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ISLAMIC AND INTERNATIONAL RULES OF LAW FOR STRIKING: 
 A COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC DOCTRINE IN INTERNATIONAL CHARTERS  
 
Abstract 
Islamic jurisprudence is interested in the development of Islamic judicial rules on labor 
strikes using Islamic judicial rules and others in the field of labor strikes, but these rules are 
still rare and are not applied in pacts and charters between Muslim countries, nor in 
artificial laws. despite the importance of these rules in solving workers' problems. This is 
clear from international conventions. 
Keywords:  labor strikes, Islamic judicial rules, workers' problems, and Muslim countries. 
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 مقدمة 

و  اإلسالميةيوضحها الفقه و الشريعة   األمهيةضرورية و بالغة  يتمتع العامل بعدة حقوق    
القوانني الدولية أيضا ، كما يوجد أسلوب الدفاع عن هذه احلقوق و الظفر هبا بأسلوب شرعي 

العمالية و بالرغم من هذا التواجد و التفصيل إال أنه يظل هنالك نقائص  اإلضراباتواملتمثل يف 
على  لذلك جتري هذه الدراسة التحليلية الوصفية للخروج بنتائج تعود بالنفع. يتوجب تكملتها

 . اجملتمع املسلم والعامل املسلم على حد سواء 

 مبدأ حرية العمل  في اإلسالم : المطلب األول 

إن االفراد كلهم يتمتعون حبرية العمل الشريف و يقع وجوبا على اجملتمع احرتام ذلك ، فهذا    
مايقره الشرع اإلسالمي بل و حث اهلل سبحانه و تعاىل املسلم على السعي يف طلب الرزق بقوله 

ُشوا ِفي َمَناِكِبَها" عز و جل  َرأَض َذُلوًلا َفامأ َوِإلَيأِه  ۖ  وَُكُلوا ِمن رِّزأِقِه  ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم األأ
وقد وضعت الشريعة اإلسالمية عدة معايري لتوفري و كفالة . 51سورة امللك االية  "(51)النُُّشوُر 

 : حرية العمل كمبدأ قائم يف اجملتمع املسلم و جتلت هذه األسس يف التايل 

فق مبدأ املساواة يف و كافئ الفرص و ــــ السعي قدر املستطاع لتوفري فرص العمل للمسلم وفق مبدأ ت
تقلد مناصب العمل على تنوعها فال قيود على حرية العمل فالفرد ميارس العمل الذي يريد لكن يف 

 .12مةحدود الشرع و االخالق و االداب العا

يوجب اإلسالم و الشرع احرتام العامل و العمال مهما كانت بساطة العمل و ما هذا إال    
حرية العمل ، فالعامل مهما كان عمله بسيط فهو خيدم اجملتمع لذا جيب احرتامه تكريس ملبدأ 

على عكس االنسان البطال الذي خيلق عجز يف اجملتمع و ركود حلركة التنمية و التطور ، فالبطالة 
من اليد  اليد العليا خير: " هي اليت يتوجب إنكارها عمال بقول النيب عليه الصالة و السالم 

 .النيب قد صدق"  السفلى
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إن " ــــــ يبيح اإلسالم االتقان و التنافس على العمل الشريف و ضمان اجلودة امتثاال لقول االنيب   
إن كل هذه األسس و املعايري ماهي إال تكريس . 3" اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه

 . ملبدأ حرية العمل وفق قواعد دينية حمكمة الوضع و كيف ال و هي من صنع اخلالق عز و جل 

 حقوق العامل في اإلسالم : الفرع األول 

إن اإلسالم حبكم أنه شريعة إهلية من السماء فإنه أتى كامال من عدة نواحي و من بينها حقوق   
إن الشريعة اإلسالمية تسعى إىل تقومي . العامل اليت حفظها الشرع دون التغاظي أو تأخري وال حق 

كتاب اهلل   فقد أتى يف. العدل وإنصاف البشر و هناك العديد من االيات القرآنية كأدلة على ذلك 
ٌس َشيأئاا ) تعاىل ِم الأِقَياَمِة َفاَل ُتظأَلُم نَ فأ َط لِيَ وأ نأ  ۖ  َوَنَضُع الأَمَوازِيَن الأِقسأ َقاَل َحبٍَّة مِّ َوِإن َكاَن ِمث أ

َنا ِبَها   .  فاآليات الكرمية تبني ضرورة ممارسة العدل . 4 ((74)وََكَفٰى بَِنا َحاِسِبيَن  ۖ  َخرأَدٍل َأتَ ي أ

 احلصول على عمل و توفريه  حق: أوال 

مناط هذا احلق هو أن الفرد املسلم من حقه أن يوفر الراعي أو الشخص املسؤول يف اجملتمع له   
يف الدولة املسلمة الراعي مسؤول عن رعيته قدر املستطاع ملكافحة التشرد و الفقر و البقاء . عمل 

 .دون مادة للعيش 

 حق العامل يف االجر : ثانيا 

لرسول عليه الصالة و السالم عن أجر العامل و أوجب التسريع يف تقدمي االجر للعامل فقال ركز ا 
فال بد أن  5"  أعطوا اًلجير حقه قبل أن يجف عرقه" يف احلديث النبوي الشريف  النيب 

يكون االجر على قد اجلهد الذي قام به العامل و ال يصح شرعا أكل عرق العامل فهذا شيء 
عة اإلسالمية ألن العامل يف اإلسالم ال يقدم له أجر خبس ، و أجره على العكس ترفضه الشري

يساوي قدر اجلهد الذي بذله يف العمل ألن هذا هو حقة ، فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال النيب 
  " ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر و رجل باع جورا فأكل ثمنه و
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إن أسقطنا احلديث على العصر احلايل " . فاستوفى منه و لم يعط أجره  رجل استأجر أجيرا
فاملوظف و العامل جيب تقدمي له أجوره و العالوات و الرواتب الشهرية و املكافئات اليت تقر هبا 
القوانني الوضعية بدولته فكل هذا يقع إلزاما توفريه للموظف و إال فإن املسؤول حياسب عند اهلل 

هذا يثبت أحقية العامل بالتوجه حنو املطالبة باألجر و العالوات و غريها يف حالة  عز وجل و كل
أنه أحس أهنا منتقصة فهي من حقه يف الشرع و بالتايل هو جائز له شرعا املطالبة بالتمتع هبا عن 

فاإلسالم و شرع اهلل تعاىل حفظ له ذلك وال داعي  .طريق ممارسة اإلضرابات للحصول عليها
للقول أهنا غري منصوص عليها شرعا أو حمرمة على املسلم خمتلف تلك األجور و ما يتساير عنها 

إن االمر هو نفسه بالتمام فيما يتعلق . من عالوات و منح الطقس و جو الصحراء و غريها 
يضات عند ترك العمل و خمتلف اإلصابات أثناء العمل بالرواتب التقاعدية و الرتقية و خمتلف التعو 

 . 6و الوفاة فهو له حق التعويض على ما أصابه من ضرر. 

 حق العامل يف توفري احلماية و السالمة من حوادث العمل : ثالثا

من حقوق العامل األساسية أن يعمل يف بيئة آمنة تضمن سالمته و عدم إصابته باألمراض،   
كل شروط الراحة و الفسحة مثل توفري مراحيض و توفري العمل يف أماكن معرضة فيجب توفري له  

كما يتوجب توفري . للتهوئة و اإلضاءة و توفري مراوح مثال أو مدفأة يف األماكن الباردة 
من صورة  8 اآلية رقم"  َولِلَِّه اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِننيَ  : "قال اهلل تعاىل . اإلسعافات األولية 

فما هذه اآلية الكرمية إال دليل قاطع على أن توفري للعامل كل ظروف التكرمي أساسي . املنافقون 
 . فاهلل تعاىل كرم االنسان و عززه 

 حقوق يتمتع هبا العامل يف اجملتمع : رابعا 

ة كثرية و إن االنسان كائن اجتماعي و له احلق بأن يتمتع بتعارفات و و إقامة عالقات اجتماعي  
املؤمن "  قال الرسول . صداقات و من حقه أن يتمتع بتعارف اخوته البشر االخرين معه 

إن العالقات االجتماعية بني البشر البد منها ، فالبد من . 7" للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 
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دة ملسألة أخذ العون و املشورة و الصداقات و من غري املعقول إغفال الشريعة اإلسالمية اجملي
العمل " من وثيقة حقوق االنسان يف اإلسالم على مايلي  51لقد نصت املادة . أساسية كهذه 

 . 8....." حق تكفله الدولة و اجملتمع

ِل َوَأقأِسُطوا ) جاء يف اآلية الكرمية من قوله تعاىل    ُهَما بِالأَعدأ ن َ ِلُحوا بَ ي أ ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ  ۖ  فََأصأ
ِسِطينَ  من سورة  585و في اآلية الكريمة رقم . من سورة الحجرات     9      اآلية  ( 9) الأُمقأ

ِدُلوَن ) األعراف  ُدوَن بِالأَحقِّ َوِبِه يَ عأ ٌة يَ هأ َنا ُأمَّ نأ َخَلقأ فالعدل ميارس بني أفراد االمة (( . 585)َوِممَّ
و ما كل هذه األدلة القرآنية إال لنلح على ضرورة إنصاف . اإلسالمية ليصبح  مسة من مساهتا 

و من غري املنطقي خمالفة القرآن الكرمي مبا أتاه من . العامل مبختلف احلقوق اليت ذكرناها أعاله 
ه اآليات تنصف العامل عند استعمال آيات سواء العدالة اإلنسانية بني البشر و لعل كل هذ

االضراب السرتجاع حقوقه على اعتبار أن انتهاك هذه احلقوق يف حاالت كثرية هو السبب الرئيس 
لقيام اإلضرابات ، باإلضافة اىل عدم تلبية هذه احلقوق لدى مطالبة العمال هبا شفهيا أو كتابيا أو 

إضافة إىل . رسة اإلضرابات للظفر هبذه املطالب بالطرق املعتادة فكل هذه األسباب تؤدي إىل مما
و أيضا عدم إنصاف املسؤولني يف .األجور الزهيدة للعمال و اليت ال تكفي لسد مطالب احلياة

عملية حل النزاعات القائمة بني العمال فكل هذه األسباب تؤدي إىل قيام اإلضرابات اليت 
 تعت ر يف الكثري من احلاالت مشروعة بالدليل سنتطرق اليها يف اجلزء املقبل من الدراسة و اليت

 . 9القرآين و السنة النبوية ألن املطالب عادة هي مشروعة 

 

  القواعد الفقهية اإلسالمية في اًلضراب : المطلب الثاني 

إن االضراب هو وفق تعريفات فقهية كثرية عبارة عن عملية توقف أو امتناع عن العمل من قبل    
 .10ن أجل أن حيصل على أحد حقوقه اليت يتمتع هبا بالعدل العامل و ذلك م
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مل يتغاضى الفقه اإلسالمي عن ابتكار وسائل لتقنني اإلضرابات العمالية و شرح فتاواها و   
و املقصود بالوسيلة هو الفعل . فاإلضرابات تعت ر وسائل يستعملها العمال . جوازها من عدمه 

كما أن املقاصد هي الغايات و األهداف   11قصد املنشود الذي يتم استخدامه للوصول إىل امل
و . 12االجابية اليت يرعاها الشارع يف التشريع عموما من أجل حتقيق حاجيات العباد و مصاحلهم

بالنظر اىل االضراب كفعل على أرضية الواقع و يف اجملتمعات فإن العقل يصنفه كوسيلة و هو ليس 
يريده العامل مثل الزيادة يف االجر أو االحتجاج عن مقصد بل هو وسيلة لتحقيق مقصد ما 

 . ضرف عمل غري الئق هبم مثل طلب املراوح يف أماكن العمل بسبب حرارة اجلو 

 تقسيمات الوسائل و انعكاساتها على اإلضرابات العمالية : الفرع اًلول

إن االمام ابن القيم رمحة اهلل عليه يذكر أن الوسائل تقسم على أساس ما تفضي إليه من مصلحة   
 : إىل أربعة أقسام أساسية هي  13أو مفسدة 

يتجلى هذا القسم يف الوسائل املؤدية إىل املفسدة مثل شرب (:قسم املمنوعات ) القسم األول 
و قد منعت الشريعة هذا . السكر و غياب العقل  املسكرات اليت تؤدي اىل املفسدة املتمثلة يف

 . القسم من الوسائل 

الوسائل املباحة و احملللة شرعا ، لكن استخدامها القصد منه و اهلدف منه الوصول : القسم الثاين 
 . اىل املفسدة أي القصد و اهلدف سيء و حرام رغم إباحية و حتليل الوسيلة 

ملباحة اليت يفضي استخدامها اىل الوصول اىل املفاسد رغم كون هو قسم الوسائل ا: القسم الثالث 
و مل يتوفر فيه الوصول اىل هذه املفاسد كمقاصد عند . هذه املفاسد لست هي الغاية و املقصد 

 .مثل سب آهلة املشركني يف ظهر الغيب . استعمال هذه الوسائل 

 . وجه  99االمام ابن القيم و هي إن القسم الثاين و الثالث حمرمان من عدة أوجه اتى هبا   
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وسيلة مباحة إال أن استخدام هذه الوسيلة قد يفضي اىل مفسدة و إن مصلحة : القسم الرابع 
هذه الوسيلة هي أرجح من مفسدهتا ، مثل أن ينظر اخلاطب إىل خمطوبته و مثل أيضا الوقوف 

لقسم الرابع من الوسائل هو قسم إن هذا ا. أمام السلطان اجلائر الضامل و قول كلمة احلق أمامه 
مباح و يف حاالت أخرى هو مستحب و تارة أخرى هو واجب ، و خيتلف ذلك على حسب 

 .  14درجة املصلحة

 

 اًلسقاط الشرعي لقاعدة الوسائل على اإلضرابات : الفرع الثاني

إن االطالع على قاعدة الوسائل و أقسامها بني ألهل الفقه اإلسالمي و الشريعة تصنبف   
كما بني هلم . اإلضرابات كوسائل للوصول اىل مقصد ما مثل رفع االجر و حتسني ضروف العمل 

أن تصنيف وسيلة االضراب خترج عن تقسيمات الوسائل األربعة ، وأن االضراب كوسيلة هو 
 : و درجوا اىل توضيح ذلك كالتايل . ام ضمن هذه األقس

يف حالة ماإذا كان املضربون عن العمل حيصلون من خالل إضراباهتم على أهداف و مقاصد : أوال 
و يف هذه احلالة فإنه . ففي هذه احلالة يعد االضراب حمرم و باطل و ال شك يف حترميه . حمرمة 

" سائل ، حيث ع ر عنه ابن القيم بعبارة يندرج على حسب العلماء حتت القسم األول من الو 
 .15" وسيلة موضوعة لالفضاء إىل مفسدة 

يف حالة حصول الشخص و الفئة املضربة على أمور مباحة و حمللة من خالل إضراهبم : ثانيا 
لكنهم قصدو من خالل هذه اإلضرابات اإلضرار برب العمل من خالل االخالل بالعقد بينه و 

 حترمي هذا االضراب يف هذه احلالة و ذلك ملا يرتتب عنه من االضرار فهنا الشك يف. بينهم 
بالناس و أيضا ملا يشكله هذا الضرب من ضروب االضراب من خمالفة ملقاصد الشريعة اإلسالمية 

إن هذه احلالة تندرج ضمن القسم . و اليت تنص كلها على حتقيق استقرار املعامالت اإلنسانية 
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وسيلة موضوعة للمباح قصد هبا : " ائل  و هو ماع ر عنه ابن القيم بقوله الثاين من أقسام الوس
 16" التوصل للمفسدة 

يف هذه احلالة فإن العامل حيصل نتيجة اضرابه على شيء مباح و أصال قصده من ممارسة : ثالثا 
لكن يف املقابل فإن أرباب العمل حيصلون من خالل ممارسة هذا . هذا االضراب هو نفع نفسه 

االضراب على منافع معينة يسخرون جزء من هذه املنافع يف احلاق الضرر بالعمال بإضعافهم و 
أكل حقوقهم  إن هذا النوع من اإلضرابات و إن كان يف أصله مباحا إال أنه يؤدي إىل املفاسد 

اصة و هذا ماجعل العلماء يقرون بعدم مشروعيته كحكم عام أما يف الوقائع اخل. اليت قمنا بذكرها 
ففي . و اليت تقدم حيثيات معينة تتغري هذه احليثيات على حسب احلالة و الواقعة اليت حدثت 

و الشيء األهم أن هذا . هذه احلاالت فإن احلكم التكليفي يتغري تبعا لتغري املالبسات و األحوال 
ابن القيم و ع ر عنه . النوع من اإلضرابات صنفه الشرع اىل الصنف الثالث من أصناف الوسائل 

 . 17وسيلة موضوعة للمباح مل يقصد هبا التوصل اىل املفسدة لكنها مفضية اليها غالبا " ب 

احلالة الرابعة هي أن االضراب عن العمل بفضي لنتيجة و هدف حملل مباح و هلذا السبب : رابعا 
فإن هذا النوع من اإلضرابات متت إباحته كأصل عام ، و لكن و باختالف احلاالت و الضروف 

و عموما فإن هذا النوع . و املصاحل فإن من املمكن أن يصبح حسب ذلك مستحب أو واجب 
و الذي كان قد . من القسم الرابع من أقسام الوسائل ضبات وفق هذه احلالة يندرج من اإلضرا

وسيلة موضوعة للمباح و قد يفضي إىل املفسدة و مصلحتها أرجح من " ع ر عليه ابن القيم بقوله 
و الشريعة اإلسالمية هنا جاءت مبيحة هلذا القسم و يف حاالت استحبته و ذكرت أنه   .مفسدهتا

يف حاالت أخرى أجابته أي ذكرته باإلجياب و القبول و كانت هذه التغيريات على مستحب و 
و بالعموم الفقه اإلسالمي و . حسب درجات املصاحل يف كل حالة و على حسب احلاالت أيضا 

الشريعة خيلصان يف كل األحوال اىل أن االضراب واجب و مباح يف احلكم العام ألن النهي عن 
يعين إن كنت تعمل . بضده  أي يستلزم ممارسة شيء معاكس هلذا الشيء  الشيء يستلزم االمر

و هذا ماهو مقرر . فيجب أن تتوقف عن العمل إذا أردت أن ينفذ لك صاحب العمل هدفا ما 
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إن كان له ضد واحد باالتفاق فالنهي عن  اأم" . الزركشي " يف علم األصول وفق قول االمام
 .18احلركة يكون أمرا بالسكون 

 

 القواعد الفقهية لوقف اًلضراب : الفرع الثالث 

سنحاول يف هذا الفرع شرح القواعد الفقهية لوقف االضراب من اجل اكتمال الدراسة الفقهية    
فمن خالل هذا الفرع سنقوم بذكر خمتلف القواعد الفقهية . الشرعية لإلضراب من كل النواحي 

و اليت ميكن تطبيقها عند . المي يف نطاق إزالة الضرر اليت يقع تطبيقها و اليت أوردها الشرع اإلس
 . تضرر العمال و عدم كسب حقوقهم رغم الوفاء بااللتزامات اليت تقع عليهم 

 القاعدة الفقهية الشرعية ال ضرر وال ضرار : أوال 

و الذي رواه " الضرر و ال ضرار " إن السند الشرعي هلذه القاعدة هو احلديث النبوي الشريف 
إن القصد من عبارة ال . 19و سعيد احلضري و أخرجه البهيقي و االمام الدار قطين و احلاكم أب

ضرر مبعىن أن ال يضر الرجل أخاه فينقصه بعضا من حقه ، أما الضرار فهي من الضرر و املقصود 
منها عدم جمازاة الذي أحلق بك ضرر بإدخال ضرر عليه و عموما فإن الضرر هو ابتداء الفعل أما 

أي ) و بتطبيق ذلك على العمال فإنه ال جيب جمازاهتم على تضررهم . الضرار فهو اجلزاء عليه 
ممارستهم لفعل االحتجاج بسبب " و إضرارهم ( عليه  امعاناهتم أثناء العمل من شيء ما احتجو 

ال بإدخال ضرر آخر عليهم فهذا هو تفسري العلماء هلذه القاعدة يف جم"هذا الضرر الذي حلق هبم 
فعموما هو فصل االضرار عن بعضه و تأصيل كل ضرر على حدى مث دراسة ذلك . اإلضرابات 

و قد تفرعت عن قاعدة ال ضرر و ال ضرار عدة قواعد فقهية  .من عدة نواحي للوصول اىل حل 
 :ع ر القياس كالتايل

إن هذه القاعدة واضحة من خالل تسميتها فإنه ال يتم إزالة : الضرر ال يزال بالضرر  -5
إن تطبيق هذه القاعدة يلزم . الضرر بضرر مواز له و ال نطبق هنا قاعدة املعاملة باملثل 
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املسؤول عن العمل بأن ال يعاقب العمال ألهنم أضروا و أضربوا بل اللجوء إىل احلل 
عينة و من هذا املنطلق ال حيرمهم من حقوقهم و بعض امتيازاهتم الودي و اقرتاحات م

 . يف العمل 

املقصود هنا أن كل فعل ينشأ عنه يقينا أو ضنا مينع قيام : الضرر يدفع قدر اإلمكان  -2
و إن قاعدة سد الذرائع تعت ر . هذا الفعل بكل الطرق دفعا للضرر قدر املستطاع 

و لدى اسقاط هذه القاعدة على العمال فإنة  . قاعدة قائمة لتحقيق هذا املعىن 
معلومات سواء حقيقية أو ومهية حول نية العمال يف االضراب فإنه  يكلمامت تلق

يتوجب على املسؤولني منع ذلك قدر املستطاع و إن اقتضى االمر تلبية على األقل 
 . بعض مطالبهم حىت ال يقوم هذا االضراب 

و تعت ر هذه القاعدة من أعظم : رر العام مل الضرر اخلاص من أجل رفع الضحت -3
القواعد يف الشريعة اإلسالمية ، إذ تؤثر فيها مصلحة اجلماعة و اجملتمع على 20

من . و هلذه القاعدة عدة تطبيقات. مصلحة الفرد يف حالة تعارض هاتني املصلحتني 
 بني هذه التطبيقات منع صاحب ملك من التصرف هبذا امللك يف حالة كون تصرفه

و من أمثلة تطبيق فقه هذه . 21هذا يف ملكه يلحق ضررا بالناس و العامة يف اجملتمع 
القاعدة العظيمة اليت تؤثر املصلحة العامة على اخلاصة عملية إجبار احملتكر على البيع 

و اعت ره العلماء يف هذه احلالة فعل . يف حالة امتناعه عن بيعه هذا دفعا للضرر العام 
ط هذه القاعدة الفقهية على العمال فإنه يتوجب دفع الضرر العام و باسقا. جائر 

و يف هذا السياق . املتمثل يف التوقف عن العمل الذي تعت ر عواقبه سلبية على اجملتمع 
يرى االمام ابن تيمية أن أرباب العمل يتوجب عليهم إلزام العمال بالعمل بعوض املثل 

 . ال يتوقفوا عن العمل ، أي رفع أجورهم و خمتلف أقساطهم حىت 

يؤول املقصود من هذه القاعدة إىل أنه يف حالة : الضرر األشد يزال بالضرر األخف -1
اجتماع ضررين و كان الضرر األول أشد و كان الضرر الثاين خفيف ، ففي هذه 
الوضعية يتوجب حتمل الضرر اخلفيف مبعىن بعبارة أخرى يتم أرتكاب أخف الضررين 

فعن حادثة مسرة بن جندب، والذي كان . يف السنة النبوية الشريفة و مثال ذلك وارد 
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له خنلة يف بستان رجل من األنصار و معه أهله فكان مسرة يدخل بستان الرجل 
االنصاري فيتأذى هذا األخري من دخوله، فذهب الرجل االنصاري و شكى فعل مسرة 

يب منه أن يهب النخلة فطلب النيب من مسرة نقل خنلته فأىب فطلب الن   للرسول 
، فقال الألنصاري مقابل مبلغ مايل أو بضاعة يستبدله النخلة هبا فرفض مسرة ذلك أيض

مث قال لالنصاري .مبعىن تلحق ضرر بأخيك االنصاري "مضار "أنت  الرسول  له
و مفاد هذا احلديث يطبق جدا قاعدة الضرر األشد يزال . إذهب و اقطع خنلته 
هذه احلالة الضرر األشد هو ضرر األنصاري و أهله من تردد مسرة بالضرر األخف ففي 

. على بستانه و الذي مت إزالته بضرر أخف هو إزالة خنلة مسرة بن جندب من البستان 
إن تطبيق هذه القاعدة الفقهية اإلسالمية يف جمال العمل ينتج عنه وفقها أن الضرر 

ه شراح القوانني الوضعية سالح األشد هو توقف العمال عن العمل ، و لذلك اعت ر 
فعال للمطالبة باحلقوق ، لذلك فإنه يف هذه احلالة ينبغي حتمل الضرر االخف و هو 

و الذي يكمن  -االستجابة ملطالب العمال املشروعة من طرف الدولة و أرباب العمل 
 –طالب يف توسع هذا الضرر األخف اىل إهناك اخلزينة املالية مثال يف حالة تلبية هذه امل

على حساب الضرر األشد من أجل كبح هذا الضرر و املتجلي يف توقف العمال عن 
 . 22العمل و توقف بذلك مصاحل الناس و أيضا عجلة التنمية 

و عموما فإنه كان هذا عرض موجز ألهم القواعد الفقهية اإلسالمية اليت تناسب موضوع 
للعمال من قبل أرباب العمل و املسؤولني اإلضرابات العمالية من أجل احملافظة على احلقوق 

 . مع عدم إغفال مصاحل الناس و اجملتمع و الدولة من حيث حتقيق التنمية 

 

 الناصة على اًلضرابالمواثيق و البروتوكوًلت الدولية : المطلب الثالث 

درجنا إلسقاط الضوء على هذه اجلزئية من الدراسة هبدف توضيح نقطة يف غاية من     
األمهية مت إغفاهلا يف الكثري من الدراسات الدينية و حىت القانونية من قبل الباحثني رغم أمهيتها 
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و يتعلق األمر هنا بفكرة هي أن القوانني الدولية تضع مبادئ عامة خالية من االحكام . 
ة  و هذا ليس غريب بقدر ماهو غريب تبين الدول املسلمة هلذه االحكام دون إضافة اإلسالمي

االحكام اإلسالمية يف هذا الشأن و دون وضع حىت أقل اللمسات املتعلقة بأحكام الشريعة 
اإلسالمية رغم دقة وأمهية االحكام الفقهية الشرعية يف هذا اجملال و رغم قدرهتا على حل 

ت العمالية ، و تفكيك عدة عقد متعلقة مبشاكل العمال و املسؤولني و الكثري من املشكال
و لعل االشكال يكمن بكوننا نتعامل مع اإلسالم كديانة و عقيدة . إستيفاء حقوق الطرفني 

. فقط رغم كونه يف احلقيقة ترسانة قوانني و تنظيمات للحياة بالدرجة األوىل قبل كونه عقيدة 
ماجاء بال روتوكوالت و القوانني الدولية حول اإلضرابات من أجل يف هذا املطلب ن رز أهم 

 .بلوغ اهلدف املنشود من هذه الدراسة 

 اًلضراب في المواثيق الدولية : الفرع األول 

ان منها حول ممارسة ثنما فتئت العديد من املواثيق الدولية عامليا إال أن نصت يف مادة أو إ 
رزت دور النقابات يف ذلك لكن بقي ذلك منحصرا و لعدة اإلضرابات و حق العمال هبا و أب

و لعل السبب راجح اىل النمو و . سنوات يف ذلك الكم القليل من النصوص يف هذا اجملال 
التطور الذي تعيشه الدول الغربية و االكتفاء الذي حتققه يف املستوى املعيشي للعمال و 

لعديد من دول العامل ال تزال تعاين فيما يتعلق مداخيلهم فما عادت هتتم هبذه املسألة إال أن ا
 .حبقوق العمال و ذلك ما يوجب إسدال الضوء على هذا املوضوع 

 حق االضراب يف العهد الدويل حلقوق االنسان : أوال 

إن موضوع اإلضرابات مت معاجلته و إسدال الستار عليه يف املواثيق الدولية حول العامل و لعل   
، العهد الدويل حلقوق االنسان الذي مت ذكر مسألة اإلضرابات يف سطور  أهم هذه املواثيق

نصوصه و إن كانت مل تذكر بذلك املعىن الدقيق و املوسع و الشارح حلق االضراب كحق من 
و . حقوق العمال إال أنه قد مت تقدمي ذلك اجلزء القليل و املعت ر من األمهية ضمن هذا العهد 
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و .23من هذا العهد  23 و 22دا على مضامني نصوص املواد إلثبات ذلك سنتحدث حتدي
عموما فإنه باالطالع على هذين النصني نعرب مباشرة عن تواجد ذكر وشرح مجلة من احلقوق 

إن . املتعلقة بالعمال يقع إلزاما وفق املبادئ اإلنسانية الك رى توفريها هلم من قبل احلكومات 
الشيء األهم و املفيد هو أن هذه النصوص اكتفت باحلديث عموما دون تفصيل جيد و 

فأشارت كما سبق الذكر إىل . حق العامل بالدفاع عن أموره عن طريق اإلضراباتشديد عن 
و قد اعت ر فقهاء القانون أن نصي .هذا احلق بشكل واسع األدلة  و األهم أهنا نوهت إليه 

حني يتكلمان بشكل ملح و صريح عن حق التعامل يف العمل يف ظل ظروف  23و  22املواد 
دل و انشاء نقابات فإن هذان النصان قطعا يؤيدان كل احلقوق عادلة و حقه يف أخذ أجر عا

و كتعقيف عن كل هذا فإنه املعروف يف . 24القانونية اليت تأيت يف هذا السياق و ضمنه 
النصوص القانونية هو التماشي قدر املستطاع إىل إزالة الغموض و الشبهة عليها حىت ال يقع 

لك فإنه ال يكتفى بذكر احلق ضمن النص كمبدأ عام إضافة إىل ذ. التالعب باحلقوق البشرية 
و األهم هو ذكر بعض املبادئ الك رى و العامة لتطبيق و تكريس هذا احلق و لعل هذا ما 

 . يضمن ذلك االحرتام و التكريس اجليد له 

 حق االضراب يف امليثاق االجتماعي األرويب : ثانيا 

االضراب هو اآلخر بصريح العبارة من خالل  لقد نص امليثاق االجتماعي األوريب على حق  
هبدف ضمان املمارسة " منه يف إحدى فقرات هذه املادة و بالضبط الفقرة التالية  6نص املادة 

الفعالة للحق يف التفاوض بشكل مجاعي يتعهد األطراف بتشجيع التشاور املشرتك بني العمال 
لعمل بالعمل اجلماعي يف حال أن تعرتف حبق العمال و أصحاب ا....و أصحاب العمل 

اإللتزامات اليت تنشأ عن االتفاقيات  بما في ذلك حق اًلضراب بموجبتضارب املصاحل 
يبدو واضحا ذكر حق االضراب ضمن هذه املادة كما يبدو جليا .." . اجلماعية امل رمة مسبقا 

ف العمال و تعزيز أيضا االهتمام الدويل من خالل امليثاق االجتماعي األوريب االهتمام لظرو 
حتسينها  إن اإلشكالية اليت تقع فيها عادة خمتلف املواثيق الدولية هي عدم االهتمام إىل 
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توضيح مبادئ املمارسة للحقوق على األقل تلك املبادئ الرئيسية حىت يتم جتنب إنتهاك تلك 
يف التقدير  احلقوق من قبل السلطات يف الدول و املؤسسات حول العامل ، فعملية ترك السلطة

للسلطة التنفيذية ال تبدو مزكية بشكل جيد للحقوق يف جمال العمل ، كما أنه الدراسة 
بالتحليل و الفحص لتلك احلقوق و االستفادة من اخل رات اإلقليمية دوليا و طرحها يطور 
التعامل و محاية حقوق أطراف عدة يف جمال العمل و سيعزز تنمية هذه احلقوق و تنمية 

ئ الرئيسية و العامة حلماية العامل و حقوقه و املتعامل مع اإلدارة أيضا لذلك فاالطالع املباد
عن املواثيق الدولية يعرب عن إجحاف يف فحص و دراسة و ابتكار قواعد قانونية يف هذا 

 .اجملال 

 حق االضراب يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتماعية : ثالثا 

لعل أهم ماميز هذا العهد هو أنه خالف العهد الدويل حلقوق االنسان الذي مل يذكر بشكل   
فاالختالف يكمن يف أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و . صريح حق االضراب 

و كان ذلك يف املادة 25االجتماعية و الثقافية نص بشكل صريح و واضح عن حق االضراب 
تتعهد " و حتديدا يف الفقرة األوىل منها اليت نصت على ذلك كااليت . د من هذا العه 8رقم 

احلق يف االضراب على أن ميارس تطبيقا  -: الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة مايلي 
و هنا جاءت هذه الفقرة بسيطة وواضحة و ذكرت هذا احلق ..." . لقوانني الدولة املختصة 

و . ال واسع يف الدول لتطبيقه حسب إرادهتم و إرادة احلكومة بشكل صريح إال أهنا تركت اجمل
هنا يكمن االشكال إذ أنه كان من الواجب أن حتيك املادة مجلة من املبادئ األساسية اليت 
تنظم ممارسة هذا احلق حترتم هذه املبادئ و تكرس حقوق البشرية و تراعي اجلانب اإلنساين يف 

إن فتحت هلا مسألة التطبيق بشكل موسع يف الدول ميكن  املوضوع و حقوق العامل فاحلكومة
 .أن يسود هناك نوع من عدم الرتتيب و اهلدر للمصاحل 

 اًلضراب في المواثيق العربية : الفرع الثاني   



  

 

 

 

 

 

Silabdi Samia, M. Tahir Sabit, & Ahmed Kamal N. M. 

Islamic and International Rules of Law for Striking 

Vol. 4, No. 1,Februari 2021 
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905   

  

al-Afkar, Journal for Islamic Studies 

 https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue 
 

 

 

217 
 

لعل السبب الرئيس و الدافع للخوض هبذه الدراسة هو شق اإلضرابات و تنظيمهم من قبل   
عامة حبكم أن هذه املواثيق ال ت رز ذلك االهتمام الكبري يف إيالء املواثيق العربية و اإلسالمية 

األمهية للقواعد اإلسالمية يف هذا اجملال على الرغم من كون هذه القواعد هي احلل األمثل و األوفر 
فكل هذه املشكالت يف هذا اجملال و عموما على الصعيد العريب و اإلسالمي مت تقنني ممارسة 

مييل إىل حد بعيد للنمط املستخدم يف الدول األوروبية و سنعرضها من خالل  اإلضرابات بأسلوب
 . هذا اجلزء املقبل من هذه الدراسة 

 امليثاق العريب حلقوق االنسان: أوال 

يف جمال اإلضرابات و ممارستها نص امليثاق العريب حلقوق االنسان بشكل صريح على أحقية    
اليت  3يف الفقرة  31ص حقوقهم و كان ذلك يف املادة رقم العمال بانتهاج هذا األسلوب لتقم

تكفل كل دولة طرف االضراب يف احلدود اليت ينص " تنص يف فحواها على هذا احلق كاآليت 
تعرب عن نقطتني عند  31من نص املادة  3كفالة هذا احلق يف  الفقرة " . عليها التشريع النافذ 

كد أنه على كل دولة طرف يقع عليها كفالة هذا احلق يف اإلطالع عليهما مها أن هذه املادة تؤ 
و النقطة الثانية هي أن هناك إهتام لتكريس هذا احلق على الصعيد العريب و هناك . 26إقليمها 

تعزيز حلماية حقوق العمال من خالل هذا امليثاق إال أنه كل هذا ال يكفي ألنه ال يوجد هناك 
 .قدر الكايف ضمن املواثيق العربية و الدوليةدراسة لشق القيام باإلضراب بذلك ال

 الوثيقة اإلسالمية حلقوق االنسان: ثانيا 

ار رفعة اإلسالم شعالعمل "حول ذلك على التايل  51حول حقوق العامل وواجباته نصت الفقرة  
" َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ " ، و اآلية الكرمية أيضا " للمجتمع اإلسالمي 

إن " و إذا كان واجب العامل االتقان وفق احلديث النبوي الشريف . من صورة التوبة  501اآلية 
كما يقع حقا للعامل التمتع باالجر وفق قول النيب 27" قنه اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يت

كما يتوجب أن توفر .رواه ابن ماجة بسند جيد" أعطوا االجري حقه قبل أن جيف عرقه" الكرمي 
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من سورة  59اآلية "  ۖ  َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت مممَّا َعِمُلوا "  له حياة كرمية تتناسب مع مايبذله من جهد 
حيق للموظف أن يكرم و أن جيد احلماية الكافية اليت حتول دون غبنه و  كما أنه. األحقاف 

ثالثه أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى وعدا يب مث غدر "    استغالل ظروفه ، قال الرسول 
 –رواه البخاري " ورجل باع حرا مث أكل مثنه و رجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعطه حقه 

 . 28-حديث قدسي 

 الرأي الشخصي للباحث حول حقوق العامل يف البيان العاملي حلقوق االنسان يف اإلسالم : ا ثالث

و حتديدا يف جمال . إن الوثيقة قد دونت منذ مدة طويلة و مل حتظى بالتجديد يف جمال الفتاوى   
ل فاملطلع على الوثيقة يدرك أن ماورد مقتضب بشكل كبري و كان األفضل التفصي. حقوق العامل 

فبحكم أهنا أحكام الشريعة اإلسالمية و ليست جمرد أحكام فقهية ووضعية من قبل البشر  . أكثر 
الدول املسلمة  كان على علماء الشريعة االجتهاد أكثر يف جتديد هذه الوثيقة لتسهيل العمل هبا يف

حول و أيضا التفصيل أكثر و حبكم أن الدراسة حول اإلضرابات العمالية فإننا خنصص أكثر 
 .جزئية أخذ العامل حقه إذا مت تغافل هذا احلق 

 

 النتائج و التوصيات 

جيب االستفادة من التفاصيل اليت تضعها القواعد الدينية و الفقه اإلسالمي يف جمال  -
و نستغرب تغافل . اإلضرابات فهي حتمل حلول سريعة و عميقة ملشكالت العمال حاليا 

 .الثمينة الدول املسلمة عن هذه القواعد 

جيب تدريس املفكرين اإلداريني و القانونيني يف الدول املسلمة قواعد الشريعة اإلسالمية  -
فكل ما .املتعلقة باإلدارة و العمال هبدف توظيفها و تفادي وقوع املشكالت بالواقع 

حيدث حاليا بواقع العمال يف الدول املسلمة هو نتاج عدم التكوين القانوين اإلسالمي 
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للمسؤولني اإلداريني و النقابيني و تعرفهم على شق القانون اجلاف  و الوضعي دون قواعد 
 .إسالمية إهلية

جيب تكريس إهتمام دويل إسالمي بني الدول املسلمة أك ر مما هو عليه حاليا يف جمال  -
اإلضرابات العمالية و جيب دراسة قضية اإلضرابات العمالية أك ر يف املواثيق الدولية 

 .إلسالمية فهي ال حتظى باهتمام كبري كما يلزم ا

جيب تضمني القواعد اإلسالمية املتعلقة باإلضراب و الفقهية يف املؤمترات الدولية اإلسالمية  -
 .و العمل على فرض احرتامها حمليا يف الدول املسلمة 

مبادئ  جيب أن تدرس فكرة تضمني القوانني احمللية للدول املسلمة بنود فقهية إسالمية و -
 .احلديث النبوي و القرآن الكرمي املتعلقة باإلضرابات العمالية 

جيب أن تدرس املؤمترات اإلسالمية و املواثيق اإلسالمية فكرة تطوير القواعد اإلسالمية  -
 .املتعلقة باإلضرابات العمالية باستعمال أسلوب القياس 
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