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هھھھذهه االدررااسة االمتميیزةة وواالموجزةة حولل "االحق في االشغل" سوفف تمكن من إإعاددةة ال شك 
لن يیقتصر ذذلك على االقرااء االتونسيیيین لوحدهھھھم...  ططرحح ووإإثاررةة االعديید من ااألفكارر. ووسوفف

ووإإنما أأيیضا االعديید من االقرااء االفرنكفونيیيین!  

 
"االحق في االعمل": هھھھو ذذلك االحق االذيي ططالما عبرنا عن ااستعدااددنا للتضحيیة بحيیاتنا من 
أأجلهھ... وولعل ااالستحقاقق ااألوولل لهھذاا االكتيیب االصغيیر هھھھو أأنهھ تولى تذكيیرنا بذلك. ذذلك أأنهھ٬، من 

ووفي معظم االحاالتت٬، ال يیمكننا االعيیش بدوونن شغل. وومن جهھة ثانيیة٬، حتى لو كانن  جهھة٬،
بإمكاننا أأنن نعيیش بفضل إإحسانن االخوااصص أأوو تضامن االمجموعاتت٬، فإنن االنساء وواالرجالل 
يیحركهھم دداائما االتوقق وواالتطلع إإلى "تبريیر" حقهھم في االوجودد من خاللل قدررااتهھم االذااتيیة على 

اشرةة من خاللل ززررااعة االحقولل ووتصريیف شؤوونن االبيیت أأوو ضمانن ذذلك االحق : إإما بطريیقة مب
بطريیقة غيیر مباشرةة من خاللل توفيیر ما يیستحقهھ االمجتمع من سلع ووخدماتت مقابل حق 

ااالنتفاعع بالناتج ااالجتماعي.  

 
وواالحالل أأنهھ٬، مثلما أأشارر إإلى ذذلك منيیر بكوشش بأسلوبب ال يیخلو من االدعابة٬، فإنهھ بالنسبة أليي 

رر االرأأسماليیة٬، لم يیتم ططرحح هھھھذهه االمسألة. فإما أأنن االفردد كانن بإمكانهھ نمط من ااإلنتاجج قبل ظظهھو
إإمكاناتت. ووإإما أأنهھ  ااستخداامم بعض ووسائل االعمل ووكانن يیتدبر أأموررهه حسب ما يیتوفر لديیهھ من

لم يیكن يیتسنى لهھ ااستخداامم تلك االوسائل٬، بحيیث أأنن كافة االطبقاتت االمهھيیمنة٬، بدءاا بالنظامم 
يیادد ااإلقطاعيیيین٬، كانن لديیهھا مطلبا ووحيیداا: إإخضاعع االفردد االقائم على االرقق ووووصوال إإلى ااألس

للعمل لصالحهھا مع االتعهھد بتوفيیر ما يیستحقهھ من غذااء. ذذلك أأنن االرأأسماليیة لوحدهھھھا هھھھي االتي 
أأفرززتت ووضعيیة تسمح للطبقاتت االمهھيیمنة بأنن تعترضض على أأنن يیتمتع االعاططلونن بوسيیلة عمل 



لمفيید توظظيیفهھم ددااخل االمؤسساتت االتي مستقلة٬، ووفي نفس االوقت ال تعتبر دداائما أأنهھ من اا
تمتلكهھا بهھدفف تجنيیدهھھھم للعمل لصالحهھا.  

 
وواانطالقا من هھھھذهه االحقيیقة تولى هھھھذاا االكتابب٬،  بشكل الفت للنظر٬، تلخيیص مصنف تارريیخي 

ووإإلى غايیة  1848شامل للمطالبة "بالحق في االشغل" منذ قيیامم االثوررةة ااألووررووبيیة لسنة 
لثوررااتت االعربيیة٬، فضال عن ررددوودد ااألفعالل االتي قدمتهھا ااستشهھادد محمد االبوعزيیزيي ووااندالعع اا

االمجتمعاتت االمتعاقبة بخصوصص هھھھذاا االمطلب االجوهھھھريي.  

  
ففي مرحلة أأوولى٬، كانت االحركة االعماليیة٬، االتي لم تأخذ بعد توجهھا ااشترااكيیا٬، تركز تأمالتهھا 
كيیة حولل حليین ااثنيین لتعكس بشكل مباشر االبديیليین االذيین تم حرمانهھا منهھما بموجب االمل

االرأأسماليیة لوسائل االعمل:  

- إإما تمكيین االفردد من االوسائل االكفيیلة بمماررسة االعمل. ووهھھھذاا يینطبق على كافة ااألفكارر ذذااتت  
االصلة باإلصالحح االزررااعي٬، ووكذلك أأيیضا ااإلقراارر بأشكالل االتنظيیم االذااتي االشعبي لإلنتاجج: مثل 

االتعاضديیة.  

- شر "للمرشحيین للعمل".ووإإما إإحدااثث مؤسساتت عموميیة تتكفل بالتوظظيیف االمبا   

 
ووهھھھناكك إإقراارر بوجودد تعاررضض قائم بيین ااالشترااكيیة ذذااتت االتوجهھ االتحررريي وواالتشارركي من جهھة 
(وواالتي تعزىى بشكل مبالغ فيیهھ إإلى برووددوونن في ذذااكرتنا)٬، وومن جهھة ثانيیة بيین ااشترااكيیة 

قق إإلى االدوولة٬، االتي تنسب إإلى مارركس وواالمارركسيیيین (بشكل مبالغ فيیهھ أأيیضا٬، مثلما تم االتطر
ذذلك صلب هھھھذاا االكتابب).  

 
معترضة على االحل ااألوولل االمتمثل  1848وومع ذذلك٬، فقد كانت االبرجوااززيیة االقائمة خاللل سنة 

في: توفيیر ووسائل ااإلنتاجج للمترشحيین للعمل. كما أأنهھا ووضعت االوررشاتت االوططنيیة موضع 
ق في سخريیة ووااستهھزااء٬، وواالمقصودد بذلك االتوظظيیف االمباشر للعمالل باعتباررهه تجسيید للح

االشغل "االوااجب االنفاذذ". ووأأمامم هھھھذاا ااالعترااضض من ططرفف ااألعراافف وواالمالكيین٬، تولى مارركس 
ااإلجابة من خاللل االتأكيید على ووجودد االعالقة االمباشرةة٬، أأوو باألحرىى٬، االشرطط ااألساسي لمسألة 
ااررتباطط االحق في االملكيیة بالحق في االشغل. وواالحالل أأنن حق االملكيیة يیكتسي ططابعا قانونيیا 

حق في االشغل يیحيیلنا مباشرةة٬، حسب مارركس٬، إإلى مسألة االسلطة٬، ووبالتحديید صرفا. اال
االسلطة االسيیاسيیة.  



 
ووفي االجزء االمواالي لهھذاا االكتيیب يیتم االتطرقق بكل ووضوحح إإلى ما يیمكن أأنن يیؤدديي إإليیهھ هھھھذاا 
ااالختصارر االذيي يیكادد يیكونن فورريیا "للحق في االشغل" في ااالستيیالء على االسلطة االسيیاسيیة: 

قة االدوولة٬، االتي هھھھي بمثابة إإقطاعع جديید٬، باسم دديیكتاتورريیة االبرووليیتارريیا. ذذلك دديیكتاتورريیة ططب
أأنهھ (ووفي هھھھذاا االصددد يیبدوو االطرحح االمقدمم من ططرفف منيیر االبكوشش ددقيیقا بشكل ملحوظظ)٬، إإذذاا 
ما أأووكلنا للدوولة تجسيید االحق في االشغل في شكل ووااجب االتوظظيیف٬، فإننا نوكل لهھا أأيیضا 

امل وو فائض االشغل٬، وواالمقصودد بذلك حصة االشغل االرااجعة مهھمة االتوززيیع بيین مكافأةة االع
للعامل وواالتي ال يیتمتع بهھا ططالما أأنهھ يیتم تخصيیصهھا لالستثمارر ااالجتماعي ووللمصالح 
االعموميیة. لذلك٬، فإنن تكفل االدوولة بتجسيید االحق في االشغل يیعني إإررساء مفهھومم اااللتزاامم 

وولة٬، في ااستغاللل االعامل: ووهھھھو ما بالعمل ووكذلك االحق٬، أأوو باألحرىى٬، االوااجب٬، بالنسبة للد
أأططلق عليیهھ االمؤلف بكل ووجاهھھھة تسميیة "إإضفاء االصبغة االعسكريیة على االعمل".  

 
ذذلك أأنهھ من غيیر االمألوفف أأنن يیتم٬، اانطالقا من ااستداللل بسيیط وومباشر٬، ااستعرااضض تارريیخ 

 . ووال شك20موجز وولكنهھ ددقيیق بشكل عميیق لإلخفاقق االمدوويي الشترااكيیة االدوولة خاللل االقرنن 
أأنهھ من االمفيید االتذكيیر بهھذاا االتارريیخ في بلد مثل تونس٬، باعتباررهھھھا أأنجزتت ثوررةة حظيیت 

٬، 1848بإعجابب االعالم وولكنهھا تجد نفسهھا٬، مثلما هھھھو االشأنن بالنسبة لعمالل بارريیس خاللل سنة 
توااجهھ ذذلك االسؤاالل االرهھھھيیب: "ووماذذاا بعد؟".  

 
تيیالء على االسلطة٬، ووإإما نتيیجة ثم٬، يیبيین االمؤلف كيیف أأنن االعمالل٬، إإما بسبب إإخفاقهھم في ااالس

لتردددد ززعمائهھم بخصوصص إإسترااتيیجيیة ااستحوااذذ االدوولة على كل شيء٬، حققواا ررغم ذذلك 
  تقدما ملحوظظا في مجالل "االحق في االشغل" باعتمادد توجهھيین مختلفيین:

 
٬، فيیتمثل في االتعاضديیة٬، أأوو بصفة 19فأما االتوجهھ ااألوولل٬، االذيي توااصل على اامتداادد االقرنن  

٬، في ما أأططلق عليیهھ شاررلل جيید تسميیة "االتشارركيیة االعماليیة". وواالمقصودد بذلك أأكثر شموليیة
ااستخداامم االوسائل االمحدووددةة بصفة مشتركة بهھدفف إإنتاجج ما هھھھو مطلوبب: ووهھھھذهه هھھھي أأوولل 
إإجابة ملموسة للحركة االعماليیة على االتحديي االمتمثل في "االحق في االشغل" عندما كانن 

ىى. هھھھذهه االمباددررةة االشعبيیة٬، سوااء ااتخذتت شكل ررأأسس االمالل يیحتفظ باحتكارر االمصانع االكبر
للحصولل على ااالعتراافف بهھا من ططرفف  صعوبة االتعاوونيیة أأوو االتعاضديیة أأوو االجمعيیة٬، ستوااجهھ

االدوولة ووااألثريیاء. وومثلما تم االتذكيیر بذلك صلب هھھھذاا االكتابب٬، فإنن ذذلك االتقليید٬، االمتمثل في 
ووأأوودد أأنن أأضيیف أأنهھ في فرنسا االتشارركيیة٬، سوفف يیصمد حتى بعد االحربب االعالميیة االثانيیة. 



ووكنداا ووااألررجنتيین ووغيیرهھھھا٬، يیشهھد هھھھذاا االتوجهھ في االوقت االحالي نهھضة حقيیقيیة: ووااألمر 
1يیتعلق بما يیطلق عليیهھ تسميیة ااالقتصادد ااالجتماعي وواالتضامني.  

  
لكن ما لم يیتطرقق إإليیهھ هھھھذاا االكتابب (ووهھھھذاا ال يیندررجج ضمن موضوعهھ) هھھھو لماذذاا تم إإخمادد هھھھذاا 

كي للحركة االعماليیة صلب أأحزاابهھا االسيیاسيیة االخاصة ووتهھميیشهھا ددااخل االتوجهھ االتشارر
االمجتمع. ووبطبيیعة االحالل٬، فإنن هھھھيیمنة االمارركسيیة االدووالنيیة لم تساعد االيیسارر ااألووررووبي 
(وواالعالمي) عل ططرحح ووتفعيیل االحل االمتمثل في ااالقتصادد ااالجتماعي. لكن٬، فضال عن ذذلك٬، 

يیتعيین ااإلقراارر بصعوبتيین حقيیقيیتيین:  

 
جهھة٬، لم يیكن االتصرفف االذااتي وواالتعاضديیة باألمر االهھيین. ذذلك أأنهھ خلف االملكيیة االقانونيیة  فمن

لوسائل ااإلنتاجج تكمن االعقبة ااألكثر خطوررةة: ااحتكارر االقدررةة على تفعيیل ووسائل ااإلنتاجج ٬، ووهھھھي 
قدررةة ااستأثر بهھا االمهھندسونن وواالفنيیونن بصفة تدرريیجيیة خدمة لرأأسس االمالل. كما أأنن االعاططليین 

لم يیكن متاحا لهھم أأنن يینضمواا إإلى االتعاضديیة أأوو أأنن يیتصورروواا أأنهھم٬، بهھذاا االشكل٬،  عن االعمل
سوفف يیتمكنواا من ااإلنتاجج وواالبيیع بطريیقة فعالة ووتنافسيیة. ووفي االوااقع٬، كانت تجارربب 
االتعاضديیاتت االناجحة في غالب ااألحيیانن٬، نتاجا لمجهھوددااتت االعمالل وواالفنيیيین من ذذوويي االتأهھھھيیل 

وواالكفاءةة االمتوسطة.  

 
في هھھھذهه االحالة٬، فالمسألة ليیست بهھذهه االسهھولة. ذذلك أأنهھ في سيیاقق ال يیزاالل خاضعا  ووحتى

لهھيیمنة االمؤسساتت االرأأسماليیة٬، االتي تقومم على مباددئئ ااالستغاللل وواالربح٬، فإنن االتعاضديیاتت 
توااجهھ عقبتيین ااثنتيین: إإما أأنن ترفض تنظيیم ااالستغاللل االذااتي لعمالهھا ووسرعانن ما تفقد 

إإما أأنن تضطلع بذلك ووتتحولل إإلى مؤسساتت مثل بقيیة االمؤسساتت االقدررةة على االمنافسة. وو
ااألخرىى. عندئذ٬، سوفف تمتنع عن االتوظظيیف٬، على سبيیل االمثالل٬، عندما ال تتوفر لهھا أأيیة 

منافذ٬، نافيیة بذلك "االحق في االشغل".  

  
ووبناء على ذذلك٬، من االبديیهھي أأنن ااالقتصادد ااالجتماعي٬، ددااخل االبيیئة االرأأسماليیة٬، يیحتاجج إإلى 

سيیاسي متميیز: على ااألقل بعض ااالمتيیاززااتت االجبائيیة٬، االمخصصة لالقتصادد سيیاقق 
ااالجتماعي وواالتضامني٬، ووعلى ااألقل بعض ااالمتيیاززااتت في االحصولل على االصفقاتت االعموميیة.  

 

 ,? Pour le tiers secteur. L'économie sociale et solidaire : pourquoi, comment العع على كتابيااإلط1 
Editions La Découverte, Paris, 2000.  



ووهھھھذاا يیقوددنا إإلى االحل االثاني"ااإلصالحي" االموجودد بصفة فعليیة: أأال ووهھھھو االسيیاسة 
االعموميیة ااالقتصادديیة االكليیة. وومثلما تم االتذكيیر بذلك صلب هھھھذاا االكتابب٬، ووبعد االحربب االعالميیة 

تي يیتعيین تنفيیذهھھھا االثانيیة٬، فقد تم تأوويیل "االحق في االشغل" على أأنهھ يیمثل االتزااما بالوسائل اال
 من ططرفف االدوولة٬، ووليیس االتزااما بتحقيیق نتيیجة. ذذلك أأنهھ بفضل كيینس٬، ووبفضل االطلباتت

االعموميیة٬، كانت االدوولة تمتلك االوسائل االكفيیلة بإحدااثث نمو لألسوااقق٬، مما أأددىى إإلى تطورر في 
سوقق االشغل. إإال أأنن هھھھذهه ااإلسترااتيیجيیة٬، االتي كانت فعالة نسبيیا إإلى غايیة منتصف 

اتت٬، تآكلت بدووررهھھھا ثم اانهھاررتت في االنموذذجج االرأأسمالي االجديید االذيي تم إإررساؤؤهه اابتدااء االسبعيین
: االنظريیة ااإلنتاجيیة االليیبرااليیة. ووسوفف لن نتولى مناقشتهھا ضمن هھھھذاا 1980من سنة 
2االمدخل.  

 

قد ووااجهھت حدوودداا ال يیمكن  ووحتى لو اافترضنا أأنن هھھھذهه االسيیاسة االتي تنسب إإلى كيینس
صلب هھھھذاا االكتابب٬، حال إإصالحيیا:  تجاووززهھھھا٬، فإنهھ ال يیزاالل هھھھناكك٬، مثلما تمت ااإلشاررةة إإليیهھ

االتخفيیض في ساعاتت االعمل. ووبما أأنهھ تم تطبيیقهھ في إإططارر ووضعيیة لم تكن مالئمة بما فيیهھ 
ةة االكفايیة٬، فقد حقق نتائج مهھمة للغايیة في ظظل حكومة جوسبانن في فرنسا خاللل االفتر

3 .2002سنة  إإلى 1997االمترااووحة من سنة   

  
ووفي االختامم٬، وولتحقيیق ااإلضافة لما ااستعرضهھ االمؤلف٬، أأوودد أأنن أأضيیف أأنن ااألززمة االبيیئيیة 
االحاليیة توفر توجهھا جديیداا نحو "االوررشاتت االوططنيیة"٬، وولكن هھھھذهه االوررشاتت٬، هھھھذهه االمرةة٬، 

لى ااإلنسانيیة بذلهھ من ليیست فقط مفيیدةة ووإإنما أأيیضا ضروورريیة: االجهھد االجبارر االذيي يیتعيین ع
أأجل إإيیجادد االحلولل لألززمة االبيیئيیة االمزددووجة االتي تمثل جوهھھھر ااألززمة االعالميیة االحاليیة٬، أأال 

4 ووهھھھي أأززمة االغذااء ووأأززمة االمناخخ وواالطاقة.  

  
وومما ال شك فيیهھ أأنن االدوولة مطالبة بأنن تستثمر لضمانن ااألمن االغذاائي لكل بلد٬، وواالدوولة 

على تحسيین مساكنهھم لموااجهھة أأززمة االطاقة٬، وواالدوولة مدعوةة مطالبة أأيیضا بمساعدةة ااألفراادد 
كذلك إإلى إإحدااثث ووتعزيیز مؤسساتت االنقل االعمومي: فهھي تمثل فرصا متعدددةة النتشارر 

االتعاضديیاتت!  

 
ووأأمامم ااألززمة االحاليیة٬، تتوفر لنا هھھھذهه االفرصة: إإنن االقيیودد االمطلقة االتي تثقل كاهھھھلنا (وواالمتمثلة 

ئيیة االمزددووجة) تمثل بدووررهھھھا فرصة مالئمة لتلبيیة متطلباتت في إإيیجادد االحلولل لألززمة االبيی
"االحق في االشغل". ووهھھھذاا يینطبق على فرنسا ووتونس وواالعالم بأسرهه.  
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