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 دراسة مقارنة -عالقات العمل في االسالم 
 أ.م.د.سعـد جبار حسـن
msg_saad@yahoo.com 

 قسم القانون  –كلية الرافدين الجامعة 

 
 المستخلص :

 عامتازت عالقات العمل في العصور القديمة بعدم التعقيد، وكان الطاب

الذي كان يشبع حاجاته من بعض  ،كثيرا عن الحيوانيها ال يختلف االقتصادي لالنسان ف

وتطورت حياة الفرد وتكونت االسرة  .المتوافر في المناطق المحيطة به الناتج الطبيعي

وظهر انقسام في  المجتمع حيث مالكوا  وارتبطت االسر مع بعضها لحماية مصالحها.

غ الغنى درجة كبيرة من خالل استغالل وتفاوت الناس في الثروة، وبل ،الرقيق واالرقاء

ا  الا جهود العاملين استغال  .بشعا

ال يستخدمونها لالضرار  لزم اصحاب االموال في انأوجاء االسالم و

 ،وعلى صاحب العمل ان ال يكلف العامل فوق طاقته فالعمل على قدر الطاقة، باالخرين

صاحب العمل ان ، وجب على وعند قبول العامل باجر دون ما يستحقه لحاجته الى العمل

كما يجب ان يشكل الحد االدنى لالجر من وجهة النظر االسالمية ما  .يدفع له ما يستحقه

التي يعيش يكفي للعامل واسرته من ماكل وملبس ومسكن، وهذا يتقرر في ضوء البيئة 

فيها العامل، ويكون مساويا لماكل وملبس صاحب العمل وجميع افراد اسرته، فقال 

) فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه  وسلم:ول صلى هللا عليه واله الرس

 .مما يلبس(

فلسفة الهية انسانية اخالقية  ،لقد كانت فلسفة االسالم االقتصادية واالجتماعية

تصلح ان تكون نظاما للحياة في كل االزمنة واالمكنة وبامكانها االجابة على كل  ،ملتزمة

  قد ال تجد لها حلوالا  ،جتمعات البشرية من اسئلة محيرة ومشاكل مستعصيةما تطرحه الم

 مناسبة في كل زمان ومكان.

الكلمات الرئيسية: عالقات العمل، الفوضى االجتماعية، التكافل والتضامن، فلسفة 

 التنوير، االشتراكية الخيالية، العولمة، الحرية االقتصادية، العدالة االجتماعية.
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  المقدمة

لالغنياء  وب تعيش في فوضى اجتماعية فالحياةعندما جاء االسالم كانت الشع

 فكانت الثورة االسالمة حربا على هذه الفوضى. ،ولالقوياء والموت للفقراء والضعفاء

وقد اكدت المبادئ االقتصادية في االسالم على حق الفرد وحق الجماعة في العيش بأمان 

ن خالل العمل الذي يهدف الى اشباع كل جائع والباس كل وتعاون مستمر لتحقيق الرفاه م

االنسانية من لبنات  وعائلة لكل فرد لكي تتكون االسرة ،عار وضمان مسكن لكل مقيم

وكان من المعطيات الكبرى التي احدثها  .عا الخرمتحدة متكافئة التخمة لفرد وجو

العمل عبادة فوق  عتبراالسالم في التاريخ رفعه من شأن العمل واحترامه للعامل فا

 .قوم بأعالة اخيه العابد اعبد منه، واعتبر العامل الذي يالعبادات جميعا

لقد بني المجتمع من وجهة النظر االسالمية على اساس التعاون والتكافل 

ويقوم جوهر  ،والتراحم، فاالنسان خليفة هللا في ارضه، استخلفه فيها ومكنه من ثرواتها

ولكي نقف على حقيقة ما تقدم ال بد من ان  .بأعطاء كل ذي حق حقهت االنسانية العالقا

 المختلفة. نتعرف على تطور عالقات العمل في العصور التاريخية

 

 مشكلة البحث

يمكننا ان نتساءل في هذا البحث كيف السبيل لمواجهة االنفجار المعرفي القادم 

يحصل ام تتهيأ لهذا الوضع علينا من الغرب وهل تبقى الدول النامية متفرجة على ما 

فاالسالم بمبادئه وتشريعاته يمكنه  .د على المعلومة والتقنية والسرعةالجديد الذي يعتم

وان ما تعيشه المجتمعات من فقر وحرمان وعوز . تشال العاملين من المصير المجهولان

فهي  ،ودمار بسبب تركها مبادئ االسالم وعدم تطبيق الحكومات لها او االستفادة منها

في حين  .حياة الحرية والعدالة االجتماعيةالتي انقذت المجتمعات من العبودية ونقلتها الى 

عي واالنساني ظام العالمي الجديد تجاهلت البعد االجتمانان عالقات العمل في ال

 للمجتمعات التي باتت تؤرقها مشكلة البطالة والظمانات االجتماعية .

 

 اهمية البحث

حث الى التطور المستمر في عالقات العمل وانسجام المبادئ ترجع اهمية الب

عيش بامان في الفي االسالم التي اكدت على حق العامل  االقتصادية وعالقات العمل

كما ان االسالم احاط العمل بقدسية كبرى وجعله عبادة فوق العبادات ووضع  .ورفاه

ة الئقة يشعرون من خاللها القواعد التي تضمن للعمال المستقبل الذي يضعهم في مكان

 .بالعزة والكرامة 
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 هدف البحث

يهدددف البحددث للتأكيددد علددى ان فلسددفة االسددالم االجتماعيددة واالقتصددادية هددي فلسددفة 

الهيددة انسددانية اخالقيددة ملتزمددة، تصددلح ان تكددون نظامددا للحيدداة فددي كددل االزمنددة واالمكنددة 

ية مدن اسدئلة محيدرة ومشداكل وباستطاعتها االجابة على كل ما تطرحده المجتمعدات البشدر

 مناسبة في كل زمان ومكان . مستعصية قد ال تجد لها حلوالا 

 

 منهجية البحث

اعتمد الباحث على المنهجين الوصفي والتحليلي في استعراض عالقدات العمدل فدي 

االسالم وتقدمها والمبادئ االقتصادية واالجتماعية التي اكد عليها االسالم والتي لدو طبقدت 

 .ى معالجة المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الدت ال

وعليه سنتناول الموضوع في اربعة مباحث نتكلم في االول على التطور التداريخي 

لعالقات العمل ونستعرض في الثاني اركان االقتصاد االسالمي ونبحث فدي الثالدث عالقدة 

تدتم البحدث بخاتمدة العامل بصاحب العمل ونقف في الرابع على تأمين مسدتقبل العامدل ونخ

 نسجل فيها ابرز النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها.

 

 التطور التاريخي لعالقات العمل: المبحث األول

ومددع وجددود المجتمعددات وجدددت عالقددات  ،لقددد رافددق العمددل االنسددان منددذ بدايددة نشددأته

وفددق  ،واختلفددت صددور تنظدديم العمددل وعالقاتدده علددى مددر العصددور ،العمددل بددين افددراده

لظددروف الحضددارية والعوامددل االقتصددادية واالجتماعيددة والسياسددية السددائدة فددي المجتمددع ا

وسنتناول في هذا المبحث عالقدات العمدل فدي العصدرين القدديم والوسديا وعالقدات العمدل 

 مالية واالشتراكية وعالقات العمل في عصر العولمة .المرحلة الرأس في

 
 القديم والوسيطعالقات العمل في العصرين : المطلب األول

لعدادات والتقاليدد وليسدت هنداا قواعدد قات العمل في العصر القديم تخضدع لكانت عال

واسدتمر الحدال هدذا فدي العصدر  ،واعتمد بصورة رئيسة على قوة االنسان ،قانونية تنظمها

ولكدن المرحلدة الثانيدة شدهدت اول  ،الوسيا الذي شدهد مرحلتدي االقطداع ونظدام الطوائدف

   -وسنبحث هذا كما يلي :ضمن بعض حقوق العمال  ،العمل تنظيم لعالقات

 اوال : عالقات العمل في العصور القديمة               

 ثانيا : عالقات العمل في القرون الوسطى               
 

 عالقات العمل في العصور القديمةاوال : 
الطدابع االقتصدادي كانت عالقات العمل في العصور القديمة تمتاز بعددم التعقيدد، وان 

، الددذي كددان يشددبع حاجاتدده مددن بعددض الندداتج كثيددرا عددن الحيددوان فلالنسددان فيهددا اليختلدد

، ورت حيداة الفدرد الدى تكدوين االسدرة، ثدم تطدالمتدوافر فدي المنداطق المحيطدة بده الطبيعي
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، واتسم اية مصالحها، ارتبطت ببعضها وتجمعت من اجل حمووجدت مجموعة من االسر

، ا مدن صدنع الطبيعدة بالعمدل الجمداعيالذي يمكن الحكم على عالقاتده بأنهدالمجتمع القبلي 

بالتدالي نجدم وبنشاطات رعوية وزراعية، حيث وجد الناس انفسهم مضدطرين الدى ذلدو، و

 .االنتاج وللمنتوجات بصورة طبيعيةالملكية الجماعية لوسائل  عن هذا

تخدمها المالدو لشخصده الشدياء التدي يسدالقد كانت الملكية محصدورة غالبدا فدي حددود 

 ،وكانت تدفن معه بما فيها الزوجة نفسها اما ملكية االشياء االخرى فكاندت مشداعا للجميدع

، وعرفدوا التعداون وتقسديم د كان مالكده يقتسدمه مدع غيدر مالكدهكما هو الحال مع الطعام فق

لتبددادل ، واسددتخدموا المقايضددة والهدددايا كوسدديلة لوالشددراءالعمددل ولكددنهم لددم يعرفددوا البيددع 

، وزالت هدذه مرحلة جمع الثمار وصيد الحيواناتوتسمى هذه المرحلة بمرحلة الشيوع او 

برقي االنسان وتطورهالمشاعية البدائية 
1
.    

ومهما قيل عدن عالقدات العمدل فدي العصدور القديمدة فدأن العدادات والتقاليدد هدي التدي 

فددق مددع االخددالق السددائدة تحكددم المجتمددع ،وكددان االفددراد يراعددون قواعددد السددلوا التددي تت

،ولكنها لم تكن قواعد قانونية ، حيث ال ملكية خاصة او اسدتغالل، ولهدذا لدم تكدن ضدرورة 

للقانون وللدولة
2
. 

وظهر انقسام في المجتمدع، حيدث مدالكو الرقيدق واالرقداء ، فداالولون يملكدون وسدائل 

، وهدذا الظهدور االنتاج بصورة عامة، وكدذلو البشدر واالخدرون يعملدون لصدالح مدالكيهم 

وتركزهدا فدي يدد رب االسدرة ، ادى الدى تركيدز ملكيدة وسدائل االنتداج فدي للملكية الفرديدة 

ايدددي بعددض االفددراد ، ونتيجددة لهددذا انقسددم المجتمددع الددى طبقتددين، مددالكي العبيددد واالرقدداء، 

ليسدت هنداا فدوارق  وتفاوت الناس في الثدروة بعدد ان كدانوا فدي المرحلدة البدائيدة سواسدية

 .اعية بينهماجتم

ذين كاندت القبيلدة تدربحهم فدي دأ النظدام العبدودي اول مدا بددأ باسدتعباد االسدرى الدلقد ب

 .م تجد مصلحة في ابقائهم واعالتهمنها ل، ال، واعتادت قبال ان تقضي عليهمغاراتها

ية للقبيلدة اسدتبقامهم واسدترقاقهم، ، اصدبح مدن المصدلحة االقتصدادوبعد تطور االنتداج

ولهددذا زاد عدددد  ،اسددرى الحددرب الددى عبيددد تحول، وهكددذااكثددر ممددا يدداكلون النهددم ينتجددون

 الرقيق وبرزت مالمح الطبقية في المجتمع.

كان النظام العبودي قائما علدى اسدتخدام القدوة فدالرقيق مملدوا للسديد امتالكده لالشدياء 

رة ومددا علددى الرقيددق اال العمددل لتقددديم الخدددمات لالسددياد وبهددذا تددوفرت لدددى الدددول الكبيدد

الظافرة قدوة هائلدة مدن االيددي العاملدة الرخيصدة عدززت مدن قوتهدا االقتصدادية ومكانتهدا 

حيدث  ،السياسية، وفي هذه المرحلة كان تحقيق نوع مدن العدالدة االجتماعيدة صدعب المندال

كان للقوة االعتبار االول
3
. 

                                                 
1

، وانظر 293ص –لقاهرة ا – 1978دار النهضة العربية  –ادارة القوى البشرية في الصناعة  –منصور فهمي  .د 

مكتب العمل  –منظمة العمل العربية  –االجتهادات القضائية الليبية في مجال العمل  –عبد الغني عمرو الرويمض .د

 . 7ص – 1998 –العربي 
2

 –م 1983 -هـ 1403 –لبنان  –مكتبة المدرسة بيروت  –دار الكتاب اللبناني  –اقتصادنا  –محمد باقر الصدر  

 – 1979 –وزيرية  –مطبعة عالء  – 2ط –القانون الدستوري  –نوري الطيف  -دها، وانظر دوما بع 26ص

 .33ص -1972 –تبة القاهرة الحديثة مك – 2ط –تاريخ النظم القانونية واالجتماعية  –محمود السقا  .، د60ص
3

 – 2ط –مطبوعات الجامعية ديوان ال –التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري  –احمية سليمان  

 قبالن سليم .، د25ص – 1976القاهرة – 1ط –تطور الفكر االقتصادي  –راشد البراوي  .، د7ص –الجزائر 
 .26ص – 1964الشركة اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع  –قانون العمل المغربي  –كيروز 
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عيدة وفي هذه المرحلدة كدان النظدام االقتصدادي قائمدا علدى الدرق مدن خدالل عالقدة التب

الدائمة بين العبد والسيد حيث الخضوع المطلق لسلطة الثاني باعتبار االول بمثابة االشدياء 

وفي ظل وضع كهذا ليس هناا عالقات عمل بدالمعنى المتعدارف عليده  ،التي يملكها السيد

، الن ا قدددرا مددن الحريددة فددي ممارسددة عملددهفددي وجددود طددرفين متعاقدددين يمتلددو كددل منهمدد

، عتبدر فدي عدداد االشدياء ال االشدخاصمدن الشخصدية القانونيدة وكدان يالرقيق كان مجدردا 

ولهذا فان عالقة العمل بين السيد والعبد ليست عالقة بين شخصدين قدانونين يتعهدد احددهما 

بالعمددل تحددت اشددراف االخددر لقدداء اجددر معددين وانمددا هددي بمثابددة ممارسددة المالددو )السدديد( 

ى القددول ان االحددرار كددانوا يقومددون فددي لدده )العبددد( وذهددب الددبعض الددالسددلطاته علددى امو

، القددة عمددل صددحيحة مددع اصددحاب االعمددالة بعمددل تددابع مددأجور يددربطهم بعرحدداالت ندداد

الهتمام الجدي فدي تلدو الفتدرةولندرته لم يأخذ ا
4
امدا عدن عالقدات العمدل فدي الحضدارات  .

نسددان، فددان الشددواهد القائمددة لهددا منددذ االف السددنين دليددل واضددح علددى انهددا نتيجددة عمددل اال

 ة التددي تعتبددر العمددل هددو مصدددر االنتدداج والتطددور.وتدددعم هددذا النظريددات القديمددة والحديثدد

فالعراقيون القدماء اهتمدوا بالعمدل واسدتخراج المعدادن مدن بداطن االرض مثدل الرصداص 

، وحدددوا فدي نسيج واالجر وصناعات مختلفدة اخدرىوالحديد والذهب والفضة وصناعة ال

نجدددارين والتجدددار والرعددداه العمدددال البندددائين والخيددداطين والالتشدددريعات الصدددادرة اجدددور 

   وغيرهم.

 ،وعصر لجش يعتبر من العصور الثقافية الراقية في تاريخ فجر السدالالت السدومرية

وقد اكتشفت اثار قيمة لملوا هذه الساللة الذين كان اشدهرهم )اوروكاجيندا( حيدث انده اول 

ق.م ( والدذي  2355د الحكدم فدي حدوالي ) الدذي تسدلم مقاليد ،مصلح اجتمداعي فدي التداريخ

اصدددر مرسددوما بتخفدديض وتنظدديم الضددرائب وارجدداع االراضددي للمعبددد وتخفدديض اجددور 

ومنعهم مدن ابتدزاز امدوال النداس والضدرب علدى ايددي المفسددين واعداد الحريدات  ،الكهنة

العامة
5
. 

عطدي المددين، الدذي كدان ي عات المصدرية القديمده نظدام اسدترقاقوالغت بعض التشدري

، ويصدل االمدر فدي مدين ، وارغامده علدى العمدل لصدالحهالحق للدائن بالتنفيذ على جسم ال

بعض االحيان الى بيعه وفاء للدين الدذي بذمتده 
6
، وهدو وفدي القدرن الخدامس قبدل المديالد .

، اشداد سدوفوكليس بأنشدطة االنسدان وبراعتده، وكدان االدب عصر اوج الحضاره اليونانيده

 .قاطع التي ترفع من شأن العملبالماليوناني يزخر 

وتغيرت الصورة في عصر اسبارطه، حيث تحول الفالسفة والمشدرعون الدى تقدديس 

 لرقيدق واعتبدروه غيدر منداف للطبيعدةاالستعدادات العسكرية، واقر فالسدفة اليوندان نظدام ا

وسدادت لددى الشددعوب القديمدة افكددار عنصدرية متعصدبة مؤداهددا انده توجددد اجنداس تصددلح 

ولالسدددف الشدددديد ان الفكدددر االخالقدددي  السدددياده،واجناس قابلددده للدددرق واالسدددتعباد،للحكدددم و

                                                 
4

، محمد 28ص -1983 –ة المعارف باالسكندرية منشأ – 3ط –عقد العمل  –اصول قانون العمل  –حسن كيرة  .د 

 128ص  –المرجع السابق  –باقر الصدر 
5

 40ص  – 1986 –بغداد  –الوجيز في تاريخ وادي الرافدين  –مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة  –طه باقر  .د 

 . 165ص – 1999 – مطابع العدل –تاريخ النظم القانونية  –عبد الغني عمرو الرويمض  -وما بعدها، وانظر د
6

دراسة  –العمل والعمال والعدالة االجتماعية في االسالم وفي المذاهب الوضعية  –نظرية القيمة  –صالح كركر  .د 

 –القانون الدولي للعمل  –عدنان خليل التالوي  -، د15ص –بدون سنة نشر  –قرطاج  –مطبعة تونس  –مقارنة 

 . 10ص –م 1990هـ  1410 –لى الطبعة االو –المكتبة العربية في جنيف 
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عددن روا العصددر االرسددتقراطي   هاليوندداني عبددر عددن اديولوجيددة االقطدداع القددديم الصددادر

اليوناني، وانحازت لعقلية االقطاع الرجعدي، بوضدعها مصدلحة الفكدر االرسدتقراطي فدوق 

، بأعتبدار العامده او ع علدى حدد تعبيدر افالطدونلحة الرعداالتي هدي مصد المصلحة العامه،

العبيددد هددم الددذين يقومددون بوظددائف العمددل اليدددوي، الددذي احتقددره فالسددفة اليونددان، فالعبددد 

عندهم يؤدي الوظدائف الددنيا، فهدو الدة بيولوجية،وهدذه نظدرة الانسدانية ووصدمة عدار فدي 

ا فلسددفات ارسددطو وهددي نقطددة الضددعف الكبيددرة التددي تعدداني منهدد جبددين الفكددر اليوندداني،

وافالطددون علددى الددرغم مددن عظمددة الفكددر اليوندداني واشددراقه واثددره فددي حضددارة االنسددان 

وفكره ومثله العليا، اال ان هذين الفيلسوفين رغم كونهما من اساطين الفكدر االنسداني علدى 

وهمددا فددي ذلددو انمددا  الندده الددة متكلمددة، فأنهمددا ينظددران الددى العبددد نظددرة الانسددانية، العمددوم،

فقد اقر ارسدطو بوجدود سدادة  ن روا العصر االرستقراطي اليوناني خير تعبير،عران يعب

وضروريا لصدالح االقتصداد اليونداني، وعبيد في المجتمع اليوناني وراى ذلو امرا طبيعيا 

يقول ارسطو بهذا الصدد ان العبدد خلدق للطاعدة والوسديلة الحيدة التدي عليهدا تدوفير الغدذاء 

فددالرق كددان معتددرف بدده كنظددام  ية التددي الغنددى للمدنيددة عنهددا،بأنتدداج الحاجددات الضددرور

اجتماعي واقتصادي الغنى عنده فدي المجتمعدات القديمدة، وان النعديم واللدذه عندد الفالسدفة 

امددا الحرمددان والمعاندداة والتقشددف فهددو لعبيددد االرض او  اليونددان للطبقددة االرسددتقراطية،

القطيع على حد تعبير بعض الفالسفة 
7
. 

مبراطوريددة اليونانيددة علددى الرقيددق فهددو اسدداس االقتصدداد فيهددا، فكددان السدديد وبنيددت اال

لقددد  يشددتري االرض ومددن عليهددا مددن عبيددد، فهددم القددوة العاملددة فددي اغلددب الدددول انددذاا .

وكرهوا البطالدة واعتبروهدا  ازدهرت الحياة االقتصادية بفضل العمل الذي احبه الرومان،

وا يحبددون العمددل فددي الزراعددة، امددا االعمددال وكددان هددي السددبب فددي هددرم االمددم وفنائهددا،

الصناعية فكان اغلب العاملين فيها من العبيد، واعتبدروا التجدارة عمدال غيدر شدريف النهدا 

 تقوم بشراء الحاجات بأرخص االثمان وبيعها بأسعار مرتفعة.

عمدال او يمنحدوهم وبصورة عامة فأن الرومدان لدم يقددروا قيمدة العمدل ولدم ينصدفوا ال

وحرياتهمحقوقهم 
8
. 

ويبدو واضدحا ان الحضدارات القديمدة التوجدد فيهدا عالقدات عمدل محدددة قائمدة علدى 

اسس ومباديء قانونية او عرفية معينة، ولم تكن قوة العمل اال سلعة او بضاعة يتحكم فدي 

سوقها االشراف والنبالء، اما بالنسبة الى الديانتين اليهوديدة والمسديحية ونظرتهمدا للعمدل، 

فددي العمددل الزراعددي وتربيددة  ود عملددوا ايددام النبددي سددليمان فددي مختلددف االعمددال،فددأن اليهدد

واهتمدددوا بالتجدددارة وكدددانوا ينقسدددمون الدددى طبقتدددين  الماشدددية وزراعدددة الكدددروم والزيتدددون،

متميددزتين همددا العبرانيددون االحددرار والعبرانيددون المددذنبون واسددرى الحددرب الددذين كددانوا 

خدددما للعبددرانيين االحددرار، واكددد السدديد المسدديح يتحملددون اشددق االعمددال ويتخددذون عبيدددا و

لدديس بددالخبز وحددده يحيددا االنسددان،وطوبى للجيدداع  علددى العمددل فددي اقددوال متعددددة منهددا،

                                                 
7

 .219ص –القاهرة  –مطبعة الحلبي  – 2ج –احياء علوم الدين  –ابو حامد الغزالي  

8
عبدد السدميع  .، د12ص –1987 –الددار الجامعيدة  –ن العمل قانو –مجدي يحيى مطر  -حمدي عبد الرحمن، د .د 

 . 19ص – 1975 –مكتبة وهبة بعابدين  –مقومات االقتصاد االسالمي  –المصري 
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والتكندزوا النفسدكم كندوزا علدى االرض ولكدن اكندزوا  والعطاشى الى البر النهم يشبعون،

لقدس سدان بدول مبددأ وكان السيد المسيح يعمل بنفسده، ووضدع ا النفسكم كنوزا في السماء،

اجبارية العمل بقوله )ان الذي اليعمل اليأكل (
9
 . 

 

 ثانيا : عالقات العمل في القرون الوسطى 
 مرحلة االقطاع  .أ 

في هذه المرحلة كان هناا سادة االرض والعبيد وبلغ الغندى درجدة كبيدرة حيدث كبدار 

عالقدة االقطداعي  ، وكاندتالددخل والفقدراء االغنياء واالغنياء ومتوسطو الدخل ومحددودو

، اذ اسدتحوذ نفدر قليدل مدن االقطداع  انى فيهدا االخيدر الجدوع واالضدطهادبالفالا تسلطية ع

، تداركين الغالبيدة العظمدى علدى الطدوى الراضدي الزراعيدة مسدتغلين خيراتهداعلى اجود ا

يعتاشون بما يتصدقونه عليهم من قوت ال يكداد يسدد رمقهدم، لقداء كددهم وجهددهم واتعدابهم 

، لتحقيق كدل مدا يجلدب الخيدر والسدعادة والرفداه اعمالهم الشاقة في الليل والنهارية والمضن

 للسادة .

، قددانون يعطديهم حقددا فددي ذلددولقدد كددان مددالكو العبيدد يعتبددرون االرقدداء ملكدا لهددم وان ال

، صداحبه، ولالخيدر حدق بيعده او قتلدهفالعبد من وجهدة النظدر القانونيدة كدان مداال مملوكدا ل

 .ا كانت له اسرته وبعض استثماراتهلم يكن ملكا تاما لالقطاعي وانم بينما الفالا

، ولهددذا فددان لديدده بعددض االهتمددام فددي رفددع فالا يعطددي قسددما مددن عملدده لالقطدداعيفددال

انتاجية عمله ، وعليه فعالقات االنتاج االقطاعيه تعتبر شكال متطورا قياسدا علدى المرحلدة 

السابقة 
10
. 

د مجتمدع العبوديدة، نتيجدة للتناقضدات التدي كاندت تعمدل لقد نشا المجتمع االقطاعي بعد

فددي الثدداني، وان اسدداس هددذه التناقضددات هددو التنددافس بددين عالقددات النظددام العبددودي ونمددو 

 لة في حياة المجتمع العبدودي عائقدةالقوى المنتجة، اذ اصبحت تلو العالقات بعد فترة طوي

النهدا فسدحت المجدال امدام االسدياد عن نمو االنتاج وعقبة فدي سدبيله مدن نداحيتين، االولدى 

الستغالل العبيدد بوصدفهم القدوة المنتجدة اسدتغالال وحشديا، فتهداوى االف العبيدد فدي ميددان 

لمنتجدة المتمثلدة فدي اولئدو االعمل، لهذا السبب، وهدذا كلدف االنتداج نقصدا كبيدرا فدي القدوة 

الفالحين والحدرفيين  ، واالخرى الن تلو العالقات حولت بالتدريج اكثر االحرار منالعبيد

عدن الى عبيد ففقد المجتمع بسبب ذلو جيشه وجنوده االحرار الذين كان المجتمع سيحصل 

، وهكددذا ادى النظددام يددد المنتجددينيل مسددتمر مددن العبطريددق غددزواتهم المتالحقددة علددى سدد

لعبودي الى التبذير بالقوى المنتجة الداخلية والعجدز عدن اسدتيراد قدوى منتجدة جديددة عدن ا

، ان تقدوض قدوى االنتداجق الغزو واالسر، وكان الجل هذا التناقض الشديد بينه وبين طري

وفدي اوربدا كاندت فدي هدذه الفتدرة طبقده تددعى  .مع العبودي وخلف النظام االقطداعيالمجت

بعبيد االرض ، هم الفالحون الملتصقون بها ، بحيث ال يتركونها وان انتقلدت االرض الدى 

 .ر التجارة اختفت الطبقة المذكورةالصناعي وازدها مالو جديد ، وبعد التطور
                                                 

  28ص  –المرجع السابق  –حسن كيرة . د 9
10

سلسلة  –دار الرشيد للنشر  –وزارة الثقافة واالعالم  –حول عالقات العمل في المصنع  –عدنان رموف  .د 

عربه هن الروسية احمد  –المادية التاريخية  –، وانظر فاكيلي و.م كوفالزون 9ص – 1979سنة  –( 68دراسات ) 

 .156ص  – 1970 –دمشق  –دار الجماهير  –داوود 
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الحددين، المتقدددم ذكددره يقددوم علددى الددوالء المتبددادل بددين االقطدداعيين والفكمددا ان النظددام 

، ويقدوم هدذا ي عنددما يتعدرض لالعتدداء او الغدزوفاالخيرون يقومون بالدفاع عن االقطاع

خاصة بهم الن الحرية في ممارسة بعض النشاطات االخير بمنحهم نوعا م
11
. 

 

 مرحلة نظام الطوائف  .ب 

عرف نظام الطوائف المهنية، بعد ان تكونت المدن، وازدهرت الحياة، حيث تم االخدذ 

، ل فدي بعدض الحدرف واالعمدال المحدددةوتخصص الدبعض مدن العمدا بمبدا تقسيم العمل،

لعالقدات ، ولم والعمال الدذين يشدتغلون لحسدابهمفكان هناا اساتذة المهنة والمتدربون عنده

تحولدت مدع مدرور الدزمن الدى  ،د واعدراف مهنيدةيدالطيبدة فيمدا بيدنهم تكوندت عدادات وتقال

قوانين تدنظم العالقدات بدين ابنداء هدذه الطائفدة بمدا يحقدق مصدالحهم ويضدمن لهدم السديطرة 

، وغلق االبواب امام أي منافسة او دخدول الدى هدذه ى السوق واحتكار المواد والخدماتعل

، وقدد 1789، وبقي هذا الوضدع حتدى قيدام الثدورة الفرنسدية فدي سدنة  الحرف والصناعات

اشرنا انفا الى ان نظام االقطاع حال دون ظهور عالقات عمدل بدالمفهوم الحدديث وخاصدة 

، وفددي الفتددرة التددي نحددن بصددددها، فتددرة القددرون الوسددطى قددام نظددام فددي مجددال الزراعددة

عة او حرفدة الل محترفي كل صدنافمن خ .بخلق عالقات عمل منظمة الى حد ماالطوائف 

، تضع نظاما يحكم اعمال تلو الصناعة او الحرفة وما يتعلق بهدا تتشكل طائفة تختص بهم

، وكانددت الطائفددة واوقددات العمددل والراحددة واالجددازات مددن وضددع شددروط العمددل واالجددور

 ي المقدمدة شديخ الطائفدة اوتقوم على اسداس مبددا التددرج الطبقدي بدين اعضدائها، فيكدون فد

ضددعه ثددم الصددبي تحددت التمددرين، ويتضددمن النظددام الددذي ت ، ثددم العامددل او العريددف،المعلددم

رقية من درجة الى درجة اخرى الطائفة الشروط المطلوبة للت
12
فالترقية الى درجة اعلى  .

فدي ، وكاندت اغلدب قواعدد التنظديم لعمدل الطائفدة تبددو ال تتم اال بعد اجراء امتحدان خداص

الجدور كدان يدتم ولكن الحقيقة غير ذلدو، فلغدرض مندع ارتفداع ا ،ظاهرها لمصلحة العمال

، ولمسايرة تعاليم الكنيسة منع العمل في ايدام االعيداد وفدي ايدام االحداد  تحديد حد اقصى لها

 .لطائفة من المنافسة غير المشروعةومنع العمل في المنازل، لغرض حماية شيوخ ا

لسدماا للشدخص بدان يحتدرف حرفدة مدن ولكن ما انتهى اليه النظدام المتقددم مدن عددم ا

ى مرتبدة المعلمدين، حيدث اصدبح الحرف اال بموافقة الطائفة الخاصة بها، وعددم الترقدي الد

كبيدرة بددين رقدي وراثيدا ينحصدر فدي ابنداء المعلمدين وافدراد اسدرهم، وبدرزت الفدوارق الالت

                                                 
11

 –النظرية العامة في عقد العمل  –فتحي المرصفاوي  .، وانظر د133ص –المرجع السابق  –محمد باقر الصدر  

المرجع  –مجدي يحي مطر  .حمدي عبد الرحمن، د .، د67ص – 1973 –ليبيا  –بنغازي  –المكتبة الوطنية 

 .13ص –السابق 
12

لحرفة بسلطة واسعة في ادارة شؤون المهنة، فهو الذي يسهر على حسن اتباع قوانينها ومراعاة ) يتمتع شيخ ا 

تقاليدها من قبل االعضاء، واليه ترفع الشكاوى على افراد المهنة من قبل زمالئهم او زبائنهم فيقضي فيها وفقا لما 

مثال بمنع المذنب من افراد المهنة من  يقتضيه عرف المهنة، ويفرض على المذنبين من ابنائها العقوبات، فيأمر

مزاولة عمله مدة من الزمن او يأمر بأغالق دكانه ان كان في المعلمين، وقد يقرر طرده من الحرفة، ويصل به 

االمر احيانا الى التوسا لدى مشايخ الحرف االخرى ليحول دون قبوله فيها، وقد يكتفي بتغريمه بوليمة لجميع 

بقص غرة شعره لتشهيره، اما شيخ المشايخ فوظيفته وراثية، ويمارس سلطته على مشايخ  اعضاء الحرفة او يأمر

الحرف واعضائها وهي سلطة قوية، وتتجاوز العقوبات التي يفرضها عليهم الحدود المسلكية لتصل الى الجلد 

، 41ص –طبع  بدون سنة –مطبعة االتحاد بدمشق  – 3ط –التشريعات االجتماعية  –فؤاد دهمان .د .(والسجن

 .10ص – 1995 –بيروت  –عربية محمد حسين منصور قانون العمل في مصر ولبنان دار النهضة ال .وانظر د
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ات ، ورافددق هددذا بدايددة ظهددور الراسددمالية، وتكددوين الصددناعالعمددال واصددحاب االعمددال

، مما خلق سخطا فدي نفدوس العمدال دفعهدم السعار وقلة االجور وصعوبة العيشوارتفاع ا

 للدفاع عن مصالحهم.الى التجمع وتشكيل منظمات 

وقد انهار النظام المتقدم الذي حكم العمدل الحرفدي والمهندي بطريقدة جامددة وقفدت فدي 

الصدناعية التدي ظهدرت  وجه التطور، وعرقلت االنتقال من مهنة الى اخرى نتيجدة للثدورة

في انكلترا في اواخر القرن الثامن عشر
13
 . 

 

 عالقات العمل في المرحلتين الرأسمالية واالشتراكية: المطلب الثاني

لقد حدث فدي القدرن الثدامن عشدر تطدور كبيدر فدي التكنولوجيدا، حلدت فيده االلدة محدل 

لتدي اسدتغلت جهدود العمل اليدوي وتكونت في هذه الفترة طبقدة اصدحاب رموس االمدوال ا

العمدال اسددتغالال بشددعا ممدا دفددع بعددض المصدلحين والمفكددرين الددى وجدوب تددوفير الحمايددة 

المطلوبة لهم بمنحهم قدرا من الحرية وتحديد لساعات العمل واالجور، وكان لهذه االفكدار 

لهددذا مسدداهمة كبيددرة فددي تحقيددق بعددض المزايددا للعدداملين وطددرا الدددعوات االشددتراكية و

 : ا المطلب كما يليسنتناول هذ

 اوال: عالقات العمل في المرحله الرأسمالية 

 : عالقات العمل في المرحلة االشتراكية ياثان

 

 اوال: عالقات العمل في المرحلة الرأسمالية 

، كونده اصدبح مشدكلة تاريخيدة وعقبدة فدي وجده عد ان بدأ النظام االقطداعي يحتضدرب 

التاريخيددة قددد خلقددت هددذا الحددل مدداثال فددي  ، تتطلددب حددال حاسددما، كانددت الشددروطاالنتدداج

، بوصددفها لنظددام االقطدداعيت علددى المسددرا االجتمدداعي، لتواجدده االراسددمالية التددي بددرز

، ظله حتى اذا اكتمل نموه قضى عليه، وكسب المعركدة، الذي نما في النقيض التاريخي له

االقتصدادي  وهكذا يصف لنا ماركس نشوء المجتمدع الراسدمالي بقولده : )لقدد خدرج النظدام

بثدداق الراسددمالي مددن احشدداء النظددام االقتصددادي االقطدداعي وانحددالل احدددهما ادى الددى ان

 .العناصر التكوينيه للثاني (

فمددع حلددول القددرن السددابع عشددر تطددورت عالقددات العمددل لددتالئم اسددلوب االنتدداج فددي 

يدة هدي ، فقدد كاندت الصدناعات المنزلة التجاريدة والراسدمالية الصدناعيةمرحلتي الراسدمالي

، لكن انتاجها كدان قلديال، وبزيدادة االنتداج وزيدادة مراحل النظام الراسمالي الصناعي اولى

، ظهرت في هذه المرحلة فئة منتجة هدي فئدة الصدناع وعلدى يددها انتعشدت اعداد المنتجين

مدا توسدعت لتشدمل ، وانصدر علدى االتجدار بدالمواد الزراعيدةاالسواق التجارية التدي لدم تقت

. وفي منتصف القدرن الثدامن عشدر حددث تطدور كبيدر فدي التكنولوجيدا مصنعةالمنتجات ال

حيث تم اختراع القوة الميكانيكية واسدتخدمت االلدة محدل العمدل اليددوي وانتقلدت الصدناعة 

                                                 
13

 1ط –االسكندرية  –المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر  –قانون العمل الليبي  –محمد عبد الخالق عمر  .د 

دار  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  –نون العمل قا –يوسف الياس  .عدنان العابد، د .، د14ص  – 1970 –

 –المكتب الجامعي الحديث  –التشريعات االجتماعية العمالية االسرية  –محمد شفيق  .، د1980 – 1ط –المعرفة 

 وما بعدها 7ص – 1986 –االسكندرية 
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من البيوت الى المدن، وهدذا مدا اطلدق عليده الثدورة الصدناعية التدي احلدت المصدانع االليدة 

، وانلو القوى االلية بددال مدن قدوى االنسدان او الحيدالمتطورة محل المعدات الحرفية، وكذ

وكلمة الثورة الصناعية تستخدم لتغطي كال مدن النمدو المدذهل والتطدور السدريع لالسداليب 

 .ق عليه بالظاهرة المتفجرة للتطورالفنية الحديثة او ما اطل

الفتددرة طبقددة اصددحاب رموس االمددوال، الددذين يملكددون امكانددات  لقددد تكونددت فددي هددذه

، والعمددال مجبددرون علددى اداء الثددرواتهددم لهددم سددوى جنددي االربدداا وزيددادة  ، المةضددخ

االعمددال لقدداء اجددور زهيدددة ال تكدداد تسددد رمقهددم، يقابلهددا االربدداا الطائلددة التددي هددي نتيجددة 

جهود العمدال الصدحاب رموس االمدوال الدذين كدان نفدوذهم يقدوى بزيدادة االربداا ، التدي 

لذين ال حول لهم وال قوةتزيد من قسوتهم على العاملين ا
14
 . 

لقد هبطت االجور كثيرا ، وكتب احد اصحاب االعمال الفرنسيين فدي القدرن الثدامن   

عشر يقول : ) ومن اهم االمور ابقاء العامل في حاجة دائمة الى العمل ، وان ال ننسى ابدا 

واكثدر شداطا ان اجر العامل اذا كان زهيدا عاد على الصناعة بالفائددة وجعدل العامدل اشدد ن

تمشيا مع مبادىء االستقامة واالخالق واوفى الى تنفيذ مشيئة الطبقة النبيلده صداحبة االمدر 

والنهي ( .
15

 

تدداريخ الراسدمالية، بفجددائع وكددوارث يقددل نظيرهدا فددي التدداريخ وتناقضددات  لقدد امددتأ  

 وفراغ كبير حصل بسبب االستغناء عدن ،واضحة بين المصالح العامة والمصالح الخاصة

، بالوان من الظلدم بدال عن القيم الخلقية والروحية الكيان الخلقي والروحي للمجتمع، فامتأ

، التدي هدي سدالا االتجاه الى فكرة الحرية المطلقةوالجشع، وهذا دفع الرأسماليين انفسهم ب

المجدد والثدروة علدى جمداجم ضارب بيد االقوياء، يشق لهدم الطريدق، ويعبدد امدامهم سدبيل 

 .االخرين

سلعة خاضعة لقدوانين العدرض وتحقق بفعل هذه الحرية الراسمالية ان اصبح االنسان 

علددى مددا يتطلبدده االنتدداج الراسددمالي، ، فعنددد زيددادة عدددد المعددروض مددن العمددال والطلددب

، وال يهمده ان الدى تحقيدق االربداا وزيدادة الثدروة، الن الراسدمالي يهددف انخفض سعرهم

خفض االجدور الدى الحدد الدذي ال تكفديهم لسدد حاجداتهم هذا على شقاء االخدرين، فتدن يتحقق

االساسية ، كما يطرد عددا من العمال الذين ال يرغب في اسدتمرارهم فدي العمدل ويتدركهم 

يقاسددون االم المددوت جوعددا ال لسددبب اال من النظددام الراسددمالي منحدده حريددة مطلقددة ) وال 

الراسدمالي يقددم لهدم بصيصدا ال من الدمار والمدوت جوعدا مدادام االقتصداد باس على العم

من االمل، وكوة من نور ولكن ماهو هذا االمل، الذي يبعثه في نفوسهم، انه هو االمدل فدي 

، أي وهللا ان هددذا هددو االمددل الددذي يقدمدده ض عددددهم بسددبب تددراكم البددؤس والمددرضانخفددا

لبدؤس ، قائال لهم اصبرو ا قليال حتى يصرع الجوع واقانون الحديدي لالجور الى العمالال

                                                 
14

بدون دار نشر وبدون سنة نشر –مع تطور النظم االجتماعية وأثرها في الفرد والمجت–حسين عبد الحميد احمد -د 

ترجمة كامل  –برنامج الضمان االجتماعي في الواليات المتحدة االمريكية  –، وانظر تشارلز شوتالن  117ص –

 وما بعدها . 23ص –بدون سنة طبع –مطبعة المعرفة  –ابراهيم 
15

ادارة  –منصور فهمي . ، د13ص  –المرجع السابق  –حول عالقات العمل في المصنع  –عدنان رموف .د 

 –مصطفى عبد هللا خشيم  .، د305ص  1978-القاهرة –دار النهضة العربية –القوى البشرية في الصناعة 

 –هيز  -ج–، كارلتون  189ص  -1994-الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واالعالن  –موسوعة علم السياسة 

المكتب التجاري للطباعة  –منشورات  –ريب احمد عبد الباقي تع –الثورة الصناعية ونتائجها السياسية واالجتماعية 

 .8ص1962بيروت  -2ط–والنشر والتوزيع 
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، فيقل عددكم ويصبح العدرض مسداويا للطلدب فترتفدع اجدوركم، وتتحسدن ما كبيرا منكمقس

حالتكم (
16
 . 

، لفراغدده ، واسدتغالال بشدعا مدن النظدام الراسدماليلقدد عاندت االنسدانية اهدواال مروعدة

وطريقتدده الخاصددة فددي الحيدداة، وسددتبقى تلددو االالم والمعاندداة،  ،الروحددي وخوائدده الخلقددي

تاريخ النظام الرأسمالي، ودليال واضحا على ان الحرية المطلقدة مدن افتدو  وصمة عار في

 .فضعها امعانا في التدمير والخراباسلحة االنسان باالنسان وا

وفددي ضددوء ماتقدددم فددأن اصددواتا لددبعض المفكددرين والمصددلحين كانددت تعلددو بددين فتددرة 

وتدوفير الحمايدة واخرى، تطالب بوجوب حماية العاملين من سوء االستغالل واالضدطهاد 

المطلوبة لهم بمنحهم قدرا مدن الحريدة وتحديددا لسداعات العمدل واالجدور وتبندي ضدمانات 

للعاملين من االخطار التي يتعرضون لها من جدراء العمل،ومهددت هدذه الصديحات للثدورة 

الفرنسية واطلق عليها فلسفة التنوير، وساهمت في تقدويض نظدام االقطداع واحدالل النظدام 

 . الرأسمالي

 لقد ساعدت فلسفة التنوير على ذيدوع الفكدر البرجدوازي التقددمي الدذي قداوم االقطداع،

 فقد اكد فولتير علدى احتدرام حقدوق االنسدان، واعلدن بدايدة عصدر االيمدان بالعقدل والحريدة

هداجم جدان جداا روسدو فدي كتابده العقدد االجتمداعي وانتقد الكنيسدة وسدخر مدن االقطداع و

ولهددذا  ر الملكيددة الفرديددة هددي اصددل الشددرورداد االقطدداع واعتبددطغيددان ملكيددة الفددرد واسددتب

نادى بالعودة الى الطبيعة، فكل شيء جميل مادام من صنع الخالق، وكل شي يلحقه الددمار 

اذا مامسددته يددد االنسددان، هددذا ماقالدده، وطالددب بالعدالددة واالخدداء والمسدداواة، وهددي مبدداديء 

 .لة امتيدازات الطبقدة االرسدتقراطيةادت بازاالثورة الفرنسية التي قوضت نظام االقطاع ون

وبهددذا سدداهمت فلسددفة التنددوير فددي انتصددار الفكددر البرجددوازي وحلددت البرجوازيددة محددل 

االقطاع
17
 . 

وقد اصبح من حق كل فرد اختيار عمله بحرية مطلقدة دون أي قيدد او تددخل مدن قبدل 

فدي اداتهم بالحريدة أي كان، وبدرز مدن خدالل كتابدات المفكدرين الفرنسديين والغدربيين ومند

دعدده يمددر( ومعلددوم ان المبدددا المتقدددم قيددد القددانون مددن  جميددع المجدداالت مبدددأ )دعدده يعمددل

ة وبعددد قيددام الثددورة الصددناعي .لعالقددات بددين العمددال واصددحاب العمددلالتدددخل فددي تنظدديم ا

ازدادت البطالدددة، وتعقددددت العالقدددات بدددين العمدددال  ،وتوسدددع الصدددناعات واسدددتخدام االلددده

باهضدا  امل ، واصبح العمال في ظل مبدأ الحرية المطلقة للعمل، يدفعون ثمنواصحاب الع

انخفضددت االجددور وانعدددمت االقتصددادية مددن الددذل والتعسددف واالسددتغالل و بفعددل الحاجددة 

 .الضمانات

وهذا دل علدى فشدل حريدة العمدل ومبددأ سدلطان االرادة فدي انصداف العداملين وتنظديم 

الى التدخل المباشدر مدن قبدل الددول لتنظديم عالقدات  عالقاتهم مع اصحاب االعمال، وادى

صددر فدي فرنسدا اول قدانون اجتمداعي  1841 \مدارس  22العمل وانصاف العاملين ففدي 

ينظم عمل االطفال وبعدض الجواندب االجتماعيدة، ولكدن معارضدة اصدحاب العمدل حالدت 

                                                 
16

العالقات العمالية واالنسانية وايديولوجيتها  –لبيب السعيد  .، د217ص  –المرجع السابق  –محمد باقر الصدر  

 .123ص  -1961 –القاهرة  –دار الكرنو للنشر والطبع والتوزيع  –في المجتمع العربي 
17

يا الوس -فتحي عبد الصبور .، د 488ص -بدون سنة طبع– 2ج –االقتصاد السياسي  –عبد الحكيم الرفاعي  .د 

،  15المرجع السابق ص -محمد يحيى مطر .د -حمدي عبد الرحمن .، د31ص 1985-1ج –في قانون العمل 

 . P -239 1964. 18المرجع السابق ص–عقد العمل  –دفتحي المرصفاوي 
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ت العمدل ، تدم فيده تحديدد سداعا1848وتم وضدع برندامج اجتمداعي فدي سدنة  دون تطبيقه .

لدة ورشدات عمدل للقضداء بعشر ساعات والحد من المضاربة في االيدي العاملة وفدتح الدو

، 1849، لكددن هدذه االصددالحات وغيرهدا لدم تسددتمر طدويال والغيددت فدي سددنة علدى البطالدة

وكانددت هندداا محدداوالت متكددررة تهدددف الددى تحقيددق نددوع مددن البددذل االجتمدداعي )السدديما 

اي السدنة 1884ا كلها باءت بالفشل الدى ان حلدت سدنة اال انه1860,1864,1874سنوات 

التددي شددرعت فيهددا الجمهوريددة الثالثددة فددي احددداث تغيددرات واصددالحات عميقددة فددي مجددال 

صددر ، الذي العمل الحديثعالقات العمل، التي مهدت لوضع ما اتفق على تسميته بقانون 

ق ضمانات للعمدال حيث اعقبته سلسلة من التشريعات بأتجاه تحقي1884 –مارس  -21في 

والحد من مبدء سلطان االرادة وحرية التعاقد .
18

 

ولكل ما تقدم تبنت اغلب الدول االوربية في نهاية القدرن الماضدي سياسدة التددخل فدي 

ونتيجدة  ووجدت التشريعات المستقلة التي تنضم عالقدات العمدل. ،شؤون االقتصاد والعمل

ومددا طرحتدده الثددورة الصددناعية مددن احددداث  ضدداع السدديئة التددي عاشددتها الطبقددة العاملددةولال

داة اومشكالت ادت الى دفع المصدلحين والمفكدرين فدي بدايدة القدرن التاسدع عشدر الدى المند

 والكتابة وطرا الدعوات االشتراكية في انحاء متعددة في العالم .

، 1917والبد من التنويه الى ان االفكار االشتراكية ونجاا الثورة السدوفيتية فدي سدنة 

رت تددأثيرا واضددحا فددي النظددام الرأسددمالي وبدددأت الدددول الرأسددمالية بالتدددخل واالهتمددام اثدد

وكددان للدراسددات  ،بتحسددين وضددع الطبقددة العاملددة السددباب سياسددية واقتصددادية واجتماعيددة

واالراء والمقترحات التي قدمها الفقه لتصحيح االوضاع السيئة ووجوب تحسينها دور فدي 

ما اليمكن ان نغفل الدور المؤثر للمنظمدات الدوليدة فدي تطدور تطور التشريعات العمالية ك

هدددات الدوليددة والدراسددات قدمددة مددن خددالل التوصدديات واالتفاقيددات والمعاتالتشددريعات الم

 .واالبحاث

ولهددذا نسددتطيع القددول ان التطددور المسددتمر والسددريع لتشددريعات العمددل تحقددق بفعددل 

افيةعوامل مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وثق
19
. 

 

   : عالقات العمل في المرحلة االشتراكيةثانيا

ان فكرة االشتراكية كانت تساور المفكرين منذ اقدم العصور فلقدد دعدا اليهدا افالطدون 

وطبقهددا المسدديحيون فددي اوائددل عهددد  ،وكددذلو تومدداس مددور فددي طوباويتدده ،فددي جمهوريتدده

شدونغ شدو ( وهدو مدن اتبداع ونادى بها بعض الفالسفة الصينيين ومدنهم ) توندغ  ،المسيحية

كونفوشيوس فقد اوضح بأن تراكم الثروة في جانب يعني نضدوبها فدي الجاندب االخدر وان 

ركبه الغرور والفقر يركبه الكروبثراء المرء ي
20
. 

                                                 
18

الكتاب االول من مباديء اقتصاد  –العمل وتشغيل العمال والسكان والقوى العاملة  –صادق مهدي السعيد -د 

الخدمة  –سعد عبد السالم حبيب  .، د 52ص 1978 –بغداد  –مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية  –وتشريع العمل 

 ومابعدها . 793ص  –ش بدون سنة ن –مكتبة النهظة المصرية  –االجتماعية العمالية 
19

وزارة التعليم العالي  –المدخل لدراسة القانون  -زهير البشير .علي محمد بدير، د .عبد الباقي البكري، د .د 

 . 177بدون سنة طبع ص –جامعة الموصل  -دار الكتب للطباعة والنشر –والبحث العلمي 
20

اثرى المرء ركبه الغرور، واذا افتقر ركبته  )اذا تراكمت الثروة في جانب نضبت في الجانب االخر، واذا 

الكروب، والكروب تسوق الناس الى السرقة والغرور يجعلهم غالظ القلوب، ومن شأن الحاكم الصالح ان يعتبر 

فيعين موضع الداء ويحتفظ باالتزان بحيث يتمكن الغني ان يتميز بنفسه البماله، وبحيث يتحرر الفقير من عبودية 

، في التكوين، دار العلم للماليين الديمقراطية -عطا بكري.د ،واالضطراب( مجتمع من غوائل الفقرلق فيسلم الالق
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والبددد مددن التأكيددد علددى ان المعاندداة النضددالية والعددوز المددادي الددذي عاشددته الطبقددات 

نها من الحقوق اديا الى انتشار االفكدار االشدتراكية الكادحة واتساعها عموديا وافقيا وحرما

وكدان جميدع العداملين ينظدرون الدى االشدتراكية  ،التي كاندت تعبدر عدن امدال تلدو الطبقدات

 .نقلهم الى مجتمع الرفاهية والعدلبأنها النظام الي سي

دت المددذاهب االشددتراكية وكددان بددين بعضددها والددبعض االخددر اخددتالف كبيددر لقددد تعددد

و الفكدر االقتصدادي بدين ندوعين مدن االشدتراكية همدا االشدتراكية الخياليدة او وفرق مؤرخد

 :علمية وسنتناولهما تباعا كما يليالطوباوية واالشتراكية الماركسية او ال

 االشتراكية الخيالية ) الطوباوية (  .أ 

 االشتراكية الماركسية ) العلمية (   .ب 

 

 االشتراكية الخيالية ) الطوباوية ( . أ

الشددتراكية كددانوا قددد تددأثروا بمسدداوئ النضددم االجتماعيددة واالقتصددادية ان الددداعين ل

 ،السددائدة فحدداولوا مددن خددالل التصددورات وصددف عددالم اشددتراكي تنعدددم فيدده هددذه المسدداوئ

 ،وكانت افكارهم التهدف الى القضاء علدى الملكيدة الفرديدة الدوات ووسدائل االنتداج تمامدا

ارها ملكية غير مستقلة تضمن تحقيق وضيفتها وانما االبقاء عليها في حدود معينة واستمر

 االجتماعية .

لقددد اتخددذت االشددتراكية االصددالحية موقفددا وسددطا مددن الملكيددة ينحصددر بددين المددذاهب 

ي تطالددب بااللغدداء المطلددق لحددق التددي تقدددس الملكيددة وبددين المددذاهب الشدديوعية التدد ةالفرديدد

ما يمثل االراء المعتدلة ولدذلو ملو الخاص وهناا اتجاهان لالشتراكية االصالحية احدهالت

تسمى باالشتراكية االصالحية او المعتدلة واالخر يتمثدل فدي االراء المتطرفدة التدي ذهبدت 

 لحلول ومقترحات خيالية وغير واقعية وتسمى باالشتراكية الخيالية .

وفي ظروف شاذة وصعبة للغايدة بدرز عددد مدن المفكدرين ممدن اسدتيقظت ضدمائرهم 

مدن دمائهدا وكرامتهدا رافعدين اصدواتهم لخلدق نظدام  النسانية من ثمن فدادال ما دفعته ابفع

اجتمداعي جديدد يكدون قدادرا علدى تحقيدق ندوع مدن العدالدة والسدعادة للمجتمدع وهدؤالء هددم 

االشتراكيون االوائل ومنهم :
21
  

 

 لدم ينداد بالغداء الملكيده الفرديدة وانمدا ندادى بنظدام  :هنري سدان سديمون ومدرسدته

بعد مساوءها، وهاجم بعض تالمذته وانتقددوا نظدام الوراثدة والملكيدة جديد لها يست

الخاصدددة، ودعدددا سددديمون الدددى ضدددرورة الرقابدددة المشددداعية علدددى ادوات االنتددداج 

                                                                                                                        
 1965 -القاهرة  –دار العلم  –االشتراكية والفكر االشتراكي - جالل يحيى. ظر دنوا 196،ص 1952بيروت 

 .36ص
21

س مور في القرن السادس عشر )ويرجع مصطلح طوبائي الى لفظ طوبيا، وهو عنوان قصة خيالية وضعها توما 

 عن مجتمع مثالي على غرار جمهورية افالطون، وهاجم فيها المباديء االجتماعية في عصره، ويفضل بعض
عبد الكريم احمد -الكتاب تسميتها باالشتركية غير العلمية بأعتبار ان مبعثها العطف على الطبقات المستغلة ( انظر د

تاريخ الفكر  -لبيب شقير.، د16ص 1975 –القاهرة  –االنكلومصرية  مكتبة -مباديء التنظيم السياسي –

المرجع  –مصطفى عبد هللا خشيم  .د ، 213دون سنة طبع ص –مصرللطباعة والنشر  -ة ضدار النه –االقتصادي 

 . 180السابق ص
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ووجوب تطبيدق نظدام تكدون فيده الكفداءة والجددارة مقياسدا لمركزاالنسدان وكدذلو 

 الخدمة المؤداة مقياسا لقيمة الجزاء .

 م الملكيدة المطلقدة يتعدارض مدع العدالدة واعتبدره عقبدة فورييه: اعتبر فورييه نظا

واالنتاجية ، والبد من احد امرين فاما الغامه او اصدالحه ، لهدذا في سبيل الحرية 

فدان فورييده حدداول اصدالا عيدوب ومسدداوىء الملكيده مدع االبقدداء عليهدا ، ولكندده 

 .العمليةيصعب تحقيقه من الناحية  تطرف في ذلو واقترا نظاما تعاونيا جماعيا

 :اعتبددر بددرودون الملكيددة الخاصددة سددرقة، وقددال ان الملكيددة هددي السددرقة  بددرودون

، ، وهدو المبدرر الوحيدد للملكيدةواعتبر العمل هو المصدر الوحيد للثروة واالنتاج

وان وصف برودون للملكية بالسدرقة لدم يكدن يريدد منده انكدار حدق الملكيدة وانمدا 

الملكيددة للحصددول علددى دخددل غيددر  كددان يريددد مددن وراء ذلددو مناهضددة اسددتغالل

 مكتسب عن طريق العمل . 

 :مدن االوائدل الدذين دعدوا  اعتبر البعض الفيلسوف االلماني الشهير )فيخته( فيخته

الى االشتراكية، النه صاغ في فقه القانون نظرية خلص منها الى ان على الدولدة 

شدتراكية مثدال ، واعتبدر الدولدة االكدل فدرد عمدال يعملده واجدرا يتقاضداهان تكفل ل

مكن تطبيق حدق الدولة الكاملة التي تسيطر على نواحي النشاط االنتاجي، بحيث ي

 . العمل الذي نادى به

 وهدو مؤسدس االشدتراكية البريطانيدة ، وقدد اعتبدر الملكيدة مصددر  :روبرت اوين

ة لمنظمة اجتماعية واصالحيةاالثام والشرور واسس جمعية الفابيين كنوا
22
. 

العددرض يتضددح ان االراء التددي قيلددت فددي االشددتراكية الخياليددة او ومددن خددالل هددذا 

االصددالحية هددي اراء توفيقيددة تفتقددر الددى العلميددة لعدددم اعتمادهددا علددى المنطددق والتحليددل 

العلمي، فهي قائمة على اساس التصور والخيال، دون تحديدها لحلول جذرية ثورية تعدالج 

ي ينعدم فيده االسدتغالل عدن طريدق سدن القدوانين قيام عالم اشتراكانها تقترا  ،الواقع القائم

ة والتشريعات، دون ان تعدالج موضدوع الغداء النظدام الراسدمالي، وتحويدل الملكيدة الخاصد

ة فددي معالجددة وضددع ، وتعتمددد علددى الطبقددة البرجوازيددلوسددائل االنتدداج الددى ملكيددة عامددة

وسددائل االنتدداج بيددد ، وهددذا يعنددي انهددا تبقددي االسددتغالل، الن بقدداء ملكيددة الطبقددات الكادحددة

رجوازيددة يعنددي ان عالقددات االنتدداج سددتبقى اسددتغاللية مهمددا كانددت الضدددوابا الطبقددة الب

ي ليسدت موضدوعية، ، وان دعدوتهم للتضدامن الطبقدوانين المقترحدة اللغداء االسدتغاللوالق

 الن جوهر االستغالل مستمر.

 

 

 

                                                 
22

ساواة بين الطبقات وانما )ان االشتراكية التي دعا اليها الفابيون تسمى باالشتراكية الفابية التي التدعو الى الم 

تدعو الى القضاء على الفوارق الضخمة في الدخول، كما انهم ليسوا من دعاة سيطرة الدولة على وسائل االنتاج وال 

من المتحمسين لفكرة التاميم ، وانما هم يقصرون التاميم على قمم الجهاز االقتصادي كالبنوا وشركات التأمين 

ل، وليس التأميم غاية في حد الرئيسة، فالتأميم عندهم وسلة لغاية هي منع االستغال والموارد المعدنية والصناعات

حسن علي  .، د32ص – 1976 –بدون دار نشر  –هرة القا – 1تطور الفكر االقتصادي ط –راشد البراوي -( دذاته

 . 109ص 1975 –بغداد  –مطبعة العاني  -1ج –فلسفة القانون  –الذنون 
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 االشتراكية الماركسية ) العلمية ( . ب

ل الجانددب المتطددرف مددن المددذاهب االشددتراكية الختالفهددا ان النظريددة الماركسددية تمثدد

واسدتبدال ملكيدة الدولدة لهدا عنها في كونها تلغي الملكية الخاصدة الدوات ووسدائل االنتداج 

في مرحلة انتقالية، وصوال الى اقامة النظام الشيوعي الكامل الذي ال توجد فيده ايدة عالقدة 

، وان الملكيددة االجتماعيددة ر الماركسدديبما يشددير الددى ذلددو الفكددمددن عالقددات الملكيددة حسدد

، حيدث تتوطدد الذي يقوم عليه البنداء االقتصداديواالشتراكية لوسائل االنتاج تمثل االساس 

، وهدذا يدؤدي بددوره الددى ى التعداون والتضدامن بدين العمدالعالقدات االنتداج التدي تقدوم علد

ع المسدتوى المدادي فدزيادة االنتاج وتحقيدق التدراكم المدادي االشدتراكي الدذي يهددف الدى ر

من كل حسب طاقتده ولكدل ، ويكون االساس في توزيع العمل حسب مبدأ )والثقافي للشعب

( الن قانون االشتراكية الماركسية هدو مدن ال يعمدل ال ياكدل، امدا االسداس فدي حسب عمله

فيكون وفقا لمبدا )لكدل حسدب حاجتده ومدن كدل حسدب توزيع العمل في المجتمع الشيوعي 

اسدتهالكية  الت سدتبقى معترفدا بهدا النهدا امدواالا فان الملكية الشخصية للمنقدوقدرته( ولهذ

ضددرورية، غرضددها اشددباع الحاجددات الماديددة والثقافيددة للمددواطنين. ويجددب ان ال تسددتخدم 

، وان يكدون مصددرها االسداس اشئة عن االستغالل لجهود االخرينللحصول على دخول ن

 هو العمل
23
. 

قددي علددى النظددام الراسددمالي، تخلددص الماركسددية الددى ان وبتطبيددق مبدددأ الصددراع الطب

الصراع بين الراسماليين والعمدال، سديؤدي الدى تغييدر النظدام كلده، واقامدة نظدام جديدد، ال 

وات ، وانما يقوم علدى تركيدز ملكيدة كافدة ادية عالقة من عالقات التملو الخاصيعترف با

فدال ملكيدة وال ، ه االدوات والوسدائلاميم كامدل لهدذ، في ظل تووسائل االنتاج في يد الدولة

العمدددال واصدددحاب رموس ، ممددا يدددؤدي الدددى اختفدداء الصدددراع بددين اسددتغالل وال طبقدددات

االموال
24
 . 

ولقددد اكددد مدداركس علددى ان العامددل االقتصددادي، هددو العامددل الددرئيس والرائددد االول 

وليسدت شدتى للمجتمع في نشوئه وتطوره والطاقة الخالقة لكل محتوياته الفكرية والمادية، 

العوامل االخرى اال بنيات فوقية في الهيكل االجتماعي للتاريخ ، فهي تتكيدف وفقدا للعامدل 

 الرئيس وتتغير بموجب قوته الدافعة التي يسير في ركبها التاريخ والمجتمع.

ان االركدددان االساسدددية للمرحلدددة االشدددتراكية الماركسدددية، هدددي الغددداء الطبقيدددة وخلدددق 

قيددق الرسددالة يس حكومددة دكتاتوريددة البروليتاريددا التددي يمكنهددا تحالمجتمددع الالطبقددي وتاسدد

، وهدي نتاج الراسمالية في الدولدة، واعتبار مصادر الثروة ووسائل االالتاريخية للماركسية

عددن طريددق العمددل المدداجور ملكددا للمجتمددع مددن خددالل الوسددائل التددي يسددتثمرها مالكوهددا 

مبدددأ فددي التوزيددع،  كددل حسددب عملدده(تاميمهددا، واعتمدداد قاعدددة )مددن كددل حسددب طاقتدده ول

فالمجتمع االشتراكي وجد نفسه مضطرا من خالل التطبيق وما رافقه من مداس وتصدفيات 

ن لسابعة من الدستور السدوفيتي مدن ا، وهذا ما تضمنته المادة الالعتراف بالملكية الخاصة

                                                 
23

العلمية على االشتراكية الماركسية يجب ان اليؤدي الى االعتقاد بأن كل تفكير اشتراكي يخالف  ) ان اطالق صفة 

الماركسية يكون تفكيرا غير علمي، وذلو من صفة العلمية هي صفة نسبية وصفت بها الماركسية لتمييزها عن 

لطباعة الدار القومية ل –ة العربية اسس االشتراكي –عصمت سيف الدولة .االتجاهات االشتراكية السابقة عليها (. د

 .30ص 1965القاهرة –والنشر 
24

نزيه محمد الصادق  .، د221ص 1969 –ر النهضة العربية دا –الدولة نظريتها وتنظيمها  –ابراهيم درويش .د 

 .188ي النظام االشتراكي، صالملكية ف –المهدي 
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ياتيهدا مدن لكل عائلدة مدن عوائدل المزرعدة التعاونيدة باالضدافة الدى دخلهدا االساسدي الدذي 

، ولهدا ة ارض خاصدة بهدا ملحقدة بمحدل السدكناقتصاد المزرعة التعاونية المشترا كقطعد

منتجددة وطيددور وادوات زراعيددة فددي االرض اقتصدداد اضددافي ومنددزل للسددكنى وماشددية 

التاسعة بتملو الفالحين الفدرديين والحدرفيين ، كملكية خاصة، وكذلو سمحت المادة بسيطة

ب النظدام االشددتراكي وقيددام هدذه الملكيدات الصدغيرة الددى جاند لمشداريع اقتصدادية صدغيرة،

السائد 
25

 . 

لقددد اعتبددر مدداركس وكثيددر ممددن سددبقه بددان الملكيددة هددي اصددل الخطيئددة والجريمددة 

بهدا ولكن استئثار الدبعض الن في العالم من وفرة الحاجات مايكفي للجميع،  واالضطراب.

، ر فدي التوزيدع وليسدت فدي االنتداجحصد، جعل المشكلة تنواكتنازها وحجبها عن االخرين

، فداالولى تؤكدد علدى االسدتهالا وتعتمدد تلف عن االشتراكية في هذا المجالوالشيوعية تخ

علددى مبدددأ ) مددن كددل حسددب قدرتدده ولكددل حسددب حاجتدده ( ويقددوم مبدددا التوزيددع فيهددا علددى 

ثدروة القانون المذكور ويعطى لكل فرد بقددر مدا يشدبع رغبتده ويحقدق سدائر طلباتده، الن ال

رغبات في حدين ان الثانيدة تؤكدد علدى االنتداج لكها المجتمع قادرة على اشباع كل االتي يمل

وتنادي بمبدا ) من كل حسب قدرته ولكل حسب عمله ( 
26
. 

ان التصددورات المتقدمددة تحدداول ان تصددنع المعجددزات الشخصددية االنسددانية وتحددول 

ة، كمدا  انهدا تحداول صدنع المعجدزة الناس الى عمالقة في االنتاج رغم غياب الدوافع الذاتيد

مع الطبيعدة نفسدها فتحررهدا عدن الشدح والتقتيدر وتمنحهدا روحدا كريمدة قدادرة علدى تقدديم 

العطاء لكل ما يتطلبه االنتاج الهائل من موارد ومعادن وانهار، وتقدم لكل انسدان مدا يشدبع 

ء، حيث ال نددرة وال من الهواء والما، كما يشبع حاجاته جميع رغباته وحاجاته اشباعا كليا

 .  لسلع وال حاجة الى االختصاص بشىءتزاحم على ا

كما ان ماركس فصل فصال تاما بين الطبقات االجتماعية، وهذا علدى صدعيد التطبيدق 

اليمكن ان يحصل، ويتعارض مع بناء المجتمع النه في اطار كدل مجتمدع مدن المجتمعدات 

وسددطى، دون ان يددزول احدددهما زواال تتعددايش جنبددا الددى جنددب طبقددة العمددال مددع الطبقددة ال

حتميا، ونجد ان بعض العمال يبذلون جهودهم للدخول ضدمن الطبقدة الوسدطى، ولهدذا فدأن 

الفصل المطلق بين الطبقات فصل خداطيء اليتماشدى مدع ديناميكيدة المجتمعدات وحركتهدا 

 البنائية الكلية .

                                                 
25

 .260صالمرجع السابق  –محمد باقر الصدر  
26

واخرون كثر سبقوه بأن الملكية هي اصل الخطيئة والجريمة واالضطراب في حين اننا نجد في  )اعتبر ماركس 

الشريعة االسالمية ان المال اصل لكثير من الفضائل، كما انه سبب في اغلب الرذائل، ففيه يكون الكرم واالحسان 

امل والمساكين وبناء دور العلم ومساعدة المحتاجين وقضاء الحاجات واالغاثة في الشدة والملمات واعانة االر

والمالجيء والمستشفيات التي ينتفع بها الفقراء والضعفاء، وتمنع عنهم عاديات االمراض وتعينهم عند الفقر 

والجوع وعمل المشروعات الخيرية الى غير ذلو مما يكسب صاحبه الرفعة والعظمة والمجد والشرف، ويجلب 

شهواتو، وبهذا فأن االسال م في اقتصادياته يزاوج بين المادية والروحية ليقدم المال الشر ان كنزته او انفقته على 

( ، بل بكل كلمة من هللانظاما متكامال من جميع الجوانب وورد في االنجيل مانصه ) ليس بالخبز وحده يحيى االنسان

قون ويسرقون، بل وورد ايضا )التكنزوا لكم كنوزا على االرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السار

اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث اليفسد سوس وال صدأ وحيث الينقب سارقون واليسرقون، النه حيث يكون 

عبد السميع .انجيل متي، نقال عن د 11\6انجيل متي،  21عدد  19\6 -كنزا هناا يكون قلبو ايضا(. انظر اصحاا

 .15ص 1973 – 1المعامالت المالية في االسالم ط –يجمال الدين العياش.، د230المصري المرجع السابق ص
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، الموعدودة علدى االرضالجندة  واالتجربدة الماركسدية ان يحققد واخيرا لقد حاول قادة 

ولكنهم فشلوا وبقيت تجربتهم االشتراكية التدي تحققدت فدي عددد مدن الددول تتعثدر، فأعلندت 

وبعدد اكثدر مدن سدبعين عامدا مدن  وهي في اوج قوتها فشلها عدن تحقيدق الشديوعية بالفعدل،

التطبيددق ينهددار كددل شدديء بسددقوط النظددام االشددتراكي فددي االتحدداد السددوفيتي سددابقا وتتحقددق 

اية المحتومة لنظام تبنى االتجاه الخيالي الذي يتناقض مع طبيعة االنسانالنه
27
 . 

 

 عالقات العمل في عصر العولمة: المطلب الثالث

ان العولمددة تحمددل فددي طياتهددا ابعددادا سياسددية واقتصددادية واجتماعيددة وثقافيددة، اال انهددا 

ان سديطرة االقتصداد التقيم للسياسة والمفاهيم الوطنيدة اهتمامدا وان توجههدا الرئيسدي ضدم

القطداع الخداص وتنحدي الدولدة عدن  ال علدى مصدير العدالم مدن خدالل هيمندةوالتجارة والم

دورها االقتصادي لصالحه في ضوء قوانين السوق التي تسود فيها المنافسة ، بمعنى اخدر 

 اضعاف قدرة الدولة،وترا الساحة لسيطرة الشركات الكبرى .

جيا المعلومات التدي تعدد اداة لووالعهد الجديد هي تكن طورة في هذاجيا المتلووان التكن

، الن الكثيدر شكلت خطرا على المهارات الوسدطى ، وقدللهيمنة والنجااالعولمة ووسيلتها 

مدددن المهدددارات الفنيدددة فدددي االنتددداج والعمدددل فدددي قطاعدددات االتصددداالت والنقدددل واالعمدددال 

دام الحاسددوب،فالتطور التقنددي االلكترونيددة والوظددائف الكتابيددة وغيرهددا، اغنددى عنهددا اسددتخ

ود تقدف امدام دادى الدى ان الحد المتسارع او الثورة المعلوماتيدة وتطدور وسدائل االتصدال،

واذا كان هذا التوجه يؤدي الى زيدادة  هذا التطور المتفجر الذي هيمن على ميادين االنتاج،

ان هذا النمدو او  دخل العاملين في المجاالت المتقدمة،لكن المسألة التي تتطلب الوقوف هي

الزيددادة فددي دخددل العدداملين اليرافقدده نمددو فددي فددرص العمددل، وهددذا التدداثير علددى فددرص 

حيدث سديقل التشدغيل فدي  الحصول على عمل الئق سيبرز بشكل واضح في الدول النامية،

فددي الدددول الصددناعية،وفي الصددناعة الخفيفددة كصددناعة   % 20-10الزراعددة بنسددبة مددن 

% فددي بعددض 80% فددي الدددول الصددناعية وتزيددد بنسددبة 20ية النسدديج واالليدداف الصددناع

الدول العربية البلدان االخرى ومنها
28
 .  

% مدن العداملين يكفدي للحفداظ علدى نشداط االقتصداد الددولي20وافاد البعض بدأن 
29
 . 

فدي حدين  مما يعني ان االخرين سيتعرضون للبطالة دون وجدود ضدمانات تكفدل حقدوقهم .

ق االنسدددان الدددذي اقرتددده الجمعيدددة العامددده لالمدددم المتحددددة فدددي ان االعدددالن العدددالمي لحقدددو

اقددر جملددة مددن الحقددوق ابرزهددا حددق الحيدداة والحريددة وحظددر االسددترقاق  10/12/1948

وتجارة الرقيق ومنع التعذيب والمعاملة القاسية او الوحشدية وحدق االنسدان فدي ان يعتدرف 

                                                 

27
مقومات االقتصاد االسالمي مكتبة وهبه  –عبد السميع المصري .د ،212صالمرجع السابق -محمد باقر الصدر 

 . 9ص 1975 –بعابدين 

 
28

الدورة الخامسة  –منظمة العمل العربية  –تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي  –العولمة واثارها االجتماعية  

 . 125ص 1998 –اذار  -والعشرون
29

مجلة دراسات  –العولمة بواعثها واثارها على حقوق االنسان االجتماعية والحضارية  –هاشم يحيى المالا .د 

 .59ص 2001-العدد الرابع  –قسم الدراسات القانونية  –بغداد  –بيت الحكمة  –قانونية 
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تنقل وحق التملو وحدق الدزواج بشخصيته القانونية، وحق المساواة وعدم التمييز وحرية ال

يدددة وحددق تكددوين وتأسدديس اسددرة دون قيددود وحددق التعاقددد وحددق حريددة الكددالم وحددق العق

ولم يقدف االعدالن المدذكور عندد الحقدوق المتقددم ذكرها،بدل اضداف  .الجمعيات واالحزاب

لها حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية،ومنها ان للفرد بأعتباره عضوا فدي المجتمدع الحدق 

( والحق فدي الحصدول 1-23( والحق في العمل )المادة 22في الضمان االجتماعي )المادة 

(والحدق فدي 4-23( والحق فدي انشداء نقابدات )المدادة 2-23على اجر متساو للعمل )المادة 

( والحدق فدي مسدتوى مدن 24الراحة في اوقات الفراغ وفدي تحديدد سداعات العمدل )المدادة 

( والحدددق فدددي التعلددديم 1-25لصدددحة والرفاهيدددة )المدددادة المعيشدددة كددداف للمحافظدددة علدددى ا

 ( وغير ذلو من الحقوق الالزمة لكمال االنسان .26)المادة

رأسدددمالية اسدددتجابت للكثيدددر مدددن الحقدددوق االجتماعيدددة وندددود التنويددده بدددأن الددددول ال

واالتفاقيددات واالقتصددادية التددي تضددمنها االعددالن العددالمي لحقددوق االنسددان المشددار لدده انفددا 

مخداطر الددول االشدتراكية بعدد الحدرب العالميدة  ة المتعددة،وكأن ذلو بددافع مواجهدةيالدول

الثانية ، ولكنها غيدرت مواقفهدا وسياسداتها بتنكرهدا للحقدوق المدذكورة بعدد سدقوط االتحداد 

السوفيتي واالنظمة المرتبطة به في نهاية القرن الماضي الذي شهد ظهور العولمة وبروز 

  مريكية كقطب واحد في قيادة العالم .الواليات المتحدة اال

وال بد من االشارة في هذا المجال الى تراجع دور النقابات العماليدة والمهنيدة وفدرض 

القيود على االعتراف بها مما يؤدي الى اضعاف المركز التفاوضدي للعمدال فدي الشدركات 

ان العولمدة تجاهلدت كمدا  .لقا وعددم اسدتقرار النظمدة االنتداجالتي ترى ان النقابات تشكل ق

البعددد االجتمدداعي واالنسدداني للمجتمعددات التددي باتددت تؤرقهددا مشدداكل البطالددة والتشددغيل 

والضددمانات االجتماعيددة، وانهددا وقفددت علددى حقيقددة العولمددة وكونهددا الترمددي الددى تحقيددق 

مجتمددع العدالددة االجتماعيددة فددي العددالم وال الددى اسددتقرار العدداملين فددي العمددل وتسددعى الددى 

.وذهددب الددبعض ن العمددل الدددائم الددى العمددل المؤقتفددي شددروط العمددل والتحددول مددالتشددديد 

للقددول بددأن التخددوف المشددروع مدداثال فددي االذهددان مددن ان يصددبح العدددل االجتمدداعي هددو 

الضحية االولى نتيجة االندفاع غيدر المددروس فدي طريدق العولمدة االقتصدادية ممدا يدؤدي 

عليم والصدحة واالسدكان خددمات االساسدية،كالتهتمدام بتدوفير الالى زيادة الفقدر وتراجدع اال

وشبكات االمن والحماية االجتماعية، بحيث اليستطيع ان يحصل عليها اال المسدتفيدين مدن 

 قوى السوق.

شرط االجتماعي وتنظيمه في قواعد محددة يعني المسداس بكرامدة لان عدم االهتمام با

ولديس العكدس ، وكدذلو هبدوط  العاملين الذين سيستخدمون فدي خدمدة االقتصداد واالسدواق

قيمة العنصر البشري وحلول المعلومدة محدل االنسدان، فظدروف العمدل فدي بعدض البلددان 

الناميددة تغيددب عنهددا ابسددا معددايير العمددل الدوليددة المعتددرف بهددا عالميددا، فاالطفددال والنسدداء 

وصغار السن يمارسون اعماال خطره وشداقة بعيددا عدن تطبيدق تشدريعات العمدل واختفداء 

ية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعيةحر
30
 . 

يضاف لما تقدم ان العولمة بأسدقاطها الحدواجز بدين الددول فأنهدا تبغدي فدي هدذا انتقدال 

كمددا تراهددا رأس المددال وقددوى االنتدداج دون قيود،دعمددا لتوجهددات مصددلحة التجددارة الحددرة 

بدي الجددرائم وان التوجهددات المدذكورة تجدري فددي مصدلحة مرتك .الددول الصدناعية الكبدرى

                                                 
30

 .25ص 1998 –ن والدورة الخامسة والعشر –ل العربي تقرير المدير العام لمكتب العم  
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-مدا يلدي : 1989سدنة  الددول االقتصدادية السدبع الكبدرى فديحيث جاء فدي تقريدر لخبدراء 

الدى عشدرين ضدعفا  1990)ارتفع حجم المبيعات في السوق العالمية للهيدرويين حتدى عدام 

فددي خددالل العشددرين سددنة الماضددية ،امددا المتدداجرة بالكوكددايين فقددد ارتفعددت الددى خمسددين 

المتدداجرة بالمخدددرات يسددتطيع بددال ريددب المتدداجرة بكددل شدديء  ضددعفا،ومن هددو قددادر علددى

يتنافى مع القوانين،فالمتداجرة بالسدجائر المهربدة عدن انظدار الددوائر الضدريبية وباالسدلحة 

والسيارات المسروقة وبأدخال الراغبين في النزوا على نحو غير شرعي،اضحت تندافس 

تهريب الندازحين علدى نحدو غيدر اقتصاد السراديب المظلمة من حيث ماتددره مدن عوائدد،ف

شرعي وهو صيغة حديثة مدن صديغ المتداجرة بدالرقيق در بمفدرده علدى بعدض العصدابات 

مليدار دوالر فدي  2،5الصينية الناشطة في الواليات المتحددة االمريكيدة ارباحدا تصدل الدى 

العام الواحد بناء على تقدير احدى الدوائر الحكومية االمريكية (.
31
  

ل يمكننا ان نتساءل كيف السبيل لمواجهة هذا االنفجدار المعرفدي القدادم وفي هذا المجا

علينا من الغدرب بقيدادة الواليدات المحددة االمريكيدة وهدل تبقدى الددول العربيدة واالسدالمية 

متفرجددة علددى مايحصددل ام تتهيددأ لهددذا الوضددع الجديددد الددذي يعتمددد علددى المعلومددة والتقنيددة 

 والسرعة.

الددذي  اذا ارادت ان تحصدن نفسددها تجدداه هدذا التطددور الجديددد ان علدى الدددول المددذكورة

ذان ان تعمددل ككتلددة واحدددة تتعدداون فددي مختلددف المجدداالت داهمهددا ودخددل عليهددا دون اسددتئ

وان تتعدددرف بدقدددة علدددى حاجاتهدددا وسدددبل  الثقافيدددةوالسياسدددية واالقتصدددادية واالجتماعيدددة 

حسدوب النتدائج يجنبهدا توفيرها والنظر الى المسدتقبل فدي ضدوء تخطديا علمدي مددروس م

مددن ان تخسددر ثرواتهددا الماديددة والبشددرية وان تسددتخدم هددذه الثددروة لتحقيددق االمددان والرفدداه 

كافددل والتضددامن بددين ابندداء للمجتمددع مددن خددالل سياسددة التكامددل بددين الدددول المددذكورة، والت

 .المجتمع

زداد صددفوة القددول فددأن المراحددل المتعاقبددة التددي تددم استعراضددها كانددت تتعمددق فيهددا وتدد

الهوة في الالمسداواة بدين االفدراد، بدين الحكدام والمحكدومين، بدين االغنيداء والفقدراء ، بدين 

العمال واصحاب العمل، الن العبارات التي تستهوي الناس جميعدا مدن حريدة وديمقراطيدة 

ومساواة وعدالة وحق العمل .... الخ ، التي تطرا في هذه المرحلة مرافقة للعولمة ، فأنها 

ف فيمددا تنصددرف اليدده عددن مرحلددة صدديحات الرأسددمالية فددي الحريددة المطلقددة )دعدده التختلدد

فمدا قيمدة هدذه الطروحدات او  يعمل دعه يمر( وما رافقها حيدث عدانى منهدا العمدال كثيدرا.

المباديء االساسية لحقوق االنسان اذا كان االنسدان الجدائع اليجدد رغيدف الخبدز ومدا قيمدة 

أغالل العوز والحاجة، وما قيمة حق العمل اذا كان االنسدان ب االحرية اذا كان االنسان مقيد

اليجددد فرصددة للعمددل وال يددأمن او يطمددأن علددى يومدده او علددى مسددتقبله، اذا انهددا حقددوق 

 -االغنياء على حساب الفقراء، فسالم على امير المؤمنين علي بدن ابدي طالدب حيدث قدال :

فالمراحدل السدابقة فدي  .به مدن فقيدر(امتع غندي اال بمدا سدللو كان الفقر رجدال لقتلتده( و)مد)

تطبيقاتها ارهقت العامل ولم تقدم له عالجا شافيا لمعاناته في العمل من حيث توفير فدرص 

وفير متطلبدات الحيداة المقبولدة العمل الالئق ومن حيث توفير المستلزمات المادية الكافية لت

                                                 
31

ترجمة عدنان عباس  –االعتداء على الديمقراطية والرفاهية  –فخ العولمة  –هانس بيتر مارتين وهارالد شومان  

 . 328ص 1998 –الكويت  –علي 
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وقدم في مجال العمدل والعمدال  اما االسالم فـأن ماجاء به مزيجا من المادية والروحية، .له

 .انب سنتناوله في المباحث التاليةنظاما متكامال من جميع الجو

 

 أركان االقتصاد اإلسالمي: المبحث الثاني

يتكددون هيكددل االقتصدداد االسددالمي مددن االركددان الرئيسددة التاليددة : الملكيددة والحريددة 

فدي ثالثدة مطالدب نتنداول فدي  االقتصادية والعدالة االجتماعية وعليه سنتناول هدذا المبحدث

ونخصدددص الثالدددث للعدالدددة  ةاالول الملكيدددة ونسدددتعرض فدددي الثددداني الحريدددة االقتصدددادي

   .االجتماعية

 

 الملكية: المطلب االول
وال  ،يدؤمن بالملكيدة الخاصدة كقاعددة عامدة وان اوضحنا ان المجتمع الرأسدماليسبق 

مضطرا فيها الى هذا  مجتمع الرأسمالي الت استثنائية يكون اليقر الملكية العامة اال في حا

اما المجتمع االشتراكي فهو على عكس هذا فالملكية االشتراكية هي السدائدة فيده  االستثناء.

حالددة قيددام ضددرورة  اال فددي ،كقاعدددة عامددة وال يعتددرف بالملكيددة الخاصددة لددبعض الثددروات

ن مدن حيدث الملكيدة ويختلف المجتمع االسدالمي عدن المجتمعدين المتقددمي .اجتماعية قاهرة

مالية او كددون المبدددأ هددوة الملكيددة االشددتراكية فددي وكونهددا هددي المبدددأ فددي الرأسدد ،اصددةالخ

فالمجتمع االسالمي يقرر مبدأ الملكية المزدوجة عوضا عن الصورة  ،المجتمع االشتراكي

امددة فالملكيددة الخاصددة والملكيددة الع .انتهجتهددا الرأسددمالية االشددتراكية الواحدددة للملكيددة التددي

وال يعدد هدذا  ،وملكية الدولة اقرها االسالم وخصص لكل نوع منها مجاال معيندا تعمدل فيده

 .ثناء او تصرفا اقتضته ظروف طارئةاست

ملدو لالمدة  وان اقر الملكية العامة التي هي فالمجتمع االسالمي ليس مجتمعا اشتراكيا

وهذا ما  ،عقار فهو للمجتمعفما تسيطر عليه الدولة من مال منقول او  ،وليست ملكا للدولة

ان ابدا ذر ذهدب الدى معاويدة فقدال فقد ذكر الطبري وابن االثيدر ) ،نادى به ابو ذر الغفاري

يرحمدو هللا يدا ابددا ذر  ،فقددال معاويدة ،لده مدا يددعوا الدى ان تسددمي مدال المسدلمين مدال هللا

 ،قول مدال المسدلمين(فقدال ابدو ذر فدال تقلده قدال معاويدة سدأ ،السنا عباد هللا والمال مدال هللا

يعنددي ان ابددا ذر ينظددر الددى المددال العددام كوندده ملكددا للشددعب ال ملكددا فهددذا الحددوار الجددرئ 

للدولددة
32
لددبعض مددن رموس  ،ماليا وان ابدداا الملكيددة الخاصددةوهددو لدديس مجتمعددا رأسدد . 

الن ايا من هذه االندواع مدن الملكيدة ال يشدكل القاعددة العامدة فدي  ،االموال ووسائل االنتاج

 سالم .اال

كمددا اندده لدديس مزاجددا مركبددا مددن المجتمددع االشددتراكي والمجتمددع الرأسددمالي الن تعدددد 

ولكدن هدذا  ،اشكال الملكية في المجتمع االسالمي ليس معناه ان االسدالم اخدذ مدن المدذهبين

موضوعة ضمن اطار خداص مدن القديم  ،التعدد يفصح عن قيامه على مبادئ فكرية محددة

                                                 
32

عبد السميع المصري  .د وما بعدها، 669ص  –المرجع السابق  –لمزيد من التفصيالت ينظر محمد باقر الصدر  

، 339ص 1987 -1ط –االطار القانوني لحقوق االنسان  –، عبد العزيز محمد سرحان 67ص –المرجع السابق  –

 .وما بعدها  116ص –بغداد   –مطبعة الحوادث   –في العدل االجتماعي  –عماد الدين خليل وانظر د.
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ن المبدادئ والقديم والمفداهيم التدي قدام عليهدا المجتمعدان الرأسدمالي والمفاهيم تختلف كليا ع

 واالشتراكي .

)وليس هناا ادل علدى صدحة الموقدف االسدالمي مدن الملكيدة القدائم علدى اسداس مبددأ 

فددان كلتددي التجددربتين  ،الملكيددة المزدوجددة مددن واقددع التجددربتين الرأسددمالية واالشددتراكية

 ،الدذي يتعدارض مدع القاعددة العامدة فيهمدا ،للملكيدة اضطرتا الى االعتراف بالشكل االخدر

فقددد بدددأ المجتمدددع  ،الن الواقددع بددرهن علددى خطدددا الفكددرة القائلددة بالشددكل الواحدددد للملكيددة

الرأسددمالي منددذ امددد طويددل يأخددذ بفكددرة التددأميم وينددزع عددن بعددض المرافددق اطددار الملكيددة 

أسددمالية بعدددم جتمعددات الروليسددت حركددة التددأميم هددذه اال اعترافددا ضددمنيا مددن الم ،الخاصددة

مالي في الملكية ومحاولة لمعالجة ما نجم عن ذلو المبدأ من مضداعفات جدارة المبدأ الرأس

وتناقضات( 
33
. 

فالمشددكلة االقتصددادية مددن وجهددة النظددر الرأسددمالية هددي ان المددوارد الطبيعيددة للثددروة 

بدات فدي حدين ان اليمكنها مواكبة المدنية وال تفي باشباع كدل مدا يسدتجد مدن حاجدات ورغ

 ،الماركسية تعتبر المشدكلة االقتصدادية هدي التنداقض بدين شدكل االنتداج وعالقدات التوزيدع

مالية وال مع الماركسية في ذلو ويدرى ان المشدكلة الرئيسدة ولكن االسالم اليتفق مع الرأس

 اشكال االنتاج وال الطبيعة . وليست مشكلة ،مشكلة االنسان نفسههي 

مداء فدأخرج بده مدن  السموات واالرض واندزل مدن السدماء لذي خلققال تعالى :)هللا ا

وسدخر لكدم االنهدار وسدخر  ،الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلدو لتجدري فدي البحدر بدأمره

لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكدم الليدل والنهدار واتداكم مدن كدل مدا سدألتموه وان تعددو 

(ان االنسان لظلوم كفار ،نعمة هللا ال تحصوها
34
 . 

جليددا ان هللا سددبحانه وتعددالى وفددر لالنسددان فددي الحيدداة الدددنيا كافددة  قددررت وهددذه االيددات

الموارد لديمومته وتزويده بحاجاته المادية ، ولكنه ضيع هدذا بظلمده وكفرانده )ان االنسدان 

ولهذا فان ظلم االنسان في حياته العملية وجحوده بالنعمة االلهية هما السدببان  لظلوم كفار(

، ويتجسددد ظلددم االنسددان علددى الصددعيد شددكلة االقتصددادية فددي حيدداة االنسددانان للماالساسددي

االقتصادي في سوء التوزيع ويتجسد كفرانه للنعمدة فدي اهمالده السدتثمار الطبيعدة وموقفده 

عندددما يمحددى الظلددم مددن العالقددات االجتماعيددة السددلبي منهددا، وتنتهددي المشددكلة االقتصددادية 

 .لالستفادة من الطبيعة واستثمارها للتوزيع، وتوظف طاقات االنسان

الملكيدات الخاصدة الكتسداب الحقدوق ولقد اعتبر االسالم العمل هو االساس المشدروع 

ة في الثروات الطبيعية، فالعمدل مصددر للحقدوق والملكيدات الخاصدة فدي الثدروات الطبيعيد

، لدى شدىءد عمدال فانده ال يحصدل ع، فعندما ال يقدم الفدرالتي تحيا باالنسان من كل جانب

ولكن يجدب التمييدز بدين اعمدال االنتفداع واالسدتثمار ، وبدين اعمدال االحتكدار واالسدتئثار، 

، كأحيدداء االرض بطبيعتهددا وهددي مصدددر الحقددوق الخاصددةفدداالولى ذات صددفة اقتصددادية 

الميتة ، ونقل احجار من الصحراء او احتطاب خشب من الغابة، اما الثاني مدن العمدل فدال 

ن ان تكدون ال يمكدنشاطا اقتصاديا، وانما مظهدر مدن مظداهر القدوة التدي  قيمة له النه ليس

 مصدرا للحقوق الخاصة.

                                                 
33

 .259ص -المرجع السابق  -محمد باقر الصدر 
34

 . 32,33,34اية  –م سورة ابراهي 
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في حدين ان النظدام الرأسدمالي يعطدي الحدق لكدل فدرد بتملدو المصدادر الطبيعيدة علدى 

أي فدرد تعتبدر ملكدا لده، عنددما اساس مبدا الحرية االقتصادية، فالثروة التي يسديطر عليهدا 

، أي ان نطاق الملكيدة الخاصدة لكدل فدرد ال لتملو الممنوحة لالخرينمع حرمة ادم طتصال

يقيده اال ضمان حق االفراد االخرين فدي حريدة التملدو )وهكدذا يسدتمد الفدرد مبدرر ملكيتده 

من كونه حرا وغير مزاحم لالخرين في حرياتهم(.
35

 

ائل امددا النظددام الماركسددي فاندده يلغددي الملكيددة الخاصددة للمصددادر الطبيعيددة وسددائر وسدد

االنتداج النده يدرى ان الثددروات الطبيعيدة الخدام ليسددت لهدا بطبيعتهدا قيمددة تبادليدة وانمدا لهددا 

ال نتيجة لعمل بشري متجسدد منافع استعمالية كثيرة، الن القيمة التبادلية ال توجد في ثروة ا

قيمدة فالعمل هو الذي يخلق القيمة التبادلية في االشياء، وبهذا تدربا الماركسدية بدين الفيها. 

فالقيمددة  ،التبادليددة والعمددل مددن جهددة وتددربا بددين القيمددة التبادليددة والملكيددة مددن جهددة اخددرى

 لقيمة التي تنتج عن عمل المالو.مرتبطة بالعمل والملكية انما هي في حدود ا

شدباع حاجدات االنسدان المختلفدة، لقد اعتبر االسالم الملكية اداة ال غاية، فهي وسيلة ال

يسددها وتجميعهددا، قددال رسددول هللا ذاتهددا، يسددعى لطلبهددا االنسددان لتكدوليسددت غايددة  فددي حددد 

ى هللا عليه واله وسلم ) ليس لو من مالو اال ما اكلت فافنيت ولبست فابليدت وتصددقت صل

فابقيت( وقال ايضا : )يقول العبد مالي مالي وانما له من ماله ما اكدل فدافنى او لدبس فدابلى 

ذاهددب وتاركدده للندداس(  و فهددو، ومددا سددوى ذلدداو اعطددى فدداقتنى
36
وان الملكيددة ال تميددز  .

، وان هللا سدبحانه وتعدالى جال للتميز بدين النداس علدى اساسدهااالنسان عن االخرين، فال م

، والنبدي يقدول : )مدن بطدأ بده  مجال للتمدايز بيدنهم اال بالعمدلجمع الناس في ابوة واحدة ال

صادية علدى التقريدب بدين النداس فدي عمله، لم يسرع به نسبه(، وبنيت نظرية االسالم االقت

، لكددي يتجنددب المجتمددع الثددروة واعددادة توزيعهددا باسددتمرار دخددولهم ، مددن خددالل توزيددع

، ومسداوىء تجمدع المدال عندد فئدة دون اخدرى مدن السالمي كوارث الحرب بين الطبقاتا

ل عقديم الناس، ولهذا مثلما اشرنا انفا الى ان االسالم اعتبر العمل هو اصل المال، وان الما

 .راس المال مهما قلتفال يمكن ان يلد المال ماال، ولهذا حرص االسالم على الغاء فائدة 

، ة الشددعب لوسددائل االنتدداج االساسدديةواكددد االسددالم علددى ان مددن مبادئدده الهامددة ملكيدد

فدداعتبر االرض هددي الملكيددة االساسددية، وبعددد اكتشدداف الثددروات المعدنيددة وبددروز اهميتهددا 

ا المصدددر االسدداس القتصدداد الدولددة، اعتبرتهددا الشددريعة االسددالمية مددن الكبيددرة باعتبارهدد

في ضمير المسلم تعتبدر ان كدل  ، وان العقيدة التي يغرسها االسالموسائل االنتاج االساسية

شىء في الوجود هو ملو هلل تعالى وكل مالدى االنسدان انمدا هدو حدائز لوديعدة اودعهدا هللا 

 ا بمدا ينسدجم مدع مصدلحة االنسدانية بوجده عدام ومصدلحةبين يديه واعطاه حق االنتفداع بهد

 .المجتمع الذي يعيش فيه بوجه خاص

                                                 
35

السياسة الشرعية في اصالا الراعي والرعية  –وانظر ابن تيمية  499المرجع السابق ص –محمد باقر الصدر  

هجرية . ) ليس هناا مجال لتوقع النضوب الوشيو مي من الموارد االولية  1326القاهرة  –المطبعة السلفية  –

مجمله، فأمنا االرض ذات مخازن اغنى بكثير واكثر امتالء بالموارد الضرورية فعال اذا نظرنا الى وضع العالم ب

 .مما يفتقد عادة(

36
 .12، عبد السمع المصري المرجع السابق ص139طبعة الحلبي ص – 3ج –البخاري صحيح  
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وقدال الرسدول صدلى هللا عليده  (و الذي خلق لكم مدافي االرض جميعداهقال تعالى : ) 

، واعتبددر الخليفددة عمددر بددن الخطدداب ثددالث الكددال والمدداء والنددار(والدده )الندداس شددركاء فددي 

على مصالح الناس جديال بعدد اخدر، وحصدل هدذا بعدد ان  االرض ملكية اشتراكية للصرف

، حيث طلب منده الفداتحون توزيدع االرض علديهم، فقدال فتح المسلمون بالد الشام والعراق

، وقال هذا عين المدال احبسده فيمدا يجدري ان ياتي اخر الناس وليس لهم شىء لهم اتريدون

عليهم وعلى المسلمين .
37
  

اربعدة االف  لملكيدة وهدو اربعدة االف درهدم وقدال )ووضع االمام علي حدا اقصى ل  

(، فما كان اكثر من ذلو فهو كنز درهم فما دونها نفقة
38
 . 

ومددن كددل هددذا يتضددح ان االسددالم جدداء الصددالا الواقددع الفاسددد الددذي لددم يكددن فسدداده 

 .  ان يهيمن على االوضاع االقتصاديةمقصورا على العقيدة، وانما ك

 

 اديةــــاالقتص ريةــــالح: المطلب الثاني
وفدددي اطدددار الحريدددة االقتصدددادية يبدددرز جليدددا االخدددتالف بدددين االقتصددداد االسدددالمي 

، لقة لالفراد في النظدام الراسدمالي، حيث الحرية المطاالقتصادين الراسمالي واالشتراكيو

، وعددم التددخل مدن قبدل ى اساس تقديس الفرد واطالق حريتهالن المذهب الفردي يقوم عل

، اال عنددد الضدرورة للحفدداظ علددى كيددان المجتمددع ومنددع يم عالقددات  االفددرادالدولدة فددي تنظدد

عددددمن االفددراد مددن العدددوان علددى الحقددوق الفرديددة ، ومفهددوم الحريددة هددذه يعنددي تمكددين 

. فدي حدين ان النظدام االشدتراكي ينظدر الدى واضطهاد غيدرهم فدي مدوارد رزقهدم استغالل

، اتي وتددذوب فيدده الشخصدديات والحقددوقذالمجتمددع كوحدددة يفقددد فيدده كددل فددرد اسددتقالله الدد

، يمن علددى مجدداالت التجددارة والتوزيددع، وتهددالدولددة علددى قددوى االنتدداج والتددداولوتسدديطر 

ويتفددق االشددتراكيون علددى حددق الدولددة فددي ملكيددة وسددائل االنتدداج ويتفقددون علددى حقهددا فددي 

ل مندده التوجيدده والرقابددة والتدددخل فددي غيرهددا مددن حقددوق النشدداط االقتصددادي بشددكل تددزو

فالمدذهب االشدتراكي يدذيب شخصدية الفدرد فدي كيدان الجماعدة مالمح الحرية االقتصدادية. 

ويهدر حقوقه ويصادر حريته، ويشدد من قبضة الدولة على الفرد، ويحوله الى الة صدماء 

وضدياع االعتدداد يعمل ضمن جهاز المجتمع علدى نحدو يفضدي الدى خمدول الطاقدة الذاتيدة 

والمثدل حق لالفراد في ممارسة الحرية، ضمن نطداق القديم ولكن االسالم اعطى ال .بالنفس

، وتسدتمد هدذه الحريدة عدل منهدا اداة خيدر لالنسدانية كلهدا، وتجالتي تهذب الحرية وتصدقلها

                                                 
37

لفقراء ) كان عمر مع البالغ القرأني، الذي يحذر من ان يصبح المال دولة بين االغنياء دون ا 29سورة البقرة اية  

، ولذلو قال وهو يحاور انصار توزيع االرض على الفاتحين، ماهذا برأي ولست ارى ذلو، وهللا اليفتح بعدي بلد 

فأذا قسمت ارض العراق بعلوجها  يكون فيه كبير نيل )أي كبير نفع( بل عسى ان يكون كال )عبئا( على المسلمين،

، ومايكون للذرية واالرامل بهذا البلد وبغيره من ارض الشام فالحيها( وارض الشام بعلوجها، فما يسد به الثغور)

والعراق، لقد اشرا هللا الذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء، فلو قسمته بينكم اذا اترا من بعدكم من المسلمين 

قسم رسول الشيء لهم ، فكيف اقسمه لكم وادع من يأتي بغير قسم، لوال اخر الناس مافتحت من قرية اال قسمتها كما 

وزارة االعالم لدولة  –مجلة العربي الكويتية  –جارودي وتاريخية احكام القران الكريم  –محمد عمارة .هللا خيبر(. د

ابي عبد هللا محمد بن اسماعيل البخاري  –وانظر صحيح البخاري  94م ص1998 –مايو  -474العدد  –الكويت 

 .139لبنان بدون سنة طبع ص بيروت 3دار احياء التراث العربي ج –هجرية  256
38

خصائصها ونظمها في االقتصاد االشتراكي، االسكندرية  –المنشأت االقتصادية العامة  -غريب الجمال  -د 

 –دراسات حول المال والمعامالت في الشريعة االسالمية  –عبد المجيد عبد الحميد الذيباني -، د772ص  1967

 .30ص 1993 –عالن شر والتوزيع واالالدار الجماهيرية للن
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، وهدذا التحديدد او التقييدد هدو لروحي والفكري للشخصية االسدالميةالمحددة من المحتوى ا

بدع مدن واقعهدم الروحدي والفكدري، وفدي ليس مصادرة لحريتهم ، النه مثلما اوضحنا انفا ن

نطاقه تدؤدي الحريدة رسدالتها الصدحيحة، النهدا تغدرس فدي الدنفس البشدرية مبدادىء العددل 

. فاالسدالم قيدد ا مجال للظلم والفسداد واالسدتغاللوالخير واالحسان ، وعندها ال يكون هنا

ص فيمدا نصدت عليده الحرية ولم يطلقها، وجاء هذا تطبيقا للمبددا القائدل انده ال حريدة للشدخ

ايدات التدي يدؤمن االسدالم الشريعة المقدسة من الوان النشاط التي تتعدارض مدع المثدل والغ

ومددن خددالل مددا تددم ار واالسددتغالل والظلددم وغيددر ذلددو. ، كمنددع الربددا واالحتكددبضددرورتها

لتخددير المضدطهدين ال  يمكن ان يفسر الدين على انه نتاج للطبقدة الحاكمدة خلقتده عرضه 

لصديحات التدي اطلقهدا ، وكيف يمكن ان يكون هذا التفسير صحيحا امام امصالحهاوحماية 

، وهدي تخاطدب العبيدد دة المسدلمونمحمد صدلى هللا عليده والده وسدلم والقداالرسول العظيم 

وتدددعوهم للحريددة والددتخلص مددن نيددر االسددتعباد وتقددول لهددم ان المجتمددع الجديددد للطبقددات 

، فدي حدين ان االديدان التدي سدبقت االسدالم نياء وال فقراءة وال عبيد وال اغالكادحة بال ساد

لم تعارض نظام الرق بصدورة قاطعدة ولكنهدا اقرتده واوصدت بحسدن معاملدة الرقيدق، امدا 

ذه باسدتثناء الحدرب علدى االعدداء، . واغلق كدل منافدسالم فانه حارب الرق بكل الوسائلاال

، وقددد يقددرب العدداتق الددى هللامددن اكثددر مددا وتوسددع فددي اسددباب العتددق ، وجعددل عتددق الرقبددة 

علدى المسداواة عبرت االيات القرانية واالحاديث النبوية واقوال وافعال العظماء المسدلمين 

يدا ايهدا النداس اندا خلقنداكم مدن ذكدر وانثدى وجعلنداكم  :)ل تعالىبين الشعوب واالجناس، قا

ا ان اكددرمكم عنددد هللا اتقدداكم(شددعوبا وقبائددل لتعددارفو
39

اسددات الماركسددية وان اعتبددار الدر. 

جزء من النظام االقطاعي، وما اشار لده شدارل فورييده مدن ان االسدالم جدزء  هاالسالم بأن

من النظام البربري ولما تفصدح عنده طبيعدة عالقدات العمدل فدي النظدامين المدذكورين مدن 

يعنددي ان مثددل هددذه الدراسددات لددم تسددتقريء التدداريخ االسددالمي  اسددتغالل وظلددم اجتمدداعي،

موضوعية وتعاملت معده مدن خدالل نقدل المفداهيم الغريبدة عنده التدي انطبقدت  قراءة علمية

علددى اوربددا فددي فتددرة معينددة والصددقتها باالسددالم متجاهلددة حقيقددة االسددالم وكوندده نظامددا 

اجتماعيددا وتشددريعيا واقتصدداديا، ولدديس مجددرد شددعائر وطقددوس دينيددة، اندده الينفصددل عددن 

الواقدع التداريخي الدذي يثبدت دون خدالف، ان الدولة، كما ان التفسير المتقدم يتعدارض مدع 

الدين نشأ دائما بين صفوف الفقراء والبائسين ومنهم ينتشر الى المجتمدع، فالمسديحية حمدل 

ح الفقدراء ونددد باالغنيداء فقدال: لواءها الفقراء الذين اليملكون أي شي، وعظم السيد المسدي

يسر ان يدخل الجمل فدي ثقدب ابدره ليكن لكم خادما، وانه ا)من اراد ان يكون فيكم عظيما ف

مدددن ان يددددخل غندددي الدددى ملكدددوت هللا( وقامدددت الددددعوة االسدددالمية علدددى اكتددداف الفقدددراء، 

فاصدددحاب الرسدددول )ص( مدددن الطبقدددات الكادحدددة المحرومدددة المسدددتعبدة، وجددداءت ثدددورة 

االسالم لتخليصهم من عذابهم ومعاناتهم، انها ثورة الفقراء، ثورة العبيدد، عالجدت التفداوت 

لطبقي وكان من بين اهدافها منذ البدء تحريرالعبيد الدذي كدان امنيدة يطمدح الرسدول)ص( ا

                                                 
39

حقوق االنسان واسباب العنف في المجتمع االسالمي في ضوء  –احمد يسري .وانظر د 13اية  -سورة الحجرات 

 – 7ط –موسوعة االديان المقارنة  –، شلبي احمد 17ص 1993 –االسكندرية  –منشأة المعارف  –احكام الشريعة 

 –مطابع الوحدة العربية  –الدين والحرية  –مة عبد الجبار ، سال240ص 1984القاهرة  –مكتبة النهضة المصرية 

 . 151ص 1990 –ليبيا  –الزاوية 



 2016/  39العدد   أ.م.د.سعـد جبار حسـن دراسة مقارنة - عالقات العمل في االسالم

 

 ISSN (1681-6870)                               80                      ة كلية الرافدين الجامـعة للعلوممجل

امنيته بعد الهجرة الى تحقيقها،واستطاع ان يحقق
40
وهذا يعني ان االسالم حرر االنسدان  . 

لقدد  .موت بعينه امدا الحريدة فهدي الحيداةتحريرا حقيقيا الن العبودية من وجهة نظره هي ال

 من موت العبودية ونقلها الى حياة الحرية . انقذ المجتمعات

 

 اعيةــــة االجتمــــدالـــــالع: المطلب الثالث
ان العدالة االجتماعيدة او كمدا يسدميها الدبعض االنصداف، هدي معيدار اخالقدي مخدتلا 

بالعدل، ولكنها تختلف عنه، ويقصد بها احيانا القانون الطبيعي والعقلدي الدذي يدتم الرجدوع 

لتصددحيح القددانون الوضددعي او لسددد الددنقص الحاصددل فيدده، واحيانددا اخددرى يقصددد بهددا اليدده 

قواعددد االخددالق، ويقددول اخددرون بددأن العدالددة هددي احسدداس اخالقددي يسددتقر فددي الضددمير 

االجتماعي، وهي تهتم بالظروف الخاصة لكل حالة، ولهذا فأنها تختلف من حالة الخدرى، 

والرحمدة مدن قسدوة القدوانين وصدرامتها فدي وتتكيف وفق طبيعة كل منها، وتبغي العطف 

حاالت معينة منها المدخل الذي تدخل منه الى القانون مقتضيات الرحمدة واالنسدانية، وان 

اقتضى التضحية بالعدل. 
41
. 

وهناا حداالت فدي القدانون اجداز فيهدا المشدرع للقاضدي فدي ان يأخدذ بقواعدد العدالدة، 

دة االولى من القدانون المددني، علدى انده عندد عددم وهذا مانصت عليه الفقرة الثانية من الما

وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه، يحكم القاضي بمقتضى العرف فأذا لدم يوجدد فبمقتضدى 

مباديء الشريعة االسالمية االكثر مالئمة لنصوص هدذا القدانون دون التقيدد بمدذهب معدين 

قدي للقاضدي االخدذ بقواعدد كمدا اجداز المشدرع العرا فأذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة .

لقددد جسددد االسددالم  مددن القددانون المدددني .(  2-212،  2-150،  2-86العدالددة فددي المددواد ) 

فدي  انات التدي زود بهدا نظدام توزيدع الثدروةالعدالة االجتماعية من خالل العناصدر والضدم

 المجتمع االسالمي التي تكفل للتوزيع امكانيته على تحقيق العدالة االسالمية .

تقددوم العدالددة االجتماعيددة فددي االسددالم علددى مبدددأين رئيسددين اولهمددا التكافددل العددام و

وثانيهما التوازن االجتماعي، وان الصديغ العمليدة والتطبيقيدة للرسدول العظديم جسددت هدذا 

فقددد بدددء عملدده السياسددي بالمؤاخدداة بددين المهدداجرين واالنصددار وتطبيددق مبدددأ التكافددل بيددنهم 

عية التي اقرها االسدالم، والدف بدين قلدوب االوس والخدزرج، وعقدد لتحقيق العدالة االجتما

المعاهدات مع اليهود في المدينة وحولها، واقدام دولتده وعاصدمتها المديندة المندورة، وكدان 

في المجتمع االسالمي الفقراء واالغنياء، ولكن لديس فيده مدن يشدعر بالمهاندة واالسدتغالل، 

نهددم يسددرعون الددى فعددل الخيددر، ويبتعدددون عددن وكددان االغنيدداء اليخشددون بغددض الفقددراء ال

عمل الشدر، لقدد ادوا حدق هللا فدي امدوالهم، وكدان فدي المجتمدع المدذكور الحداكم والمحكدوم 

ولكن ليس فيه الظالم والمظلوم .
42

 

وتصدى االسالم الى كل مايميز االفراد عن بعضهم بسبب الملكية وساوى بيدنهم دون 

مقداييس الفقدر والغندى، قدال ن يتعامل مدع االخدرين وفدق القرأن الكريم بكل م تمييز ، وندد

عبس وتولى ان جاءه االعمى وما يددريو لعلده يزكدى او يدذكر فتنفعده الدذكرى امدا تعالى:)

                                                 
40

مقارنات بين الشريعة االسالمية  –وانظر علي علي منصور  188المرجع السابق ص 3ج –صحيح البخاري  

 .220ص 1970-1ط –بيروت  -دار الطباعة والنشر –والقوانين الوضعية 
41

 –مؤسسة شباب الجامعة  –قانون العقد بين ثبات اليقين واعتبارات العدالة  –د عشوش احمد عبد الحمي.د 

 .37ص 1990االسكندرية 
42

 .32المرجع السابق ص –يد الذيباني عبد المجيد عبد الحم -د 
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فاندت  من استغنى فانت له تصدى وما عليو اال يزكى واما مدن جداءا يسدعى وهدو يخشدى

عنه تلهى(
43
عمالهم فمن يعمل مثقدال ذرة ) يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اوقال تعالى:  

(خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 
44
  

وجاء في الحديث عن االمدام علدي بدن موسدى الرضدا ان )مدن لقدي فقيدرا مسدلما فسدلم 

ولم يفدرق  (وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان خالف سالمه على الغني لقي هللا عز عليه

علدى الدولدة االسدالمية مدادام يعديش فدي ظدل ابن حزم بين المسلم وغير المسلم فدي حقوقده 

هددذه الدولددة، وهددذا هددو السددمو االنسدداني الددذي لددم يعددرف فددي غيددر االسددالم الددذي مازالددت 

االنسانية تعاني من تجاهله فتجأر من وحشية التفرقة العنصدرية فدي مختلدف بقداع االرض 

الى اليوم .
45

 

فددي هددذا الخصددوص جسدددها  ةان االيددات القرأنيددة الكريمددة واالحاديددث النبويددة الشددريف

لو عثرت دابدة بدارض ) يادة االمة ، فهذا الفاروق يقول:ة المسلمين ممن تولوا قبعض القاد

ويتولى االمدام علدي  الفرات لخشيت ان يسالني هللا عنها يوم القيامة لم لم امهد لها الطريق(

لمدال، ويصدور الخالفة فيطلب منه اخوه االكبر عقيل بن ابي طالب زيادة عطائه من بيت ا

لنا هذه الصورة بقوله: ) وهللا لقد رأيت عقيال وقد املق حتدى اسدتماحني مدن بدركم صداعا، 

ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر االلوان مدن فقدرهم ، فكانمدا سدودت وجدوههم بدالعظلم، 

، فأصدغيت اليده سددمعي، فظدن اندي ابيعده دينددي ودني مؤكددا وكدرر علدي القددول مدردداوعدا

، ثدم ادنيتهدا مدن جسدمه ليعتبدر بهدا، فضدج رقدا طريقتدي، فاحميدت لده حديددةمفاواتبع قيداده 

، وكاد ان يحتدرق مدن ميسدمها، فقلدت لده ثكلتدو الثواكدل ياعقيدل يج ذي دنف من المهاضج

اتئن من حديدة احماها انسانها للعبه، وتجرني الى نار سجرها جبارها لغضدبه الدى ان قدال 

تحت افالكها على ان اعصدى هللا فدي نملدة اسدلبها جلدب وهللا لو اعطيت االقاليم السبعة بما 

 هشعيرة مافعلت
46

 . 

وذهب السيد قطب بصدد سياسة االمام علي )ع( الماليدة الدى القدول : ) لدذلو لدم يكدن  

غريبددا ان يغضددب اصددحاب االمددوال والمسددتنفعون مددن تفدداوت الحظددوظ فددي العطدداء علددى 

وان يتظددداهروا بدددأنهم انمدددا  عثمدددان، سياسدددة المسددداواة والعدالدددة التدددي اعتزمهدددا علدددي بعدددد

ينصددحون بالعدددول عددن هددذه السياسددة خوفددا عليدده مددن االنتقدداض . فمددا كددان جوابدده اال ان 

)اتدأمرونني ان اطلدب النصدر بدالجور فدي -يستلهم روا االسالم في ضميره القوي فيقول :

، اال وان من وليت عليه، لو كان هدذا المدال لدي لسدويت بيدنهم، فكيدف وانمدا المدال مدال هللا

                                                 

43
 . 10-1اية من  –سورة عبس  

44
 . 6,7,8اية  –سورة الزلزلة  
45

 .510المرجع السابق ص –باقر الصدر محمد  

46
م  1996 –هجريدة1416 –بيروت   - دار الجيل – 2ج –تحقيق وشرا محمد ابو الفضل ابراهيم  –ج البالغة نه 

 –منشددورات المكتبددة العصددرية  – 2ط –االسددالم والتقدددم االجتمدداعي  –صددابر طعيمددة  .د  –وانظددر  ،49، 48ص

 وما بعدها. 301ص – 1973 –صيدا  –بيروت 
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اعطدداء المددال فددي غيددر حقدده تبددذير واسددراف، وهددو يرفددع صدداحبه فددي الدددنيا ويضددعه فددي 

االخره (
47
. 

ويحدد االمام علي عالقة الحاكم بالرعيه محذرا من المحسوبية والظلدم، ومؤكددا علدى 

ان تكون شخصدية الحداكم مشدبعة بالعددل والمسداواة بدين الرعيدة ومتمسدكة بالنزاهدة واكدد 

ؤولية بدين ابنداء المجتمدع هدي مسدؤولية تكافليدة وليسدت مسدؤولية فرديدة،وان على ان المس

ماورد اعاله جاء في وثيقة العهد االمامية لمالو االشتر، حين واله والية مصر التي يمكدن 

ان تشكل منهجا متكامال مدارة الدولة
48
انها صدور رائعدة اليمكنندا االحاطدة بهدا فدي هدذه  .

 لح الفرد الخاصة والمصالح العامة للمجتمع .مصاالعجالة، فهي تربا بين 

 

 لـــــامل بصاحب العمــــعالقة الع: المبحث الثالث
تتحدد العالقة بين العامل وصاحب العمل من خالل االلتزامات المتقابلة بينهمدا، فعلدى 

العامل التزامات محددة بموجب عقد العمدل، عليده ان يلتدزم بهدا وينفدذها، ومقابدل هدذا فدأن 

وان يددفع لده االجدر المتفدق عليده الدذي  ملزم بمعاملة العامل معاملة حسدنة،العمل  صاحب

يمكنه من اشباع حاجاته االساسية، وان يحدد له ساعات العمل، وسنتناول ذلو في مطلبدين 

 نبحث في اولهما مسؤولية العامل ونستعرض في ثانيهما مسؤولية صاحب العمل .

 

 لــامـــــــــلعة اــــؤوليـــمس: المطلب االول
بددأن  هعقددد يتعهددد بدده احددد طرفيدد عددرف القددانون المدددني العراقددي عقددد العمددل بأندده )

يخصص عمله لخدمة الطرف االخر، ويكون في ادائه تحت توجيهه وادارتده، مقابدل اجدر 

يتعهد به الطرف االخر، ويكون العامل اجيرا خاصا (
49
 . 

جيددرا خاصددا تددم اقتباسدده مددن الفقدده وان مدداورد فددي التعريددف المتقدددم مددن ان العامددل ا

من مجلة االحكام العدلية تضمنت بأن االجير على ندوعين،االجير  423االسالمي، فالمادة 

الخاص الذي استؤجرعلى ان يعمل للمسدتأجر فقدا، واالجيدر المشدترا الدذي يعمدل الكثدر 

لعامدل )يلتدزم اقدانون العمدل العراقدي علدى مدايلي: ( من 123ونصت المادة ) .تأجرمن مس

ان يخصدص وقدت  –اوال قانوندا ويجدب عليده: بأن يؤدي عمله خدالل وقدت العمدل المحددد 

العمدل مداء الواجبدات الموكلده اليدده، دون تفدريا بدأي جددزء منده، او تدأخرعن مواعيددده او 

وامددر الصددادرة اليدده مددن صدداحب ان يطيددع اال –التغيددب عندده دون عددذر مشددروع . ثانيددا 

 .ر من مقتضيات العمل(هذه االوام متى كانت ،العمل

يجدب علدى العامدل المحافظدة  –) اوال  -عمل عراقدي مدايلي : (124وجاء في المادة )

على اموال صاحب العمل التدي فدي عهدتده وعليده صديانة المعددات واالالت والمدواد وكدل 

مايوضع تحت تصرفه بسبب العمل، وذلو بالقيام بكل ماتقتضيه االصول للمحافظدة عليهدا 

                                                 
47

الشيعة  –عدنان خليل  -وانظر د 175م ص 1985القاهرة  – 5ط–السالم سيد قطب العدالة االجتماعية في ا 

 .77مؤسسة العارف للمطبوعات ص 2005 – 1والدولة العراقية الحديثة ط
48

 .60هجرية ص  1404 –بيروت  –مؤسسة الوفاء  – 1ط -عهد االشتر –محمد مهدي شمس الدين  

49
 .1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  
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الضدرر ويجدب عليده فدي سدبيل ذلدو ان يحدرص عليهدا بالقدرالدذي تتيحده لده وحفظها مدن 

يسأل العامل عن تعويض كل ضدرر يتسدبب فيده عدن  -مهارته الفنية وظروف العمل .ثانيا

، ويدتم التعدويض  اوال( مدن هدذه المدادةاالموال المشار اليها فدي البندد )عمد او خطأ يلحق ب

  .على التعويض رضاء( ا تم االتفاقعنها بقرار قضائي، اال اذ

مددن كددل ماتقدددم يتضددح ان قددانون العمددل العراقددي النافددذواغلب قددوانين العمددل فددي دول 

العالم، نصت على ان العامل يجب ان يدؤدي العمدل بنفسده مدؤتمرا بداوامر صداحب العمدل 

المتعلقة بالعمل والمنسجمة مع العقدد والقدانون واالداب، وان ال يكدون فدي اطاعدة االوامدر 

، وان يحدرص علدى حفدظ االشدياء المسدلمة اليده، ذ االعمال ما يعرض العامل للخطدريوتنف

 ار العمل حتى بعد انقضاء العمل.وان يحتفظ باسر

سددمع ، الالمتقدمددة فدي نطداق مبادئدده العامدة وان التشدريع االسدالمي يقددر جميدع االمدور

، فاذا امر بمعصية فال سمع وال طاعدة. والطاعة حق مالم يؤمر بمعصية
50
كمدا ان احكدام  

ذا هدد، وويعاقددب باشددد العقدداب، اذا اهمددلاالسدالم تجعددل العامددل مسددؤوال وضددامنا اذا افدرط 

ما يمتدد ، وانينحصر على طرفي العالقة في العمل، او بين العامل وعموم الناسالجزاء ال 

، قال تعدالى : ) كدل امدرىء بمدا كسدب رهدين (الى دائرة العقاب االلهي
51
. وقدال تعدالى :  

الن عمدا كندتم تعملدون(.)ولتس
52
: يم محمدد صدلى هللا عليده والده وسدلموقدال الرسدول الكدر  

. ي مال سيده وهو مسؤول عدن رعيتده(والخادم عامل راع ف)
53
ومعلدوم ان رعيدة الخدادم  

هي ما تحت يده من ادوات واالت وامتعة وحيواندات ........ الدخ وان رعايتده لهدا هدي فدي 

، وال يخددالف اوامددر مددن عهددد اليدده، مددا دامددت ال رصتاديتدده واجبدده بدداخالص وامانددة وحدد

 شروع المرتبا مع احكام الشريعة.تخالف عمله الم

، التزام العامل باداء عة االسالمية والتشريعات النافذةوان من القواعد العامة في الشري

العمل المتفق عليه وحرصه على اموال صداحب العمدل حدرص الشدخص االعتيدادي، فداذا 

، ويتحمددل مقصددرا بااللتزامددات المترتبددة عليددههددذا المسددتوى فيعددد  انخفددض حرصدده عددن

.تعويض صاحب العمل عن هذا التقصيرالمسؤولية ب
54

   

قددددال تعددددالى : )يددددا ايهددددا الددددذين امنددددوا اوفددددوا بددددالعقود(.
55
 وقددددال الرسددددول العظدددديم  

ص(: )المؤمنون عند شروطهم اال شرطا احل حرامدا او حدرم حدالال(.  وان االيدة محمد )

، شدكالن قاعددة اساسدية ونظريدة كاملدةة والحديث النبوي الشريف المتقدم ذكرهمدا يالكريم

اثرت في التشدريعات الوضدعية الحديثدة فدي الغدرب وشدكال خالصدة التطدور الدذي مدر بده 

 .الغربي خالل اكثر من عشرين قرنا الفكر القانوني

، اا اسدتثناءالدى ان هنداا اصدال وهند وقد توصل الفقه الغربي عبر التطور التاريخي 

فاالول هو حرية االرادة في القيام بما تشاء من العقود، وترتيدب االثدار التدي تريددها عليهدا 

                                                 
50

قانون العمل والتأمينات  –محمد حلمي مراد .د، وانظر 1987( لسنة 71قانون العمل العراقي رقم )ينظر  

 .537ص –ون دار نشر وبدون سنة نشر بد –االجتماعية 
51

 .21اية  -سورة الطور 
52 

 . 93اية  -سورة النحل 
53

 213ص 12لنووي جباب العبد راع في مال سيده ، وصحيح مسلم بشرا ا – 466ص – 5ج –صحيح البخاري  

 .باب فضيلة االمير العادل
54

 –ل قانون العم -يوسف الياس.عدنان العابد، د.، د1987لسنة  71عراقي رقم العمل الع( 124انظر المادة ) 

 .ومابعدها 264المرجع السابق ص
55

 .1اية  –سورة المائدة  
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والثدددداني هددددو ان االرادة يجددددب ان تلتددددزم بالقددددانون والنظددددام العددددام واالداب فددددي العقددددود 

، فدراد علدى مدا اتفقدوا عليده، وهدو ان االتقوم بها وهدذا مدا ورد فيمدا تقددم والتصرفات التي

ان ال تحدرم حدالال فيجدب  ،ارادتهم حرة في ذلدو، ولكدن هدذه االرادة الحدرة ليسدت مطلقدةف

، وهذا في الفقده الغربدي يعندي ان االفدراد فدي ابدرامهم للعقدود علديهم ان ال وال تحلل حراما

 والنظام العام واالداب. يخالفوا القانون

ضدات ال يخضدع الدى والقاعدة العامة في الشريعة االسدالمية ان الحصدول علدى التعوي

فدي الشدريعة االسدالمية ، ، وليس باالمكان القول بدان الخطدا مفتدرض ت الخطأاوجوب اثب

النها تأخذ بنظدر االعتبدار فدي التعويضدات بمجدرد حصدول الضدرر وعددم التنفيدذ ، ولكدن 

يوجد سدبب واحدد لالعفداء وهدو الحدادث الطداريء والقدوة القداهرة ، وفيهمدا يصدبح عدبء 

تق المدين .االثبات على عا
56
  

لقد استنتج الفقهاء المسلمون من كل هذا بان من لم يف بااللتزام في شدروط العقدد فدان 

الددى االخددذ  مسددؤوليته متحققددة، ويسددأل عددن ذلددو، ممددا يعنددي ان الشددريعة االسددالمية ميالددة

بالحل الموضوعي.
57

 

وذهدددب اغلدددب الفقهددداء المسدددلمون للقدددول بدددان الشدددريعة االسدددالمية اخدددذت بنظريدددة 

بهددا فقهدداء الغددرب والشددرق وتمثددل عددذلو بالقاعدددتين المشددهورتين ، قاعدددة  اضرروسددبقوال

، تعندي االولدى ان كدل مدن يندال نفدع شديءيتحمل الغرم بدالغنم وقاعددة المباشدر والمتسدبب 

ضرره وتعني الثانية ان المسؤولية عندد اجتمداع المباشدر والمتسدبب ، توجده الدى مدن كدان 

ن النظر الى كونه مباشرا او متسببا ، وعند صددور الفعدل دوره اهم في احداث الضرر دو

عدليدة تضدع المسدؤولية عل المباشر والمتسبب فان مجلة االحكام الاالضار المشترا بين الف

، ولكن العالمة الحلي يرى ان المسؤولية في حالة اجتماع المباشر والمتسدبب على المباشر

النظر عدن كونده مباشدرا لضرر بصرف يجب ان توجه الى من كان دوره اهم في احداث ا

او مسببا.
58

 

ويرى البعض من الفقهاء بانه ال توجد في الفقه االسالمي نظرية عامة في العمل غير 

المشددروع والمسددؤولية التقصدديرية، وكددذلو فددي العقددد والمسددؤولية التعاقديددة ، الن اجتهدداد 

لمسدائل التطبيقيدة التدي تعدرض الفقهاء لم يكن وليد النظريات وانما بفعل القضايا العملية وا

، حيددث تحدددثوا عددن التصددرفات الفعليددة التددي تشددكل اعتددداء علددى حقددوق الغيددر ، علدديهم 

او يقع على المال ، وجزامه الضدمان فدي كلتدا تداء بانه اما ان يقع على النفس وحددوا االع

الحالتين.
59

   

هدا )ال ضدرر ونصت مجلة االحكام العدلية على بعض مباديء الشدريعة االسدالمية من

 ، ويختار اهون الشرين(. وال ضرار، والضرر يزال، والضررال يزال بمثله

                                                 
56

نطاق  –حسن الخطيب .، د 1ج –ية ت في الشريعة االسالمالنظرية العامة لاللتزاما –شفيق احمد شحاتة .د 

 .72ص -1968 –العراق  –البصرة  -مطبعة حداد –المسؤولية المدنية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية 
57

 .72المرجع السابق ص  –احمد شحاتة شفيق .د  
58

ارات وانظر محاضراتنا في قانون التأمين االلزامي من حوادث السي 187المرجع السابق ص –حسن الخطيب .د 

 -مطبوعة باليرونيو –محاضرات القيت على طلبة السنة الثالثة قانون  –كلية القانون  –جامعة صالا الدين  –

 . 55ص 1987
59

 1976 –حقوق القاهره  –رسالة دكتوراه  –دراسة مقارنة  -التعزير في الشريعة االسالمية -عبد العزيز عامر.د 

 . 415ص 1980دار الشروق  10ط –شريعة االسالم عقيدة و -، الشيخ محمود شلتوت84ص
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ومددن خدددالل العددرض المتقددددم يمكددن القدددول ان الشددريعة االسدددالمية غنيددة بنفسدددها 
60
 

لمواجهة الحلول عندما تقارن بالنظريات الحديثة، وان معظم اساتذة الغرب ومنهم العالمدة 

ل فددي تعليالتدده الددى الحلددول التددي ظرياتدده الحديثددة بددان يصددفددي ارائدده ونسددفاتيه مددثال يتجدده 

اوردتها الشريعة االسالمية .
61

 

 

 مسؤولية صاحب العمل: المطلب الثاني
، وان ال يسدتخدمه ي ان يدؤدي منده حدق هللا وحدق االمدةالزم االسالم صداحب المدال فد

ه، فانده فدي نفدس لالضرار بالغير او فيما حرمه هللا، فاذا كدان االسدالم يكدره الفقدر ويحاربد

الوقت يكره كنز المال، قال تعالى: ) والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سدبيل 

هللا فبشرهم بعذاب اليم (
62

 

، قدال ل علدى قددر الطاقدةوعلى صداحب العمدل ان ال يكلدف العامدل فدوق طاقتده فالعمد

تعالى: ) ال يكلف هللا نفسا اال وسعها (
63
) وال تكلفوهم مداال  )ص(وقال رسول هللا محمد  .

ممددا تدداكلون  ، فدداطعموهمنكم خددولكم جعلهددم هللا تحددت ايددديكميطيقددون ( وقددال ايضددا ) اخددوا

، وال تعددذبوا عبدداد هللا(، وقددال )ص() مددا امددن بددي مددن بددات شددبعان والبسددوهم ممددا تلبسددون

، وقال )اص() ايمدا اهدل عرصدة اصدبح فديهم جدائع فقدد (وجاره جائع الى جانبه وهو يعلم 

رئت منهم ذمة هللا ( وقال عليه افضدل الصدالة والسدالم ) المسدلم اخ المسدلم ال يظلمده وال ب

وقدال االمدام  يسلمه ومن تركه يجوع ويعرى وهو قادر على اطعامه وكسوته فقدد اسدلمه(.

علي: ) ان هللا سبحانه وتعالى فرض في اموال االغنياء اقوات الفقدراء، فمدا جداع فقيدر اال 

.وهللا سائلهم عن ذلو( تع به غنيبما م
64
   

وجدداء عددن االمددام الصددادق اندده قددال: ) انمددا اعطدداكم هللا هددذه الفضددول مددن االمددوال 

( .ها هللا ، ولم يعطكموها لتكنزوهالتوجهوها حيث وجه
65
  

وجعل هللا مدن المالدو اميندا علدى الثدروة ووكديال عليهدا، وان النداس هدم خلفداء هللا فدي 

: )هدو الدذي جعلكدم يهدا مدن امدوال وثدروات ، قدال تعدالىوأمنامه عليهدا وعلدى مافاالرض 

الكافرين كفرهم عندد ربهدم اال مقتدا( الرض فمن كفر فعليه كفره وال يزيدخالئف في ا
66
  .

، ولدو شداء الخرجده منهدا، قدال تعدالى: ي جعل االنسدان خليفتده فدي االرضوان هللا هو الذ

(ق جديد)ان يشأ يذهبكم وياتي بخل
67

م االنسدان بدأن يأخدذ تعليماتده عمدا خالفدة تلدزوهذه ال. 

: ) امندوا بداهلل ورسدوله وانفقدوا ممدا جعلكدم قدال تعدالى ،استخلف عليده ممدن منحده الخالفدة

مسددتخلفين فيدده، فالددذين امنددوا مددنكم وانفقددوا لهددم اجددر كبيددر(
68
وقددال تعددالى: )ثددم جعلندداكم  .

                                                 
60

، الشيخ  411ص 1998منشورات الجامعة المفتوحة  -المدخل لدراسة الفقه االسالمي -سعيد محمد الجليدي.د 

 . 51بدون سنة طبع ص –دار الكتاب العربي  -العقوبة في الفقه االسالمي -محمد ابو زهرة
61

الشريعة االسالمية كعنصر من عناصر  -زاق السنهوريعبد الر-، د72المرجع السابق ص -حسن الخطيب.د 

 . 542ص 2مجموعة المبي ج -التجديد للقانون المدني المصري
62

 . 34اية  -سورة التوبة 
63

 . 286اية  -سورة البقرة 
64

 .145ص 1973 -بدون دار نشر 1ج -المعامالت المالية في االسالم -جمال الدين العياشي.د  
65

 .508جع السابق صالمر -باقر الصدر محمد 
66

 .39اية  -سورة فاطر 
67

 .16اية  -سورة فاطر 
68

 .7اية  -سورة الحديد 
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(من بعدهم لننظر كيف تعملونخالئف في االرض 
69
العمدل  اجبدات صداحبومن اولى و .

، قال تعالى: )من كان يريد الحيداة الددنيا وزينتهدا ندوف الديهم اعمدالهم فيهدا دفع اجر العامل

وهم فيها ال يبخسون(. وقال تعالى: )وال تبخسوا الناس اشياءهم(
70
. 

وعنددد قبددول العامددل بدداجر دون مددا يسددتحقه لحاجتدده الددى العمددل، وجددب علددى صدداحب 

بيدع ، كمدن اضدطر الدى ة برضاه في االجر المخفضوال عبر العمل ان  يدفع له مايستحقه،

مدل عامدل مدنكم مدن ذكدر او ، قدال تعدالى: )اندي ال اضديع عسلعته باقل مدن ثمنهدا الحقيقدي

( انثى
71
وقال الرسول ) ص( : )من استاجر اجيرا فليسلم له اجره( .واعلدن )ص( ان هللا  .

(ر عامال وأدى عمله ولم يدفع اجرهخصيم لمن استاج
72
. 

ان يشددكل الحددد االدنددى لالجددر مددن وجهددة النظددر االسددالمية مددايكفي للعامددل كمددا يجددب 

واسرته من مأكل وملبس ومسكن، وهذا يتقدرر فدي ضدوء البيئدة التدي يعديش فيهدا العامدل، 

، فقدال )ص(: ) فمدن كدان بس صاحب العمل وجميع افراد اسرتهويكون مساويا لمأكل ومل

. وكدان ابدو ذر الغفداري ال يشدتري (يلدبس يطعمه ممدا يطعدم وليلبسده ممدااخوه تحت يده فل

لنفسه ثوبا اال ويشتري لخادمه او عبده ثوبا من نفس النوع واللون (
73

فدي  ويحق للعامدل . 

مدل ، ان يحدد مبلغا من المال محددا كما ونوعا، مقابل العضوء مباديءالشريعة االسالمية

شدراكه فدي الدربح والنداتج، ، كما ان له الحدق فدي ان يطلدب االذي يقوم به، وهذا هو االجر

، والندوع االول و النداتج مقابدل عملدهفيتفق مع صاحب المال على نسبة مئويدة مدن الدربح ا

فيه ضمان اكثدر، الن صداحب العمدل يددفع المبلدغ المتفدق عليده للعامدل، بغدض النظدر عدن 

بنتيجدة ، امدا الندوع الثداني فدأن العامدل ارتدبا ي حققها العمل من ارباا او خسائرالنتائج الت

، ولكدن فدي االجدر المحددد ، وهدي غالبدا اكثدر مدنفعند الربح يأخدذ النسدبة المحدددة العمل ،

 ،، وتضيع جهدوده التدي قددمها سددىحالة عدم وجود ربح فأن العامل ال يحصل على شيء

يضددع علددى  ان ،حيددث ال يجددوز فددي ضددوء مددا قررتدده الشددريعة االسددالمية لصدداحب العمددل

يتحمدل صداحب المدال الخسدارة كلهدا، ويخسدر العامدل جهدوده ، والعامل نسبة من الخسدارة

.في العملالتي بذلها 
74

 

، فدي اربدداا العمددل الدذي اسددتخدمت فيددهامدا ادوات االنتدداج فددال يحدق لمالكهددا اشددراكها 

يندة مدن الدربح جدائز وتكون مكافأتهدا مدن خدالل االجدر، الن حدق الحصدول علدى نسدبة مع

نتدداج، فمددن يملددو ادوات االنتدداج ال يحددق لدده ان ، ولكندده حددرام الدوات االشددرعا فددي العمددل

يضددارب عددامال عليهددا ويشدداركه فددي االربدداا، وبهددذا فددأن ادوات االنتدداج ال تشددارا فددي 

، ومن هذا يتضح ان الكسب الناتج عدن ملكيدة ادوات رباا، ولكنها تتقاضى االجور فقااال

 االنتاج أضيق مجاال من الكسب الناتج عن العمل. 

                                                 
69

 .14اية  -سورة يونس 
70

 .85اية -،سورة االعراف15اية  -سورة هود 
71

 . 195اية  -سورة ال عمران 
72

 .118المرجع السابق ص -3البخاري ج صحيح 
73

 .1216ص 2ج 3690الحديث رقم -ماجه ن، وانظر سنن اب 133ص -1ج -شرا النووي -صحيح مسلم 
74

 .556المرجع السابق ص -باقر الصدر محمد 
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مددل ال ينتهددي دوره بدددفع االجددر، وانمددا عليدده ان ال يكلددف العامددل كمددا ان صدداحب الع

ترة استراحة اثناء العمل.بعمل فوق طاقته، كما عليه منح العامل ف
75

 

 

 املــــأمين مستقبل العـــت: المبحث الرابع

اصر االسالم فترة القرون الوسطى، وكان االفراد في هذه الفتدرة يعيشدون فدي حالدة ع

نون وال يردعهم دين، وليس هناا من ضمانات لهم في حياتهم، وفدي فوضى، اليحكمهم قا

هذه البيئة الضالة جماعتها الظالم اهلها، بزغ فجر االسالم، ورفع من شدأن العمدل، بعدد ان 

كان حتى عهد قريب يعتبدر امدرا مهيندا، واحتدرم االسدالم العمدال، بعدد ان كدانوا مثلمدا مدر 

هم فددي عملهددم وفددي مسددتقبلهم عنددد الشدديخوخة سددابقا طبقددة لدديس لهددا حقددوق، وضددمن حيددات

يددرا، لدديس والعجددز والمددرض، وضددمان اسددرهم بعددد وفدداتهم، وهددذا ماانتهددت اليدده الدددول اخ

ة التددي هددي اولددى بالرعايددة مددن غيرهددا، بددل خوفددا مددن تفدداقم بدددافع مددن حقددوق هددذه الطبقدد

لقانونيدة فدي حدين ان االسدالم ومدن خدالل القواعدد ا .شكلتهم وانتشار الثورة فدي صدفوفهمم

الكثيرة التي تؤكد فيما تؤكد عليه على التكافل االجتماعي الذي ضمن حق الفرد فدي تدأمين 

معيشته ومعيشة عائلته في حياته وعند مرضه او عجزه او بعد وفاته ، فأقر ان لكل اعمى 

او عدداجز مددن يسدداعده او يرشددده وكددذلو سددداد ديددون المدددين العدداجز عددن السددداد وحمايددة 

 .لى االفراد وواجب على الدولةا ليس منة او صدقة وانما هو واجب عاالسرة، وهذ

)ص( يعطددي للمتددزوج حظددين ولأعددزب حظددا واحدددا، وهددذا تقدددير وكددان رسددول هللا 

لحدق االنسدان فدي كفايتدده المعاشدية، فقدال)ص( مددن ولدي لندا عمدال ولدديس لده مندزل فليتخددذ 

ذ دابةمنزال، او ليس له زوجة فليتزوج، او ليس له دابة فليتخ
76
وهذا ال يعني ان صداحب  .

ذا العمل هو الذي يوفر له هذا، بدل ان المسدؤولية علدى الدولدة فهدي التدي تضدمن للعامدل هد

 .الحق عند عدم كفاية اجره لذلو

مداال فلورثتده ومدن  ) مدن تدراية االسرة، قدال رسدول هللا )ص(: وضمن االسالم حما

 ورسددوله ( وخصدص للذريدة فددي اوكددال أي ذريدة ضدعفاء فدالى هللا ةتدرا ضدياعا أي ورثد

المال )مال الدولة ( حقا ضمنه لهم .
77
وفرض الخليفدة عمدر بدن الخطداب لكدل مولدود فدي  

االسالم مرتبا من بيت المال ، وفرض لفقراء اهل الذمة، )غير المسدلمين ( العداجزين عدن 

 الكسب، والذين يظلهم المجتمع االسالمي رواتب من بيت مال المسلمين.

ء المسلمين فدي ضدوء مبداديء الشدريعة االسدالمية ان الفقيدر العداجز اذا لدم وقرر فقها

يكن له قريب غني كانت نفقته من خزانة الدولة، ونؤكدد علدى الفقيدر العداجز الدذي ال يقددر 

: )مدا اكدد علدى قيامده بالعمدل ، فقدال )ص(على العمل ، اما القادر على العمل فان االسالم 

هللا داود كدان ياكدل مدن عمدل ، وان نبدي ن يأكل من عمل يدها قا خيرا من ااكل احد طعام

                                                 
75

جمال الدين العياشي المرجع .، د13مكتبة صايغ بدون سنة طبع ص/2ط -االسالم دين ودنيا -عبد الرزاق نوفل.د 

 . 81السابق ص
76

في  -شيخ محمد ابو زهرة، ال1746ص – 1969القاهرة  -طبعة الشعب -احياء علوم الدين -االمام الغزالي 

 . 55بدون سنة طبع ص –دار الفكر العربي  -المجتمع االسالمي

77
المرجع  –سميع المصري عبد ال.، د5بدون سنة طبع ص -لبنان –وت بير -دار الكتب العلمية -2ج -صحيح مسلم 

 .27السابق ص
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: )الن يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير مدن ان يسدال النداس اعطدوه يده(. وقال ايضا

الن دة وهددو قددادر علددى العمددل الددى العمددل، او منعددوه(. ووجدده مددن يطلددب العددون والمسدداع

ومددا الددت اليدده ع امددورهم يتدداب الصدددقات والمسدداعدات تقدددم لمددن ال قدددرة لهددم، وكددان )ص(

وقال تعالى: )هو الذي جعل لكم االرض ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقده  .حالتهم

( .رواليه النشو
78
وفي هذا تأكيدد علدى السدعي والبحدث عدن العمدل فدي ارض هللا الواسدعة  

فدي ليحصل االنسان منها علدى مدا يعينده فدي حياتده، لقدد انتشدر العددل واالمدن واالسدتقرار 

: )لو اسدتقبلت مدن امدري مدا ، فالخليفة عمر بن الخطاب يقولجميع انحاء الدولة االسالمية

وسداوى االمدام علدي بدن ابدي طالدب بدين  دت فضول االغنياء علدى الفقدراء( داستدبرت لر

عنددي  المسلمين قوال وفعال، فكان يقول )الدذليل عنددي عزيدز حتدى اخدذ الحدق لده والقدوي

ان هللا تعدالى فدرض علدى االغنيداء فدي امدوالهم (( وقدال ايضدا هضعيف حتى اخذ الحق من

بقدر مايكفي فقراءهم فأن جاعوا اوعروا او جهدوا فبمندع االغنيداء، وحدق علدى هللا تعدالى 

 .(ان يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه

وقال االمام ابن حزم )فرض على االغنيداء فدي كدل بلدد ان يقومدوا بفقرائهدا ويجبدرهم 

ن على ذلو، ان لم تقم الزكدوات بهدم، وال فدي سدائراموال المسدلمين ، فيقدام لهدم بمدا السلطا

يأكلون من القوت الذي البد منده ومدن اللبداس فدي الشدتاء والصديف ، بمثدل ذلدو، وبمسدكن 

، وهددذا يعنددي ان علددى المجتمددع االسددالمي ان مددن المطددر والشددمس وعيددون المدداره( يكددنهم

عيشدة الينحددر عنده، فعلدى هدذا المجتمدع ان يضدمن لكدل يضمن للفرد مستوى الئقا مدن الم

رورات الطعام والكساء والمسكن، وهذا مايهدف له الضمان االجتماعي في الوقدت د ضفر

الحاضر، وبهذا فأن االسالم كان سباقا في هدذا المجدال، فلديس هنداا خدالف فدي ان المانيدا 

م أي بعدد تطبيدق االسدالم 1883هي اول دولة اصدرت قانونا للضمان االجتماعي في عام 

بألف ومائتين واحددى وسدتين سدنة، وكدان القدانون االلمداني المدذكور يقتصدر علدى العمدال 

عمددال الصددناعة الصددناعيين، ثددم صدددر بعددده قددانون التددأمين ضددد المددرض والشدديخوخة ل

، واعقبتدده قددوانين اخددرى فددي هددذا المجددال فددي المانيددا وفددي بعددض م1889والزراعددة عددام 

اصدار مثل هذه القوانين في باديء االمر عددا من الددول الغربيدة ومنهدا الدول، وعارض 

بريطانيا ودول اخرى
79
. 

لقد فرض االسالم على الدولة ضدمان معيشدة افدراد المجتمدع االسدالمي ضدمانا كدامال 

مددن خددالل تهيئددة الدولددة وسددائل العمددل لأفددراد والمسدداهمة الالئقددة فددي النشدداط االقتصددادي 

بة للقادرين على العمل، اما العاجزين فأن الضمان االجتماعي يحقدق لهدم المثمر، هذا بالنس

العيش الكريم من خالل اعتماده على مبددأين اساسديين احددهما التكافدل العدام الدذي يفدرض 

فيه االسالم على المسدلمين كفالدة بعضدهم لدبعض، وهدذا الفدرض يؤديده المسدلم كمدا يدؤدي 

 .ائر فرائضهس

) ايمدا مدؤمن مندع مؤمندا -ان االمدام جعفدر الصدادق قدال : وجاء في الحديث الصحيح،

شيئا ممدا يحتداج اليده، وهدو يقددر عليده مدن عندده او مدن عندد غيدره، اقامده هللا يدوم القيامدة 
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 . 15اية  -سورة الملو 
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مسددودا وجهدده مزرقددة عيندداه، مغلولددة يددداه الددى عنقدده، فيقددال: هددذا الخددائن الددذي خددان هللا 

.يؤمر به الى النار(ورسوله ثم 
80

 

يدده بددأن الحاجددة فددي الحددديث المددذكور انفددا وان جدداءت مطلقددة اال ان والبددد مددن التنو

يصددعب علدديهم  المقصدود منهددا هدو الحاجددة الشدديدة، وهددي الحاجددات الحياتيدة لأفددراد التدي

ي تتجدداوز حدددود التدد تهويددأتي دور الضددمان االجتمدداعي ومسددؤولي .الحيدداة بدددون اشددباعها

ذي يحيداه افدراد المجتمدع المعيشدة الد ضدمن للفدرد مسدتوى الكفايدة مدنالحاجات الحياتيدة وي

ان ضدمان الدولدة هندا ضدمان اعالدة، واعالدة )-وقد تحدد هذا الضمان كما يلي : .االسالمي

الفددرد هددي القيددام بمعيشددته وامددداده بكفايتددده، والكفايددة مددن المفدداهيم المرنددة، التددي يتسدددع 

 .ءاخامضمونها كلما ازدادت الحياة العامة في المجتمع االسالمي يسرا ور

وعلدى هدذا االسدداس يجدب علددى الدولدة ان تشدبع الحاجددات االساسدية للفددرد، مدن غددذاء 

ومسكن ولباس، وان يكون اشباعها لهذه الحاجات من الناحية النوعية والكمية فدي مسدتوى 

الكفاية بالنسبة الى ظروف المجتمع االسالمي، كما يجب على الدولة اشباع غير الحاجدات 

ات التدي تددخل فدي مفهدوم المجتمدع االسدالمي عدن الكفايدة، تبعدا االساسية من سائر الحاجد

لمدى ارتفاع مستوى المعيشة فيه (.
81

 

) ثم هللا هللا فدي الطبقدة السدفلى مدن  -وجاء في كتاب االمام علي الى واليه على مصر:

زمندى فدأن فدي هدذه الطبقدة هدل البدؤس والأالذين الحيلدة لهدم مدن المسداكين والمحتداجين، و

تددرا، واحفددظ هلل مااسددتحفظو مددن حقدده فدديهم، واجعددل لهددم قسددما مددن بيددت مالددو، قانعددا ومع

هم مثل الدذي لأدندى ، وكدل وقسما من غالت صوافي االسالم في كل بلد، فأن لأقصى من

عيت حقه، فال يشغلنو عنهم بطدر، فأندو التعدذر بتضدييعو التافده محكامدو الكثيدر رقد است

خددا لهدم، وتفقدد امدور مدن اليصدل اليدو مدنهم، المهم فال تشخص همو عنهم، وال تصعر 

ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال ففرغ مولئو ثقتو من اهل الخشية والتواضع، فليرفدع 

اليو امورهم، ثم اعمل فيهم باالعذار الى هللا يوم تلقاه، فأن هدؤالء مدن بدين الرعيدة احدوج 

ه اليه ، وتعهد اهل اليدتم وذوي الى االنصاف من غيرهم، وكل ماعذر الى هللا في تأدية حق

الرقة في السن ممن الحيلة له والينصب للمسألة نفسه (
82

. وحدد السيد الشدهيد محمدد بداقر 

الصدر من خالل النصدوص المتقدمدة مسدؤولية الدولدة المباشدرة فدي رعايدة الفدرد وتدوفير 

ارد الدولددة حددد الكفايددة لدده وهددذه المسددؤولية المباشددرة اساسددها الحددق العددام للجماعددة فددي مددو

وكدذلو حدق العداجزين عددن العمدل مدن خددالل قطاعدات عامدة مدعومددة مدن مدوارد الملكيددة 

العامة وملكية الدولدة، وهدذه القطاعدات اضدافة الدى ماتضدمنه مدن حقدوق للمحتداجين فأنهدا 

تمنع احتكار االقوياء للثروة كلها وتشكل رصيدا للدولة يزودها بما يلزم لمنح كل فرد حقده 

 الطبيعة .ريم من ثروات في العيش الك

) وما افاء هللا علدى رسدوله مدنهم، فمدا اوجفدتم عليده مدن خيدل والركداب  -قال تعالى :

ولكن هللا يسلا رسله على من يشاء، وهللا على كل شيء قدير، ماافاء هللا على رسدوله مدن 
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 اهددل القددرى، فللدده وللرسددول ولددذي القربددى واليتددامى والمسدداكين وابددن السددبيل كددي اليكددون

.دولة بين االغنياء منكم (
83

 

مجتمدع االسدالمي بوصدفه قطاعدا وقد حددد الدنص القرأندي وظيفدة الفديء ودوره فدي ال

) ففدي -وذهب السيد محمد باقر الصدر للقول عند تحليله النص المذكور الدى القدول : .عاما

هددذا الددنص القرأنددي قددد نجددد اشددعاعا باالسدداس الددذي تقددوم عليدده فكددرة الضددمان وهددو حددق 

ماعة كلها في الثروة، ) كي اليكون دولة بين االغنياء منكم (، وتفسيرا لتشدريع القطداع الج

العام في الفيء، بكونه طريقة لضمان هذا الحق، والمنع عن احتكار بعدض افدراد الجماعدة 

للثددروة، وتأكيدددا علددى وجددوب تسددخير القطدداع العددام لمصددلحة اليتددامى والمسدداكين وابددن 

ة التددي خلقهددا هللا لخدمددة اد الجماعددة بحقهددم فددي االنتفدداع بالطبيعددالسددبيل، ليظفددر جميددع افددر

فاالساس والفكرة والطريقة كلها واضحة، في هذا الضوء القرأني (. .االنسان
84

 

صفوة القول ان ضمان الدولة الينحصر بالمسلمين، الن غير المسلمين ممدن يعيشدون 

جدزهم عدن الكسدب، فدروي عدن في حمايدة الدولدة االسدالمية تتحمدل الدولدة نفقداتهم عندد ع

االمدام علددي اندده وجددد شدديخا كفيفدا يسددأل الندداس فقددال: ماهددذا فقيدل اندده نصددراني فقددال عليدده 

 .عتموه، انفقوا عليه من بيت المالاستعملتموه حتى اذا كبر وعجز من -السالم :

ولددديس غريبدددا ان ندددرى الكثيدددر مدددن االقدددالم تشدددن حربدددا علدددى االسدددالم فدددي مؤلفدددات 

ة تتبناها جهات معادية لالسالم تتهمده اتهامدات باطلدة كونده يقدف حجدر ومطبوعات متنوع

عثره في سبيل التطور والتقدم، وهذه االتهامات تصدر من الدول الغربية وهي نفسها التدي 

، حديدد االسدعاتقوم بدأحراق واتدالف المدواد الغذائيدة لكدي تبقدي النداس جياعدا وتدتحكم فدي ت

مصدلحتي ا عندد استعراضدنا للنظدام المذكور)اشدرنا لهد وهذه هي قيم الفكر الرأسمالي التدي

م ان الحقيقة التي ال ينكرونهدا والتدي هدي كدون االسدال في حيناوال وليكن بعدي الطوفان( 

، ويهدف الى بناء المجتمدع االنسداني الخدالي مدن مظداهر يقف في وجه الرذيلة واالنحراف

، فلقدد اهدتم بالجسدم اهتمامده بدالروا ،يدنس االخدرة ، لم يتنكر للدنيا ولدم ستغاللالفساد واال

، ولهددذا نجددد ان لفددظ الدددنيا ورد فددي فددي الحيدداة الدددنيا ومددا بعدددهاوطالددب بالسددعي والعمددل 

 .العدد الذي تكرر فيه لفظ االخرة مرة وهو نفس (115القرآن الكريم )

وابتدغ فيمدا آتداا هللا الددار االخدرة وال تدنس نصديبو مدن الددنيا ( -قال تعالى :
85
 وقدال 

الدددنيا لالخددرة وال : ) لدديس خيددركم مددن تددرا الكددريم محمددد صددلى هللا عليدده والدده الرسددول

.، ولكن خيركم من اخذ من هذه وهذهاالخرة للدنيا
86

 

فة الهيددة انسددانية ومددن هددذا العددرض يتضددح ان فلسددفة االسددالم االقتصددادية هددي فلسدد

نة، وبامكانهدا االجابدة ، تصلح ان تكون نظاما للحياة في كل االزمنة واالمكأخالقية ملتزمة

من اسدئلة محيدرة ومشداكل مستعصدية ، قدد ال تجدد على كل ماتطرحه المجتمعات البشرية 

 حلوال مناسبة في كل زمان ومكان.لها 
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 اتمةـــــالخ

 والتوصيات وهي كما يلي :لبحث تم التوصل الى عدد من النتئج من خالل ا

 

 النتائج اوال :

ية كبددرى وجعلدده عبددادة فددوق العبددادات ووضددع لقددد احدداط االسددالم العمددل بقدسدد .1

القواعددد القانونيددة التددي تضددمن للعدداملين المسددتقبل الددذي يضددعهم فددي مكانددة الئقددة 

 يشعرون من خاللها بالعزة والكرامة .

ي نفددوس قدددم الرسددول العظدديم صددلى هللا عليدده والدده وسددلم صددورة رائعددة اثددرت فدد .2

المندتج الدذي ال يعدرف الكسدل او المسلمين االولين والالحقين ودفعتهم الى العمدل 

 تورمت من العمل . التباطئ او الغش عندما قبل يدا

اكد االسالم على ان ما يحصل عليده اصدحاب العمدل مدن اربداا ورفداه اجتمداعي  .3

 وتطور في المشاريع ما هو اال بفضل جهود العاملين اوال ورأس المال ثانيا .

هددي ان كومددات اغلددب الدددول ان مددن اهددداف العولمددة واهددداف الدددول الكبددرى وح .4

يبقى الفقدر والمدرض والجهدل مسدتمرا فدي الددول الناميدة لكدي يتحقدق لهدم الثدراء 

والنعدديم ويددردد المتحكمددون فددي مصددير الشددعوب مددع انفسددهم مقولددة الرأسددماليين 

 القديمة ) مصلحتي اوال وليكن بعدي الطوفان(.

ة واجتماعيدة حدادة رافق النظام العالمي الجديد حصول ازمدات سياسدية واقتصدادي .5

 .واغلبهم من العمال في المجتمع دفع ثمنها وتحملتها الفئات االكثر فقراا 

وبددأ واقعندا يبتعدد  ،وازدادت اعداد الفقراء واتسعت الفدوارق وتصدارعت الحضدارات

فددي االفددق القريددب ان هندداا انفراجددا او وال يبدددو  ،كثيددرا عددن تحقيددق العدالددة االجتماعيددة

 لتصورات تتجه الى ان عالما ضبابيا يقدم علينا مخرجا من ذلو وان ا

 

 التوصيات  ثانيا:

ان علددى الحكومددات والرأسددماليين بددذل الجهددود الالزمددة لتحسددين صددورتهم فددي  .1

المجتمددع مددن خددالل دعمهددم للنشدداطات فددي مجدداالت الصددحة والتعلدديم واالسددكان 

وتددامين  واالمددن الغددذائي ورعايددة الطفولددة واالمومددة والتدددريب والتاهيددل المهنددي

 البطالة وغيرها من النشاطات .

نوصي بان يكون االجر الذي يحصل عليده العامدل منسدجما مدع مدا يحصدل عليده  .2

 اصحاب االعمال من منتجات تحقق لهم تراكما ماليا كبيرا وعيشا رغيدا .

ان يكون للعاملين حق الحصدول علدى جدزء مدن االربداا التدي تحققهدا المشداريع   .3

اعتبار ان ما تحقق جاء نتيجة لتعداون رأس المدال والعمدل  التي يعملون فيها على

ولهذا ليس مدن حقده  ،الن ايا منهما ال يستطيع بمفرده ان ينتج سلعة او يقدم خدمة

 .ان يستحوذ على ارباا المشروع 

على الحكومات ان تعي جيدا بان مدا فرضده االسدالم مدن التزامدات ماليدة متعدددة  .4

الحاجددات االساسددية فحسددب وانمددا شددرعت  لمسددتحقيها لددم تشددرع لغددرض اشددباع

تحقيقدددا للتدددوازن  ،لمعالجدددة الفقدددر والوصدددول بدددالفقير لمسدددتوى معيشدددة االغنيددداء

لكدي نغدادر بشدكل نهدائي العبدارات المذلدة التدي  ،االجتماعي بمفهومه في االسالم
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 ،الحرمدان ،البؤس ،اولتها االجيال ويزداد تكرارها جيال بعد جيل ومنها ) الفقرتد

فدي الوقدت الدذي كاندت ومدا العطف على االرامل وااليتدام .....(  ،الجوع ،الحاجة

زالدت المليددارات مددن الدددوالرات تهدددر وتبددد علددى الخددراب والدددمار واالخددتالس 

 يرضدي كدل الشدرفاء فدي كمدا ال ،والفساد واالنفاق في ما ال يرضدي هللا ورسدوله

% البندداء  10بة ولددو ان هددذا الددذي اهددد راو سددرق اعطيددت مندده نسدد .هددذا العددالم

 المجتمع الصبحوا في ثراء ونعيم ولما تحدثنا عن فقر او عوز او حاجة .

اذا ارادت ان تتجاوز مخاطر العولمة فعليها ان تعمل مجتمعدة  على الدول النامية .5

فدددي مختلدددف المجددداالت السياسدددية واالقتصدددادية واالجتماعيدددة والثقافيدددة لتحقيدددق 

تكافددل والتضددامن بددين ابندداء المجتمددع ومددن التكامددل االقتصددادي وبندداء وتحقيددق ال

 .تحقيدددق االمدددان والرفددداه فدددي المجتمدددعخدددالل ذلدددو تسدددتخدم الثدددروة والمعلومدددة ل

وسدديكون هددذا افضددل رد علددى توجهددات العولمددة منددذ بددداياتها فددي تجاهلهددا للبعددد 

 االجتماعي واالنساني وتراجعها عن توفير الخدمات االساسية لالفراد .

 

 

 المصادر

دا  النهضوو  الب ريوو   "،ادا ة القوو ا الريوو ي  فوو  الصوون   " ،فهموو منصوو    .د [1]
 .293ص ،الق ه ة ،1978

االجتهووو دال القضووو لي  الفيريووو  فووو  مجووو   " ، رووود ال نووو   مووو   الووو  يم . د [2]
 .7ص ،1998 ،مكتب البم  الب ر  ،منظم  البم  الب ري  "،البم 

  ،  المد سو  ريو  لمكترو ،دا  الكتو ب الفرنو ن  "،اقتصو دن " ،محمد ر ق  الصد  [3]
 ، م  ربده  26ص ،م1983 -هـ 1403 ،لرن ن

  ،1979 ، زي يو ال ،مطرب   وء  ،2ط "،الق ن ن الدست  ي" ،ن  ي الطيف .د [4]
 .60ص

مكتروو  القوو ه ة  ،2ط "،توو  يا الوونظم الق ن نيوو   االجتم  يوو " ،محموو د السووق  .د [5]
 .33 ص، 1972 ،الحديث 

 "،قوو ل البموو  فوو  التيوو يي الجزالوو يالتنظوويم القوو ن ن  لبء" ،احميوو  سووفيم ن [6]
 .7ص ،الجزال  ،2ط ،دي ان المطر   ل الج مبي 

 .25ص ،1976 الق ه ة ،1ط "،تط   الفك  االقتص دي" ، ايد الر ا ي .د [7]

اليوو ك  الفرن نيوو  لفطر  وو   "،قوو ن ن البموو  الم  روو " ،قوورءن سووفيم كيوو  ز .د [8]
 .26ص ،1964 ، الني   الت زيي

منيوو ة المبوو  ف  ،3ط "، قوود البموو  – ن ن البموو  اصوو   قوو" ،حسوون كيوو ة.د [9]
 .28ص، 1983 ،ر السكند ي 

ال جيز ف  تو  يا  –مقدم  ف  ت  يا الحض  ال القديم  " ،طه ر ق  .د [10]
 . م  ربده  40ص  ،1986 ،ر داد "، ادي ال افدين

مطووو ري  "،تووو  يا الووونظم الق ن نيووو " ، رووود ال نووو   مووو   الووو  يم  .د [11]
 .165ص ،1999 ،البد 
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البم   البمو    البدالو  االجتم  يو   –نظ ي  القيم  " ، لح ك ك ص .د [12]
  ،ق طو   ،مطرب  تو ن  "،د اس  مق  ن  –ف  االسءم  ف  المذاهب ال ضبي  

 .15ص ،رد ن سن  ني 

المكترو  الب ريو  فو   "،القو ن ن الود ل  لفبمو " ، دن ن خفي  التء ي .د [13]
 .10ص ،م1990هـ  1410 ،الطرب  اال لى ،جنيف

  ،القو ه ة ،مطرب  الحفر  "،2  -احي    ف م الدين " ،  ح مد ال زال ار [14]
 .219ص

الودا   "،قو ن ن البمو " ،مجودي يحيوى مطو  .د ،حمدي  رد الو حمن .د [15]
 .12ص ،1987 ،الج مبي 

مكترو   هرو   "،االقتصو د االسوءم  مق مو ل" ، رد السميي المصو ي.د [16]
 .19ص ،1975 ،رب ردين

 زا ة الثق فوو   "،ل البمو  فو  المصونيحو    ءقو " ، ودن ن  و ف .د [17]
 .9ص ،1979سن   ،(68سفسف  د اس ل ) ،دا  ال ييد لفني  ، اال ءم

  روه هون ال  سوي  احمود  –الم دي  الت  يخيو  " ،ف كيف   .م ك ف لز ن [18]
 .156ص  ،1970 ،دميق ،دا  الجم هي  ،دا  د

المكترووو   "،النظ يووو  الب مووو  فووو   قووود البمووو " ،فتحووو  الم صوووف  ي .د [19]
 .67ص ،1973 ،ليري  ،رن  زي ،ال طني 

 ،مطربوووو  االتحوووو د ،3ط "،التيوووو يب ل االجتم  يووو " ،فوووواد دهموووو ن.د  [20]
 .41ص ،رد ن سن  طري ،دميق

دا  النهضو   "،ق ن ن البم  ف  مص   لرنو ن" ،محمد حسين منص  .د [21]
 .10ص ،1995 ،ري  ل ،الب ري 

المصوو ي  المكتوب "،قو ن ن البمو  الفيرو " ،محمود  رود الخو لق  مو . د [22]
 .14ص  ،1970 ،1ط ،االسكند ي  ،الحديث لفطر     الني 

 زا ة التبفووويم  "،قووو ن ن البمووو " ،ي سوووف اليووو   -د ، ووودن ن الب رووود .د [23]
 .1980 ،1ط ،دا  المب ف  ،الب ل   الرحث البفم 

المكتووب  "،التيوو يب ل االجتم  يوو  البم ليوو  االسوو ي " ،محموود يووفيق .د [24]
  . م  ربده  7ص ،1986 ،االسكند ي  ،الج مب  الحديث

تط   الونظم االجتم  يو   رث هو  فو  الفو د  ،حسين  رد الحميد احمد. د [25]
،  انظوو  تيووو  لز  117ص –روود ن دا  نيووو   روود ن سوون  نيووو  – المجتمووي 

 –ر نووو مل الضووم ن االجتمووو    فووو  ال اليوو ل المتحووودة االم يكيووو   –يوو تءن 
 موو   23ص  – روود ن سوون  طرووي –مطربوو  المب فوو   –ت جموو  ك موو  اروو اهيم 

 ربده .

دا  النهضوو   "،ادا ة القوو ا الريو ي  فوو  الصوون   " ،منصو   فهموو  .د [26]
 .305ص ،1978 ،الق ه ة ،الب ري 

الدا  الجم هي يو   "،م س     فم السي س " ،مصطفى  رد هللا خييم .د [27]
 .189ص ،1994 ،لفني   الت زيي  اال ءن
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 سوووووووي  الثووووووو  ة الصووووووون  ي   نت لجهووووووو  السي" ،هيوووووووز .  ،كووووووو  لت ن [28]
المكتوب التجو  ي لفطر  و  منيو  ال  ،تب يب احمود  رود الرو ق  "، االجتم  ي 

 .8ص، 1962ري  ل  ،2ط ، الني   الت زيي

البءقووو ل البم ليووو   االنسووو ني   ايووودي ل جيته  فووو  " ،لريوووب السوووبيد .د [29]
 ،1961 ،القووو ه ة ،دا  الك نووول لفنيووو   الطروووي  الت زيوووي "،المجتموووي الب رووو 

   .123ص

، طروويروود ن سوون   "،2االقتصوو د السي سوو   " ،كوويم ال فوو    روود الح .د [30]
 .488ص

 ،1985"، 1ال سووويط فووو  قووو ن ن البمووو   ، "فتحووو   رووود الصووور   .د [31]
   .31ص

البموو   تيوو ي  البموو    السووك ن  القوو ا " ،صوو دم مهوودي السووبيد. د [32]
مطربو  موسسو   "،الكت ب اال   مون مرو دي  اقتصو د  تيو يي البمو  –الب مف  

 .52ص 1978 ،ر داد ،الثق ف  البم لي 

مكتر  النهظ   "،الخدم  االجتم  ي  البم لي " ،سبد  رد السءم حريب .د [33]
 .  م ربده 793ص   ،رد ن سن  ني ،المص ي 

المودخ  ، "زهيو  الريوي  . ف  محمد رودي ، د . رد الر ق  الرك ي، د. د [34]
  وو  دا  الكتووب لفطر ، زا ة التبفوويم البوو ل   الرحووث البفموو  "،لد اسوو  القوو ن ن

 .177رد ن سن  طري ص ،ج مب  الم ص  ، الني 

، دا  البفم لفمءيوين، ريو  ل "الديمق اطي  ف  التك ين، " ط  رك ي .د [53]
 .196ص ،1952

 ،القو ه ة ،دا  البفوم "،االيوت اكي   الفكو  االيوت اك " ،جء  يحيوى .د [53]
 .36ص 1965

مكتروووووو   "،مروووووو دي  التنظوووووويم السي سوووووو " ، روووووود الكوووووو يم احموووووود. د [37]
 .16ص 1975 ،الق ه ة ،مص ي االنكف 

مصو لفطر     ، ضودا  النه "،ت  يا الفك  االقتصو دي" ،لريب يقي  .د [38]
 .213ص ،د ن سن  طري ، الني 

رود ن دا   ،القو ه ة ،1ط "،تط   الفك  االقتص دي" ، ايد الر ا ي. د [39]
 .32ص ،1976 ،ني 

 ،ر ووداد ،مطربوو  البوو ن  "،1ففسووف  القوو ن ن  " ،حسوون  فوو  الووذن ن. د [40]
 .109ص ،1975

الوودا  الق ميوو   "،اسوو  االيووت اكي  الب ريوو ، " صوومل سوويف الد لوو  .د [41]
 .30ص ،1965 ،الق ه ة ،لفطر     الني 

  ،دا  النهض  الب ري  "،الد ل  نظ يته   تنظيمه " ،ار اهيم د  يش .د  [42]
 .221ص ،1969

، "المفكيووو  فووو  النظووو م االيوووت اك " ،نزيوووه محمووود الصووو دم المهووودي .د [43]
 ،188ص
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 ،1ط "،المبووو مءل الم ليووو  فووو  االسوووءم، "  الووودين البي يووو جمووو . د [44]
 .15ص ،1973

تق يووو  المووودي  البووو م لمكتوووب البمووو   - الب لمووو   اث  هووو  االجتم  يووو " [45]
، 1998 ،اذا  ،الوود  ة الخ مسوو   البيوو  ن ،منظموو  البموو  الب ريوو  "،الب روو 

 .125ص

نسو ن الب لم  ر ا ثهو   اث  هو   فوى حقو م اال" ،ه يم يحيى المءح .د [46]
قسووم  ،ر ووداد ،ريوول الحكموو  ،مجفوو  د اسوو ل ق ن نيوو  "،االجتم  يوو   الحضوو  ي 

 .59ص 2001 ،البدد ال اري ،الد اس ل الق ن ني 

الوووود  ة الخ مسوووو   "،تق يوووو  الموووودي  البوووو م لمكتووووب البموووو  الب روووو " [47]
 .25ص 1998 ، البي  ن

اال توودا   فووى  –فووا الب لموو  " ،هوو ن  ريتوو  موو  تين  ه  الوود يوو م ن [48]
 ،1998 ،الك يوووول ،ت جموووو   وووودن ن  روووو    فوووو  "،ق اطيوووو   ال ف هيوووو الديم
 .328ص

 ،1ط "،االطو   القو ن ن  لحقو م االنسو ن" ، رد البزيوز محمود سو ح ن [49]
 .339ص 1987

 ، ر وداد ،مطرب  الحو ادث "،ف  البد  االجتم   " ، م د الدين خفي  .د [50]
 . م  ربده  116ص

 الق آن الك يم. [51]

المطربو   "،فو  اصوءح ال ا و   ال  يو السي س  الي  ي  " ،ارن تيمي  [52]
 .هج ي  1326الق ه ة  ،السففي 

مجفوو   "،جوو   دي  ت  يخيوو  احكوو م القوو ان الكوو يم" ،محموود  موو  ة .د [53]
 ،م1998 ،موو ي  ،474البوودد  ، زا ة اال ووءم لد لوو  الك يوول ،الب روو  الك يتيوو 

 .94ص

 ،لرنوو ن ،ريوو  ل ،دا  احيوو   التوو اث الب روو  "،3  صووحيح الرخوو  ي" [54]
 .139ص ، ن سن  طريرد

خص لصوه   نظمهو   –المني ل االقتص دي  الب مو  " ،غ يب الجم   .د [55]
 .772ص  1967، االسكند ي  "ف  االقتص د االيت اك 

د اسو ل حو   المو    المبو مءل " ، رد المجيد  رد الحميود الوذير ن .د [56]
 ،1993 ،الدا  الجم هي يو  لفنيو   الت زيوي  اال وءن "،ف  الي يب  االسءمي 

 .30ص

حق م االنس ن  اسر ب البنف ف  المجتمي االسوءم  " ،احمد يس ي .د [57]
 .17ص 1993 ،االسكند ي  ،مني ة المب  ف "،ف  ض   احك م الي يب 

مكتروووو  النهضوووو   ،7ط "،م سوووو    االديوووو ن المق  نوووو " ،يووووفر  احموووود [58]
 .240ص ،1984 ،الق ه ة ،المص ي 

  ،الزا يو  ،ل حودة الب ريو مطو ري ا "،الدين  الح يو " ،س لم   رد الجر   [59]
 .151ص ،1990 ،ليري 



 2016/  39العدد   أ.م.د.سعـد جبار حسـن دراسة مقارنة - عالقات العمل في االسالم

 

 ISSN (1681-6870)                               96                      ة كلية الرافدين الجامـعة للعلوممجل

مق  نووو ل روووين اليووو يب  االسوووءمي   القووو انين " ، فووو   فووو  منصووو   [60]
 .220ص، 1970، 1ط ،ري  ل ،دا  الطر     الني  "،ال ضبي 

ق ن ن البقد رين ثرو ل اليقوين  ا ترو  ال " ،احمد  رد الحميد  ي ش .د [61]
 .37ص ،1990 ، االسكند ي ،موسس  ير ب الج مب  "،البدال 

دا   ،2  ،تحقيووق  يوو ح محموود اروو  الفضوو  اروو اهيم "،نهوول الرءغوو " [62]
 .49 – 48ص ،م 1996 – هج ي 1416 ،ري  ل ،الجي 

منيووو  ال  ،2ط "،االسوووءم  التقووودم االجتمووو   " ،صووو ر  طبيمووو  .د [63]
 . م  ربده  301ص ،1973 ،صيدا ،ري  ل ،المكتر  البص ي 

 ،م1985القوو ه ة  ،5ط "،االسووءمالبدالوو  االجتم  يوو  فوو  " ،سوويد قطووب [64]
 .175ص 

 ،2005 ،1ط "،اليووويب   الد لووو  الب اقيووو  الحديثووو " ، ووودن ن خفيووو . د [65]
 .77موسس  الب  ف لفمطر   ل ص

، موسسووو  ال فووو   ،1ط "، هووود االيوووت " ،محمووود مهووودي يوووم  الووودين  [66]
 .60هج ي  ص  ،1404 ،ري  ل

 .1951لسن   40 ن المدن  الب اق   قم الق ن  [67]

 .1987( لسن  71  الب اق   قم )ق ن ن البم  [68]

رود ن دا   "،ق ن ن البم   الت مينو ل االجتم  يو " ،محمد حفم  م اد.د [69]
 .537ص ، رد ن سن  ني  ،ني 

 .213ص "،12 صحيح مسفم ري ح الن  ي " [70]

لءلتزامووو ل فووو  اليووو يب  النظ يووو  الب مووو  " ،يوووفيق احمووود يوووح ت  .د [71]
 ن سن  ني .، رد الق ه ة، مطرب  اال تم د ،"1  االسءمي 

نطوو م المسووو لي  المدنيوو  التقصووي ي   المسووو لي  " ،حسوون الخطيووب .د [72]
 .72ص ،1968 ،الب ام ،الرص ة ،مطرب  حداد "،التب قدي 

د اسووو   -اليووو يب  االسوووءمي التبزيووو  فووو  ، " رووود البزيوووز  ووو م  .د [73]
 .84ص ،1976 ة،الق ه ج مب   ،حق مكفي  ال ، س ل  دكت  اه"، مق  ن 

دا  اليو  م  ،10 ط "،االسءم  قيدة  يو يب " ،ت لالييا محم د يف [74]
 .415ص ،1980

منيو  ال  "،المدخ  لد اسو  الفقوه االسوءم ، "سبيد محمد الجفيدي .د [75]
 .411ص ،1998 ،الج مب  المفت ح 

دا  الكتوو ب  "،البق روو  فوو  الفقووه االسووءم ، "اليوويا محموود اروو  زهوو ة [76]
 .51ص ،رد ن سن  طري ،الب ر 

اليو يب  االسوءمي  كبنصو  مون  ن صو  ، "ه  ي رد ال زام السون. د [77]
 .542ص ،2  ،مجم    المر  "،التجديد لفق ن ن المدن  المص ي

روود ن "، 1  المبوو مءل الم ليوو  فوو  االسووءم، "جموو   الوودين البي يوو .د [78]
 .145ص ،1973 ،دا  ني 

 .1216ص 2  3690الحديث  قم "، سنن ارن م جه" [79]
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رود ن سون   ،مكتر  ص يغ، 2ط"، االسءم دين  دني ، " رد ال زام ن ف  [80]
 .13ص ،يطر

 ،1969القوو ه ة  ،طربوو  اليووبب "،احيوو    فوو م الوودين، "االموو م ال زالوو  [81]
 .1746ص

  ،دا  الفكو  الب رو "، فو  المجتموي االسوءم ، "الييا محمد ار  زهو ة [82]
 .55ص ،رد ن سن  طري

مجف  كفي   "،البم   البم   ف  االسءم" ، رد الب   احمد  رد الب  . د [83]
السوون   ،تصوود ه  الفجنوو  الثق فيوو  ر لكفيوو  ،الف وو  الب ريوو   الد اسوو ل االسووءمي 

 .1975مني  ال ج مب  ق   ي ن   ،البدد الث ن  ،الث ني 
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Abstract: Labor relations, in old ages, were 

characterized by simplicity and non complexity. 

Man's economic nature was not much different from 

that of animals, which satisfy their needs by natural 

products available around them. Individual life had 

been developed to constitute a family connected 

closely with each other to protect its interests. Then, 

society had been split up because of thrall and 

servitude where inequality was prevailed and 

exploitation for workmen was badly broken out. By 

the advent of Islam, employers were obliged not to 

use their moneys to cause damage for others, nor to 

burden them excessively. Should the employees 

accept lesser wages out of want, employer has to pay 

them what they deserve. Moreover, from the Islamic 

prospective, the minimum wages for workmen should 

meet all needs of a family including food, clothing 

and shelter, that will be determined by the society in 

which the employees are living, and should be equal 
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to that of the employer's family, as the prophet, 

Mohammed (S), said " whoever has a brother under 

his control, he  has to feed him and clothe him from 

whichever he eats or wears".  The social and 

economical Philosophy of Islam was a committed, 

moral, humanitarian and divine Philosophy. It is 

valid and suitable to be a system of life for all times 

and places. It also has an answer for any perplex 

question or any an intractable problem of mankind 

communities  that may not be easily solved. 

Keywords: Labor Relations, Social Disorderdness, 

Solidarity and Symbiosis, Edification Philosophy, 

Romantic Socialist, Globalization, Economic 

Freedom, Social Justness. 


