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قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه    العباس  الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة ، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

بحدود )10.000 - 15.000( كلمة، بخط )Simpelied Arabic( عىل أن 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة األوىل، . 8

وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 
أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستاّل من ) رسالة أو أطروحة( جامعية، ومل يسبق نرشه، . 9

مستقّل  تعّهد  تقديم  لباحث  ا  وعىل  أخرى،  نرش  وسيلة  أية  إىل  مقدما  وليس 
بذلك.

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية. 

إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ(   
تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 
وموعد نرشها املتوّقع.

أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 



هنائيا للنرش.
د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

مخسة  مع  بحثه  فيه  نرش  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كل  يمنح   )#
مستالت من املادة املنشورة، ومكافأة مالية.

يراعي يف أسبقية النرش:. 12
أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.









بسمِه تعاىل

...كلمٌة البّد منها...

الشعوِب  الركيزَة األساس يف حياِة  يمثُل  املعريف يف حياتِنا  اجلانَب  أن  الشكَّ 
ونامئها املتواصل، والشعُب الذي يقرُأ هو الشعُب الذي ال يموت، والشعُب اجلاهُل 

هو الشعُب امليِّت، والعراُق بلُد القراءِة والكتابة، وهو شعٌب حّي وحيوي.
الشؤوِن  قسِم  خالل  من  املقدسِة  العباسيِة  للعتبِة  العاّمُة  األمانُة  أوَلت  وقد 
االهتامُم  للعيان  الواضِح  من  أصبَح  إذ  أمهيًة كربى؛  املسألَة  والثقافيِة هذه  الفكريِة 
الكبرُي باملَعرفة، من خالِل االصداراِت املتنوعة، والنشاطاِت العاّمِة واخلاصة، ومع 

اختالِف املستويات.
 وقد كان نصيُب اجلاِمعاِت األكاديمّية كبريًا، ملا تتمتُع به من مكانٍة خاّصٍة يف 
البلد عمومًا، ويف اهتامم العتبة املقدسة عىل وجِه اخلصوص؛ وجاءْت فكرُة )الَعِميد( 
كي تفسَح جمااًل، وحتّدَد أفقًا، وتنضَج أفكارًا، من خالِل زوايا بحثيٍة متنوعة، وثقافٍة 
مربجمٍة وهادفة، تطلُّ علينا بني احلنِي واآلخر، وهي حتمُل مشاعَل الفكر، كي تيضَء 

ظلامِت الطريق.
أبارُك لقسِم الشؤوِن الفكريِة والثقافيِة يف العتبِة العباسيِة املقدسِة هذه اإللتفاتة، 
وأبارُك )للَعِميد( هذا احلضوَر امليمون مع سفرِة املعرفِة الرصينة، واحلمُد هللِ ربِّ 

العاملني.
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نبدأ بحمد اهلل

َم اإلنساَن  م، فعلَّ احلمُد هللِ عىل ما أْنَعم، وله الشكُر عىل ما أهْلَم، والثناُء عىل ما قدَّ
َزُه عن سائِر َخْلِقِه من األمم...  ما مل يعلْم، وأودَع فيه الَعقَل ولطائَف احِلَكم، وميَّ
م، وعىل  َر وتقدَّ املبعوِث للعامل، أفضَل من تأخَّ نبيِّنا اخلاتم،  والصالُة والسالُم عىل 
آلِه مصابيِح الُظَلم، ومفاتيِح احِلَكم، وسادِة األمم... وأزكى التحايا عىل َمْن بذَل 
الم(،  الِح أيب الفضِل العباِس )عليه السَّ ُمْهَجَتُه، وواسى بنفِسِه رحيانَة نبيِّه، العبِد الصَّ
معرفيًا  ووعاًء  والّدهور،  األزماِن  مرِّ  عىل  للقلوِب  مهوًى  رياُضُه  أصبحْت  والتي 
ًة ما يمأُل حقوَل الفكِر واملعارِف  دور، متبنيَّ ُيرَتَشُف منه ما ُينرُي العقوَل ويشفي الصُّ
املجتمعاِت  حياَة  فإن  احلياة،  روافِد  أهمِّ  أحَد  لتكوَن  جديدة،  برؤًى  التخّصصّية 

ورقيَّها بحياِة ُعلامئها وباحثيها.
اإلنسانيِة  راساِت  والدِّ البحوِث  من  متزاحٍم  فيٍض  بوجوِد  االعتقاُد  كان  وملَّا 
ُة للعتبِة العباسيِة املقدسة، ومن خالِل قسِم الشؤوِن  وعظيِم نفعها، تبنَِّت األمانُة العامَّ
والبحوِث  راساِت  بالدِّ ُتعنى  َمٍة  ُمكَّ ٍة  فصليَّ جملٍة  إصداِر  مرشوَع  والثقافيِة  الفكريِة 
نًا بلقِب صاِحِب املْرَقِد الرشيف، وملناَسَبتِِه ألحِد  اإلنسانية، وِسَمْت بـ)الَعِميد( تيمُّ

ألقاِب إدارِة مؤسساتِنا العلميَّة.
صيَّة، ترتِكُز عىل  وهذه اخُلطوُة تتجىلَّ يف طْرِح مشاريَع بحثيَّة، ودراساٍت ختصُّ
، مما خفَّ وزُنُه، وغال مضموُنُه، لتساهَم يف رْبِط املشاريِع وامُلنجزاِت  االختزاِل الدالِّ
الكربوية،  مساراِتا  واستكشاِف  تفسرِيها،  أو  خلفّياِتا  عن  والكشِف  الفكرية، 
ِم العلوِم  لتكون – بحقٍّ - عنرَص إْغناٍء لِرّواِد الِعْلِم واملَْعرَفِة، وَمن ُيريُد ارتقاَء ُسلَّ

صيَّة. التَّخصُّ



 ففي كلِّ جماٍل من جماالِت العلوِم اإلنسانيِة نجُد كنوزًا من األبحاث، وعصاراِت 
ون والباحثون، ال غنى عن رضورِة االطالِع عليها،  َل إليها املختصُّ الِفْكِر التي توصَّ
إبداِعيٌّ  ُمنجٌز  أهنا  أو  تفسريية،  أو  وصفيًة  استكشافيًة  كانْت  إْن  واقِعها  واستكناِه 
اتكأْت عىل معايرَي ومبادَئ وأصوِل علوِمها، لُتضيَف نافذًة ورئًة يتنفُس من خالهلا 

ارسون واقعًا ِعْلميًا نقيًا. الدَّ
وال إشكال يف أنَّ تعاُنَق ُجهوِد الّسابقنَي مع الالحقنَي هو األساُس الذي تقوُم 
وال  والعلمية،  املَْنهجيِة  اجلوانِب  خمتلِف  يف  الباحثني  ُقدراِت  تطويِر  عنارُص  عليه 
يتحقُق ذلك بعيدًا عن أنامِط وموازيِن اخلرباِت املشهودة، هلذا وضعِت املؤسساُت 
العلميُة العليا - ويف إطاِر تقييِم النتاِج البحثي - آلياٍت للرتقيِة العلميِة ترتكُز عىل 

نظِر وحتكيِم اخلرباِء العلميني.
ومن هنا حاَز التَّحكيُم العلميُّ أمهيَتُه الكربى، باعتباره أحَد أهمِّ معايرَي جودِة 
كيزُة األساُس يف البحِث واإلرتقاِء األكاديمي، إلثراِء العلِم  النِتاِج العلمي، وهو الرَّ

واملعرفِة يف املجاالِت النافعة. 
الكادُر  تبنَّى  ِة،  العلميَّ األمانِة  حْتقيِق  أْجِل  من  وكذا  الواقع،  هذا  وخِلطورِة 
منَي اخلرباء، فلم  التحريريُّ ملجلِة )الَعِميد( معايرَي وضوابَط ممنهجًة الختياِر امُلحكِّ
ُم أستاذًا أو مرجعًا يف االختصاِص امُلراِد حتكيُمُه،  يكِن املِْعياُر األهمُّ أن يكوَن امُلَحكِّ
ِم ال تِقلُّ أمهيًة عن ِعْلِمِه، فالبدَّ أن يتَِّسَم باحِلياِد وسعِة األفِق،  َة املحكِّ بل أنَّ شخصيَّ

واالبتعاِد عن اجلوانِب الشخصية.
ها  أمهِّ من  للّتحكيم،  معايرَي  االعتباِر  بعنِي  التحريريُّ  الكادُر  وضَع  وكذلك   
البحِث،  )عنواِن  حتكيَم  تشمُل  والتي  واملنهجيِة  العلميِة  اجلوانِب  حتكيِم  معايرُي 
ومقدمتِِه، وموضوِع أو ُمشكلِة البحِث يف كوهِنا جديدًة ومبتكرة، وأهداِف البحِث، 



ِة والعمليِة، وحدوِدِه... إىل آخر تلك اجلوانب(. تِِه العلميَّ وأمهيَّ
اللغِة  جوانِب  حتكيُم  هي  النظر،  حتَت  كانْت  التي  امُلهّمِة  املعايرِي  من  وكذلك 
ومنطقيِة  والتَّحليل،  العرِض  ووضوِح  الكتابِة،  )أسلوِب  حتكيَم  تشمُل  والتي 
األسلوِب وحيادّيته، واملوضوعيِة يف العرِض وامُلناقشة، وترتيِب األفكاِر وتنظيِمها، 

ِة يف التَّعبرِي عن متوى البحِث، واالبتعاِد عن اإلفراِط يف االقتباس...(. قَّ والدِّ
املصادِر  قائمِة  االعتبار، ختصُّ حتكيَم  بنظِر  ُأخذْت  ة  ُمهمَّ معايرُي  أيضًا  وهناك 
أفاَد  التي  واملراجِع  باملصادِر  قائمٍة  )وجوِد  حتكيَم  شمَلْت  والتي  واملراجع، 
ِصَلتِها  ومدى  وتنوِعها،  وأَصالتِها،  واملراجع،  املصادِر  وحداثِة  الباحث،  منها 
االطالُع  له  باحث،  لكلِّ  مباحٌة  التحكيِم  معايرِي  تفاصيَل  أن  علاًم  بالّدراَسة...(. 
عىل  سُتنرَشُ  أهنا  أيرُسها  شتى،  ووسائَل  وبطرٍق  بْحثِِه،  بكتابِة  وِع  الرشُّ قبَل  عليها 

شبكِة االنرتنت، من خالِل صفحِة جملِة )الَعِميد( عىل شبكِة الكفيِل العاملية.
امُلخِلَصِة  اجُلهوِد  لكلِّ  ومُمتنِّنَي  شاكريَن  نقَف  أن  إال  يسُعنا  ال  اخِلتام...  وقبَل 
ضا  التي سَعْت إلصداِر هذه النافذِة الطيِّبة، والتي نأمُل أن ترتقي أعىل درجاِت الرِّ
مني خريًا باألساتذِة األفاضِل، لنرِش بحوثِهم ورؤاهم عىل  شكاًل ومضمونًا، متوسِّ
َقهم ملا فيه  َدهم ويوفِّ صفحاِتا... سائلنَي املوىل تعاىل أن يأخَذ بأيدي اجلميع، ويسدِّ

الُح إنَُّه ويلُّ التوفيق...  اخلرُي والصَّ





ِفيها لِـَمـا  َفاْنُظْر  َأال  الَعِميُد  ِهــَي 
بَِطْلَعتِها الّدنيا  على  ــْت  أَطــلَّ َلَقْد 
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ــَرْت ُزبِ َقــْد  وِح  اللَّ ــوِن  َوُن َفبِاليَراِع 
ُهدًى العارِفيَن  ــداُد  ِم فيها  َيِفيُض 
ــًى ــيــِن َوْقــــُع أَس ــْلــَكــفَّ ـــواِء َولِ ـــلِّ َولِ
ـُوِد َفاْنَتَشَرْت طاَفْت َعلى ِذْكرياِت الج
َساَحُتها فُّ  َوالطَّ َمْنَهُجها  ـْبُط  َفالسِّ
ُصُحٍف في  َماَج  ِمــداٌد  ـَِجفُّ  ي َوَما 
َمًة ـَُحكَّ ْخها: )م ـُْف )بِالَكِفيِل( َوأرِّ ط
+ 508(          +      )173(            

بِاْسِم الَكِفيِل اْسَتطاَلْت، َمْن ُيضاِهيها
َراِعْيها الَعلياِء  في  هاِشَم  ـــْدُر  وَب
َمعانِيها في  ُمــِضــيٌء  الُعلوِم  ــَن  ِم
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َمَغانِيها ْنيا  الدُّ َعلى  ُهوِر  الدُّ َمَدى 
َناِديها ــُم  ــْل َوالــِع َكاِفُلها  َوالــَبــْدُر 
َساِقيها ــاِء  ــَم ال ُمــــِذلَّ  ألنَّ  ِمــْنــهــا 
َحاِديها( ـفِّ  الطَّ َوَعِميُد  ـًة  ـََجلَّ م
)29  +  120  +  130  +  473
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...فكرة الدراسة...

التسعينات  بداية  منذ  االقتصادى  اإلصالح  سياسة  تطبيق  نحو  مرص  اجتهت 
من القرن املاىض، فقد سمحت بدور أكرب لقوى السوق األمر الذى أدى إىل تزايد 
عن  نتج  وقد  االقتصادى.  النشاط  ىف  الدولة  دور  وتراجع  اخلاص،  القطاع  دور 
تطبيق هذه السياسة جمموعة من اآلثار السلبية التى انعكست عىل كل من االقتصاد 
واألفراد. فبالرغم من النجاح ىف حتقيق معدل نمو مرتفع خالل السنوات األخرية، 
إال أن ذلك مل يعِن القضاء عىل مشكالت اقتصادية أساسية )كالتضخم، والبطالة، 

والفقر، ....(، أو حتسني األحوال املعيشية لألفراد بصفة عامة.

املسدود  أفقها  إىل  اخلصخصة  ظل  ىف  التنمية  عملية  وصول  أن  بعٌض  ويرى 
وعجزها عن حل املشكالت املرافقة هلا، كإشكالية العاملة، وبخاصة زيادة ظاهرة 
االستغناء عن العاملة الزائدة )املعاش املبكر( برزت إشكالية اإلفقار املعمم كإحدى 
العالمات البارزة هلذه السياسات التنموية، وأن هذه األنامط بدأت ُتعيد إنتاج نفسها 
الفئات  بني  التناقض  حدة  وزيادة  عمل  بال  السكان  من  هامش  إبقاء  عىل  اعتامدًا 
االجتامعية، حيث يزداد الفقري فقرًا، مما يربز أن السبيل الوحيد ملناقشة قضية العدالة 

االجتامعية تبدأ من عملية الالمساواة االجتامعية ىف هذه املجتمعات.

النامية ومن  الدول  السائدة ىف معظم  السياسات االجتامعية  أن  يؤكد ذلك  و 
بينها مرص تعكس ىف األساس واقع التفاوت أو عدم املساواة االجتامعية بني الفئات 
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 Social Policies االجتامعية املختلفة داخل املجتمع، كام أن السياسات االجتامعية 
بمعناها الواسع ال تستهدف بطبيعتها مكافحة الظلم )عدم العدالة( وبالتاىل الفقر، 
وإنام تستهدف التعايش معه، وذلك عن طريق جمموعة من اإلجراءات التى تكتفي 
النظام  أمد  إطالة  شأهنا  من  يكون  التى  اجلزئية،  اإلصالحية  العالجات  ببعض 
االجتامعى القائم.)1( لذا فقد انطلقت خالل هذه الفرتة الكثري من النداءات إلعادة 
صياغة دور الدولة، والدعوة لبناء عقد اجتامعى جديد، باإلضافة إىل إعادة طرح 

مفهوم العدالة االجتامعية مطلبًا جمتمعيًا وهدفًا مددًا )لصانع القرار(. 

ويتنامى اجلدل اآلن ىف مرص حول كيفية حتقيق العدالة االجتامعية، وذلك سعيًا 
منهم وراء إجياد إطار عادل من شأنه تنمية االقتصاد ورفع مستوى معيشة املواطنني 
وزيادة رفاهيتهم. وقد دخلت ىف هذا اجلدل جمموعات اجتامعية خمتلفة مثل رجال 
املجتمع  ومؤسسات  الدولة  عىل  القائمني  وكذلك  السياسية  واألحزاب  السياسة 

املدنى ورجال الدين وغريهم من األكاديميني والصحفيني.

غري أن احلوار الدائر بني جل تلك املجموعات ظل حتى اآلن حوارًا عامًا ليس 
من شأنه أن يثمر عن خطة لوضع إطار عام وعمىل يمكن من خالله حتقيق العدالة 
فضفاضًا  مفهومًا  العدالة  كون  إىل  فقط  يرجع  ال  ذلك  وراء  والسبب  االجتامعية. 
العدالة  ملفهوم  تعريف عميل  اتفاق كاف حول  إىل عدم وجود  أيضا  يرجع  ولكنه 
كيفية  أو  مرص  ىف  والدينى  والسياسى  واالقتصادى  االجتامعى  والواقع  يتناسب 
ربط مفهوم العدالة االجتامعية بعملية التنمية أو األدوات األساسية التى يمكن من 

خالهلا ربط مفهومى اإلنصاف والعدالة بالتنمية االقتصادية واالجتامعية.)2(



د. مهدي ممد القصاص

413 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

إال  ما  دولة  ىف  األمور  تستقيم  أن  باإلمكان  ليس  أنه  هبا  املسلم  احلقائق  ومن 
األقىص   - األدنى  احلد  )حتديد  األجور  توزيع  ىف  اجتامعية  عدالة  هناك  كان  إذا 
لألجور( بني العاملني ىف القطاعات املختلفة، بحيث يكون األجر مساويًا للجهد 
املبذول، ويغطى أيضًا احلد األدنى من االحتياجات الرضورية للعامل وأرسته؛ عىل 
البلد املستهدف. ولقد  املعيشة ىف  يتم ذلك وفقًا لدراسات مسوبة حول غالء  أن 
رضورة  حول  اجلدل  تزايد  حيث  يناير،   25 ثورة  بعد  القضية  هبذه  االهتامم  تزايد 
وضع سياسة للحد األدنى لألجور وتطبيقها بفاعلية حلامية ما حيصل عليه العامل 
من األجر. فبمرور الوقت أضحت السياسة احلالية للحد األدنى لألجور عاجزة 
معيشى كريم  وتأمني مستوى  الرسمية  العمل  التوازن بني خلق فرص  عن حتقيق 

للمواطنني. 

ومتثل قضية األجور جوهر سياسات توزيع الدخل وحتقيق العدالة االجتامعية، 
والتى عادة ما تركز ىف هناية املطاف عىل حتديد احلد األدنى لألجور. وينطوى اجلدل 
املجتمعى ىف األوساط العلمية والسياسية ىف مرص عىل خلط واضح ملفهومى احلد 

األدنى لألجور ومستويات األجور.

يلبى  لكى  العامل  حيتاجه  الذى  الكفاف  حد  إىل  األول:  املفهوم  يشري  فبينام 
مستويات  فإن  الفقر،  خط  إىل  يكون  ما  أقرب  لذلك  وهو  األساسية  احتياجاته 
متدرج  وظيفى  وسلم  خمتلفة  بوظائف  املرتبط  األجور  هيكل  إىل  تشري  األجور: 
األدنى  احلد  وُيعرف  واخلربة.  واألداء  العمل  وطبيعة  املؤهالت  مع  يتناسب  بام 
لألجور، وفقا ملنظمة العمل الدولية، بأنه احلد األدنى الواجب إعطاؤه للمشتغلني 
الظروف  ظل  ىف  وألرسته  للمشتغل  الدنيا  االحتياجات  يكفل  بحيث  ما  دولة  ىف 
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لألجور  األدنى  احلد  ترشيعات  وتستهدف  السائدة.  واالجتامعية  االقتصادية 
القدرة  ذوى  العامل  فئات  ومحاية  املنخفضة،  األجور  ذوى  العامل  محاية  باألساس 

التفاوضية الضعيفة.)3( 

لكل ما سبق وغريه، حتتل مشكلة األجور مركز الصدارة ىف احلوار الدائر اآلن 
لثامر  العادل  التوزيع  التى حتقق  اآلليات  إجياد  االجتامعية، ورضورة  العدالة  حول 
مدار  عىل  الدولة  ظلت  ولقد   .2004 عام  منذ  مرص  حققته  الذى  املرتفع،  النمو 
سنوات طويلة تضع هلذه املشكلة حلواًل ومسكنات مؤقتة رسعان ما يزول أثرها، 
وتعاود املشكلة للظهور عىل السطح من جديد. ففى حني ركز اإلصالح االقتصادى 
ىف مرص عىل سياسات االقتصاد الكىل، بقيت سياسات األجور عىل حاهلا دون أن 
اشتد اجلدل بشكل  بات هيدده، وقد  تواكب هذا اإلصالح، حتى أصبحت عائقًا 
ملحوظ ىف اآلونة األخرية حول موضوع احلد األدنى لألجور ىف مرص، وتعددت 
اآلراء بني من يرى رضورة زيادة احلد األدنى لألجور، بام يتالءم مع التغريات ىف 
نفقات املعيشة، ومعدالت التضخم املتزايدة، خاصة ىف ظل ضعف القوة التفاوضية 
إىل عدم وجود مسوغ  يشري  األعامل، وبني من  مقابل أصحاب  للعاملني ىف  نسبيًا 
لتلك الزيادة من وجهة النظر االقتصادية، نظرًا النخفاض إنتاجية العامل املرصى 
العمل  تكاليف  ارتفاع  ىف  سببًا  لألجور  األدنى  احلد  زيادة  جيعل  مما  عامة؛  بصفة 
بالقطاع الرسمى، ومن ثم تقليص قدرته التنافسية، وانتقال جزء كبري من العاملة إىل 
القطاع غري الرسمى، فضال عن تغذية مصادر التضخم، وما يرتتب عىل ذلك كله 

من تديد ملستقبل النمو ذاته.)4( 



د. مهدي ممد القصاص

415 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

بناء عىل ذلك تنطلق هذه الدراسة من قضية أساسية تتعلق بتوضيح العالقة بني 
سياسات األجور ىف مرص ودورها ىف حتقيق العدالة االجتامعية. بمعنى مدى نجاح 
أو فشل تلك السياسات ىف حتقيق العدالة االجتامعية. ويأتى تركيزنا عىل سياسات 
األجور بصفة خاصه ألهنا متثل مصدرًا أساسيًا من مصادر الدخل للعديد من األرس 
املرصية، حيث تشري اإلحصاءات إىل أن عدد املشتغلني بأجر ىف القوى العاملة ىف 
الربع الثالث لعام 2011 قد بلغ 386¸14 مليون مشتغل بنسبة 2¸61 % من إمجايل 
عدد املشتغلني.)5( إضافة إىل أن سياسات األجور تعد آلية أو أداة موضوعية يمكن 

االعتامد عليها ىف حتليل سبل حتقيق العدالة االجتامعية ىف املجتمع املرصي. 
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...أهداف الدراسة وتساؤالتها...

تسعى الدراسة إىل فهم طبيعة العالقة بني سياسات األجور ىف مرص بوصفها 
مصدرًا أسياسيا من مصادر الدخل ودورها ىف حتقيق العدالة االجتامعية. وذلك من 
ما سياسات األجور ىف مرص وإىل أى  الرئيس اآليت:  التساؤل  خالل اإلجابة عىل 

مدى حتقق العدالة بني العاملني ىف املجتمع؟ 

ويندرج حتت هذا التساؤل عدد من التساؤالت الفرعية: 

ما واقع سياسات األجور ىف مرص؟ . 1

العدالة . 2 حتقيق  ىف  لألجور  واألقىص  األدنى  احلد  تطبيق  يؤثر  مدى  أى  إىل 
االجتامعية؟ 

التفاوت بني األجور األساسية واملكافآت والبدالت واحلوافز يؤدى إىل . 3 هل 
الفساد وغياب العدالة واملساواة ىف الدخول؟ 

ما مدى وعى أفراد املجتمع باملبادئ التى ترتبط بفكرة حتقيق العدالة االجتامعية . 4
وعالقة ذلك باملطالب الفئوية؟ 



د. مهدي ممد القصاص

417 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

...منهجية الدراسة ...

من الطرق املهمة الستخدام اخليال السوسيولوجى هى تعزيز فهمنا للقضايا 
االجتامعية الراهنة ىف املجتمع مثل الدعم احلكومى وسياسات األجور والعمل ... 
ىف  األساسية  املفاهيم  أن  كيف  توضح  االجتامعية  للسياسة  املجاالت  وهذه  إلخ. 
علم االجتامع يمكن أن تدعم مهارات التفكري النقدى لدينا، وتساعد ىف أن نفهم 
عىل نحو أفضل اجلدل الدائر حول السياسة العامة احلالية، يضاف إىل ذلك أن علم 
حتدث  التى  التغريات  تأثري  أو  السياسات  تلك  نجاح  تقييم  ىف  يستخدم  االجتامع 
العديدة  العملية  التطبيقات  يؤكد  وهذا  السياسى.  والعمل  العامة  السياسة  نتيجة 

للنظرية والبحث ىف علم االجتامع.)6( 

لذا يشري مفهوم )املجال العام( Public Sphere إىل أن ثمة قطاعًا ىف احلياة مفتوحًا 
لتفاعل الكالم واآلراء، والتداول الفكرى واملناظرات السياسية، واالتصال ما بني 
األفراد. إنه تلك الساحة التى خيرج إليها أفراد املجتمع هبدف احلوار والنقاش مع 
غريهم فيام يتصل باملسائل العامة. ويعتمد هذا احلوار عىل عدد من املبادئ العامة، 
وحرية  بالتعددية،  واإليامن  والتسامح،  اآلخر،  وقبول  التفكري،  عقالنية  ىف  تتمثل 
الرأى والتعبري. وهيدف اجلميع من هذا احلوار النقدي البناء إىل التوصل إىل االتفاق 
اجلمعى، أو تكوين الرأى العام املوضوعي، الذى يبتعد عن أية مصالح خاصة فيام 
يتصل باملسائل العامة التى كانت تشكل جوهر احلوار ومادته الكالمية.)7( وهناك 
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من يذهب إىل أن املجال العام هو حيز حقيقي أو افرتايض حيث يلتقى األفراد الذين 
املختلفة  تبادل اآلراء  القضايا املشرتكة بغرض  لدهيم اهتامماتم الشخصية ملناقشة 
تغيري  لتحقيق  ضغط  توليد  األمر  يستلزم  ما  وغالبًا  مشرتك  موقف  إىل  للوصول 
سيايس أو قانوين بقوة احلجة أو عدد األفراد.)8( ويرى )هابرماس( أن املجال العام 
ال يمكن النظر إليه عىل أنه مؤسسة أو منظمة، وأنه ليس إطارًا من املعايري حتوطه 
كفاءات أو أدوار أو قواعد منظمة للعضوية فيه، وهو أيضًا ليس نظامًا، وإن كان من 
املمكن رسم حدود داخلية فيه، إال أنه من اخلارج ينفتح عىل آفاق دائمة التحول. 
لذلك يعرفه بأنه شبكة إليصال املعلومات والتواصل بني وجهات النظر )آراء تعرب 
عن اجتاهات ومواقف إجيابية أو سلبية جتاه أمر ما(، ومن خالل هذا التواصل يتم 
بخصوص  العام  الرأى  ىف  لتندمج  والتواصل  االتصال  تيارات  وتركيب  ترشيح 

املوضوعات مل االهتامم.)9( 

ويؤكد )هابرماس( أن تطوير جمال عام مستقل خارج إطار الدولة يعترب بمثابة 
إضفاء  ىف  ختدم  ال  والتى   ،Citizen Engagement املواطن  ملشاركة  مسبق  رشط 
الرشعية عىل النظام السيايس فحسب، وإنام أيضًا ىف إدراك أن املجال العام كموقع 
خطط له ال يقل أمهية عن الشبكة املنترشة من املؤسسات التى تقدم جماالت للعامة 
ليعربوا عن أصواتم، ويتقاسموا الرأي ويتحاوروا، ويتوصلوا إىل موقف مشرتك 
من خالل النقاش الرشيد. ويعتقد هابرماس أن األفراد يصبحون جزءًا من جتمع 
سيايس أوسع من خالل عمليات مثل التشاور التى أصبحت ىف حد ذاتا وسائل 
لتحقيق املواطنة الفعالة Active Citizenship. وإذا كان هناك إمكانية لتحقيق اإلمجاع 
من خالل املامرسة العقالنية ىف التشاور العام، استنادًا إىل قواعد اللعبة التى يمكن أن 
تدعم بناء اإلمجاع، فإن تأكيد التوسع ىف املناهج التى تقوم عىل املشاركة يساعد عىل 
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أنواع جديدة من املجاالت، وكذلك السعي  إنشاء  القواعد، من خالل  تغيري هذه 
نحو استدعاء أشكال أخرى جديدة من التفاعل داخلها.)10( يذهب )كاهلون( إىل 
أن أهم سامت املجال العام هى: عملية احتوائه عىل عدد كبري من األفراد ىف إطار 
عملية نقاش وحوار واحد. يدور حول موضوع أو قضية واحدة تّم مجيع األفراد، 
سواء املشاركني ىف احلوار، أم األفراد غري املشاركني ىف هذا احلوار.)11( من هنا يأتى 
تبنى مفهوم املجال العام ىف فهم سياسات األجور ىف مرص وتفسريها، بوصفها أداة 

لتحقيق العدالة االجتامعية. 

سياسات  طبيعة  فهم  ىف  التحليىل  الوصفى  املنهج  عىل  الدراسة  واعتمدت 
األجور ىف املجتمع املرصي وتفسريه، وذلك من خالل حتليل بيانات جاهزة متثلت 
ىف نتائج أبحاث ودراسات وتقارير وإحصائيات رسمية، من أجل توضيح مواطن 

اخللل التى تتعلق بتلك السياسات. 

وفيام يىل نتناول ماور البحث التى جتيب عىل تساؤالتِه وتتمثل ىف عرض نتائج 
األدبيات العلمية ذات الصلة بسياسات األجور، طبيعة سياسات األجور ىف مرص، 

وسياسات األجور كآلية لتحقيق العدالة االجتامعية.

 أوال: األدبيات العلمية وسياسات األجور 

يشكل االستخدام مدفوع األجر واألجور مسألتني أساسيتني ىف عامل العمل. 
مدة  وعىل  األجور،  مستوى  عىل  بأجر  العاملني  معيشة  مستويات  تتوقف  حيث 
تكييف هذه األجور ودفعها. واألجور من املواضيع الرئيسة للمفاوضة اجلامعية بني 
الرشكاء االجتامعيني, وىف عام 2008، أقر مؤمتر العمل الدوىل وأعلن ذلك من خالل 
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إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتامعية من أجل عوملة عادلة، التزام 
الدول األعضاء واملنظمة بتحقيق هدف تعزيز سياسات أجور ومكاسب وساعات 
عمل وغري ذلك من ظروف عمل متكن اجلميع من احلصول عىل قسط عادل من 
ثامر التقدم، وتوفري أجر يضمن حدًا أدنى من مستوى املعيشة جلميع املستخدمني 

.واملحتاجني إىل مثل هذه احلامية

وىف عام 2009، اعتمد مؤمتر العمل الدوىل الذى يضم وفودًا ثالثية مؤلفة من 
أنحاء  العامل من كافة  العمل ومنظامت  ممثلني عن احلكومات ومنظامت أصحاب 
العواقب الوخيمة  العامل، امليثاق العاملي لفرص العمل، الذى يتضمن مبدأ جتنب 
احلوار  واعترب   ،العمل ظروف  وتدهور  االنكامشية  األجور  دوامات  عن  النامجة 
املتفاوض بشأنه لألجور  القانونى أو  االجتامعى واملفاوضة اجلامعية واحلد األدنى 

بمثابة خيارات سياسية مرشدة. )12( 

واملتطلبات  العنارص  أهم  حول  دراسة  الدولية  العمل  منظمة  أعدت  وقد 
أن  من  األمر  هذا  أمهية  وتنبع  لألجور.  األدنى  احلد  لتحديد  الالزمة  اإلحصائية 
)كام  الرضورية  االجتامعية  احلامية  العامل  إعطاء  شأنه  من  لألجر  أدنى  حد  حتديد 
 .)1970 سنة   131 رقم  الدولية  العمل  ملنظمة  لألجر  األدنى  احلد  ميثاق  حدده 
الذى  املستوى  عن  يقل  ال  مستوى  عند  لألجر  األدنى  احلد  حتديد  يتم  أن  وجيب 
يكفل املعيشة الكريمة للعامل وأرسته. وأشارت الدراسة إىل أن حتديد احلد األدنى 
لألجر يعتمد عىل جمموعة من العنارص أو العوامل التى تتعلق بمستويات األجور 
غري  العاملة  تتلقاها  التى  خصوصًا  وغريها  االجتامعى  والضامن  املعيشة  وتكاليف 

املدربة باعتبارها الفئة املستهدفة من كل هذه اجلهود.
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وتتمثل هذه العنارص ىف ست نقاط هي:)13( 

االحتياجات األساسية للعامل وأرسته. . 1
املستوى العام لألجور بالدولة. . 2
تكاليف املعيشة والتغريات فيها. . 3
مزايا الضامن االجتامعى. . 4
مستوى معيشة فئات اجتامعية معينة. . 5
6 . – اإلنتاجية   – االقتصادية  )التنمية  املثال  سبيل  عىل  اقتصادية  عوامل 

التشغيل – .....( 

وتعتمد العنارص السابقة عىل جمموعة من اإلحصاءات واملؤرشات التى يمكن 
املعايري  هذه  نرش  تم  وقد  املكتبية.  البيانات  من  أو  املسوح  من  إما  عليها  احلصول 
باإلضافة إىل طريقة تطبيقها خاصة ىف الدول النامية التى تعانى من وجود نظم بدائية 

إلحصاءات العمل ىف دراسة ملنظمة العمل الدولية. 

وقد نصت املادة الثالثة والعرشون من اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان عىل أنه 
لكل شخص حق ىف العمل، وىف اختيار عمله، وىف رشوط عمل عادلة ومرضية، 
متييز،  أى  دون  األفراد،  جلميع  فإن  األساس  هذا  وعىل   ،البطالة من  احلامية  وىف 
لكل فرد يعمل حق ىف مكافأة  احلق ىف أجر متساو عىل العمل املتساوي، كام أنه 
عند  وتستكمل،  البرشية،  بالكرامة  الئقة  عيشة  وألرسته  له  تكفل  ومرضية  عادلة 
لكل  يصبح  فإنه  ذلك  عىل  وبناء   .االجتامعية للحامية  أخرى  بوسائل  االقتضاء، 
 ،إليها من أجل محاية مصاحله النقابات مع آخرين واالنضامم  إنشاء  شخص حق 
أما املادة الرابعة والعرشون فإهنا نصت عىل أنه لكل شخص حق ىف الراحة، وىف 
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دورية  إجازات  وىف  العمل  لساعات  معقول  حتديد  ىف  وخصوصًا  الفراغ،  أوقات 
)14(.مأجورة

International Labor Office تقريرًا عام 2006،  الدوىل  العمل  وقدم مكتب 
ويعرض  باملنظمة،  األعضاء  الدول  ىف  املطبقة  لألجر  األدنى  احلد  سياسات  حول 
الدول أمهها ما  السياسات ىف خمتلف  نتائج إمجالية حول أوضاع تلك  التقرير  هذا 

يىل: 

• 90% من الدول األعضاء لدهيا ترشيع حيدد احلد األدنى لألجر. 	

• 61 % من الدول األعضاء تم حتديد احلد األدنى لألجور بالنسبة للدولة ككل 	
)أو املنطقة(، وقد صممتها الدولة أو هيأة ثالثية، أو ىف حاالت نادرة جدًا، عن 

طريق املفاوضة اجلامعية. 

• 48 % من الدول تقوم احلكومة فيها باستشارة جهة ثنائية أو ثالثية األطراف 	
حتدد  الدول  من   %10 حواىل  أن  حني  ىف  لألجر،  األدنى  احلد  حتديد  بشأن 

احلكومة وحدها احلد األدنى لألجر. 

• 80% من الدول حيدد فيها الترشيع املعايري التى يعتمد عليها حتديد احلد األدنى 	
لألجر، إما معايري اجتامعية أو اقتصادية. وقد اعتمدت حواىل 61% من الدول 
عىل تكلفة املعيشة )التضخم( عنرصًا لتحديد احلد األدنى لألجر، يليها العنارص 

االقتصادية )األداء االقتصادى( وذلك بنسبة 51 % من الدول. 

• 60 % من الدول ال حيدد فيها الترشيع دورية تعديل أو رفع احلد األدنى لألجر. 	
لتكون  لألجر  األدنى  احلد  تعديل  دورية  حددت  الدول  ربع  من  أقل  أن  كام 
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سنوية. ولكن ىف واقع األمر يتم تعديل احلد األدنى لألجر وفقا لالرتفاع ىف 
األسعار ويتم ذلك عىل مدى فرتات زمنية غري منتظمة وىف أغلب األحيان ال 
يقدم التعويض الكاىف للعامل عن ارتفاع األسعار وهو ما يعنى انخفاض كمية 

السلع واخلدمات التى يشرتهيا العامل.)15( 

لألوضاع  املناسب  لألجور  األدنى  احلد  حتديد  عند  أنه  ذلك  من  نخلص 
جيب  التى  املعايري  من  جمموعة  هناك  ما،  دولة  ىف  السائدة  واالجتامعية  االقتصادية 
االستناد إليها. ومن أهم هذه املعايري: أال يقل احلد األدنى لألجور عن خط الفقر 
)الغذائية  األساسية  احتياجاتم  وأفراد أرسته عىل  العامل  القومى لضامن حصول 
وغري الغذائية(. ويمكن ربط مستوى احلد األدنى لألجور بتحقيق أهداف اقتصادية 
هذه  أهم  ومن  الدول،  من  كثري  بني  حاليًا  السائد  االجتاه  وهو  مددة،  واجتامعية 
وتقليل  الفقر  حدة  وختفيف  اإلنتاجية،  ورفع  الشباب،  عاملة  تشجيع  األهداف: 

التفاوت ىف الدخول. 

ثانيا: طبيعة سياسات األجر فى مصر: يالحظ أن سياسات األجور ىف مرص خالل 
العقود الستة املاضية، قد مرت بأربع مراحل تارخيية خمتلفة)16(: 

حتى  واستمرت  الثانية  العاملية  احلرب  قبل  من  امتدت  األوىل:  املرحلة 
لقوى  مرتوكة  املرحلة  تلك  ىف  األجور  كانت  العرشين،  القرن  من  اخلمسينيات 
القومى.  االقتصاد  ىف  لألجور  األساسى  املحدد  هو  الزراعة  قطاع  وكان  السوق، 
املطلق، إال ىف حاالت  بالركود  الفرتة  وقد اتسم مستوى األجور احلقيقية ىف تلك 
ارتفاع أسعار مصول القطن، وهى نادرة، مما حدا باملحللني إىل القول بأن عملية 
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أن  ترى  التى  الكفاف،  مستوى  نظرية  عليها  ينطبق  احلقبة  تلك  ىف  األجور  حتديد 
األجور متيل إىل االقرتاب من مستوى الكفاف ىف االقتصاديات التى تتسم بعرض 

غري مدد من قوة العمل. 

املرحلة الثانية: استمرت ىف الستينيات والسبعينات من القرن العرشين، شهدت 
هذه املدة تعاظم دور الدولة كأكرب مشغل ىف االقتصاد القومى، ومن ثم فقد حلت 
األجور احلكومية مل األجر الزراعى كمحدد أساسى لألجر بصفة عامة، ويتبعها 
اتسق  املرحلة  تلك  ىف  األجور  حتديد  بأن  القول  ويمكن  اخلاص.  القطاع  ذلك  ىف 
القطاعات  تتحدد األجور ىف  Reserve Wage، حيث  املرجعية  مع نظرية األجور 
احلقيقية  األجور  ىف  امللحوظ  الثبات  واستمر  احلكومي،  لألجر  بالرجوع  املختلفة 
املرحلة أيضا، ولكن بسبب أن احلكومة كانت حتدد األجور واألسعار ىف  ىف هذه 

آن واحد. 

املرحلة الثالثة: استمرت ىف الثامنينيات والتسعينات حتى أوائل القرن احلادى 
والعرشين، شهدت هذه املدة سياسة االنفتاح االقتصادى، وتنامت اهلجرة ألسواق 
العمل العربية واخلارجية خالهلا، فأصبح هناك سلم لالختيار أمام امللتحقني بسوق 
العمل، تأتى اهلجرة ىف مقدمته، يليها العمل بالقطاع األجنبى / املشرتك، ثم القطاع 
العام.  بالقطاع  وانتهاء  اآلونة،  تلك  ىف  ناشئًا  يزال  ما  كان  الذى  الوطنى،  اخلاص 
وبقيت احلكومة متثل املالذ األخري للداخلني ىف سوق العمل. ويمكن القول بأن هذه 
املرحلة شهدت العودة إىل حرية سوق العمل، وحرية حتديد األجور إىل حد كبري، 
ومن هنا، فإن احلراك ىف سوق العمل قد أدى إىل تباين كبري ىف األجور واملرتبات، بام 

يعكس زيادة االستجابة لظروف العرض والطلب. 
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املرحلة الرابعة: وبدأت منذ عام 2004 حتى اآلن، أصبح حتديد األجر مرتبطًا 
أكثر بالتضخم، وتكلفة قوة العمل، ويمكن القول بأن عملية حتديد األجور ىف هذه 
Efficiency Wage Theory؛  أقرب ما يكون إىل نظرية كفاءة األجور  الفرتة كانت 
بمعنى أن األجر البد أن يغطى تكاليف معيشة العامل عىل األقل، كام أن صاحب 
اإلنتاجية،  زيادة  إىل  النهاية  ىف  يؤدى  سوف  ألنه  املجزى  األجر  هذا  يقدم  العمل 
أصحاب  حيسبه  وما  عاداًل،  أجرًا  العامل  يراه  ما  بني  املوازنة  ىف  االختالل  ويمثل 

العمل أجرًا كافيًا، جوهر احلوار الدائر اآلن ىف مرص. 

ويلخص اجلدول رقم )1( تطور سياسات األجور ىف مرص منذ عام 1942 
 .2011 –

جدول رقم )1( تطور سياسات األجور ىف مرص 

اإلجراءات املتبعةسنةقانون

3581942

إصدار أمر عسكرى بإلزام أصحاب األعامل برصف 
عالوة غالء معيشة للعامل ال تقل عن احلدود التى 

قررتا احلكومة ملوظفيها وعامهلا وفقًا للجدول املرافق 
لألمر. 

حتديد احلد األدنى لألجر الزراعى بـ 18 قرشًا ىف اليوم 1781952
للرجال.

911959
تشكيل جلان خاصة ذات اختصاص إقليمى لتحديد 

األجور الدنيا، إال أن هذه اللجان مل تعقد أى اجتامعات 
لذلك، وبالتاىل مل تطبق نصوص هذا القانون. 
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حتديد احلد األدنى ألجور العاملني باحلكومة والقطاع 581971 و61 
العام، عىل التواىل بـ9 جنيهات شهريًا. 

رفع احلد األدنى ألجور العاملني باحلكومة والقطاع 1974 47 و48
العام، عىل التواىل إىل 12 جنيها شهريًا. 

641974

حتديد احلد األدنى ألجور العاملني بالقطاع اخلاص بـ 
40 قرشًا ىف اليوم، إذا كان سن العمل ال يقل عن 18 
سنة، إما إذا كان سنه يقل عن ذلك، فال جيوز أن يقل 

احلد األدنى لألجر عن 30 قرشًا يوميًا. 

رفع احلد األدنى ألجور العاملني باحلكومة والقطاع 471978 و48
العام، عىل التواىل 16 جنيها شهريًا.

رفع احلد األدنى ألجور العاملني باحلكومة والقطاع 1361980
العام إىل 20 جنيها شهريًا.

1251980

حتديد احلد األدنى ألجور العاملني بالقطاع اخلاص 
بـ20 جنيها شهريا، بالنسبة للبالغني 18 سنة فام فوق، 

وأال يقل عن 15 جنيها شهريًا بالنسبة للبالغني أقل من 
18 سنة. 

رفع احلد األدنى ألجور العاملني باحلكومة والقطاع 1141981
العام إىل 25 جنيها شهريًا. 

1191981
حتديد احلد األدنى ألجور العاملني بالقطاع اخلاص بـ 
25 جنيهًا شهريا للعامل الذين ال يقل سنهم عن 18 

سنة، 19 جنيهًا شهريًا ملن تقل سنهم عن 18 سنة. 
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1371981
حتديد احلد األدنى لألجور وفقًا للترشيعات العامة 

للدولة الصادرة هبذا الشأن، وباملساواة بني العاملني ىف 
القطاعات املختلفة. 

531984
رفع احلد األدنى ألجور العاملني بالدولة والقطاع العام 

إىل 35 جنيها شهريًا. 

122003

إنشاء املجلس القومى لألجور للقيام بمهام عديدة من 
أمهها، وضع احلد األدنى لألجور عىل املستوى القومى 
بمراعاة نفقات املعيشة وبإجياد الوسائل والتدابري التى 
تكفل حتقيق التوازن بني األجور واألسعار، وأن يعاد 

النظر فيه بصفة دورية ال جتاوز ثالث سنوات عىل 
األكثر. 

242 2011

ال جيوز أن يزيد جمموع الدخل الذى يتقاضاه من املال 
العام سنويا أى شخص من العاملني ىف الدولة عىل 

مخسة وثالثني مثل احلد األدنى ملجموع أقل دخل ىف 
ذات اجلهة التى يعمل هبا.)*(

املصدر: أمنية حلمى، نحو تطوير سياسة احلد األدنى لألجور ىف مرص، آراء ىف السياسة االقتصادية، 
العدد 18، املركز املرصى للدراسات االقتصادية، يونيو 2006، ص 2. 

األدنى،  باحلد  للدخول وربطه  احلد األقىص  بشأن  لسنة 2011  بقانون رقم 242  )*( مرسوم 

اجلريدة الرسمية، العدد 52 تابع )أ( ىف 29 ديسمرب سنة 2011. 
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واملالحظ أن املجلس القومى لألجور الذى ُأنِشئ عام 2003 مل حيرك ساكنًا، 
رغم غالء املعيشة مما حدا ببعضهم اللجوء إىل املحاكم املختلفة، ففى ديسمرب 2009 
صدر حكم املحكمة الدستورية رقم 202 لسنة 28 قضائية )دستورية( الذى قىض 
بعدم دستورية نصوص املواد املنظمة لطريقة وضع احلد األقىص ألهنا جتاهلت وضع 
الضوابط واألسس العامة التى جيب عىل جملس الوزراء اتباعها من أجل وضع احلد 
األقىص لألجور. وىف مارس 2010 صدر حكم مكمة القضاء اإلدارى ىف الدعوى 
رقم 21606 لسنة 63 قضائية بشأن رضورة حتديد احلد األدنى لألجور. مما دفع 
حكومة اجلنزورى ىف مارس 2012 اىل حتديد احلد األدنى واألقىص لألجور عىل 
أن يكون احلد األقىص لألجور 35 ضعف من احلد األدنى، وهو 700 جنيه ليكون 

)األقىص( نحو 25 ألف جنيه. 

واضحًا،  خلاًل  تعكس  أهنا  مرص  ىف  األجور  سياسات  عىل  أيضًا  واملالحظ 
بنود  باقى األجور توضع حتت  بينام  فاألجور األساسية ال متثل سوى نحو %20، 
مكافآت وبدالت وحوافز. وهذه البنود األخرى، بخالف األجر األساسى تعد بابًا 
واسعًا للفساد، ووجود تفاوت كبري بني العاملني بالدولة؛ حيث تتفاوت األجور 
التفاوت  هذا  طبيعة  إىل  الدراسات  إحدى  وتشري  كبري.  بشكل  ألخرى  جهة  من 
 235 األوقاف  وزارة  ىف  أنه  فتبني  للدولة،  املختلفة  القطاعات  داخل  األجور  ىف 
جنيهًا، وىف وزارة القوى العاملة 408 جنيهات، وىف وزارة الرى 432 جنيهًا، وىف 
املجلس القومى للمرأة 5283 جنيهات، وىف وزارة اخلارجية 6059 جنيهًا، وىف 
وزارة قطاع األعامل العام 7156 جنيهًا، وىف اجلامعات 916 جنيهًا، وىف مؤسسات 
البحث العلمى 930 جنيها، وىف قطاع املال واالقتصاد 1522 جنيها، وبذلك يمثل 

الفارق بني أقل وأعىل أجر متوسط نحو 30 ضعفًا.)17( 
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األجور  عىل  اإلنفاق  بتطور  اخلاصة  الرسمية  البيانات  أن  من  الرغم  وعىل 
اإلنفاق  تزايد حجم  – 2009 تعكس  املدة من 2003  للدولة ىف  العامة  باملوازنة 
احلكومى عىل األجور، إال أن ذلك ال يقابله عدالة ىف التوزيع. وتعكس بيانات تلك 

املدة ما يىل: 

•  وجود زيادة مطردة ىف حجم األجور باملوازنة العامة خالل املدة من 2003 / 	
2004: 2008 / 2009، فبمقارنة حجم اإلنفاق عىل األجور ىف عام 2008 
/ 2009 والذى تم تقديره بنحو 1¸76 مليار جنيه، نجد أنه يمثل أكثر من 
ضعف حجم األجور ىف عام 2003 / 2004 والذى كان قد تم تقديره بنحو 

2¸37 مليار جنيه. 

• أن نسبة اإلنفاق عىل األجور مقارنة بحجم اإلنفاق العام باملوازنة قد تراوحت 	
بني 22% و 25 %، وهى تعد نسبة مرتفعة ىف ظل طبيعة هيكل املوازنة العامة 
يساعد  وال  اجلارى،  اإلنفاق  عليها  يغلب  موازنة  كوهنا  حيث  من  للدولة، 
ذلك صانع السياسات املالية عىل توجيه اإليرادات املتاحة نحو حتسني جودة 
التنمية البرشية، واإلنفاق عىل جماالت هامة كالصحة والتعليم، بالقدر الذى 
يساعد بالقضاء عىل املشكالت التى ترتبط هبذين القطاعني ويسهم بالتاىل ىف 
حتسني مؤرش التنمية البرشية ملرص عىل مستوى الرتتيب العاملى. وتظهر األرقام 
اخلاصة بنسبة اإلنفاق عىل األجور إىل إمجاىل اإلنفاق العام، أن النسبة ىف مرص 
مرتفعة مقارنة بام عليه الوضع ىف دول أخرى مثل الصني وأملانيا؛ حيث ال تزيد 
اهلند تصل إىل 7%، وىف كوريا 16%، وجنوب  النسبة هبام عن 5%، وىف  هذه 

أفريقيا %14. )18( 
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ويالحظ عىل جداول األجور واملرتبات ىف مرص، عدم وجود هيكل واحد متَِّسق 
هلا، فهناك جدول لألجور واملرتبات ىف احلكومة، وقطاع األعامل العام موروث من 
اخلمسينيات والستينيات مع تعديالت بسيطة. وىف الوقت نفسه، يوجد هيكل مواٍز 
لألجور واملرتبات ىف القطاعني اخلاص واالنفتاحى، إذ تصل الفروق عند الدرجة 

نفسها، أو املستوى من التــأهيل العلمى واخلربة إىل نحو 1: 10.

وتم استخدام املَِنح والصناديق اخلاصة لبناء هيكل ثالث للمرتبات ال عالقة 
له بمستويات الدخل ىف االقتصاد املرصى، ويقرتب من )أجور الظل( ىف السوق 
عىل  باحلصول  وإنام  االجتامعية،  باإلنتاجية  هلا  عالقة  ال  املرتبات  حيث  العاملية، 
املنح  يتم متويله من  املرتبات واملكافآت  النوع من  املنصب(. وهذا  )أو  املوقع  ريع 
األجنبية والصناديق اخلاصة )خارج املوازنة العامة للدولة(، حيث تصل املرتبات 
ومستويات الدخل إىل مستويات خيالية. وقد أدى هذا الوضع إىل تشويه كبري ىف 
مستويات الدخول، وتأثريات سلبية عىل نظام احلوافز، وعىل درجة العدالة واملساواة 

ىف الدخول والقوى الرشائية.)19( 

خمتلف  بني  األجور  توزيع  ىف  واضحًا  خلاًل  هناك  أن  ذلك،إىل  من  نخلص 
والدراسات  البحوث  نتائج  عكسته  ما  وهو  املرصى  االقتصاد  داخل  القطاعات 
التى تناوهلا الباحثون هبذا الشأن، األمر الذى انعكس عىل تزايد حدة التفاوت بني 

مستويات األجور وبالتاىل عدم حتقيق العدالة االجتامعية. 
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ثالثًا: سياسات األجور كآلية لتحقيق العدالة االجتماعية 

املرصى،  الشعب  مجوع  إليها  يتطلع  التى  االجتامعى  العدل  دولة  تتطلب 
عام؛  بشكل  املجتمع  ىف  العدالة  حتقيق  بفكرة  ترتبط  التى  املبادئ  من  عدد  حتقيق 

وتشمل:)20( 

احلقوق . 1 ىف  متساوون  أهنم  عىل  املواطنني  إىل  خالله  من  ُينظر  املساواة:  مبدأ 
يتعلق  آخر  اعتبار  أى  نظرائه ىف ضوء  منهم عن  أحد  يتميز  والواجبات، وال 
بالنوع أو اللون أو الدين أو العرق أو الثروة أو أى اعتبار آخر. فالعدالة هى 
شكل من أشكال إتاحة الفرص أمام اجلميع عىل نحو متساو، وإتاحة احلريات 

ز فيه وال هوى.  عىل نحو متساو ال متيُّ

مبدأ االستحقاق: فللمواطنني حقوق – بل استحقاقات – ىف التعليم والصحة . 2
هذه  عىل  املواطنون  وحيصل  واالجتامعى،  اجلسدى  واألمن  املالئم  والسكن 

االستحقاقات ىف ضوء مبادئ العدالة االجتامعية. 

تعظيم الرفاهية: وهو مبدأ هام من مبادئ العدالة يقوم عىل العمل الدائم من . 3
– كبريًا  العام  فالعدالة ىف توزيع اخلري  أجل حتسني رفاهية األفراد واملجتمع. 

كان أم صغريًا – هى مبدأ أساسى ىف احلياة الكريمة لكافة املواطنني. 

فالعدالة . 4 العدالة،  لتحقيق  العام  األساس  يوفر  مبدأ  وهو  األخالقى:  االلتزام 
تزدهر عندما يكون الفرد الساعى إىل احلصول عىل حقوقه ملتزمًا بأداء واجباته، 
وعندما تكون مؤسسات الدولة املختلفة ملتزمة بمبادئ العدالة، وعندما تكون 

التجمعات املدنية ملتزمة بالدفاع عن مبادئ العدالة ومساندتا. 
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كل . 5 عقاب  العدالة  حتقيق  يستوجب  إذ  الناجز:  والعقاب  الناجزة  العدالة 
ال  فالعدالة  بمتطلباتا.  احلائط  عرض  والضاربني  مبادئها،  عن  اخلارجني 

تتحقق ىف جمتمع يقوم عىل الفوىض، وفقدان هيبة الدولة. 

اإلرادة العامة لألمة: وهو مبدأ يتعلق بعملية تأسيس العقد االجتامعى لألمة. . 6
فهو جتسيد إلرادة فئات األمة مجيعا، وال يعرب بحال عن إرادة فردية. واهلدف 
منه هو مصلحة األمة، تلك املصلحة التى ال حتقق إال بالعدالة الكاملة بني كل 

املواطنني. 

 وقد بلورت ثورة 25 يناير تلك املبادئ ىف جمموعة من األهداف األساسية، 
ىف سياسات  خاصة  وبصفة  االجتامعية  العدالة  حتقيق  املبادئ  تلك  رأس  كان عىل 
عن  والتوقف  واالعتصامات،  االحتجاجية،  الوقفات  جاءت  حيث  األجور. 
اإلنتاج التى تنبع مجيعها – ىف املقام األول – من الشعور بالظلم وعدم العدالة، إذ 
توجد قيادات قليلة العدد حتصل عىل دخول ومزايا مغاىل فيها، ىف حني أن األغلبية 
التى يقوم عىل أكتافها العمل واإلنتاج ال تنال إال القليل. ومن ثم نحتاج إىل إصالح 
الشامل وقتًا، غري  الدخول واألجور. وسوف يستغرق اإلصالح  اخللل ىف توزيع 
أننا ال نملك رفاهية االنتظار إىل أن يتم الدراسة الكاملة هلذا اإلصالح؛ لذا يتعني 
إصدار قرارات فورية ملعاجلة الوضع الراهن مع تعديل املسار كلام دعت احلاجة. 
وتشتمل املقرتحات العاجلة إلعامل العدالة ىف املجتمع عىل إجراءين أساسيني مها: 

إقالل التفاوت ىف الدخول واألجور، وتصاعدية الرضائب. 

ىف ضوء ذلك، يمكن النظر ىف مسألة التوزيع العادل لألجور من خالل إعادة 
هيكلتها، بوضع حد أقىص ألجور العاملني باحلكومة والقطاع العام، بحيث يكون 
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إمجاىل ما حيصل عليه املوظف العام ىف القطاع اخلدمى ال يزيد عىل 25 ألف جنيه 
شهريًا، وال يزيد هذا املعدل ىف القطاعات اإلنتاجية عىل 35 ألف جنيه شهريًا. مع 
بالعضوية  سواء   – اإلدارة  جمالس  ىف  العام  املوظف  لتمثيل  قصوى  حدود  وضع 
التمثيل ىف إطار احلد األقىص لألجور. فلقد  – وأن تكون بدالت هذا  الرئاسة  أم 
أشارت وسائل اإلعالم ىف أكثر من موضع إىل املرتبات اخليالية التى حيصل عليها 
بعض موظفي املصالح احلكومية، مثل رئيس مصلحة الرضائب الذى كان يتقاىض 
راتبًا شهريًا يقدر بنحو 1.2 مليون جنيه، ويامثله كذلك العديد من رؤساء بنوك 
القطاع العام، ورشكات التأمني العامة. بل األكثر فداحة من ذلك ما قد ذكره بيان 
رئيس اجلهاز املركزى للمحاسبات عن العام املايل 2009 / 2010 أن رئيس جملس 
إدارة إحدى الرشكات املشرتكة كان حيصل عىل ما بني 1.5: 4 مليون جنيه شهريًا. 
وىف رشكة مشرتكة أخرى حيصل أعضاء جملس اإلدارة عىل 5 آالف جنيه بدل انتقال 

عن كل جلسة من جلسات جملس اإلدارة.)21( 

فاملالحظ ىف بند األجور أن الرواتب األساسية ال تزيد عىل نسبة الـ20% من 
وضع  وهو  والبدالت.  احلوافز  متثل  ما  هى   %  80 والـ  األجور  خمصصات  إمجاىل 
س العديد من السلبيات داخل اجلهاز اإلدارى للدولة، من حيث االعتامد عىل  كرَّ
املجامالت واملحسوبية، وليس الكفاءة واخلربة، فضاًل عن أنه جعل ثقافة العاملني 
باجلهاز احلكومي جتاه احلافز عىل أنه حق مكتسب بغض النظر عن أهنم أجادوا ىف 

عملهم أم ال. 
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...الخاتمة ...

ىف ضوء اإلطار النظرى للدراسة، الذى يستند إىل مفهوم املجال العام، وكذلك 
أهداف الدراسة وتساؤالتا نخلص إىل اآلتى: 

أن واقع سياسات األجور ىف مرص يتمثل ىف تصاعد معدل األجور. فمثال ىف عام . 1
1971 كان احلد األدنى لألجور )9( جنيهات شهريًا، وىف عام 1978 ارتفع 
إىل )16( جنيها، ثم ىف عام 1981 أصبح )20( جنيها، وىف عام 1984 أصبح 
)35( جنيها، وبداية من عام 2003 أصبح يعاد النظر ىف الدخل بصفة دورية 
ال تتجاوز ثالث سنوات عىل األكثر، وإزاء فشل تلك السياسة جلأ بعضهم إىل 
املحاكم املختلفة للمطالبة بتحديد احلد األدنى واألقىص لألجور، مما دفع ذلك 

باحلكومة ىف مارس 2012 إىل حتديد احلد األدنى واألقىص لألجور. 

كثر احلديث عن امكانية تطبيق احلد األدنى واألقىص لألجور خاصة بعد ثورة . 2
الثورة(  أهداف  )أحد  االجتامعية  العدالة  لتحقيق  ماولة  بوصفها  يناير   25
حيث يوجد تفاوت كبري ىف األجور بني األفراد الذين يعملون ىف املجال نفسه 

عىل سبيل املثال قطاع مصلحة الرضائب والبنوك وغريها من القطاعات. 

أما التفاوت بني األجور األساسية واملكافآت والبداالت واحلوافز، فذلك يعد . 3
نجد  حيث  واملساواة  العدالة  غياب  ويؤدي  املجتمع،  ىف  للفساد  أساسيًا  بابًا 
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تفاوتًا ىف األجور داخل القطاعات املختلفة للدولة. فمثاًل ىف وزارة األوقاف 
للمرأة  القومى  املجلس  وىف   ،408 العاملة  القوى  ووزارة  جنيهًا،   235
البحث  5283، قطاع األعامل 7156، وىف اجلامعات 916، وىف مؤسسات 
العلمى 930. مما سبق نالحظ التفاوت الكبري بشأن احلد األدنى ىف القطاعات 

املختلفة. 

مبدأ . 4 ىف  املتمثلة  االجتامعية  العدالة  ومعايري  بمبادئ  املجتمع  أفراد  وعي  أكا 
العدالة   – األخالقى  االلتزام   – الرفاهية  تعظيم   – االستحقاق   – )املساواة 
الناجزة والعقاب الناجز - اإلرادة العامة لألمة(. ونتيجة هلذا الوعى املرتبط 
بالثورة ظهرت العديد من الوقفات االحتجاجية واملطالب الفئوية التى تطالب 
مصالح  وعطلت  الطرق  أوقفت  أغلبها،  ىف  عشوائية  وكانت  األجور  بزيادة 
بأسلوب حضارى  الدور  النقابات هبذا  تقوم  أن  املمكن  املواطنني، وكان من 

وحيقق الكثري من احلقوق. 
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...التوصيات...

العمل . 1 قطاعات  ىف  العامل  عليه  حيصل  مرتب  أدنى  بني  الفوارق  تقليص 
املختلفة وأعاله، وربط األجر بتحقيق احلد املعقول لتلبية احلاجات األساسية 

للمواطنني. 

لتكون . 2 األساسية،  الرواتب  إىل  والعالوات  والبدالت  احلوافز  كافة  ُتضم  أن 
الرواتب األساسية هى األصل، وأن يكون احلافز مرتبطًا بتطوير األداء وزيادة 

اإلنتاجية. 

ربط األجور بمعدل الكفاءة واخلربة، وليس االعتامد عىل املجامالت واملحسوبية . 3
التى كرست العديد من السلبيات داخل اجلهاز اإلدارى للدولة. 

املطالبة . 4 قبل  بواجباتم  القيام  بأمهية  املجتمع  أفراد  وعى  زيادة  عىل  العمل 
بحقوقهم، وذلك حتقيقًا ملبادئ العدالة االجتامعية. 

 
.................................................
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