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ثحّوالت العمل واملواطنة الدًمقراطّية 

 منوبــي غّباش .أ

جامعة ثونس 

ل الػمل همماسظت إوعاهُت مخمّيزة مىلىغا لخفّىسًٍ مخخلفين 
ّ
مث

ألاٌو هجذ أـىله غىذ َُجل وماسهغ الؽاب ومػىاٍ أن . وسّبما مخىاكمين

خه ِّ ت وغىىان اوعاه ُّ . الػمل ال ًىففل غً ؤلاوعان باغخباٍس خاـِخه الىىغ

وأما الثاوي فئهه ٌػّشف الػمل هيؽاه اكخفادي ـشف جدىمه ملخمُاث 

ت ًّ ت الػمل إلى هضغت . الىجاغت وجدّذدٍ اللُم ؤلاكخفاد ُّ كذ جدُل فىشة إوعاه

ت راث وابؼ هلذي مً خُث أنها جخػاسك مؼ واكؼ الػمل في إواس  إوعاهىٍّ

ت ُّ ت أو الػىإلات الشأظمال ُّ ت الػاإلا ُّ َل باإلميان فهم ظاَشة الػمل . الشأظمال

ت أم أّن الػمل هيؽاه هىعي ال ًفهم  ًّ خعب ملخمُاث الػللىت ؤلاكخفاد

ت مهما وان  ُّ  خعب مىىم أخالقي؟ إرا اغخبرها أّن اإلاماسظت ؤلاوعاه
ّ
إال

ًّ غً اللُم فلذ ًصّح اللىٌ أّن زّمت ـىفان مً اللُم  مجالها ال جىف

ت: ًدّذدان الػمل ُّ ت وظُاظ ُّ ت وكُم أخالك ًّ ًمىىىا أن هىشح . كُم اكخفاد

ت واللُمت : العؤاٌ الخالي ًّ إلى أّي خّذ ًمىً الخألُف بين اللُمت ؤلاكخفاد

ت في معخىي الػمل ؤلاحخماعي؟ وعخىُؼ مىز البذاًت أن همّيز بين  ُّ ألاخالك

ىن، وهي جىذسج لمً : ملاسبخين مخػاسلخين ُّ ُبرال
ّ
ذافؼ غنها الل لها ٍو

ّ
ألاولى ًمث

ت وّل إخالت الى  ُّ أفم الفىش الىلعي الزي ٌعدبػذ مً مىىلم اإلاىلىغ

الثاهُت حػخبر الػمل مماسظت مىخجت . اللُم راث الىابؼ الزاحي والىفس ي

ت  ُّ لللُم وفي هفغ الىكذ ُمدّذدة بلُم هما أّنها جشفن وّل مداولت اختزال

ت ُّ ت اليىه ُّ . مً ؼأنها أن جففل الػمل غً اللُم ألاخالك

َذفىا في َزا اإلالاٌ َى أن هبّين أّن جدّىالث الػمل في الػفش 

الي مً ؼأنها أن جذفؼ إلى الخفىير وإلى جىَشغ مػنى حذًذ للمىاوىت  ؤلامبًر

ت خعب همي حذًذ  ُّ ت وؤلاحخماغ ًّ ًلىم غلى الخألُف بين الحلىق ؤلاكخفاد

ت ُّ  .للىحىد البؽشي ًلىؼ مؼ الشأظمال
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ة -1 ًّ  العمل ومقتضيات العقلنة إلاقتصاد

بّين أهذسي ؾىسص  ًُAndré Gorzفدتي .  أن الػمل َى ابخياس للحذازت

ٌّ غلى حػب ألاكىان وؼلاء  اللشن الثامً غؽش اإلاُالدي وان الػمل ًذ

ومً اإلاػشوف أن اخخلاس الػمل باغخباٍس مؽّلت وحػب وان . الػّماٌ الُىمُين

اظخمّش َزا ؤلاخخلاس مؼ الذًاهت . مىكفا ظائذا لذي الُىهان والشومان

ت  ت معخدّلت وهّفاسة لشوسٍّ ُّ ت التي حػلذ ؼلاء الػمل غلىبت إله ُّ اإلاعُد

ت خُث .غً الزهب ألابذّي  ُّ ت الفىاغ ُّ  مؼ الشاظمال
ّ
لم جظهش فىشة الػمل إال

لِغ . 1اهخلل الػمل مً اإلاجاٌ اللشخ ي والػائلّي الى اإلاجاٌ الػمىمّي 

ت جىحذ فلي في اإلاجاٌ العُاس ي  ت فالحشٍّ م مجاال للحشٍّ الػمل لذي ؤلاؾٍش

ومػنى رلً أّن الػمل ال ًيخمي إلى الفماء الػام وال ًيخمي إلى العُاظت،إّهه 

إّن الفىشة ».ًيخمي مً خُث َى إهشاٍ وإسؾام إلى اإلاجاٌ الشاّؿ وإلى الػائلت

ت،فدّتى  ٍّ ت اإلااهُفاهخىس ُّ  مؼ الشأظمال
ّ
اإلاػاـشة للػمل لً جظهش بالفػل إال

  (laibour,arbeit,lavoro,travail) "الػمل"اللشن الثامً غؽش واهذ غباسة 

ين الزًً ًيخجىن خيراث لإلظتهالن أو  ُّ حػني ؼلاء ألاكىان والػماٌ الُىم

ت للحُاة ًخىّحب ججذًذَا ًىما بػذ ًىم ىن،في . خذماث لشوسٍّ ُّ وأّما الحشف

اإلالابل،الزًً ًفىػىن اؼُاء جذوم وكابلت للمشاهمت ًمىً إلاالىيها أن 

عخػملىن في ـىػهم غمل  ًتروىَا خلفهم فئّنهم ال ٌػملىن بل ًفىػىن َو

ت
ّ
ذغىن إلى اللُام بمهّماث ؼاك ًُ بّين ماهغ فُبر أّن ـػىد  .2«أهاط أؼلُاء 

الح الذًني البروحعخاهتي وبمىظىمت ألاخالق  ت اكترن بظهىس ؤلـا ُّ الشأظمال

ت اإلادخلشة للػمل والتي  ًّ ت الخللُذ ُّ الجذًذة التي كىػذ مؼ الىظشة الذًي

للذ اسجبي الػمل باإلاػنى الحلُلي لليلمت بػللىت .3جدّذدٍ هػلاب سّباوّي 

وهش الػمل إرن .أظالُب وأهماه ؤلاهخاج بؿاًت الشبذ ومشاهمت ألامىاٌ

ت في أوسوبا اللشن الثامً غؽش ُّ ل الشأظمال
ّ
ت مؼ بذاًت حؽي ًّ . هػللىت اكخفاد

                                                             
1André Gorz, Métamorphoses du travail, Quête du sen, Paris, Galilée, 1991, p.28 
2Ibid., p.29 
3Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris,Plon /agora,1985. 
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ا والهادفت  ُّ مت غلاله
ّ
ًمىىىا أن وػّشف الػمل بأّهه مجمىغت ألاوؽىت اإلاىظ

ت،  ُّ ت واهذ أو ؾير وبُػ ُّ إلى إؼباع الحاحاث وجلبُت الشؾباث اإلاخخلفت، وبُػ

ت اخخّل .وبالخالي إلى حػل الحُاة أفمل ُّ ولػله اهىالكا مً َزٍ الشاـ

ت في اإلاجخمػاث اإلاخخلفت ومً هافل اللىٌ أن الػمل  ٍّ الػمل مياهت مدىس

الُىم ًىذسج لمً وعم اكخفادّي ًخدذد في ٌ باغخباٍس وؽاوا مثّمىا 

لخين جدُل وّل منهما إلى جفّىس مػّين. ومأحىسا وفي .ًمىً حػٍشف الػمل بىٍش

فين لذي ماسهغ  1844ففي مخىىواث .الحلُلت فئهىا هجذ َزًً الخػٍش

م واإلاىخج الزي 
ّ
غّشف ماسهغ الػمل مً مىظىس إوعاوي، فهى الفػل اإلاىظ

ً ؤلاوعان مً إغادة إهخاج راجه ومً إغادة إهخاج الىبُػت في هفغ 
ّ
ًمى

ي . الىكذ ى اليؽاه الزي ظّبب جىّىس الىعي البؽشي مً الىعي الحس ّ َو

ت في »:والىعي اللىُعي إلى الىعي اإلاجّشد
ّ
إّن ؤلاوعان ٌؽشع غلى وحه الذك

ا غىذما ًبذأ في حؽىُل غالم ألاؼُاء ُّ إّن رلً . جأهُذ راجه بففخه وائىا هىغ

كت
ّ
ت الشال ُّ وبفمل رلً ؤلاهخاج جظهش الىبُػت . ؤلاهخاج َى خُاجه الىىغ

إّن مىلىع الػمل َى إرن جدلُم خُاة ؤلاوعان . وهأّنها ـىػه وواكػه

ا فدعب هما َى الؽأن داخل الىعي  ُّ ت، فاإلوعان ال ًخأّمل راجه رَى ُّ الىىغ

خأّمل راجه في غالم َى مً إوؽائه ا في الىاكؼ ٍو ُّ في هخاب .4«بل هزلً غمل

ت  ُّ سأط اإلااٌ حؿّير جفّىس ماسهغ للػمل فخىاوله مً حهت غالكخه باإلالى

ت ومً باألحشة ـّ ت .الشا ُّ خعب َىزا جفّىس ال ًأخز الػمل داللخه الحلُل

ا في جلُُم  ُّ  في إواس اكخفاد جبادلي خُث جلػب الىلىد دوسا أظاظ
ّ
إال

ت الػمل وكّىة .الػمل ُّ في إواس ؤلاكخفاد الشأظمالي جىدعب مفاَُم هم

ت الػمل دالالتها ُّ هيخلل مؼ ماسهغ مً الػمل هخدلُم . الػمل وإهخاح

للزاث إلى الػمل اإلاؿترب الزي ٌػّذ مجاال لفلذان ؤلاوعان لشفائفه 

ت ُّ ت الىعي وؤلاسادة وؤلاظخلالل ش الزاحي وخشٍّ ت اإلامّيزة مثل الخلٍش ُّ  .الىىغ

 للذ خّل الػمل اإلاؿترب أو اإلاجّشد في الىظام الشأظمالّي مدّل الػمل 

ا في أهتروبىلىحُا هخاباث ماسهغ  ُّ ل غىفشا أظاظ
ّ
الػُنّي الزي ًمث

                                                             
4Marx, Manuscrits de 1844, collection de la pléiade, tome 2, p.64 
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بّين جدلُل ماسهغ أّن ؤلاسحاع الذائم للػمل الػُني إلى غمل مجّشد ».ألاولى

ى الزي ٌػمل غلى خفظ  َى ألاظاط الزي ًبنى غلُه ؤلاكخفاد الشأظمالي َو

رلً أّن ؤلاكخفاد الشأظمالي ًبخػذ خىىة فخىىة غً . َزا ؤلاكخفاد

ت وال ًدّلم الخيامل بين  اإلاجاٌ الػُني لليؽاه ؤلاوعاوي والحاحاث البؽشٍّ

م مجمىغت مػّلذة مً   غً وٍش
ّ
ت إال ًّ أوحه اليؽاه والحاحاث الفشد

 بلذس ما 
ّ
الػالكاث اإلاجّشدة التي ال ًيىن للػمل الفشدي فيها مً كُمت إال

ت،والتي جظهش فيها الػالكاث  ُّ ا مً الىحهت ؤلاحخماغ ل وكذ غمل لشوسٍّ
ّ
ًمث

ف"فػالم العلؼ غالم .(ظلؼ)بين الىاط غلى ـىسة غالكاث بين أؼُاء " مضٍّ

ذاث " ممحىس "و" ؾامن"و وال بّذ ليّل جدلُل هلذي له أن ًخابؼ أّوال الخجٍش

ف َزا الػالم زّم ًّخخز في َزٍ الػالكاث اإلاجّشدة هلىت بذاًت له 
ّ
التي جؤل

. 5«ليي ًفل إلى مممىنها الحلُلي

ت للػمل جلعُم الػمل ًّ ت ؤلاكخفاد ُّ زا ألاظلىب . اكخمذ الػلاله َو

م في الػماٌ 
ّ
ت التي جلخض ي الخدى ُّ ادة في ؤلاهخاح يهذف باألظاط إلى الٍض

م آالث فالػمل . ومشاكبتهم وي ًلىمىا بمهماتهم هما لى واهىا آالث بل باغخباَس

لاط بالضمً ت ٍو ُّ ل الىظام الخُلىسي. ًخدّذد هىم
ّ
 الىمىرج الشئِس ي 6للذ مث

وان اإلافىؼ الزي ًخّم فُه الػمل خعب .لػللىت الػمل،هيؽاه احخماعي

ل الىمىرج ألسباب الػمل، أصحاب اإلااهُفاهخىساث في اللشن 
ّ
هظام الخُلشة ًمث

الثامً غؽش،فدعب َؤالء الػّماٌ هفف الحملى َم الُذ الػاملت 

لها ُّ  في Adam Fergusonوللذ هخب أدام فشؾعىن . ألافمل التي ًمىً جخ

خ اإلاجخمؼ اإلاذوي"هخابه  ق مً »": جاٍس
ّ
ل الىماٌ في اللذسة غلى الخخل

ّ
ًخمث

ػخبر الىسؼت بمثابت آلت كىػها هي الىاط
ُ
إن . 7«الزواء بدُث ًمىً أن ح

ت  ُّ م بالػمل
ّ
ً مً الخدى

ّ
جلعُم ؤلاهخاج الى مجمىغت مً اإلاهام اإلادّذدة ًمى

م فيهم بما ًممً جدعين 
ّ
ّل ورلً بمشاكبت الػماٌ والخدى

ُ
ت هي ُّ ؤلاهخاح

ذا مً الشبذ دّلم مٍض ت باظخمشاس ٍو ُّ للذ جّم ؤلاهخلاٌ مً الػامل . ؤلاهخاح

                                                             
 303.، ص1970مارهوز، امؼلل وامثورة، ترمجة فؤاد زهراي، امهيئة امؼامة نلتب ميف وامنرش، املاهرة، هرجرت 5
 .اذلي اتتكر اسلوب تلس مي امؼمل يف املطاهع)1915_1856 )امنظام امتيلوري وس حة اىل املهندس ال مرييك فريدريم ووسلو اتيلور6

7André Gorz, Métamorphoses du travail ,quête du sens ,p.79 . 
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أي مجمىغت ألافشاد الػاملين في كىاع " الػامل الجماعي اإلاىخج"الفشد إلى 

ًيبغي »خعب إًىُلا الػمل . اهخاجي مػّين في إواس ما ظّمي بئًىُلا الػمل

ىت للمهامّ  ُّ  أهكر بفمل إغادة جىظُم مػ
ّ
. أن ًفبذ الػمل مشبدا ومعخلال

ت جيىن كادسة غلى 
ّ
ا ًيبغي أن جخدّملها فشق ؼبه معخلل ُّ فاإلاهاّم اإلاػّلذة وعب

جلاظم الػمل هما جشجئي وغلى حؿُير مىىاٌ الخىفُز خالٌ الُىم وغلى 

م في الىدُجت
ّ
ػاػ مً . الخدى ٌُ ت غمل  ُّ ذ مً أَم َزا الخىظُم بلذس ما ًٍض

ادة في اإلاشدود وبالخللُل مً  حذًذ هيؽاه وهخػاون ًيبغي أن ٌعمذ بالٍض

ً بىاظىتها غؽشاث مً 
ّ
لت التي ًخمى

ّ
الؿُاب وبجػل ؤلالشاباث اإلاػى

 إن ما ٌعّمُه أهذسي ؾىسص بالػامل الجماعي .8«الػماٌ مً ؼّل مفاوؼ هبري 

ت غىك الػامل الفشد ٌػخبر أخذ أَّم  ُّ ت ؤلاهخاح ُّ ل مدىس الػمل
ّ
الزي ًمث

ت اإلامّيزة للػمل ؤلاحخماعي اإلاػاـش للذ أّدي الخىّىس . الخدّىالث الجىَشٍّ

ىها
ّ
ت اإلافشوت في الػمل إلى جذَىس الىبلت الػاملت وجفى ُّ فلذ . الخلني وآلال

لين جأَُال  َّ ت هخبت مً الػّماٌ اإلاذّسبين واإلاؤ ُّ ظهشث في ول اللىاغاث ؤلاهخاح

ذا وكادسة باظخمشاس غلى حؿُير خىي ؤلاهخاج وول َزٍ الشفائق  ُّ ح

جخػاون مؼ »َزٍ الىخبت . وؤلامخُاصاث حػلتها بمثابت الىىاة اللاّسة للؽشهت

للذ أّدي َزا الىلؼ الجذًذ . 9«سأط اإلااٌ باظم ؤلاًىُلا الجذًذة للػمل

أغذاد . للػمل إلى جشّدي مياهت الىبلت الػاملت في مجخمؼ العىق اإلاػّمم

هبيرة مً الػماٌ لم ٌعخفُذوا إوالكا مً الخىّىس الفىاعي والخلني غلى 

ش الزاحي بل اهخفىا بمماسظت مهً  ً مً الخلٍش
ّ
معخىي الخدّشس والخمى

ُذة ت مخػّذدة ؤلاخخفاـاث . ولُػت بأحىس َص ُّ إّن النزغت الخلى

polytechnisme ش الزاحي ت والخلٍش ُّ ً الىبلت الػاملت مً ؤلاظخلالل
ّ
مى

ُ
 لم ج

ىذ فلي هىاة ـؿيرة مً الػماٌ اإلادظىظين، وهي مىذمجت في »بل
ّ
مى

الؽشواث مً الىمي الجذًذ ورلً غلى خعاب تهمِؾ وجفلير غذد هبير مً 

                                                             
8André Gorz, Métamorphoses du travail ,quête du sens ,p.81-82 
9Ibid,p.91 

مزاما اجامتغيا وطريلا حنو امنجاح امشخيص يطيلا امؼمل يؼترب امؼمل واجدا وا  هه تلدر ما يؼمل املرء أ نرث .حسة ا  يديوموجيا امؼمل ػىل فكرة أ  تنخين ا 

يطيلا امؼمل من .تلدر ما جيد امجليع معال وأ ّن اذلين يؼملون كليال أ و ال يؼملون يُلحلون رضرا ابجملموػة وال يس تحلّون أ ن يكوهوا أ غضاء فيه وفق ا 

 .يؼمل جيّدا ينحج ػىل امطؼيد اال جامتغي ومن ال ينجح يتحّمل هو هفسه مسؤوميّة ذكل
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ت وكذ  ُّ البؽش الزًً ًدىّللىن مً غمل جافه أو ظشفي ؾلى آخش بال أَم

ت ُّ بمً فيهم ماسحى ألاخزًت )ًخفاسغىن غلى خظىة بُؼ خذماث ششف

 ٌ ألولئً الزًً ًخمّخػىن  (والشحاٌ واليعاء الزًً ٌػملىن هخذم في اإلاىاص

 هُف ًمىىىا والحاٌ َزٍ أن هخدّذر غً ـشاع وبلّي؟ .10«بذخل زابذ

لت جدفل غلى أحىس مشجفػت وامخُاصاث ومىذ، بل إّن  َّ فىخبت الػماٌ اإلاؤ

ىت في ؤلاهخاج وفي الكروة وبالخالي فئن َزا  ين ٌػخبرونها ؼٍش ُّ الشأظمال

الفىف مً الػاملين ال ًخدّمغ هثيرا للىماٌ الىلابي وال ًشي لشوسة في 

اإلاىالبت بخللُل ظاغاث الػمل ألهه ال مبّرس لزلً هما ال مبّرس للمىالبت 

اث الػمل ُّ هدً إصاء جدّىٌ خىير في الػالكت بين .بخدعين ألاحىس وولػ

لِغ بين الىشفين جىاكما،فاإلافلحت بين الػماٌ وأسباب .الػمل وسأط اإلااٌ

للذ أـبذ مألىفا أن . الػمل مؽترهت واصدَاس الؽشهت وهمّىَا مفُذ للىشفين

هجذ غماٌ الىخبت في مىكؼ اللشاس وؤلاداسة والخخىُي وهُف ال ًيىن لهم 

ت غً سأط  ُّ ماّدي الزي ال ًلّل أَم
ّ
م اإلااليىن لشأط اإلااٌ الشمضي الال رلً َو

 . اإلااٌ الػُنيّ 

مادي  -2
ّ
من العمل املادي إلى العمل الال

ى  إلافت إلى الخمُيز اإلاػشوف بين الػمل الُذوّي والػمل الزَني،َو

ت ألاولى خُث جىّفل أفشاد  ُّ جلعُم ٌػىد إلى جيّىن الدؽىُالث ؤلاحخماغ

باللُام بالػمل الُذوّي إلؼباع خاحاث اإلاجمىغت واخخّق آخشون بػمل 

وكذ ًيىن َزا الخلعُم َى ظبب . رَنّي والمحش أو غبادة آلالهت أو الخأّمل

ت  ُّ ت الخلا،زّمت جلعُم مً هىع آخش هاجج غً الثىسة الفىاغ ُّ ظهىس الىبل

ت في مُذان ؤلاجفاٌ واإلاػشفت ُّ م ألامش بالخمُيز بين الػمل . والخىىىلىح
ّ
ًخػل

مادي
ّ
ت راث .اإلااّدي والػمل الال ًّ الػمل اإلااّدي َى اليؽاه اإلاىخج لعلؼ ماد

ت جدّذدَا كىاهين العىق  ُّ إن زمشة َزا الفىف مً الػمل . كُمت جبادل

ت هما أن َزا الػمل بذوسٍ ًيىن كابال  ُّ ت وهم ًّ ل في مىخجاث ماد
ّ
جخمث

ت الػمل، صمً الػمل، ألاحش)للخىمُم ُّ مادي فهى ًخدّذد . (هم
ّ
وأّما الػمل الال

                                                             
10André Gorz, Métamorphoses du travail ,quête du sens, p.94 
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ت ت هخاحها إبذاغاث وابخياساث سمضٍّ ُّ ت ورَى ت وهظشٍّ ى . همماسظت فىشٍّ
ّ
ًخجل

ت مثل اليؽاه  ُّ مادي في أهماه مخخلفت مً ألافػاٌ ؤلابذاغ
ّ
الػمل الال

ت وؤلابذاع اإلاعشحي  ُّ ت ومهً ؤلاغالم ُّ ألادبي والفىشي والخػلُم وألاغماٌ الفى

ل . إلخ...والعِىمائي ُّ م ألامش بأوؽىت حػخمذ غلى الخفىير والخأّمل والخخ
ّ
ًخػل

ت بل جيخج آزاسا  ًّ وؤلاخعاط والزوق والحذط والزاهشة وال جيخج آزاسا ماد

ت ُّ ت وهىغ ًيخمي َزا الفىف مً الػمل إلى كىاع اكخفادي ؾير جللُذي .سمضٍّ

ى ما ٌعّمى بلىاع الشذماث دّفلت بىاظىت الػمل . َو
ُ
إّن الشيراث اإلا

ختٌز في ألاؼُاء والعلؼ واللىُاث، ورلً ألّن زّمت خيراث 
ُ
ؤلاحخماعي ال ج

ت واإلاػلىماث وألافياس واللُم  ُّ ت أخشي هي وّل الشذماث وآلازاس الىىغ ًّ الماد

. والدعلُت والهىاًاث

ل في وّل 
ّ
ى ًخمث مادي َى سأظماٌ سمضي وششخ ي َو

ّ
 إّن الػمل الال

يِخج اللشق راجه في إواس  ًَ اإلاهاساث واللذساث واإلاػاسف وألاوؽىت التي بها 

وسأط اإلااٌ َزا ال ًخدّذد بئهخفاج مادّي مباؼش ولىّىه ًخدّذد . زلافي مػّين

ت التي جخمّيز  ُّ ت والخىاـل ُّ ت وؤلاهفػال ُّ ت والشوابي الػاوف ُّ بالػالكاث ؤلاحخماغ

ى مً َزٍ . بها خُاة الفشد اث َو
ّ
مادي َى إرن إهخاج للز

ّ
إن الػمل الال

ف مً كبل الػمل اإلاادّي 
ّ
ىظ عخػمل وٍُ ٌُ فشأط اإلااٌ ٌعخخذم كّىة . الىاخُت 

ت ُّ ت والزَى ًّ إن مىىم العىق ًفشك غلى . الػامل ومهاساجه اإلاخخلفت اإلااد

لل  ذ كذساجه ـو الػامل إغادة إهخاج راجه باظخمشاس بمػنى سغاًت صّحخه وحػهُّ

إّن غلُه ببعاوت ـُاهت وجىمُت سأظماله الشمضي واللشخ ي إرا أساد . مهاساجه

ت والحفىٌ  ُّ ىه مً إؼباع خاحاجه الىبُػ
ّ
مى ًُ أن ًدافظ غلى غمله الزي 

مادّي، مً مىظىس إًذًىلىحُا الػمل .غلى الحلىق 
ّ
ػخبر الػمل الال ٌُ

ت،ظلػت ُّ ُبرال
ّ
ففُل جماما غً الزاث وال ًمىؼ وابػه الالمادّي ٬الل ًُ  فهى 

ت اإلاخىّشفت . والشمضّي مً اغخباٍس سأط ماٌ مجّشد ُّ ًزَب أهفاس اللُبرال

ultralibéralisme ت للػالم اإلاػاـش هي أّن الجمُؼ » إلى أّن ُّ ت ألاظاظ ُّ الشاـ

ذ أن ًبُؼ بعػش أغلى مً  ؽترون، فيّل واخذ ًٍش خاحشون أي ًبُػىن َو ًُ

ظُيىن الجمُؼ مؽؿىلىن باألغماٌ في ول . العػش الزي اؼتري به
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ت، :اإلاجاالث ت، الضواج، ؤلاهجاب،ا لصّحت، الجماٌ، الهىٍّ ُّ الحُاة الجيع

لً ًيىن بملذوسها أن وػشف متى هيىن  (...)اإلاػاسف، الػالكاث، ألافياس

ظىيىن مؽؿىلين باللُام بيّل أهىاع ألاغماٌ . بفذد الػمل ومتى ال وػمل

business ذًشون مهنهم هما ًُ ىن  ًّ  وخّتى اإلاأحىسون ظُفبدىن ملاولىن فشد

ذاس ؼشهت ـؿيرة
ُ
ال وحىد مىللا للػائلت أو  (...)للذ أـبذ اللشق ؼشهت. ج

ت حػلذ اإلااٌ ؾاًت . 11«ألاّمت ُّ للذ اسجبىذ إًذًىلىحُا الػمل بثلافت اظتهاله

ت وؾير  ًّ في خّذ راجه ولِغ فلي مجّشد وظُلت للحفىٌ غلى الشيراث اإلااد

ت ًّ ت.اإلااد ُّ ان وّل وؽاه وأفم وّل غالكت احخماغ ئذ . ـاس الخمّىٌ َس ُّ للذ حؽ

ت غلى الفماء »وّل حىاهب الىحىد ؤلاوعاوي و ـّ َُمىذ الؽشهت الشا

ت، وهي جبُؼ أوكاث الفشاؽ والثلافت  ُّ الػمىمي وغلى الشيراث الجماغ

دّىٌ اإلاػاسف ووظائل الحفىٌ غلى الػلىم وؤلاغالم 
ُ
ا ظلػا هما ج باغخباَس

ت، فلذ جبدث مجمىغت ـؿيرة مً اإلاخمّىلين غً اخخياس  ـّ ت خا ُّ إلى ملى

ت ُّ س وبُؼ الذسوط الجامػ للذ أـبذ هجاح . مىحاث الشادًى وجفىُّ

ا ُّ ت ول ُّ .  12«الشأظمال

أن " جدّىالث الػمل" في هخابه André Gorz بّين أهذسي ؾىسص 

ت التي جشي أن " إًذًىلىحُا الػمل" ُّ كذ « الػمل َى وّل ش يء»الشأظمال

إّن حػٍشف الػمل بأهه وؽاه غلالوي مىخج ومؿترب مً حهت غالكخه .اهتهذ

ال ًىحذ غمل »بشأط اإلااٌ كذ ال ًىفي ورلً بالىظش إلى الىاكؼ الشاًَ خُث

ت منها، . «للجمُؼ ُّ للذ أـبدذ اإلاجخمػاث الشاَىت،بما في رلً الفىاغ

إرا وان الػمل ٌػخبر .خعب غباسة َّىا أسهذث" مجخمػاث غمل بال غّماٌ"

خّلا فزلً ال ٌػني أّهه مممىن ومخاح للجمُؼ،فلذ اظدبذلذ الُذ الػاملت 

ت وجشن الػّماٌ أماهنهم  ًّ لت بخىىىلىحُا الىجاغت ؤلاكخفاد َّ لت وؾير اإلاؤ َّ اإلاؤ

م فيها 
ّ
خدى ا ٍو ذًَش ًُ ت الػالُت والتي  ُّ في اإلافاوؼ لآلالث اإلاخىّىسة راث ؤلاهخاح

ذا ُّ با ح ىن مذّسبىن جذٍس ُّ فىن جلى
ّ
: هدً إرن أمام ولؼ حذًذ. مىظ

                                                             
11André Gorz, «Note sur le travail de production de soi» http: // multitudes. samizdat. 
net 
12Ibid. 
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ا وبالخالي هدً إصاء غالكت غالكت  ت لِعذ بداحت إلى بشولُخاٍس بىسحىاصٍّ

حذًذة بين الػمل وسأط اإلااٌ جظهش مفاغُلها في معخىي الػالكاث 

ت والخىظُم العُاس ي للمجخمؼ ُّ . ؤلاحخماغ

:قالعمل واالّح  ف االقووق -3

أّدي الخىّىس الفىاعي الخلني اإلاخىاـل إلى حػمُم هظام ؤلاهخاج آلالي 

فذ الىبلت . وإلى إخالٌ آلالت مدّل الػامل الخللُذي
ّ
وؼِئا فؽِئا جلل

ػّذون باآلالف ـاسث  ٌُ الػاملت خّتي أن اإلافاوؼ الىبري التي وان الػّماٌ فيها 

. جىخفي ببمؼ غؽشاث مً الػّماٌ اإلاذّسبين والزًً ًخلالىن أحىسا مشجفػت

اث البمائؼ بلذس مؼ ًدىاكق غذد الػاملين  ُّ ىزا بلذس ما جضداد هم َو

شجفؼ غذد الػاولين لم ٌػذ اإلاجخمؼ الفىاعي إرن مجخمػا للػمل ولىّىه . ٍو

ً الزًً ال غمل لهم وال مىسد مً . ـاس مجخمػا لإلظتهالن
ّ
ولىً هُف ًخمى

ت؟ مىز بذاًاث الفىش  ؤلاظتهالن بل مً الحفىٌ غلى خاحاتهم المشوسٍّ

ت مؼ جبلىس ؤلاكخفاد العُاس ي جشّسشذ فىشة أّن الػمل َى  ـّ الحذًث، وخا

ى ما ًممً الىشامت  ت َو ًّ ت الهدعاب الحلىق الفشد ُّ الىظُلت ألاظاظ

ت ُّ ً الػمل اإلاأحىس فلي مً الحفىٌ غلى الشيراث . اللشف
ّ
ال ًمى

ل وظُلت لإلزشاء ولممان الػِؾ الشؾُذ
ّ
مث ًُ ت للبلاء ولىّىه  ًّ . المشوسٍّ ال ؼ

أّن َزا اإلاىىم ؤلاكخفادوّي ًفض ي خخما إلى خشمان الػذد ألاهبر مً الىاط 

 
ّ
ت ُّ ت والىشامت . مً الحلىق ألاظاظ ُّ َل مً اإلاؽشوع سبي الحلىق ؤلاوعاه

ت بالػمل اإلاأحىس؟ أو بفُؿت أخشي  ُّ َل مً اإلاؽشوع اغخباس الػمل : اللشف

ًّ أّن الخمّعً بئًذًىلىحُا الػمل  اإلاأحىس ؼشوا للىشامت والحلىق؟ ال ؼ

ت في اإلاجخمؼ الىاخذ،أي مً َم بال غمل  ُّ ٌػني في نهاًت ألامش خشمان ألاؾلب

ت لػِؾ الئم ما . وبال مىسد، مً الحفىٌ غلى الىظائل والشيراث المشوسٍّ

ش الػمل للجمُؼ،فئهه جبػا لزلً ال 
ّ
ىف ًُ دام اإلاجخمؼ الشأظمالي ال ًمىىه أن 

ت للجمُؼ ًّ ت وؤلاكخفاد ُّ . ًمىىه أن ًممً الحلىق ؤلاحخماغ

لّشظىن فُه  ًُ ت َزا ولىنهم في الىكذ الزي  ُّ خفي أهفاس اللُبرال ًُ ال 

ت اإلاىللت ًشفمىن ملىلت الفشاع  ُّ ذون غلى الخبادل
ّ
ؤه اإلاىافعت ٍو
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م للػذالت .الىبلي ت ًلابله إهياَس ًّ ت الفشد إّن دفاغهم اإلاعخمُذ غً الحشٍّ

ت ُّ ال ًشفن اللُبرالي أّن ًخدّىٌ اإلاجخمؼ إلى ظىق والػمل إلى . ؤلاحخماغ

ت َى .وؽاه بال مػنى والحُاة إلى ظلػت ـّ إّن ولب اإلاىفػت واإلافلحت الشا

ى فُه 
ّ
هامىط وبُػت ؤلاوعان ألاظاس ي، والعىق َى اإلاجاٌ الزي جخجل

ىن غلى الحلىق .مالمذ جلً الىبُػت ُّ ض اللُبرال
ّ
با إرن أن ًشه -لِغ ؾٍش

خجاَلىا الحلىق  اث ٍو في . الُلذساث أي الحلىق التي جخىلب وظائل-الحشٍّ

ش اإلاىافعت  ت لخبًر ًّ يخلى اللُم ؤلاكخفاد
ُ
إواس إًىُلا الػمل جفشص اللُم وج

ت
ّ
مدذودة ومشاهمت الكروة بين أًذي اللل

ّ
خعب إًىُلا الػمل . الال

ىن مً اإلاىافعت واإلادشومىن مً الحلىق  ُّ دّمل اإلالف ًُ ت  ُّ الشأظمال

تهم ُّ ت ولػ ُّ أـبدذ إًىُلا الػمل بال كُمت،فلِغ صحُدا أّهه وي ».معؤول

ُهيخج أهكر ًجب أن وػمل أهكر ولِغ صحُدا أّن ؤلاهخاج الىفير ًلىد إلى 

ولِغ صحُدا أًما أّهه بلذس ما ٌػمل ول واخذ أهكر بلذس ما ...غِؾ أفمل

ػت . 13ًجذ وّل الىاط غمال ت إلى جدّىالث ظَش ُّ أّدث الثىسة الخلىُت وؤلالىتروه

وغمُلت في مجاالث الفىاغت وؤلاداسة والشذماث ولىً جلً الخدّىالث لم 

اث المدذودة للػمل ُّ .  جفشص إمياه

ين ملترخاث وخلىال ألصمت  ًّ كّذم هثير مً الباخثين وؤلاكخفاد

مجخمؼ الػمل مثل الخللُل مً صمً الػمل وجخفُن ظً الخلاغذ إلافت 

ش الػمل لىالبُه
ّ
ت التي مً ؼأنها أن جىف ًّ في . إلى جىمُت اللىاغاث ؤلاكخفاد

الػمل أكّل وي ًدفل الجمُؼ :" جىبُم مبذأGorzَزا العُاق ًلترح ؾىسص 

الذخل ألادوى "وكذ سأي ؾىسص لشوسة اغخماد كاغذة ". غلى غمل

ًخىّحب غلى الذولت أن حػمل غلى سدم الهّىة بين مً ًدفلىن ":اإلاممىن 

ذ ومً ال مىسد لهم ورلً مً خالٌ مىذ دخل أدوى مممىن  ُّ غلى دخل ح

ت مً اإلاذاخُل اإلاباؼشة ُّ ب م ؤلاكخىاغاث المٍش له غً وٍش إّن . ًخّم جمٍى

ل الذولت مىلىع حؽىًُ وسفن . 14الذولت َىا جدّل مدّل اإلاجخمؼ
ّ
وان جذخ

 غلى حلجُؼ الىعالى 
ّ
لت ال حػمل إال بحّجت أّن الذولت بهزٍ الىٍش

                                                             
13André Gorz, «Note sur le travail de production de soi». 
14André Gorz , Métamorphoses du travail, p.258 
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ين ُّ ًّ َزٍ الحّجت كذ ال جفمذ إرا أخزها في ؤلاغخباس أّن الذخل . والىفُل ولى

ت التي جشاًَ غلى  ُّ ألادوى اإلاممىن ًىذسج لمً ظُاظت الشغاًت ؤلاحخماغ

ت ورلً في  ًّ ت بخىفير ؼشووها اإلااد ُّ خماًت ألافشاد ولمان هشامتهم اللشف

ً اإلاجخمؼ اللائم غلى الػمل اإلاأحىس 
ّ
. ظّل جفى

ً مً ججاوص ألاصمت ورلً 
ّ
إّن مثل َزٍ الحلىٌ اإلالترخت كذ ال جمى

ا  بػذا أو مظهشا مً مظاََش
ّ
م بؽيل .ألّن الػمل لِغ إال

ّ
إنها أصمت جخػل

.  الىحىد ؤلاوعاوي وبالخىظُم ؤلاحخماعي وؤلاكخفادي اإلاشجبي به

ًّ ؤلاسجباه بين الػمل اإلاأحىس والحم في الحلىق  إن الخفىير في ف

اث أخشي للىحىد ؤلاوعاوي ال ججػل  ُّ ًلخض ي بالمشوسة الخفىير في إمياه

ا للىحىد هما ال ًيىن فيها الػمل َى الؽيل الىخُذ  ُّ ً مدّذدا أظاظ
ّ
الخمل

.  لإلهذماج ؤلاحخماعي

مادّي 
ّ
ت إلى احعاع مجاٌ الػمل الال ُّ أدث الثىسة الخلىُت وؤلالىتروه

تها لإلهدؽاس . ملاسهت بالػمل اإلاادّي  ُّ ت جخمّيز بلابل ًّ ماد
ّ
ت الال فاإلهخاحاث الشمضٍّ

ت هي ؼشه وهدُجت .وؤلاظخػماٌ غلى هىاق غالميّ  ـّ ت الشا ُّ إرا واهذ اإلالى

ت اإلاؽترهت وسّبما أوحى  ُّ مادّي ًدُل إلى اإلالى
ّ
الػمل اإلاادّي فئّن الػمل الال

ت ُّ ت أـل ُّ ت التي جمؼ اإلاػاسف .بؽُىغ ُّ ت الػاإلا ُّ إّن الؽبياث ؤلافترال

ل َزا 
ّ
واإلاهاساث واللذساث والخفّىساث وألافياس في مخىاٌو الجمُؼ جمث

ت  ُّ مادّي الزي ًلىؼ مؼ اإلاباديء ألاظاظ
ّ
الفىف مً ؤلاكخفاد الال

ت  ُّ ت لىظائل ؤلاهخاج واإلااٌ هلُمت أظاظ ـّ ت الشا ُّ ت أي اإلالى ُّ للشأظمال

غىذما جفبذ اإلاػشفت هي »:ًلىٌ ؾىسص في َزا.اهىالكا منها ًثّمً ول ّش يء

ت وإهخاج الزاث َى ؼشه جىبُلها فئّن وّل ما ًشجبي  ُّ كّىة ؤلاهخاج ألاظاظ

اها للعلىت ت .باإلهخاج وبالخىّحه وبخلُُم اإلاػشفت ًفبذ َس ُّ فمعألت اإلالى

ت أو الػاّمت وؤلاظخػماٌ اإلاّجاوي أو بملابل لىظائل الحفىٌ غلى  ـّ الشا

اها لفشاع مشهضّي  زا الفشاع الزي ًخػالى غلى الحذود .الػلم ًفبذ َس َو

دّذد أؼياال حذًذة وفاغلُين ُحُذدا ومُادًً حذًذة  ًُ ت اللذًمت  ُّ الىبل
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ت ُّ اث .15«للفشاغاجاإلحخماغ إّهالحفىٌ غلى اإلاػاسف وجذاٌو ألافياس والىظشٍّ

ت مّجاها َى دلُل غلى  ُّ اث غبر ؼبىت اإلاػلىماث الذول ُّ واظخخذام البرمج

ٌّ هزلً غلى أّن  ى ًذ ت إلؿاء ظلىت اإلااٌ والخدّشس مً هظام العىق َو ُّ إمياه

ت لِعذ هي الىمي الىخُذ اإلاالئم لخىظُم الىحىد البؽشي  ُّ . الشأظمال

ت اإلاػىإلات :املواطنة  ف أفح املجتمع إلاصتراكي -4 ُّ  جفشك غلُىا الشأظمال

ما وأّهه  ُّ الُىم لشوسة إغادة الىظش في مياهت الػمل وغالكخه بالحلىق،الظ

زا 16لِغ مفذسا لإلهذماج ؤلاحخماعي بل َى مفذس لإلهذماج الىظُفي ،َو

ت ُّ ُبرال
ّ
ي غً ملىالث الل

ّ
اث وحىد حذًذة بالخخل ُّ إن .ٌػني الخفىير في إمياه

ت  ُّ كت ًدُل إلى هىع مً الؽُىغ
ّ
ماّدي بىاكخه الشال

ّ
اهدؽاس همي الػمل الال

ت ُّ ت غً Negriففي جفّىس هُؿشي .17اليامىت وألاظاظ ُّ ذ الؽُىغ
ّ
 ال جخىل

الفشاع الىبلي أو غً الشفن الجماعي لىمي ؤلاهخاج الشأظمالي بل، غلى 

ذ غً جىّظؼ ؤلاهخاج الشأظمالي بىاظىت الػلم 
ّ
الػىغ مً رلً، جخىل

ت أخشي .والخلىُت ُّ في َزا العُاق أًما ًذغى مُيل َاسدث إلى اخخباس إمياه

عّميها  ٌُ ت"للىحىد  ُّ زا اإلاؽترن، الزي َى خفُلت 18"اإلاؽترن في الؽُىغ  َو

ت أو الػاّمت ـّ ت الشا ُّ ماّدي، ال ًخدّذد بملىالث اإلالى
ّ
. الػمل وؤلاهخاج الال

العُاظت "ًىلم َاسدث وهُؿشي غلى اإلاؽترن حعمُت 

ت .  biopolitique"الحُىٍّ

ت  ًّ ت وؤلاكخفاد ُّ ت والعُاظ ُّ إّن ألاصماث الحاّدة واإلاؽىالث ؤلاحخماغ

ت باظخمشاس جبّين أن الحلىٌ الػاحلت  ُّ التي جىاحهها اإلاجخمػاث الشأظمال

الخاث الهادفت إلى اظدُػاب هخائج ألاصماث ال جىفي إر ًبذو أن ال َخل . وؤلـا

ت ال هىظام إهخاج وجبادٌ فلي، بل أًما هىمي  ُّ  خاسج أفم الشأظمال
ّ
إال

                                                             
15André Gorz, «Note sur le travail de production de soi», 

www.multitudes.samisdaz.net 
16André Gorz, Métamorphoses du travail, p.49 
17Toni Negri et Michael Hardt, L’empire, tra. fr., p.359 
18

«We need to look, however, outside this alternative. Too often it appears as though our only 

choices are capitalism or socialism, the rule of private property or that of public property, such 

the only cure for the ills of state control is to privatize and for the ills of capital to publicize, that 

is, exert state regulation. We need to explore another possibility: Neither the private property of 

capitalism nor the public property of socialism but the common in communism.» texte publié sur 

internet sous le titre: «The common in communism» 
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ت الهففاٌ الػمل غً سأط اإلااٌ وأَّمها . وحىد ُّ إلاىاحهت اإلافاغُل العلب

هلق الػمل اإلاخاح وجضاًذ أغذاد الػاولين واإلاهّمؽين واإلادشومين مً 

ًّ ؤلاسجباه بين  ت ًبذو أن الحّل ألاظاس ي َى ف ُّ الشيراث والشذماث ؤلاحخماغ

ًخىّحب غلُىا أن وػُذ الىظش في مفهىم .الػمل اإلاأحىس والحم في الحلىق 

ُبرالي . اإلاىاوىت وفي وبُػت الحلىق اإلاشجبىت بها
ّ
للذ جّم في إواس الفىش الل

ت مً حهت والحلىق  ُّ ت والعُاظ ُّ غ الففل بين الحلىق اإلاذه جىَش

ت مً حهت زاهُت ُّ ت وؤلاحخماغ ًّ وللذ ُغّشف اإلاىاوً في الفىش . ؤلاكخفاد

العُاس ي الحذًث بأّهه غمى في اإلاجخمؼ العُاس ّي أو اإلاذوّي وال ًمىً أن 

ى أن  ش فُه الؽشه ألاظاس ي َو
ّ
 جىف

ّ
ًيىن فشد ما غمىا في َىزا مجخمؼ إال

اث . (ماليا لىظائل ؤلاهخاج أو إلاجّشد كّىة غمله)ًيىن ماليا للذ اغخبرث الحشٍّ

ت  ُّ فلذ العلىت العُاظ ًُ ت خّتى أّن وّل اهتهان لها  ُّ ت خلىكا أظاظ ُّ العُاظ

تها ُّ عّمى بالحلىق .اللائمت مؽشوغ ٌُ الُلذساث، -وأّما الحلىق ألاخشي أو ما

ئم وخم العىً والخػلُم 
ّ
ت مثل خّم الػِؾ الال ُّ أكفذ الحلىق ؤلاحخماغ

ت والػمل والحفىٌ غلى اإلاػشفت والثلافت ُّ إلخ، فلذ ...والشغاًت الصح

بػذث مً مجاٌ اإلاىاوىت
ُ
ػّممت . اظد

ُ
إّن مجاٌ جلً الحلىق َى العىق اإلا

خُث ًمىً الحفىٌ غلى وّل ش يء مً خالٌ ؤلالتزام بلىاغذ اإلاىافعت 

.  والخبادٌ العلعي

ت هي مجمىغت الحلىق  ُّ ُبرال
ّ
ت الل ُّ إن اإلاىاوىت في الذًملشاو

ت ال ؾير ُّ اث العُاظ ت بمػنى أّهه . والحشٍّ ٍّ ومً البذًهي أّن جلً الحلىق ـىس

ت وكذساث  ًّ ب وظائل ماد
ّ
عها الفػلّي ًخىل ال كُمت لها في خّذ راتها، فخىَش

مارا ٌػني خّم ؤلاكتراع،مثال، للجاَل أو إلاً لم ًدفل غلى حػلُم . وخيراث

ا مخىّىسا؟ وما كُمت الحّم في الخػبير إلاً ال ًدفل  ُّ دُذ له وغُا ظُاظ ًُ ذ  ُّ ح

ت جلخض ي غذم الففل بين  ُّ ذة؟ إّن اإلاىاوىت الحلُل ُّ ت ح ُّ غلى سغاًت صح

ًّ . ـىفي الحلىق  ا ف ىفي أن وػىد إلى اإلاػنى الحلُلي للعُاظت باغخباَس ٍو

إداسة الؽأن الػام وسغاًت اإلافلحت الػاّمت،خّتى هلخىؼ بأّن بالخالصم بين 

ت ُّ ت والحلىق إلحخماغ ُّ ت ال ًمىً . الحلىق العُاظ ُّ إّن اإلاىاوىت الذًملشاو
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ت أي في مجخمؼ  ُّ ت خعاب ًّ ت اكخفاد ُّ أن جخدّلم في مجخمؼ جدىمه غلاله

ت بما  ُّ سأظمالي ًيىن فُه اإلااٌ ؼشوا وخُذا للحفىٌ غلى الحلىق ألاظاظ

ُبرالي وأن .في رلً خّم البلاء
ّ
غلُىا أن هخشج مً إواس همىرج اإلاجخمؼ الل

ب همىرج اإلاجخمؼ ؤلاؼتراوي ال بّذ أن وؽير َىا إلى أّن ألامش .هداٌو ججٍش

ت التي جدّللذ في  ُّ ت ؤلاؼتراه ُّ م بىمىرج هظشّي بػُذ،فالخجشبت العُاظ
ّ
ًخػل

 ؤلاظم
ّ
ت إال ُّ ت الحلُل ُّ خ اإلاػاـش لِغ لها مً ؤلاؼتراه إّن البذًل . الخاٍس

ت ال باإلاػنى اإلااسهس ي  ُّ  بل marxiste19اإلامىً للمجخمؼ الشأظمالي َى ؤلاؼتراه

ت واإلاعاواة، غلى  بمػنى ؤلاحخماع اإلاذوي الذًملشاوي اإلابني غلى الحشٍّ

ت ُّ في اإلاجخمؼ ؤلاؼتراوي ال جيىن الحلىق . اإلاىاوىت والػذالت ؤلاحخماغ

ذ لللُمت
ّ
ىل

ُ
ت وال ًيىن الػمل َى اليؽاه الىخُذ اإلا ُّ في َزا . مؽشووت باإلالى

ت باغخباٍس إوعاها  ُّ ػترف ليّل فشد بىشامخه وخلىكه ألاظاظ ٌُ اإلاجخمؼ 

. وباغخباٍس مىاوىا

ت الذولت أو الحضب أو الىبلت هما  ُّ لبلت لِعذ اؼتراه
ُ
ت اإلا ُّ إّن ؤلاؼتراه

ً ؤلاجداد العىفُتي
ّ
إّنها ؼيل لإلحخماع اإلاذوي . 20غشفذ كبل جفى

اث ألافشاد مؼ اإلاعاواة في اإلاعخىي  الذًملشاوي وهمي وحىد جخيامل فُه خشٍّ

ت مؼ  ُّ ت وجخيامل فُه الحلىق العُاظ ًّ اللاهىوي وفي معخىي الشيراث اإلااد

ت ُّ ت، .الحلىق ؤلاحخماغ ُّ إّن اإلاجخمؼ ؤلاؼتراوي َى مجخمؼ اإلاىاوىت الذًملشاو

اث  ت وال جخدّذد بالحلىق والحشٍّ ـّ ت الشا ُّ وهي ال جخأّظغ غلى اإلالى

ت ُّ ت وؤلاحخماغ ًّ ت فلي بل حؽمل الحلىق ؤلاكخفاد ُّ  .       العُاظ

                                                             
19Nasser Etemadi, Concept de société civile et idée du socialisme 

,l’harmattan,paris,2002,p.254 
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