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اعاد قرار املحكمة الد�ستورية الذي �صدر قبل ايام والذي اجاز فيه للعاملني يف القطاع العام ت�أ�سي�س نقابات خا�صة بهم ،مو�ضوع حق
وحرية التنظيم النقابي اىل �صدارة امل�شهد ال�سيا�سي واالقت�صادي .وقد تلقفت الأطراف ذات العالقة هذا القرار بدرجات متفاوتة ،اذ �أن
�آثار هذا القرار لن تتوقف عند حدود العاملني يف القطاع العام فقط ،بل �ستمتد �آثاره اىل العاملني يف القطاع اخلا�ص يف خمتلف انحاء
اململكة .فاملربرات القانونية التي �ساقتها املحكمة الد�ستورية لتربير قرارها تنطبق على جميع العاملني ب�أجر يف خمتلف القطاعات
االقت�صادية ويف القطاعني العام واخلا�ص.
تدافع وحتمي م�صاحلهم .وجاء ان�شاء هذه النقابات ا�ستنادا
فقد ا�ستندت املحكمة اىل عدد من ن�صو�ص الد�ستور الأردين
اىل ذات الأ�س�س التي ا�ستندت اليها املحكمة الد�ستورية يف
املتمثلة يف املادة ( )16والتي تتناول حقوق الأردنيني جميعا
ا�صدار قرارها .ف�إن�شاء هذه املنظمات النقابية جاء ك�ضرورة
ومن �ضمنها حق ت�أليف النقابات ،واملادة ( )23التي تناولت
اجتماعية واقت�صادية للبدء ب�إعادة بناء عالقات العمل يف
حقوق العمال الأردنيني مبا فيها حقهم يف تنظيم نقابي
الأردن على ا�س�س متوازنة مع اطراف االنتاج الأخرى ،وتوازن
حر ،اىل جانب ن�ص املادة ( )1/128والتي ت�شري اىل �أنه ال
عالقات العمل ي�شكل عن�صرا جوهريا يف �أي عقد اجتماعي
يجوز �أن ت�ؤثر القوانني التي ت�صدر مبوجب هذا الد�ستور
لبناء جمتمعات تعمل على حتقيق العدالة االجتماعية،
لتنظيم احلقوق واحلريات على جوهر هذه احلقوق �أو
وتعمل كذلك على بناء "جمتمعات مدنية" ت�ستند يف م�سارات
مت�س ا�سا�سياتها" .ومل تكتف املحكمة الد�ستورية بذلك
تطورها اىل م�ستويات متقدمة من العالقات االجتماعية
بل تو�سعت يف �سرد الأ�س�س القانونية التي ا�ستندت اليها يف
القائمة على امل�صالح امل�شرتكة ،ولي�س عالقات تقوم على
اطار القانون الدويل (امل�صادق عليه) باعتباره جزءا من
املذهبية والطائفية واالقليمية التي تزخر بها منطقتنا
املنظومة الت�شريعية الأردنية ،ف�أ�شارت اىل حق وحرية تكوين
العربية ،فمن �ش�أن تعزيز هذه التوجهات التقدمية يف الأردن
النقابات يف االعالن العاملي حلقوق االن�سان والعهد الدويل
�أن حتمي جمتمعنا من الوقوع يف براثن الأطر االجتماعية
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والعهد الدويل اخلا�ص
التقليدية التي تق�سم املجتمع اىل فئات متنازعة.
باالقت�صادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية منظمة
كذلك ظهر يف الأردن العديد من امل�ؤ�شرات التي تفيد ب�أن
العمل الدولية رقم ( )87ب�ش�أن احلرية النقابية وحماية حق
العدالة االجتماعية تعاين من اختالالت كبرية ،ومن �أهم
التنظيم ،واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )98ب�شان حق
هذه امل�ؤ�شرات عدم توازن عالقات العمل الذي يعرب عن نف�سه
التنظيم النقابي واملفاو�ضة اجلماعية.
بكثافة االحتجاجات العمالية والتي و�صلت خالل العامني
ا�ستنادا اىل جممل ما ا�شري اليه ،ف�إننا مقبلون على مرحلة
ون�صف املا�ضية اىل ما يقارب ( )2500احتجاجا .ولأن التجربة
جديدة يف م�سار تطور احلركة العمالية والنقابية الأردنية،
االن�سانية اثبتت �أنه ال ميكن ا�ستمرار التحوالت االجتماعية
خا�صة و�أن قطاعات وا�سعة من الن�شطاء العماليني والنقابيني
ب�شكل �سل�س وطبيعي يف ظل اختالالت متنامية يف التوازنات
يف الأردن �أدركوا مبكرا حقيقة عدم قدرة املنظمات النقابية
االجتماعية ومنها توازنات �سوق العمل ،فكان االمر احلتمي
القائمة يف الدفاع عن م�صاحلهم وحمايتها بال�شكل املطلوب،
يف احلالة الأردنية �أن تتكثف هذه االحتجاجات وتتزايد ب�شكل
و�أدركوا �أن لهم احلق يف ان�شاء نقاباتهم بحرية ،لذلك
م�ضطرد ،طاملا ال يتم التعامل ب�إيجابية مع مطالب املحتجني،
يوجد يف الأردن الآن ( )12نقابة جديدة وم�ستقلة والعديد
وبات حتميا اي�ضا �أن ينظم العاملون �أنف�سهم يف �أطر جديدة
من اللجان التح�ضريية لإن�شاء نقابات جديدة ،وما زالت
وان بدت متفاوتة الن�ضوج ،لذلك ت�شكلت جلان عمالية
املعطيات ت�شري اىل رغبة ع�شرات �آالف العاملني ب�إن�شاء نقابات
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ب�سيطة ،وجلان نقابية وجلان ادارة اعت�صامات وا�ضرابات
وجلان حت�ضريية لنقابات واحتادات لهذه النقابات.
�أمام هذا ال�سياق االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي لتطور
عالقات العمل يف الأردن ،جند �أنف�سنا يف الأردن �أمام �ضرورة
وا�ستحقاق يتطلب التعامل معه ب�شكل واقعي و�سريع ،ويتمثل
يف تعديل عدد من القوانني واالنظمة لقوننة واقع قائم
باجتاه االعرتاف به ،ي�أخذ بعني االعتبار متطلبات تطور
املجتمع الأردين ب�شكل �سل�س و�سلمي باجتاه عالقات عمل
متوازنة ،ت�أخذ بعني االعتبار �أن حق العاملني بتنظيم انف�سهم
يف منظمات نقابية (نقابات) هو حق ال ميكن جتاوزه �أو تربير
عدم االلتزام به ب�أي �شكل ،فاحلقوق االن�سانية الأ�سا�سية
تتقدم كل االعتبارات ال�سيا�سية التي ميكن �أن ت�ساق حلرمان
الب�شر منها.
وعليه ،ف�إن املخرج حلالة اال�ستع�صاء يف مو�ضوع حق العاملني
يف ان�شاء نقابات للدفاع عن م�صاحلهم وحتميها يتمثل يف
تبني �أحد اخليارين التاليني:
�أوال :تعديل الت�شريعات ذات العالقة:
�أ .يقوم جمل�س الوزراء بالتقدم اىل جمل�س الأمة مبقرتح
يق�ضي ب�إلغاء الف�صل رقم ( )11من قانون العمل
الأردين املتعلق بنقابات العمال ونقابات ا�صحاب العمل
والذي يت�ضمن ن�صو�صا مقيدة ملمار�سة العاملني يف
القطاع اخلا�ص حلقهم يف ان�شاء نقابات عمالية ،واعادة
�صياغته ب�شكل يتوائم من الواقع العمايل اجلديد،
(او يقوم جمموعة من �أع�ضاء جمل�س النواب بتقدمي
مقرتح للحكومة بهذا اخل�صو�ص) ،بحيث يتم تكييف
الن�صو�ص الد�ستورية التي اعتمدتها املحكمة الد�ستورية
يف تربير قرارها رقم ( )6ل�سنة  2013الذي �صدر يف 24
متوز  ،2013اىل جانب الن�صو�ص القانونية الدولية،
والتي ت�ؤكد جميعها على مبد�أ حرية التنظيم النقابي
للعمال وا�صحاب العمل .ولغايات حماية احلركة النقابية
من التفتت غري املربر ،ومتكينها من لعب دور فعال يف
حت�سني �شروط العمل يف الأردن ،ميكن و�ضع ن�صو�ص
قانونية ت�شجع املنظمات النقابية العمالية على تن�سيق
�أعمالها وت�شجيعها على الوحدة �سواء على م�ستوى املهن
املت�شابهة او التي تعمل يف مناطق جغرافية متقاربة (على
م�ستوى املحافظات) ،ولكن دون �أن مي�س ذلك مبد�أ حرية
التنظيم النقابي ذاته� ،أي عدم توحيدها بن�صو�ص قانونية
وقرارات ادارية كما هو احلال يف الوقت الراهن ،ونتائج
وحدة احلركة النقابية بن�صو�ص قانونية فر�ضت عليها
منذ ما يقارب خم�سة عقود �أثبتت ف�شلها� .إذ ميكن اعتماد
املمار�سات الف�ضلى التي �سجلت جناحات يف العديد من

الدول املتقدمة مثل� :أن من ميثل العمال يف املفاو�ضات
اجلماعية �أو يف ر�سم ال�سيا�سات االقت�صادية وغريها من
الأدوار تكون املنظمات العمالية الأكرث متثيال للعمال
من حيث الع�ضوية ،وكذلك تقدمي دعم مايل من خزينة
الدولة للمنظمات العمالية الكبرية ،الأمر الذي �سي�شجع
املنظمات النقابية على الوحدة والتن�سيق ،يف ذات الوقت
الذي يتم يف احلفاظ على مبد�أ حرية التنظيم النقابي،
وهنا ي�أتي دور القوى العمالية النا�شئة والقوى ال�سيا�سية
ون�شطاء حقوق االن�سان برتويج هذه الأفكار لدى �أع�ضاء
جمل�سي النواب واالعيان واقناعهم بها لتبنيها وبالتايل
اجراء ما يلزم من تعديالت وفقها.
ب .يقوم جمل�س الوزراء بتعديل نظام اخلدمة املدنية
بحيث ي�ضاف اليه ن�صو�ص ت�ضمن للعاملني يف القطاع
العام حق ان�شاء نقابات يتم مبوجبها تكييف الن�صو�ص
الد�ستورية التي اعتمدتها املحكمة الد�ستورية يف تربير
قرارها املذكور ،اىل جانب الن�صو�ص القانونية الدولية
ذات العالقة واملف�صلة يف ذات القرار ،وميكن ا�ستخدام
املقرتحات املذكورة يف الفقرة (�أ) �أعاله .وتعد هذه مهمة
جمل�س الوزراء ،باعتباره �صاحب ال�صالحية يف اجراء
تعديالت على نظام اخلدمة املدنية مبا يتوائم مع قرار
املحكمة املذكور.
ثانيا :ا�صدار قانون خا�ص لتنظيم العمل النقابي
يقوم جمل�س الوزراء بالتقدم اىل جمل�س الأمة مبقرتح
يق�ضي ب�إلغاء الف�صل رقم ( )11من قانون العمل الأردين
املتعلق بنقابات العمال ونقابات ا�صحاب العمل والذي يت�ضمن
ن�صو�صا مقيدة ملمار�سة العاملني يف القطاع اخلا�ص حلقهم
يف ان�شاء نقابات عمالية( ،او يقوم جمموعة من �أع�ضاء
جمل�س النواب بتقدمي مقرتح للحكومة بهذا اخل�صو�ص)،
ويتم وب�شكل مواز تقدمي مقرتح قانون جديد لتنظيم العمل
النقابي ،با�ستخدام ذات الآليات الد�ستورية ،بحيث يتم يف هذا
القانون اجلديد تكييف الن�صو�ص الد�ستورية التي اعتمدتها
املحكمة الد�ستورية يف تربير قرارها رقم ( )6ل�سنة 2013
الذي �صدر يف  24متوز  ،2013اىل جانب الن�صو�ص القانونية
الدولية ذات العالقة بتكري�س مبدا حرية التنظيم النقابي.
على ان يت�ضمن القانون ن�صو�صا ت�شجع على وحدة احلركة
النقابية بقراراتها الذاتية ولي�س وفق ن�صو�ص قانونية �أو
ادارية بهدف حماية احلركة النقابية من التفتت غري املربر
(تفا�صيل املقرتح ورادة يف الفقرة �أ �أعاله) ،وهنا ي�أتي دور
القوى العمالية النا�شئة والقوى ال�سيا�سية ون�شطاء حقوق
االن�سان برتويج هذه الأفكار لدى �أع�ضاء جمل�سي النواب
واالعيان واقناعهم بها لتبنيها وبالتايل اجراء ما يلزم من
تعديالت وفقها.
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