحالــة ســتكون اتحــاد 
ــي  ــة الت ــات النقابي ــل يف االنتخاب ــامل )بالفع ــاب األع ــة وأصح ــوايل للحكوم ــامل امل الع
ــذي  ــي(، وال ــاد الحكوم ــن االتح ــث م ــو الثال ــني كان العض ــو املاضي ــو ويوني ــت يف ماي مت
ــوض  ــة تخ ــه النقابي ــون لجان ــات تك ــالث يف انتخاب ــة الث ــة العام ــاء اللجن ــد أعض ــيكون أح س
االنتخابــات تحــت إرشافهــا. وقــد أتــت املــادة 16 مــن الالئحــة التنفيذيــة بنفــس التشــكيل، 
مــع إضافــة أن األمانــة الفنيــة للجنــة تتمثــل يف أحــد العاملــني بالجهــاز اإلداري للدولــة أو 
القطــاع العــام أو قطــاع األعــامل العــام أو االتحــاد النقــايب العــاميل أو أحــد املؤسســات 
ــى  ــات ع ــة لالنتخاب ــان الفرعي ــة اللج ــة برئاس ــن الالئح ــادة 17 م ــت امل ــد أت ــه. وق ــة ل التابع

مســتوى املنشــآت مــن نفــس الفئــات الســابق ذكرهــا.

ومــا زاد األمــر ســوء، تحويــل كل القضايــا التــي تخــص القانــون للمحاكــم العامليــة، بعــد 
أن كانــت مــن اختصــاص القضــاء اإلداري والــذي حصــل منــه العــامل يف الــدورات النقابيــة 
ــات  ــر الجلس ــات ع ــوض االنتخاب ــن خ ــم م ــة مكنته ــزة ومنصف ــكام ناج ــى أح ــابقة ع الس
املســتعجلة. وال يجــوز للطاعــن التوجــه للمحكمــة العامليــة ســوى بعــد التقــدم بتظلــم 
ــوى  ــر الق ــرار 37 لوزي ــر يف ق ــه. وبالنظ ــت يف تظلم ــاد الب ــوات ميع ــة وف ــة العام للجن
العاملــة الخــاص مبواعيــد االنتخابــات النقابيــة، سنكتشــف أنــه بــني فــوات ميعــاد البــت يف 
الطعــن وبــدأ التصويــت يوجــد يــوم واحــد، مــام يعنــي أنــه لــن يلحــق بالعمليــة االنتخابيــة 
يف كل األحــوال، وعليــه أن ينتظــر إذا حصــل عــى حكــم منصــف لــه كيــف ســينفذه، 
ــذ مثــل  ــة لهــام تاريــخ مــن عــدم تنفي ــا وأن االتحــاد العــام ووزارة القــوى العامل خصوًص

هــذه األحــكام.

ويف الوقــت الــذي كان يعــاين فيــه النقابيــون يف اتحاد العــامل يف الــدورات االنتخابية 
ــم  ــد بعضويته ــة تفي ــة العام ــن النقاب ــهادة م ــى ش ــول ع ــة الحص ــن صعوب ــابقة م الس
فيهــا، حيــث كان رئيــس النقابــة العامــة يف بعــض النقابــات العامة يختفي بعــد أن يعطي 
املرغــوب يف خوضهــم االنتخابــات شــهاداتهم، ومنعهــا عــن غــري املرغــوب فيهــم، فــال 
يســتطيع العضــو النقــايب التقــدم بأوراقــه للجنــة العامــة بدونهــا، وجدنــا املــادة 20 مــن 
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الالئحــة التنفيذيــة قــد أضافــت لهــذه الشــهادة شــهادة أخــرى مــن جهــة العمــل، مــام 
يفتــح البــاب واســًعا لتدخــل جهــات العمــل يف منــح أو منــع هــذه الشــهادة. ولــو كانــوا 
ــن أن  ــن املمك ــكان م ــه، ف ــة وظيفت ــل ومعرف ــو يعم ــون العض ــن ك ــد م ــن التأك ــون م يرغب
ــت  ــني تح ــاء النقابي ــع األعض ــدون أن يوض ــد، ب ــات للتأك ــذه الجه ــة ه ــة العام ــب اللجن تخاط

رحمــة جهــة العمــل.
 

كــام تكشــف الفقــرة الثالثــة مــن املــادة 52 مــن القانــون عــن إمكانيــة نقــل العامــل الــذي 
ــه ال  ــا أن ــاء به ــد ج ــة، فق ــارج املدين ــل أو خ ــأة داخ ــن املنش ــة م ــيس نقاب ــرشع يف تأس ي
ــارج  ــل او خ ــأة داخ ــن املنش ــه م ــبوعني أو نقل ــن أس ــد ع ــدة تزي ــل( مل ــه )العام ــوز ندب يج
املدينــة التــي يوجــد بهــا مقــر عملــه خــالل مــدة الــدورة النقابيــة إال بعــد موافقتــه 
ــه الكتابيــة.  ــه يجــوز ندبــه ملــدة أســبوعني أو أقــل، كــام يشــرتط موافقت الكتابيــة، أى أن
غــري أن الفقــرة التاليــة مــن ذات املــادة تقــول وتــري أحــكام الفقرتــني الســابقتني عــى 
املرشــح لعضويــة مجلــس ادارة املنظمــة النقابيــة خــالل فــرتة الرتشــح لهــذه املنظمــة 
اعتبــاًرا مــن تاريــخ فتــح بــاب الرتشــح وحتــى إعــالن النتيجــة، أى أنــه يجــوز ندبــه خــالل هــذه 
الفــرتة ملــدة ال تزيــد عــن أســبوعني، وهــو أمــر بالتأكيد ســيقلل مــن فرصــه يف النجاح يف 
االنتخابــات، ثــم تســتطرد املــادة )كــام تــري أيًضــا عــى العامــل الــذي يقــوم باألعــامل 
التحضرييــة إلنشــاء وتكويــن منظمــة نقابيــة عامليــة وبحــد أقــى ملــدة شــهر تبــدأ مــن 
تاريــخ إخطــار الجهــة اإلداريــة بذلــك وفًقــا ألحــكام القانــون(، أي أنــه يحــق لجهــة العمــل 
ــذا  ــبوعني، وبه ــدة أس ــة مل ــارج املدين ــه إىل خ ــاره بندب ــل وأنص ــف العام ــل وتخوي تعطي
تكــون قــد انقضــت نصــف املــدة التــي حددتهــا املــادة »شــهر«، وبالتــاىل يتــم إجهــاض 

محاولــة تأســيس النقابــة، وتخويــف كل مــن يحــاول القيــام بذلــك مســتقبالً. 
 
 

تاســًعا: وضــع األســاس لتحويــل اجتامعــات الجمعيــة العموميــة الجتامعــات 
شــكلية:

ــاد  ــة انعق ــاس إلمكاني ــة األس ــة النقابي ــادية للجن ــة االسرتش ــن الالئح ــادة 12 م ــت امل وضع
ــد  ــط. فق ــة فق ــس إدارة النقاب ــو كان مجل ــى ول ــدد كان، حت ــأي ع ــة ب ــة العمومي الجمعي
نصــت عــى انعقــاد اجتــامع الجمعيــة العموميــة رشط حضــور أكــر مــن نصــف مــن لهــم 
حــق الحضــور، فــإذا مل يكتمــل النصــاب ينعقــد االجتــامع بعــد ســاعتني بثلــث عــدد األعضــاء، 
وإذا مل يكتمــل النصــاب تؤجــل، عــى أن يتــم انعقادهــا خــالل شــهر، وذلــك بــدون تحديــد 
ــة  ــامع الجمعي ــة الجت ــس إدارة النقاب ــو مجل ــو مل يدع ــامذا ل ــاد. ف ــذا االنعق ــاب له أي نص
العموميــة، وادعــى ذلــك وأجــل االجتــامع عقــده يف خــالل شــهر بأعضائــه فقــط، أو 
بدعــوة عــدد مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة ممــن ســيوافقون عــى مــا يتخذونــه مــن 
قــرارات، فهــل نعتــر هــذه جمعيــة عموميــة؟ خصوصــاً وأنــه تــم النــص يف املــادة 13 مــن 
الالئحــة االسرتشــادية بــأن الدعــوة تكــون مــن مجلــس إدارة النقابــة، بــدون النــص رصاحــة 
ــاد  ــد انعق ــم مبوع ــت إعالمه ــى أوراق تثب ــة ع ــة العمومي ــاء الجمعي ــع أعض ــى توقي ع
الجمعيــة العموميــة. نفــس الــيء بالنســبة للنقابــات العامــة واالتحــادات العامــة. 
وإن نصــت الالئحــة االسرتشــادية لالتحــاد العــام يف املــادة 14 عــى نــرش موعــد انعقــاد 
الجمعيــة العموميــة العاديــة لالتحــاد يف صحيفــة يوميــة قبــل انعقادهــا بعــرشة أيــام 
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عــى األقــل.
وبينــام ذكــرت املــادة 11 مــن الالئحــة االسرتشــادية للجنــة النقابيــة الدعــوة لجمعيــة 
ــس  ــاء مجل ــي أعض ــس اإلدارة أو ثلث ــس مجل ــب رئي ــى طل ــاء ع ــة، بن ــري عادي ــة غ عمومي
ــض  ــال رف ــا يف ح ــة انعقاده ــر كيفي ــة، مل تذك ــة العمومي ــاء الجمعي ــث أعض اإلدارة أو ثل
الرئيــس أو مجلــس اإلدارة تنفيــذ رغبــة الجمعيــة العموميــة. وهــو مــا أىت ذكــره بالنســبة 
للنقابــة العامــة يف املــادة 15 مــن الالئحــة االسرتشــادية للنقابــة العامــة واالتحــاد العام، 
عــى أن تكــون بدعــوة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة أو ثلثــي أعضــاء مجلــس اإلدارة، أو 
ثلــث أعضــاء الجمعيــة العموميــة بــرشط أن تكــون توقيعــات أعضــاء الجمعيــة العموميــة 

ــا.  ــا عليه مصدقً

كــام خلــت الالئحــة االسرتشــادية لنقابــة املنشــأة مــن مــادة لتحديــد اختصاصــات الجمعيــة 
العموميــة، فقــد اكتفــت الالئحــة االسرتشــادية بجملــة عامــة يف املــادة 11، وهــي: 
»الجمعيــة العموميــة هــي الســلطة العليــا التــي ترســم السياســة العامــة للجنــة، 
ــة دور  ــة النقابي ــة اللجن ــن الئح ــادة 13 م ــرت امل ــام ق ــئونها«. ك ــة ش ــى كاف ــرشف ع وت
ــيل أو  ــاب التكمي ــاب، أو االنتخ ــال االنتخ ــس يف ح ــن الرئي ــوة م ــة بدع ــة العمومي الجمعي
ــا، ومل يــأت ذكــر أليــة اختصاصــات أخــرى لهــا ســواء يف  اتخــاذ قــرار بحــل اللجنــة اختياريً

ــادي.  ــري الع ــادي أو غ ــاد الع االنعق
وبالنســبة للنقابــة العامــة واالتحــاد العــام، فقــد عــددت املــادة 16 يف كل مــن الئحتيهــام 
اختصاصــات الجمعيــة العموميــة، وجــاء ضمنهــا النظــر يف التقاريــر واالقرتاحــات املقدمة 
مــن مجلــس اإلدارة، وإصــدار قــرارات بشــأن أعضــاء مجلــس اإلدارة املوقوفني عــن مبارشة 
النشــاط النقــايب بســحب الثقــة منهــم أو فصلهــم. ويف ذلــك اعتــداء صــارخ عــى 
الجمعيــة العموميــة، ســواء بإغفــال النظــر يف االقرتاحــات التــي مــن املمكــن أن تقــدم 
مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة، أو إجبارهــا عــى قراريــن فقــط بشــأن املوقوفــني، يف 
حــني أنهــا قــد تــرى أن العضــو املوقــوف مل يرتكــب خطــأ يســتحق ذلــك، ومــن املمكــن أن 

تأخــذ قــرار بعودتــه ملامرســة نشــاطه النقــايب. 

ومــن الغريــب أن يرهــن الــرد عــى املالحظــات الــواردة مــن الجهــاز املركــزي للمحاســبات 
مبخالفــات ماليــة ارتكبهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة باعتــامد الجمعيــة العموميــة -املــادة 16 
مــن الئحــة النقابــة العامــة-، مــام قــد يخفــي محــاوالت التســرت عــى مــن يعتــدي عــى 

أمــوال النقابــة، أو عــى األقــل تأجيــل املحاســبة.

عارًشا: تقييد حق اإلرضاب خصوًصا بالنسبة لنقابة املنشأة:

بالرغــم مــن نــص املــادة 54 مــن الالئحــة االسرتشــادية لنقابــة املنشــأة عــى الحــق يف 
اإلرضاب، إال أنهــا ربطــت إعالنــه وتنظيمــه بقــرار مــن مجلــس إدارة اللجنــة النقابيــة وبنــاًء 
عــى موافقــة ثلثــي أعضــاء الجمعيــة العموميــة، وهــو رشط صعــب التحقــق، حيــث أنــه 
مــن الصعــب أن يوقــع ثلثــان مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة عــى املوافقــة عــى 
اإلرضاب، خصوًصــا يف ظــل قوانــني تجرمــه بأشــكال مختلفــة، ويف ظــل القبــض عــى 
الكثــري مــن العــامل الذيــن ميارســونه بالفعــل، لعــل آخرهــم 6 مــن عــامل بســكو مــر وكان 
ــة  ــم املوجه ــت الته ــة، وكان ــم ١١١١ إداري ٢٠١٨ األمريي ــر رق ــة، باملح ــم عامل ــن بينه م
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ــى اإلرضاب.  ــض ع ــي اإلرضاب والتحري ــم ه إليه
وزادت املــادة 55 بــأن حملــت اللجنــة النقابيــة بأعبــاء اإلرضاب، ومل تحــدد هــذه األعبــاء بــل 
ــة يف  ــب اللجن ــل يطال ــب العم ــل صاح ــرى - لع ــاء أخ ــاك أعب ــيكون هن ــه س ــى أن ــدت ع أك
هــذه الحالــة بخســائره وهــي نتائــج طبيعيــة لــإلرضاب- بقولــه ضمنهــا أجــور العــامل وكافة 
مســتحقاتهم طــوال فــرتة اإلرضاب. وال يوجــد مــا يناظرهــا يف الالئحــة االسرتشــادية 
للنقابــة العامــة وال لالتحــاد العــام، وكأنهــم مطمئنــني متاًمــا مــن ســيطرتهم عــى 
النقابــات العامــة واالتحــاد العــام كونهــم لــن ميارســوا اإلرضاب أو يدعــوا إليــه، وكأن 
قلقهــم مــن اللجــان القاعديــة والتــي كانــت تتبنــى يف الكثــري مــن األحــوال اإلرضاب وتقف 
مــع عاملهــا فيــه. وكان مــن املمكــن االكتفــاء باملــادة التاليــة مــن الالئحــة والتــي تنــص 
ــة  ــواد الخاص ــذه امل ــذ ه ــن أن تأخ ــوف م ــوف كل الخ ــإلرضاب. والخ ــدوق ل ــاء صن ــى إنش ع
بــاإلرضاب وتوضــع بقانــون العمــل الــذي يعلنــون عــن كونهــم يســتعدون إلصــداره. وقــد 
ــام  ــن الئحتيه ــادة 51 م ــام يف امل ــاد الع ــة واالتح ــات العام ــر اإلرضاب يف النقاب أىت ذك
مبوافقــة ثلثــي الجمعيــة العموميــة وباالتفــاق مــع مجالــس إدارات النقابــات املنضمــة 

للنقابــة العامــة.

 كــام تــأيت املــادة 8 مــن الالئحــة التنفيذيــة لتزيــد الطــني بلــة، حيــث أتاحــت للوزيــر املختص 
ولــكل ذي صفــة حــق التوجــه للمحكمــة لطلــب الحكــم بحــل مجلــس إدارة املنظمــة 
النقابيــة، وعــددت األســباب التــي جــاء مــن ضمنهــا »إصــدار قــرارات، أو تعليــامت تتضمــن 
اســتعامل، أو التحريــض عــى اســتعامل القــوة والعنــف، أو اإلرهــاب، أو التهديــد، أو أيــة 
تدابــري أخــرى غــري مرشوعــة يف االعتــداء عــى حــق الغــري يف العمــل«، واملشــكلة يف 
التدابــري األخــرى غــري املرشوعــة أنــه غــري محــددة، ولذلــك ميكــن تأويــل أي فعــل لــي 

يتــم حــل مجلــس إدارة النقابــة.

إحدى عرشة: فتح الباب لتحكم الحكومة يف النقابات:

أىت ذكــر اإلعانــات التــي تقررهــا الحكومــة للنقابــات ســنويًا يف القانــون باملــادة 54، 
ويف الالئحــة املاليــة االسرتشــادية لنقابــة املنشــأة يف املــادة األوىل، دون أن يــرد 
ــة  ــف الني ــام يكش ــة، م ــذه اإلعان ــد له ــة قواع ــه أي ــه التنفيذي ــون أو يف الئحت يف القان
يف اســتخدامها بــدون قواعــد، هدفًــا مــن ذلــك يف إخضــاع النقابــات لهــم حتــى تحصــل 
النقابــة عــى هــذه اإلعانــة، التــي لــن تعطــى يف الغالــب إال ملــن تــرىض عنهــم الحكومة 
ــات العامــة واالتحــاد العــام يف املــادة 40  ــات. كذلــك الوضــع بالنســبة للنقاب مــن النقاب

مــن الئحــة كل منهــام االسرتشــادية.

اثنتــا عــرشة: تقــايض رئيــس مجلــس إدارة النقابــة أجــرًا، بالتناقــض مــع بقية 
ــا ورد باللوائح: م

ــه  ــى أن ــة ع ــة النقابي ــادية للجن ــة االسرتش ــن الالئح ــادة 50 م ــص امل ــن ن ــم م ــى الرغ ع
ــه  ــري قيام ــمى نظ ــت أي مس ــأة تح ــرًا أو مكاف ــايض أج ــس اإلدارة تق ــو مجل ــوز لعض ال يج
ــل  ــة ويف الفص ــة النقابي ــة للجن ــة اإلداري ــه يف الالئح ــايب، إال أن ــاط النق ــة النش مبامرس
الرابعــة  النقابيــة-، نصــت املــادة  باللجنــة  العاملــني  بأحــكام  األول منهــا -املســمى 
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ــس  ــايل: رئي ــو الت ــى النح ــة ع ــة النقابي ــي للجن ــكل تنظيم ــكل هي ــى اآليت: »يش ــه ع من
ــام  ــا أم ــوين له ــل القان ــة، واملمث ــزة اللجن ــى ألجه ــس األع ــو الرئي ــس اإلدارة وه مجل
جميــع الجهــات، ويــرشف عــى جميــع أعاملهــا الفنيــة واإلداريــة واملاليــة….« باإلضافــة 

للمحاســب القانــوين واملستشــار القانــوين. 

ــام يف  ــاد الع ــة واالتح ــات العام ــبة للنقاب ــا بالنس ــر وضوًح ــكل أك ــر بش ــر يظه ــو أم وه
ــني  ــل املوظف ــم عم ــي تنظ ــواد  الت ــي امل ــة، وه ــة اإلداري ــن الالئح ــواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 م امل
اإلداريــني بالنقابــة، وتضــع هيــكاًل لكافــة مســتوياتهم الوظيفيــة، وتخضعهــم أيًضــا 
للقانــون 12 لســنة 2003.  ومــن ثــم فهــؤالء العاملــني يتقاضــون أجــرًا عــى العمــل 
الوظيفــي غــري النقــايب الــذي يقومــون بــه. وعــى الرغــم مــن أن رئيــس مجلــس إدارة 
النقابــة وأعضــاء النقابــة  -وذلــك بنــص الالئحــة التنفيذيــة يف املــادة  50 منهــا- ال يجــوز 
لهــم تقــايض أجــرًا عــى عملهــم النقــايب، الــذي يعــد تطوعيًــا باألســاس،  إال أن القانــون 
يعــود ليلتــف يف املــواد األربعــة املذكــورة مــن الالئحــة اإلداريــة ليخصــص أجــرًا لرئيــس 
ــة، وكان  ــني بالنقاب ــي للعامل ــكل الوظيف ــى رأس الهي ــه ع ــة بوضع ــس إدارة النقاب مجل
ــى  ــل معن ــه يحم ــكل بتنوي ــى رأس الهي ــه ع ــل وضع ــر أن يذي ــس األم ــى ال يلتب ــه حت علي

ــال. ــبيل املث ــى س ــب اإلرشاىف« ع ــذا املنص ــاء ه ــرًا لق ــه أج ــدم تقاضي ــع ع »م
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