




 الحم��د لل��ه المتفض��ل علين��ا بنعم��ه وآلئه والش��كر لك��ل

 م��ن س��اهم بقلي��ل أو ك��ثير ف��ي إع��داد ه��ذا العم��ل

 فقير العجالالمتواضع، بداية بوالدي رحمة ا عليه  

 ال��ذي  اهت��م وس��خر ك��ل م��ا يس��تطيع لك��ون ف��ي ه��ذا

 الي��وم ان��اقش م��ذكرتي ، ش��كر جزي��ل لخ��ي  المش��رف

 المس��اعد ال��دكتور فقي��ر رش��يد ال��ذي س��اندني، وك��ذا

 كاف��ة أعض��اء لجن��ة المناقش��ة عل��ى قب��ولهم مناقش��ة

 ه��ذه الم��ذكرة،  وس��خروا له��ا وقت��ا رغ��م انش��غالتهم و

 دك�ون عائش�ةض�يق أوق�اتهم، ل ننس�ى ام�ي العزي�زة 

 ال��تي امطرتن��ي بتحفيزاته��ا المتواص��لة ، وك��ذا إخ��وتي

 عل���ى دعمه���م الم���ادي والمعن���وي، وزملء الدراس���ة و

 العم��ل ، ال��ذين ك��انوا مهتمي��ن وق��دموا المس��اعدة عل��ى

قدر إمكانهم.

 وف��ي الخي��ر أش��كر ك��ل م��ن تعلم��ت عل��ى ي��ديه و ك��ان

سببا في التنوير والمعرفة الهادفة.



 أول احمد ا و اشكره على توفيقي في إنجاز هدا العمل المتواضع و الذي أدين به إلى من
" قال فيهما عز و جل " وقضى ربك أل تعبدوا إل إياه و بالوالدين إحسانا

.اهدي هذا العمل المتواضع إلى اعز ما املك في الوجود إلى الوالدين الكريمين

 إلى من ربت و تعبت و سهرت من اجل مواصلة تعليمي و أحاطتني بكل الحب والحنان
 لتراني أصل إلى هذا الموصل، إلى أغلى شيء لي في الدنيا، وإلى أول اسم تلفظت به

.شفتاي: أمي العزيزة

 إلى من علمني معنى الكفاح و النضال و كان قوتي في الحياة، إليك أبي العزيز رحمة ا
. عليه

. إلى أخوتي: محمد المين ، رشيد،عبد النور، وعبد المليك

 زهية:الى خطيبتي التي كانت سند لي                     

 إلى صديقي الذي أعتبره دوما أخي الكبير و الذي تقاسمت معه أيام الجامعة:بن ذهيبة
.بلطرش  و إلى كل عائلته

 إلى كل الصدقاء و زملء الدراسة إلى كل من يعرفني إلى كل من ساهم في إنجاز هذا
 العمل من قريب أو من بعيد

 وإلى أستاذي الذي لم يبخل عليU بنصائحه القيمة لنجاز هذا العمل المتواضع الستاذ
. المحترم:الطيب ابراهيم

.إلى كل أصدقائي بالجامعة، وإلى كل طلبة علم الجتماع خاصة حضري

.وإلى كل من ذكرهم قلبي ونساهم قلمي
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المقدمة  - أ

  اي فً المدٌنة ٌكون من  ,  ان اشكالٌة تملك الفضاء العام  عند الفرد  داخل االطار الحضري 

االنسان "  كما قال ابن خلدون فً كتابه   ,خالل تفاعله مع االخرٌن ألنه اجتماعً بطبعه 

")اجتماعً بطبعه 
1

 هو ذالك الحٌز ذو الطابع البرجوازي هابرماس والفضاء العام حسب (

هو التقاء  : وٌعرف السوق باعتباره فضاء عام  بأنه  ٌسمح للفرد داخله ان ٌتفاعل مع االخرٌن

و ٌعرف كذلك على انه المكان أو .العرض مع الطلب للسلع و الخدمات و رؤوس األموال

 نالحظ أن  ,و المشترٌن لسلعة معٌنة االتصال ٌبعضهم البعض  ,التنظٌم الذي ٌمكن البائعٌن 

")هذا التعرٌف ٌركز على مدى عرض المتوج أو الخدمة 
2

السوق : من المنظور التسوٌقً -(

")هو عبارة عن مجموعة من العالمات المكتشفة عن طرٌق المستهلك تعبر عن نوع المنتج
3

)  

كفضاء عام فً الوسط الحضري بالمجتمع الجزائري    ونالحظ بان  طرٌقة التملك السوق 

ثقافٌة -سوسٌو, اقتصادٌة - وهذا راجع الى دوافع سوسٌو ,تختلف حسب المستوٌات والدرجات 

  اذ كانت ,ولكن كٌف تساهم هذه الدوافع فً اثراء هذا الفضاء العام سكولوجٌة-وسوسٌو

  ,حول تملك السوق كفضاء عام في المدينة دراسة ميدانية للسوق عين تادلس : دراستنا

  فخصص ,ولمعالجة هذه الموضوع قمنا بإتباع المنهجٌة التالٌة فقسمنا الدراسة الى ثالثة فصول 

 , دوافع البحث وأهدافه , فرضٌات البحث,طرح  االشكالٌة )الفصل األول  الى العناصر التالٌة 

اما الفصل الثانً قسم  ,( وصعوبات البحث ,و النظرٌة المستخدمة , المنهجٌة ,تحدٌد المفاهٌم

 و الثانً تحت عنوان ,الفضاء العام من المنظور الهابرماسي : الى قسمٌن األول تحت عنوان 

 , عامتعرٌف الفضاء ال): " العناصر التالٌة  عالجنا فعالجنا  فً األول,  االطر النظرية للسوق:

تعرٌف بٌورغن هابرماس  ,كانط نموذجاً " مبدأ العمومٌة وحركة التنوٌر ,الفضاء العام والحق 

تناولنا العناصر  فالثانً  , (الفضاء العام  البرجوازي عند هابرماس  , بنٌة الفضاء العمومً, 

اما الفصل " كٌفٌة تحدٌد األسعار فً السوق ,تطور الحقل المفاهٌمً لمفهوم السوق" االتٌة 
                                                           

ص ,  1994 ,  مركز للدراسات الوحدة العربٌة :   بٌروت6ط– العصبية والدولة-  محمد عابد الجابري فكر ابن خلدون  11

152 
2

ورقلت  جامعت , مذكزة ماجستيز إدارة األعمال,دراسة سوق خدمات اتصاالت الهاتف النقال في الجزائر,عبد العليم تواتي

 60ص, 2011

50 ص , نفس المرجع السابق 3  
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الجزائري  عند التاجرام فضاء العالتملك  مسالة  فٌه نا عالجالثالث كان مٌدان الدراسة حٌث 

 اإلطار )اذ تناولنا فٌه ماٌلً,  " مفهوم  التملك و ماهٌة المدٌنة"  االول  :فكان ذا مبحثٌن

 (مفهوم المدٌنة مدٌنة مستغانم و مدٌنة  عٌن تادلس, و التملك ,المفاهٌمً لمفهوم الملكٌة 

التفاعل  )حٌث عالج فٌه العناصر التالٌة ,"التملك  للسوق كفضاء عام عند الباعة  "والثانً , 

العالقات االجتماعٌة  وأثرها على  , االجتماعً مظهر لتملك الفضاء العمومً عند الباعة 

 ( ثقافة المجتمع وتأثٌرها على التملك الباعة للفضاء العمومً ,التملك
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الجانب المنهجي                                            الشكالية وفرضيات البحث  

꞉الشكالية /1

  يعت�بر الفض�اء الع�ام ش�كل أساس�ي للن�دماج  الجمع�ي  ال�ذي يع�بر عل�ى 

ال��ذي يجم��ع الش��عوب ال��تي تق��وم,  التفاع��ل ال��دينامكي والح��وار والتف��اهم 

مم��ا اكس��به مكان��ة هام��ة وك��بيرة.   عل��ى المب��ادئ الحض��ارية والمدني��ة

في حياة الشعوب.

 أن  مفه�وم الفض�اء  Jürgen Habermasي�ورغن هابرم�اس    حي�ث ي�رى 

 العم�ومي ه�و الفض�اء الوس�طي ال�ذي تك�و@ن تاريخي�ا ف�ي زم�ن الن�وار بي�ن

 المجتم���ع الم���دني و الدول���ة ، إن��ه أيض��ا المك��ان المت��اح مب���دئيا لجمي��ع

الم�����واطنين حي�����ث بإمك�����انهم الجتم�����اع لتك�����وين رأي ع�����ام.

" الفض��اء العم��وميإن موض��وع  كحام��ل ل��رأي ع��ام بوظيف��ة" العم��وم   ه��و 

عمومي�ة النقاش�ات القانوني�ة "   أي. )1("نقدي�ة مس�ندة إليه�ا ص�فة العمومي�ة أي 

 الفض��اء العم��وم ف��ي المدين��ة يعت��بر رس��الة حامل��ة ص��فات س��كان ه��ذه

 المدين��ة فالنس��ان اجتم��اعي بطب��ع وحض��اري  عن��دما يعي��ش ف��ي المدين��ة

 حي�ث يمتل�ك فض�اء ع�ام خ�اص ب�ه  فينت�ج العلق�ات الجتماعي�ة م�ع الخري�ن

 و ه��ذا يح��دث عملي��ة التفاع��ل الجتم��اعي داخ��ل ه��ذا الفض��اء  وداخ��ل

المدينة التي ينتمي إليها.

 فيعت��بر الفض��اء الع��ام م��ن أه��م الفض��اءات داخ��ل المدين��ة ك��ونه يك��ون . 

 العلق�ات والتنظيم�ات الجتماعي�ة حي�ث ي�ري م�اكس في�بر  ف�ي مق�اله الش�هير

diestadt  ,و�ل ه�ري الكام�ع الحض�ف المجتم�ام بتعري�ث ق�حي  أي المدين�ة 

 ش�كل الملئم للرواب�ط الجتماعي�ة بي�ن س�كان  المجتم�ع ش�رطا م�ن ش�روط

أي إن الحي�اة الجتماعي�ة داخ�ل الفض�اء الع�ام ف�ي المدين�ة تنقض�ي,  وج�وده 
  مركز النماء القومي،꞉، أيار/ حزيران ، بيروت39، العدد ، نظرية هابرماس النقدية، الفكر العربي المعاصرعلء طاهر 1

 .38 ص 1986، 
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الجانب المنهجي                                            الشكالية وفرضيات البحث  

 وهكذا تصبح شيء أساسي في,)2(تطوير العلقات والتنظيمات  الجتماعية 

نلح��ظ أن الفض��اء الع��ام ف��ي الوس��ط,   مختل��ف الفض��اءات الحض��رية 

 الحض���ري الج���زائري ل يحظ���ى  بأهمي���ة البالغ���ة م���ن قب���ل  المفكري���ن

حي�ث  ق�الت ,   الفض�اء الع�ام ه�و واق�ع تح�ت ملكي�ةنس�يمة دري�سوالعلم�اء 

- الفض���اء الخ���اص, وعن���د الجزائريي���ن هن���اك ثنائي���ة واض���حة    الخاص���ة  

و المدين��ة اه��م فض��اء خ��ارجي بامتي��از ه��و فض��اء لتح��اد,   والعم��ومي

 المجموع��ات فض��اء تم��ازج الش��رعي بغي��ر ش��رعي رس��مي بغي��ر رس��مي

 , له��ذا تق��ول مرك��ز المدين��ة, وه��و يض��م الك��ل باختلف��اته  ح��دوده الواض��حة 

 ه�و فض�اء يخض�ع للرم�وز متج�ددة تص�عب م�ن مه�م التب�ادل خاص�ة ف�ي جم�ع

 حي�ث الس�وق يعت�بر اح�د الفض�اءات العام�ة,)2(الغرب�اء م�ع بعض�هم البع�ض

والح��وار,   ف��ي المدين��ة ال��ذي يعت��بر مك��ان لتب��ادل والتفاع��ل الجتم��اعي 

الحضري بين الناس ومن هنا نتساءل :

 ؟ كيف يكون تملك السوق كفضاء العام عند الباعة

    ꞉   فرضيات البحث/2

 الباع��ة للس��وق كفض��اء الع��ام م��ن خللتمل��ك يكم��ن  ꞉الفرض��ية الول��ى -1

تفاعلهم الجتماعي.

ج,علم الجتماع الحضري بين النظرية والتطبيق  السيد عبد العاطي ,1 ,꞉الجزائر1  .11ص ,2011دار المعارف الجامعية  

2 Nassima Dris , ESPACES PUBLICS ET LIMITES LES IMPLICATIONS DU GENRE 
DANS LES USAGES DE LA VILLE A ALGER , Presses Universitaires François-
Rabelais, Maison des Sciences de l’Homme « Villes et Territoires », Tours, 2004, p. 
249-264.
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الجانب المنهجي                                            الشكالية وفرضيات البحث  

 ثقافة المجتمع  تحدد مدى تملك الباعة للسوق كفضاء عام ꞉الفرضية الثانية -2

. 

 تمل��ك الس��وق  كفض��اء الع��ام عن��د الباع��ة ه��و منفع��ةالفرض��ية الثالث��ة : -3

اقتصادية. 

7



الجانب المنهجي                                                       اهداف البحث ودوافعه

3: دوافع الدراسة وأهدافها  -

 : دوافع البحث-  أ

 في أي بحث علمي اكاديمي هناك دوافع ورائه وفي دراستنا هناك دوافع

الذاتية والموضوعية 

الذاتية :  اول

الرغبة في معرفة ماهية التملك وأثاره في المجتمع 

الميول الذاتي الى المجال حيث انني قريب من هذا الخير 

الموضوعية :   ثانيا

 اهمية التملك للفضاء العام في المجتمع باعتباره نسق العلقات

 الجتماعية بين افراد المجتمع  وهنا احاطة بأهمية السوق كفضاء العام

 وفضاء البرجوازي في حياة المجتمع اعتباره العمود الفقري الذي يربط

المجتمع مع افراده. 

اهداف الدراسة- : ب

 تهدف هذه الدراسة الى المعرفة مفهوم  التملك  في المجتمع وكذالك

 معرفة ماهية الفضاء العمومي في الوسط الجتماعي  وبالضافة

 الحقلالحاطة بأهمية هذا الخير في خلق التملك عند الباعة في 

المتمثل هنا في السوق. ]1الجتماعي[

  حيث يعني المحيطبير بورديو هو مفهوم المفكر الفرنسي  الحقل الجتماعي 1
الجتماعي 
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 الجانب المنهجي                                                                      تحديد المفاهيم 

4: تحديد المفاهيم /

السوق 

 السوق تسوق اي مارس نشاط الشراء والبيع في مكان  لغويا :

معين. 

اصطلحا :

 يعرف في الموسوعة القتصادية بان تلك المساحة ايا كانت كبيرة او صغيرة

 حيث يكون المشترون والبائعون على اتصال وثيق كاف ببعضهم البعض

 لضمان ان سعر اية سلعة يميل الى ان يكون هو نفس السعر في كل ارجاء

].1[السوق 

تعريف الملكية:

 الملكية لغة :

 وملك الشيء ] 2[احتواء الشيء والقدرة على الستبداد والتصرف فيه

: 3ملكا حازه وانفرد بالتصرف فيه فهو مالك [ ما يملك ويتصرف].   والملك 

 )  ( ولله ملك(  وجمعه أملك وفي القرآن الكريم  يذكر ويؤنث   فيه  

 ) بكسر الميم) .  والملكية في اللغة هي الملك   السموات والرض 

.  : بيدي عقد ملكية هذه الرض )  أو التمليك ويقال  وتسكين اللم 

الملكية  اصطلحا�:
1

دار الفكر العربي،: 4، طموسوعة القتصادية,   حسين عمر  1996،القاهرة

13ص   ,2004 مؤسسة الرسالة ,: بيروت ,نظرية التملك في السلم, الجنيدل   احمد عبد الرحمن  2

القاهرة , المعجم الوسيط   احمد  ب  وآخرون , 3  : , . ص ,  ذ السنة  ب     921مكتبة الوهبة 
9



 الجانب المنهجي                                                                      تحديد المفاهيم 

  لقد عرف العلماء  التملك بتعريفات كثيرة متقاربة في مرماها وإن اختلفت

 " الختصاص الحاجز .  فمنهم من عرفه بأنه   أي الختصاص [1"[في مبناها 

 المانع لغيره من النتفاع به أو التصرف فيه إل عن طريقه وبسببه بالتوكيل أو

 " تمكن النسان شرعا بنفسه أو.  وعرفه القرافي من المالكية بأنه   النيابة 

 بنيابة عنه من النتفاع بالعين ومن اخذ العوض أو تمكنه من النتفاع خاصة

"[2]  " القدرة على التصرف في الرقبة.   وفي مجموع الفتاوى بأنه 

 وجاءت هذه التعريفات على اعتبار الوصف ]3[بمنزلة القدرة الحسية"

 بينما جاء تعريف القدسي في كتاب الحاوي على اعتبار منشأه بأنه "

ليشمل جميع ما يمتلكه الشخص من حقوق أو"   الختصاص الحاجز

ملكيات .

 25مكتبة وهبة , القاهرة , ب ذ السنة,   ص  , الملكية وضوابطها في السلم, عبدا لحميد محمود البعلي     1

  ,ص1995 دار الفكر العربي  , : , القاهرةالملكية ونظرية العقد في الشريعة السلمية محمد أبو زهرة,    2
65

  التحاد الدولي للبنوك السلمية , ب ذ: , بيروت الملكية الخاصة في الشريعة السلميةعبد ا المصلح,    3
       29السنة  , ص 
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5 : المنهجية /

   1   -  1   :   تعريف المنهج- 

 ،المنهج  بأنه طريقة التصور والتنظيم البحثموريس انجرس يعرف 

 وينص على انه كيفية تصور وتخطيط العمل على حول الدراسة ما انه

 حيث يقوم، او اقل  الحاح في كل مراحل البحث ،يتدخل بطريقة اكثر

 على اقتراحات تم التفكير فيها و مراجعتها جيدا والتي تسمح له بتنفيذ خطوات

]1 [عمله بصفة صارمة بمساعدة ادوات والوسائل التي تضمن  له النجاح "

 ومن  هذا التعريف نستخلص ان المنهج هو اسلوب ممنهج يتخذه

الباحث للوصول الى هدف معين

1-2 : المنهج الوصفي-

 اعتمدنا في هذا البحث على مجموعة من المناهج والتقنيات لجمع

 المعطيات النظرية والميدانية حول الموضوع وصياغة تقرير انطلقا منها

وهذا لجل ان تكون دراستنا علمية و موضوعية.    

 والمنهج المعتمد في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي لما له من

 فائدة في استقصاء الظاهرة وتناسبه مع طبيعة موضوع البحث ويظهر

 هذا المنهج جليا من خلل عرض  خصائص  تملك الباعة   للسوق

فيقوم المنهج الوصفي على دراسة الظواهر كما في"  كفضاء العام ،

 الواقع والتعبير عنها بشكل كمي آو كيفي بمعنى يوضح حجم الظاهرة،

 ودرجة ارتباطها مع الظواهر الخرى أو بوصف الظاهرة وتوضيح

 إن المنهج الوصفي هو طريقة من طرق التحليل ].2"[خصائصها

 والتفسير بالشكل العلمي المنظم من اجل الوصول إلى الغراض
ترجمة بوزيدي( ، منهجية البحث العلمي في العلوم النسانية ،موريس انجرس  1   

الجزائر )   36،ص 1996،دار القصبة  :صحراوي وآخرون
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 المحددة للوضعية الجتماعية أو المشكلة الجتماعية أو سكان معينين،

 ويتضمن تحديد الغرض منه وتعريف المشكلة البحث وتحليلها وتحديد

 نطاق ومجال الدراسة وفحص جميع الوثائق المتعلقة بالمشكلة

 وتفسير النتائج، واخيرا الوصول الى استنتاجات واستخدامها للغراض

].1"[المحلية أو القومية

 ول تقتصر هذه الدراسة الوصفية على إبراز خصائص الظاهرة فقط بل

 تتعدى إلى دراسة متغيرات الظاهرة واكتساب حقائق الجديدة حول

 الموضوع، ولقد لمسنا بأن المنهج الوصفي التحليلي ملئم لدراسة

 الظاهرة باستخدام اللغة العامية في البرامج الذاعية وتأثيرها على

" دراسة الظاهرة.  فالمنهج الوصفي يعرف بأنه   التواصل لدى الجمهور

 كما توجد في الواقع، ووصفها وصفا دقيقا ويعبر تعبيرا كيفيا وتعبيرا كميا

 .]2" [بغية الوصول إلى استنتاجات تساهم في فهم هذا الواقع وتطويره

 لماذا اخترناه لنه سيسمح لنا بمعرفة صورة كيفية  التملك للسوق  كفضاء

العام عند الباعة .

     :  -العينة2

     : ينتقي الباحث أفراد عينته بما يخدم  Purposive  Sample  لعينة القصدية    -ا2-1

 أهداف دراسته وبناءا على معرفته دون أن يكون هناك قيود أو شروط غير التي يراها هو

 مناسبة من حيث الكفاءة أو المؤهل العلمي أو  الختصاص أو غيرها، وهذه عينة غير ممثلة

 لكافة وجهات النظر ولكنها تعتبر أساس متين للتحليل العلمي ومصدر ثري للمعلومات التي

 دار البحاث:،الجزائر1 ، طأسس البحث العلمي في العلوم القتصادية و الدارية  عبد المجيد قدي، 2
. 59، ص2009للترجمة والنشر والتوزيع،

الشكاليات، التقنيات،–عماد عبد الغني،    1  منهجية البحث في علم الجتماع 
 .65ص،2007دار الطليعة، :، بيروت 1ط-المقابلت

 دار أسامة :، الرياضالبحث العلمي مفهومه وادواته وأساليبه عبيدات ذوقان وآخرون،  2
 220، ص1993للنشر والتوزيع ،
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  تاجر في سوق20.حيث تتكون من ]1[ تشكل قاعدة مناسبة للباحث حول موضوع الدراسة

بمدينة عين تادلس ولية مستغانم 

2-2: الداة البحث -

المقابلة: 

  وهي نموذج يضم مجموعة منالمقابلة        كما استخدمنا تقنية 

 السئلة التي توجه إلى أفراد العينة بغية الحصول على البيانات المعينة،

وتعتبر المقابلة أداة من أدوات المنهج الكيفي. 

مواجهة شخصية يقوم بها الباحث للعميل المراد: "  تعرف المقابلة بأنها

 دراسة اتجاهاته، حيث يستخدم استمارة وقد ل يستخدمها بل يكتفي

 بمناقشة العميل في موضوع معين، ويتركه يسترسل في الحديث أو

 من هذا التعريف نستخلص ان. ]2 [في نقاط هامة من الموضوع"

 المقابلة هي مجموعة من السئلة توجه الى المبحوث من اجل الجابة

 عن موضوع معين بحيث تكون السئلة مفتوحة لكي تسمح للمبحوث

بالتحدث بكل راحة في صلب الموضوع.     

يقصد بها مجموعة من السئلة أو من وحدات:"   وهناك من يرى أنها

 الحديث، يوجهها طرف في موقف مواجهة حسب خطة معينة للحصول

 على معلومات عن سلوك الطرف الخير أو سمات شخصيته آو للتأثير

].3[في هذا السلوك" 

 أساليب البحث العلمي في ميدان العلوم ظاهر الكللدة ،  كاظم وجودة،. 1

.. الدارية . :، زهران للنشر 177ص   1997، عمان

 ديوان المطبوعات: ، الجزائرمنهجية البحث في العلوم السياسية والعلمعمار مصباح، 2
.  137، ص 2008الجامعية،

 دار الغريب :، القاهرة النفس الجتماعي  معتز سيد عيد ا، عبد اللطيف محمد خليفة، علم3
.  93للطباعة والنشر، ص
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 . وتتحقق:"  التقاء مباشر بين فردين وجها لوجه  كما تعرف أيضا بأنها

 طريقة المقابلة في الدراسات الميدانية عن طريق اسئلة يلقيها السائل

 لمعرفة رأي المجيب في الموضوع المحدد بالذات، والكشف عن

 اتجاهات الفكرية والدينية، ومن ثم تكون المقابلة في ذاتها هي تبادل

هي عملية:   لفظي بين السائل والمجيب اوانها على تعبير وليم جود

].1 [من عمليات التفاعل الجتماعي"

 الهدف من استخدام المقابلة معرفة كيف يتملك الباعة للسوق والمقابلة 

 تسمح لنا بتعمق في موضوع من خلل ابراز تفاصيل الظاهرة وحيث يتحدث

المبحوث بطلقة عن الموضوع .

3: تحديد المجال البحث-

المجال الزمني -3-1

 2017افريل  20الى   2016ديسمبر    10لقد امتدت الدراسة من 

3-2 : المجال الجغرافي-

 هو  سوق  بلدية عين تادلس ولية مستغانم الذي يقع في مدينة عين تادلس

 حيث يحده من الشمال مقر البلدية ومن الجنوب ملعب البلدية ، و الشرق

حديقة البلدية  ،  و الغرب وسط البلدية .

 خصوصية السوق عين تادلس ستميز السوق بخصائص الستراتيجية اكسبته

 مكانة مرموقة في الوسط الحضري اي المدينة ، اذ يتميز بموقع الجغرافي

 21الستراتيجي ، اذ يقع في وسط المدينة وبالضافة  الى انه يحتوى على 
مواقف واتجاهات–، قبارى محمد إسماعيل 1  ،مناهج البحث في علم الجتماع 

 .156ص ,1982منشاة المعارف,: السكندرية
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 متجرا مقسمة على  بيع الخضروات والفواكه والسمك  بالداخل والخارج وفي

شكل مثلثا 
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 الجانب المنهجي                                                        صعوبات
 البحث

 صعوبات البحث-6

 في اي دراسة او بحث توجد بعض عراقيل التي تعيق نوعا  ما مساره

العلمي  وفي هذا البحث من بين الصعوبات نذكر مايلي :

 الصعوبات البيروقراطية حيث تلقينا صعوبات في الدارة فيما خص اول :

دعمنا بإحصائيات حول السوق الفلح 

 الصعوبات العلمية  نقص الدراسات الكاديمية في هذا الموضوع ثانيا :

ونقص المراجع فيه 

15



الفضاء العام من المنظور الهابرامسي :الفصل الول

ماهية الفضاء العام :المبحث الول

عام- تعريف الفضاء ال1

الفضاء العام  والحق- 2

�"-مبدأ العمومية وحركة التنوير 3- ."كانط نموذجا

.  يورغن هابرامس وتنظريه للفضاء العام :المبحث الثاني 

." النموذج الليبرالي" بنية الفضاء العمومي -1 

الفضاء العام  البرجوازي عند هابرماس-  2
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 ماهية الفضاء العام :المبحث األول

 ꞉تعريف الفضاء العام -1

ًّ بمفهوم الفضاء والفضاء اجتماعً ضمن عدد هائل من البحوث االجتماعٌة  المجال تعرٌف

ٌّة بٌن إثارة المدنً واستدعاء مفهوم الفضاء وحّتى  والحضرٌة بالخصوص نظرا للعالقة الترابط

)إن وردت فً البعض منها فإشارة ال تعمٌقا
1

:  وهً ذات المالحظة التً وقؾ علٌها كّل من(.

تشّكل المقاربة السٌمٌائٌة للفضاء أهّم المنطلقات .  فً معجمهمابيارمرالن و فرنسواز كواي

 الذي ٌنشد استقراء الفضاء المدٌنً وكٌفٌات شؽله من البحث اإلمبريقيالنظرٌة التً ٌستوجبها 

)قبل الفاعلٌن االجتماعٌٌن وانعكاساته على متعّدد أصعدة مظهر المدٌنة
2

وٌنكشؾ الفضاء فً . (

 استدعاء مقولة االستعمال أو أوستكوفتسكيمدلوله السٌمٌائٌة كمنظومة عالمات ٌقتضً لدى 

فمعنى الفضاء وهذا هو المهّم ٌستدّل . االستخدام الذي ٌقٌمه الفاعل للفضاء الذي ٌحتلّه وٌشؽله

 الى مقاربة فايريٌدعو .  أٌضا عبر ومن زاوٌة الممارسة االجتماعٌة للفضاء فايريعـلٌه لدى

ٌّة متمفصلة فً منظومة داللة فالفضاء ال ٌعنً البحث إذا لم ٌكن داالّ من . الفضاء ضمن سٌمٌائ

)زاوٌة ممارسة اجتماعٌة وإن لم ٌكن داالّ لشخص ما
3

ٌّنة التً ٌجب أن (. ولعّل وجهة النظر المع

 هً ذاتها التً ٌإّكد علٌها اتجاه  تابوريٌّتجه التحلٌل السٌمٌائً للفضاء إلٌها التً ٌتحّدث عنها

 كؤمكنة مجّردة أٌن  تابوري أي الممارسات التً تحدث داخل هذه الفضاءات التً ٌقاربهافايري

ٌّة لكن فً عالقتها ٌبعضها ًّ أن ٌصؾ األشٌاء الحقٌق هذه العالقات وبالمثل داللة . ٌمكن للسٌمٌائ

. الفضاء السٌمٌائً هما معطٌان للتحلٌل من زاوٌة الممارسات داخل الفضاءات أو األمكنة

")فلفضاء ما هنالك ممارسة اجتماعٌة
4

 الفضاء كمكان لسٌنارٌوهات عدٌدة تابوري  ٌقارب(.

فهو ٌتناول مثال موضوع المعمار ال على مستوى . ولربط الصلة بٌنها وبٌن عدٌد األشٌاء

ًّ أي أّنه بموضع هذا الشكل ضمن حقل  الفضاء الخاص أي المنزل نفسه بل على صعٌد الح

مقارنة مع مثٌالتها أو األشكال المؽاٌرة أو المختلفة عنه من ناحٌة وٌتناوله من ناحٌة أخرى 

ٌّة  ًّ أللسن  ضمن العالقة الضرورٌة بالتواصل الحاصل دي سوسيرخارج النموذج اللؽوي الوف
                                                           

 مثل بحوث وأعمال كلّ من مافيزولي و لوفافر و إدوارد هال 1

2
 Merlin ( P ) Choay ( F ). Dictionnaire de l’urbanisme et de l’amenagement ; paris puf 

. 1988 . p 269 
3 Lefevre ( H ) La production de l’espace.éd Anthropos . 1974 .p 14 

4
 Ferrier ( J.L ). Semiotique de l’éspace ; paris Denoel gouthier ; 1979 ; p 213. 
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ًّ الفضاء المدنً أو خلق فضاءات للتواصل )بٌن محتلًّ أي مستخدم
1

 ٌدفع دٌالهاوس التحلٌل (.

أبعد لٌقارب داللة الفضاء التً ٌحتكم علٌها وإلٌها الفاعل بعبارتنا أو مستعمل الفضاء بعبارته، 

عبر التؤكٌد على ضرورة تمّثل التحلٌل لهذه الداللة فً حضور أو وعً أكٌد بعنصر الصلة 

. االجتماعٌة

 على أّن تعقّل هذه الصلة ٌتّم فً منظوره وجوبا فً إطار خاص أال وهو إطار التفاعل 

فكّل شًء , والتواصل أو التبادل االجتماعً للدالالت بٌن شاؼلً الفضاء موضوع التحلٌل 

ٌّؾ مع تصّرفنا فٌه فالفضاء ـ أّي , مع توظٌفنا أي استعمالنا له الذي ٌضفً علٌه داللته : ٌتك

ٌّة ٌستدعً تؤوٌله  فضاء ـ ال ٌحتمل اعتباره مشهدا وبالمثل لؽة وال ٌشتؽل كنظام أو مدّونة رمز

فكّل فضاء مثلما ٌستمّد داللته من استعمال شاؼل له، ٌقرأ أٌضا عبر هذا . استٌعاب هذه الشفرة

وهو ما ٌخرج، فً نظرنا، سٌمٌائٌة الفضاء من سجنها السٌسورّي األلسنً الذي , االستعمال 

. تنخرط فٌه معظم المقاربات السٌمٌائٌة لموضوع الفضاء وٌضفً علبها بعدا سوسٌولوجً

فهذه المقاربة ال تقصً الفاعل عن موضوع فعله وال تموقع موضوع الفعل خارج فاعله أي 

خارج االستعمال الذي ٌمّثل فً منظورنا وحدة التحلٌل األساسٌة والضرورٌة لفهم الفضاء ات 

ٌّر والمقاومة والرفض وكّل المشكالت المدنٌة فً مدن الٌوم  )"المدنٌة ومشكلة التؽ
2

التً تشهد  (

تعطً مقولة االستعمال . تداخل أو حضور التقلٌدي ضمن الحدٌث والحدٌث ضمن التقلٌدي

شرعٌة لحضور البعد الرمزي للفضاء وبالتالً الخٌال والذاكرة الجماعٌة، ال تتؤّكد إالّ مع 

. استدعاء أو موضعه ضرورٌة للتحلٌل ضمن سوسٌولوجٌا المعٌش الٌومً

 ديالهاوس هً مرجع التحلٌل السٌمٌائً للفضاء  لدى يال تظهر هذه الممارسة االجتماعٌة الت

فهً بهذا المعنى ال تظهر إالّ عبر منظومة . فايري، إالّ عبر إٌدٌولوجٌا معطاة لدى وتابوري

تصبح، من هذا المنطلق، وجهة التحلٌل السٌمٌائً لدٌه دراسة الفضاء . تمّثل أي منظومة معنى

معنى ذلك أّن . ال عبر هذه الممارسات التً تتّم داخل الفضاء بل أساسا عبر المتمثالت والمعاش

داللة عالمات الفضاء ال تتؤّتى فً منظوره من استعمال الفاعلٌن االجتماعٌٌن للفضاءات التً 

                                                           
1
 Ledrut ( R ): Sociologie urbaine ; paris puf ; 1968 ; p 55 

2
 Bouchrara zanned ( T ): symboliques corporelles et espaces musulmans ; cérés ; 
1984 ; pp 122-131. 
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ٌشؽلونها وٌتحّركون وٌتصّرفون ضمنها وعبرها داخل المدٌنة وبالتالً مع ذواتهم واآلخرٌن فً 

)منظورنا وال تتؤّتى أٌضا من المعنى اللفظً
1

ٌّة،( .  بل هً باألساس تعبٌر

ٌّا من علم الرٌاضٌات ٌعنى بدراسة موقع الشًء         ٌطّور قراء  سٌمٌائٌة تستدعً علما فرع

ٌّة  الهندسً ال بالنظر الى شكله أو حجمه هو بل بالنظر إلى األشٌاء األخرى وهً الهندسة الالكم

ٌّة كشكل وبالتالً بناء . {التوبولوجٌا  } ٌّة التوبولوج )ٌنعكس الفضاء فً هذه السٌمٌائ
2

ٌحٌل . (

فمقاربة مكان ما ٌقتضً، فً هذا . إلى خالفه أي إلى ما لٌس هو وٌعّرؾ بالنظر إلى اإلمتداد

. التمّشً، موضعه فً قبالة مكان آخر وبالتالً فإّن تعرٌؾ هذا المكان ال ٌحصل إالّ بما لٌس هو

 والمقّدس بالنظر إلى المدّنس والخاص بالنظر إلى العام {للهناك  }ٌعّرؾ بالنظر  {هنا  }فالـ  

ًّ واألعلى بالنظر إلى األسفل، إلى ؼٌر ذلك من المقابالت التً  والداخلً بالنظر إلى الخارج

ًّ لدى ٌّة البوم ٌّز جدل ) لوفافرتم
3

واالزدواجٌة محور أّي مقاربة للحٌاة الٌومٌة لدى .(

)مافٌزولً
4

.) 

فالفضاء فً  المفهوم السٌمٌائً التوبولوجً ال ٌدّل على نفسه بل على ؼٌره ـ على شًء آخر 

معنى ذلك أّن الفضاء كشكل هو لؽة فضائٌة تحٌل الباحث إلى ما . عداه ـ أي اإلنسان الذي ٌشؽله

ٌّة ٌّة وصؾ وإنتاج وتؤوٌل لهذه . هو ؼٌر فضائً مثل اللؽات الطبٌع ٌصبح، من هنا، التحلٌل عمل

ٌّة وتعتمد .  انتقاء ـ قبل أّي شًء ـ نقطة المالحظةتوبولوجّيةوتقتضً كّل دراسة . اللؽات الفضائ

ٌّة بٌن بعدٌن ٌّة تمٌٌز أو تفرٌق ضرور مجال التعبٌر ومجال المعّبر عنه : هذه الخطوة على عمل

وتتمّثل الرحلة الموالٌة فً التحدٌد الدقٌق لنماذج أو . أى بعبارة أوضح بٌن الداّل والمدلول

ٌّة تعنً لدى قراٌما أو التحلٌل السٌمٌائً . كٌفٌات توافق هذٌن البعدٌن على أّن اللؽة الفضائ

. التوبولوجً، أي الفضاء، لؽة ٌدّل بها المجتمع عن نفسه لنفسه

 فـً أطروحته التً نشرت سنة  يـورغن هابرمـاسلم ٌستعمل مفهوم الفضاء العمومً إال مـع

الفضاء العمومً اركٌولوجٌا الدعاٌة باعتبارها مكون بنٌوي للمجتمـع “ تحت عنوان 1960

 18حٌث تطرق إلى مٌالد الفضاء العمومً البورجوزاي بانجلترا خالل القرن ” البرجوازي 

الذي شهد أٌضا مـٌالد الصحافة التً شكلت آداة للسلطة السٌاسٌة من اجل اٌذاع المراسٌم 
                                                           
1 Ferrier ; op . cit ; p 199. 
2 Ibid ; p 12. 
3
 Lefevre ( H ). Critique de la vie quotidienne ; éd l‟arche éditeur ; 1961 ; pp 45 – 50 

4
 Maffisili ( M ): Logique de la domination ; paris puf ; 1976 ; pp 80 
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مقاه،صالونات ،نوادي  )وأخبار األمن والمحاكم وأسعار المنتجات وظهرت اٌضا فضاءات عامة 

 )ٌتبادلون فٌها الرأي وٌتناقشون فً قضـاٌا الفـنالبورجوازين كان  (,
1

 .والمسرح واألدب  ،(

 وٌرتكز الفضاء العمومً على النقاش والحجاج العقلً،فالفعل التواصلً ضمن ما ٌصطلح علٌه

 على الحجاج  هبرماس بالعالم المعٌش ، وٌنبنً التفاهم فً النظرٌة التواصلٌة عندهبرماس

العقلً، الذي ال ٌمكن أن ٌستقٌم على ؼٌـر سلطة العقل، والذي ٌجب أن ٌكون بمنآى عن أٌة 

تؤثٌرات أٌدٌولوجٌة، والذي ٌمكنه أن ٌرتكز على التـراث الكـونً لحقوق اإلنسان كقاعدة نظرٌة 

هذا الضرب من الحجاج ال ٌمكن أن ٌتحقق إال داخل فضاء عمومً تتحقق فٌه . مشتركة 

شروط الدٌمقراطٌة، لذلك ٌرى هابرماس أن التفاهمات والتوافقات المشار إلٌها ال ٌمكن أن تـتم 

أما المجتمعات ؼٌر الدٌمقراطٌة فال محٌد أمامها من الوقوع . إال فـً المجتمعـات الدٌمقراطٌة 

فً عدد من النزاعات الدموٌة والصـراعات انطالقا من هذه العوامل ٌرى هابرماس أن الفضـاء 

العمومً هو أداة التً من  .  األهلٌة، ألنها ال تتوفر على القنوات الضرورٌة لفض نزاعاتها24

خاللها ٌتمكن المجتمع من حكم نفسه وفض نزاعاته من خالل المشاركة العمومٌـة وهـذه 

المقاربة المفاهٌمٌة للفضاء العمومً هً العنصر االكثر مثالٌة فً نظرٌة الفٌلسوؾ هابرماس 

وٌرى هابرماس ان الفضاء  .هو احد ركائز الدٌمقراطٌة  25لكن الن الفضاء العمومً 

العمومً هو عبارة عن دائرة وسطٌة تكونت تارٌخٌا فً عصر االنوار بٌن المجتمع المدنً 

وٌشٌر " والدولة وهو مجال متاح لجمٌع المواطنٌن حٌث ٌجتمع الجمهور للتعبٌر عن رأي عام 

برنار مٌاج أن ان تنظٌم الفضاء العمومً ٌتم من خالل اربعة نماذج للتواصل تعاقب تكونها 

تدرٌجٌا بواسطة صحافة الرأي وبعـدها الصحافة التجارٌة الجماهٌرٌة ثم االعالم السمعً 

البصري الجماهٌري وأخٌرا التلفزة الجماهٌرٌة ، وٌرى فولتـون أن الفضاء العمومً ٌرمز الى 

 واقع الدٌمقراطٌة فً نشاطها وممارستها وانه ال ٌمكن تقرٌر وجوده كمـا لـو اننـا نـنظم

)االنتخابات
2

)وأشار هابرماس إلى أن نجاح المجال العام ٌعتمد على(
3

꞉)  

                                                           
1 Anne Marie Gingras, Media et démocratie le grand malentendu, PU Québec 
,2009 , pp 14 . 

 ، لسنة 4 اإلذاعات العربٌة ، العدد اتحاد ، مجلة  والمجتمع المدني في الفضاء العمومياإلعالموسائل عبد اللطٌؾ بن صفٌة، 2

  19 . 9 ، ص 2011
 20مجلة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة العدد , مواقع التواصل االجتماعي وإشكالية الفضاء العمومي,هواري حمزة 3

  227ص , 2015سبتمبر
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1꞉مدى الوصول واالنتشار .  

المواطنون ٌجب أن ٌكونوا أحراراً، ٌتخلصون من السٌطرة والهٌمنة )درجة الحكم الذاتً -2

  .واإلجبار

  .  رفض اإلستراتٌجٌة كل فرد ٌشارك على قدم ومساواة3-

  . الفهم والثقة والوضوح فً المضمون اإلعالمً- 4

وقد ساهمت الثورة االتصالٌة الكبرى والتكنولوجٌا الجدٌدة  . وجود سٌاق اجتماعً مالئم5-

لوسائل اإلعالم اإللكترونٌة وعلى رأسها اإلنترنت فً ظهور فضاء عام اجتماعً جدٌد ٌخضع 

ٌعنً ذلك " هابرماس"إذا كان الفضاء العمومً كما تحدث عنه  228 . هابرماس"لمثالٌة 

المجال الذي ٌتم فٌه التحاور و المناقشة و تبـادل اآلراء، حول قضاٌا الشؤن العام، و مسائل 

المواطنٌن السٌاسٌة و االجتماعٌة، و الفضاء الذي ٌتٌح للمواطن و السٌاسـً إمكانٌة التواصل و 

التفاعل، لمناقشة قضاٌا مجتمعهم المختلفة، فإن فضاءات االنترنت االتصالٌة تعد تجسٌدا فعلٌـا 

الذي ٌنتعش )، blogosphere la) ، و بالخصوص فضاء التدوٌن"هابرماس"لمـا تحدث عنه 

بالحوارات و النقاشات العدٌدة، بٌن عدة أطٌاؾ و شرائح من المجتمع، بدءا من المواطن 

العادي، و الصحفً و وصوال إلى السٌاسً، و هو ما ٌجعلـه وفقا لبعض الباحثٌن ٌعتبر الفضاء 

تتصل إشكالٌة المٌدٌا الجدٌدة والمجال العمومً فً  . 29األمثل الذي ٌجسد الفضاء العمومً 

المجتمعات الؽربٌة بقدرة المٌدٌا الجدٌدة على احٌاء النموذج األصٌل واألصلً للمجال العمومً 

الفكري  30وتجدٌده من خالل تٌسٌر نفاذ المشاركٌن الى نقاش العام وتعزٌـز طـابع التنـوع 

و قد جاء فً دراسة أعدتها  .. عبر استحداث فضاءات جدٌدة للنقاش وتجاوز التنمٌط الفكري

الفضـاءات االفتراضـٌة و المدونات   "أن ) OCDE) منظمة التعاون و التنمٌـة االقتصـادٌة

،ٌمكن أن تسـتعمل  sites networking social االلكترونٌة و مواقع التشبٌك االجتماعً

)للتواصـل مـع الناخبٌن، و لتبادل وجهات النظر، و إلثارة نقاشات
1

) (debate provoking 

؛ فالكثٌر من المعلومات و "و لتقاسـم المعلومـات، حـول القضـاٌا السٌاسٌة و المجتمعٌة)،

األخبار قد ال تقدمها وسائل اإلعالم التقلٌدٌة، سواء عن قصـد أو دون قصد، أو بفعل ضؽط 

                                                           
1
 228ص , مرجع سبق ذكره ,مواقع التواصل االجتماعي وإشكالية الفضاء العمومي,هواري حمزة  
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 الوسٌلة الفعالة لكشـؾ هـذه " اإلعالم البدٌل"الحكومات و المإسسات المالكة لها، و هو ما ٌجعل 

. القضاٌا و المعلومات المتستر عنها  31

 : والحقامالفضاء الع -2

ٌجد أساسه فً واقع الناس  (الحداثة السٌاسٌة)ٌشدد هابرماس على أن البعد السٌاسً للعمومٌة 

الٌومً وفً شروطهم التً تستوجب حضور الدٌمقراطٌة كمطلب ضروري لعقلنة الفعل 

السٌاسً الذي وضعت األنوار من خالل اهتمامها بالعقل العملً ركائزه من خالل مقاربتها 

 :لمسؤلتٌن

 الشرعٌة أو الممارسة الدٌمقراطٌة ••

حرٌة استعمال العقل العمومً والخاص، : حقوق االنسان)التعاقد االجتماعً أو السٌاسً  ••

 الخروج من الوصاٌة

وهو األمر الذي أدى إلى اعتبار الفضاء العمومً فضاًء مضاداً للسلطة السٌاسٌة االستبدادٌة، 

فمع الدولة الحدٌثة فقط تجسد الطالق بٌن الفلسفة . ٌطالب بالحقوق وبصنع القرار وحرٌة التعبٌر

، بٌن السٌاسة واألخالق، من خالل التؤكٌد أن شإون البشر هً من اختصاص (الالهوت)والدٌن 

 .البشر، أي عبر التعاقد واالتفاق واإلجماع

قاد الترابط الكانطً بٌن العمومٌة وحرٌة استعمال العقل إلى طرح إشكالٌة الفضاء العمومً 

فإذا كانت العمومٌة تفٌد االستعمال العمومً للعقل مع كانط، فإن ممارسة هذا . السٌاسً والحق

االستعمال هً مجال الحرٌة، أي حرٌة استعمال العقل والتفكٌر والحق فً إبداء الرأي وتشكٌل 

. والمشاركة فً التداول فً سبٌل تحقٌق اإلجماع” العرض العمومً للحقٌقة“رأي عام من أجل 

هً حرٌة ؼٌر مقٌدة بؤٌة عقلٌة  (وتحدٌداً مع كانط)إال أن الحرٌة التً تدافع عنها األنوار 

دوؼمائٌة متحجرة فً مجالً الفكر والفعل معاً، وخالٌة من أي وصاٌة خارجٌة معطلة لقدرات 

ولكن مع ذلك فاستعمال العقل، بما هو مجال الحرٌة، قد ٌقود الى صراٍع بٌن عقلٌن أو . الذات

أقصد بٌن االستعمال الرسمً المإسساتً للحقٌقٌة وبٌن : بٌن استخدامٌن متعارضٌن للعقل

)االستخدام ؼٌر الرسمً أي النقدي للحقٌقة وتعمٌمها
1

هنا تكمن إشكالٌة الحق فكٌؾ ٌمكن أن . (

                                                           
1
 229ص ,مرجع سبق ذكره ,مواقع التواصل االجتماعي وإشكالية الفضاء العمومي ,هواري حمزة  
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هو  (قد ٌكون بالضرورة مناقضاً )تتحقق لفكر نقدي حرٌته فً التفكٌر الى جانب فكر آخر له 

أٌضا حقه فً أن ٌفكر بحرٌة وٌستعمل عقله استعماالً عمومٌاً 
1

 ؟

الذي ٌعالج فٌه ‘ صراع الكلٌات’فً عمق هذه اإلشكالٌة ٌذكرنا هابرماس بنص هام لكانط وهو 

الصراع أو التناقض بٌن كلٌة الفلسفة من جهة، وكلٌات الطب والقانون والالهوت من جهة 

ذلك أن هذه األخٌرة موجهة ومحكومة بسٌاسة الدولة، حٌث تتمكن من خاللها من إعادة . أخرى

إنتاج النخب الحاكمة والمسٌرة لدوالٌب الدولة، فً حٌن أن ؼرض كلٌة الفلسفة هو العرض 

فالفالسفة مستقلون تماماً عن مصالح الدولة، وال ٌوجهون إال بالعقل وحده، . العمومً للحقٌقة

فإن العقل وحده ٌنبؽً أن ٌضمن الحق  (ٌقول هابرماس)ففً خضم الصراع القائم بٌن الكلٌات 

عمومٌاً، ألنه بدون هذه الحرٌة فإن الحقٌقة ال ٌمكن أن تظهر أن  (عن الحقٌقة)فً التعبٌر 

 .تنجلً

روسو، هوبز، : لم ٌقتصر جهد هابرماس على كانط وحده، بل امتد حفره االركٌولوجً إلى

هٌجل، ماركس، لٌإكد بعد تحلٌله للرأي العام أن فكر حقوق االنسان قد طوعته البرجوازٌة 

واستعملته استعماالً أٌدٌولوجٌاً إلخفاء واقع الصراع والتفاوت والتحكم واالقصاء والهٌمنة حٌث 

لقد وظفت حقوق االنسان إلظهار كونٌة مؽلوطة وادعاء اإلنسانٌة والتسامح ومن وراء “: ٌقول

ذلك التوظٌؾ نجد الؽرب اإلمبرٌالً ٌسعى إلى خدمة مصالحه والتحكم من نفوذه فً العالم 

 .”وفرض هٌمنته

، على تجاوز نظرٌة الحق كما هً (1992)‘ الحق والدٌمقراطٌة’لقد عمل هابرماس، فً كتابه 

متداولة فً الفلسفة الحدٌثة، موجهاً اهتمامه نحو التؤسٌس لعدالة جدٌدة تقوم على الفعل 

التواصلً، حٌث عمل جاهداً على فحص تجربة الفٌدرالٌة األلمانٌة والتجربة األمرٌكٌة فً 

مجال العدالة، ورصد مختلؾ التناقضات التً اعترضت تجارب دولة الحق، وهكذا أعاد 

االعتبار للنموذج الكانطً فً الكوسموبولٌتٌة، مساجالً رواد اللٌبرالٌة السٌاسٌة األمرٌكٌة 

فاالستعمال العمومً للعقل كما نّظر له راإول تعترضه جملة عوائق مرتبطة . (راإول تحدٌداً )

تحدٌداً بحٌادٌة الدولة تجاه رإى العالم، ومواقؾ الفاعلٌن فً المإسسات الدستورٌة، وهو األمر 

                                                           
1
 230ص ,مرجع سبق ذكره ,مواقع التواصل االجتماعي وإشكالية الفضاء العمومي ,هواري حمزة  
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الذي قاده الى إعادة النظر فً العالقة بٌن االٌمان والمعرفة مدافعا باستماتة عن دور الدٌن فً 

 .الفضاء العمومً

 :الرأي العام والدعاٌة – 6

ٌتم النظر إلى الرأي فً التقلٌد الفلسفً كفكر عام لم ٌبلػ بعد درجة التؤمل، الرتباطه بما هو 

حسً، أي بالتجربة الٌومٌة، وهو نابع من الممارسة الٌومٌة، وتقوم عناصره فً الفكر السٌاسً 

 .على الدعاٌة والثقافة السائدة، وكل أنماط االنتاج القائمة على التملك والمردودٌة

تخفً اآلراء، فً نظر هابرماس، المصالح المادٌة المباشرة لطبقة أو فئة اجتماعٌة تستحوذ على 

ؼٌر أن الرأي . وسائل الدعاٌة واإلنتاج، وال تخرج عن دائرة المصالح الفردٌة واالجتماعٌة

العام بالنسبة له ٌقترن بالفضاء العمومً وال ٌمكن عزل أحدهما عن اآلخر، ألن الرأي العام هو 

موجهاً بإرادة “أٌضا مقولة تارٌخٌة شؤنه شؤن الفضاء العمومً ٌرتبط بالدولة الحدٌثة وٌكون 

ذلك أن الرأي من المنظور الكانطً ٌتحدد فً التمٌٌز بٌن . ”عقلنة السٌاسة باسم األخالق

كانت العمومٌة فً “: االستعمال العمومً واالستعمال الخاص للعقل، حٌث ٌقول هابرماس

األصل تضمن العالقة التً كان ٌقٌمها االستعمال العمومً للعقل مع األسس التشرٌعٌة للسٌطرة 

تشكل مبدأ سٌطرة – أي العمومٌة – كما مع المراقبة النقدٌة لممارستها، ومنذ ذلك الوقت فهً 

تمارس من خالل القدرة على التحكم فً رأي ؼٌر عام، األمر الذي ٌإدي إلى هذا االلتباس 

تكمن العمومٌة من استخدام الجمهور، فً نفس الوقت الذي تمثل فٌه الوسٌلة التً : المتفرد

وقد . ”وهكذا انتصرت عمومٌة االستخدام على العمومٌة النقدٌة. تستعملها لتبرٌر ذواتنا تجاهه

أدى تحلٌل هابرماس للرأي إلى التؤكٌد على مبدأ التطوٌع الذي سلكته البرجوازٌة فً تطورها 

التارٌخً على الرأي العام، ذلك أن وسائل اإلعالم، وأساساً الجرٌدة التً وقؾ علٌها كثٌراً، 

تحولت بفعل ضؽط السوق واإلشهار والدعاٌة الطبقٌة إلى خدمة المصالح المادٌة المباشرة 

التً لم تكن  (الجرٌدة الحزبٌة)للطبقة المسٌطرة، ولكن مع ذلك ظهرت الصحافة السٌاسٌة 

عمومٌة )فهذا التحول من العمومٌة النقدٌة إلى العمومٌة العامٌة . مرتبطة بضؽوط الدعاٌة

جاء مع الفضاء العمومً البرجوازي الذي حول استعمال العقل كمجال للحرٌة إلى  (االستخدام

وٌصر هابرماس على أن الرأي . استعمال خاضع للدعاٌة وتحوٌر الرأي لخدمة أهداؾ سٌاسٌة

العام الذي ٌتحدث عنه هو الرأي النقدي الذي ٌتشكل لدى الجمهور عامة، حٌث أن العمومٌة 
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، مستنداً فً ”الجمهور الحامل ألحكام والذي ٌمتلك القدرة على استعمال العقل“المرادة هنا هً 

وهو أحكام مشتركة بٌن أفراد : (العام)ذلك على هٌجل الذي أضفى قٌمة على الرأي المشترك 

)"جماعة ما أو فئة ما 
1

.) 

 نانسً فرٌزر فً مواجهة هابرماس– ثانٌاً 

نحن . ، النظرٌة النقدٌة المعاصرة‘النموذج اللٌبرالً للفضاء العمومً البرجوازي’ال ٌالئم “

أو على األقل )بحاجة إلى تصور ما بعد برجوازي ٌسمح لنا بتخٌل دور الفضاءات العمومٌة 

الذي ٌتجاوز الشكل البسٌط لرأي ذاتً مستقل ومنفصل عن السٌرورة الرسمٌة  (البعض منها

)التخاذ القرار
2

)  

 بمفهوم الفضاء العمومً عند هابرماس بالنظر إلى قٌمته السٌاسٌة التً اهتمت نانسي فريزر

تساهم فً فهم المالبسات التً تعترض الحركات االجتماعٌة التقدمٌة والنظرٌات السٌاسٌة التً 

فقد مثلت هذه النظرٌة، طوال العقود الثالثة األخٌرة من القرن العشرٌن، إسهاماً . ترتكز علٌها

، بعد ظهور الحركات 68ماٌو /مباشراً فً فهم التؽٌرات السٌاسٌة التً أعقبت ثورة أٌار

األقلٌات العرقٌة واإلثنٌة ، الحركة النسوٌة ،  حركات الحقوق : االجتماعٌة الجدٌدة من قبٌل

الجنسٌة، حركات الثقافات واللؽات المهمشة ، حركة العاطلٌن عن العمل، والحركات المتصلة 

 .بمختلؾ المشاكل التً أفرزتها الرأسمالٌة عبر تطورها التارٌخً

وٌنصب اهتمام فرٌزر أساسا على محاولة تجدٌد أطروحات النظرٌة النقدٌة، من خالل مراجعة 

مواقؾ الجٌل األول والثانً من أجٌال مدرسة فرانكفورت، وفً هذا السٌاق راجعت نظرٌة 

، ”النموذج اللٌبرالً للفضاء العمومً البرجوازي“هابرماس فً الفضاء العمومً أو فٌما تسمٌه 

لبٌان صلته بالنظرٌة النقدٌة المعاصرة، ولفحص األسس السٌاسٌة والفلسفٌة التً قام علٌها، من 

بعد أجل صٌاؼة أطروحة جدٌدة أو ما تطلق علٌه اسم الفضاء العمومً ما 

 .l’espace public post-bourgeoisiesالبرجوازي

                                                           

1 Habermas, Après Marx, traduit par J-René Ladmiral, Fayard, Paris, 1985. 
 
2 Nancy Fraser : qu‟est-ce que la justice sociale ? ,Reconnaissance et redistribution, 

paris  ,2011. P 142 
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 تكمن فً العالقة الهابرماسيوتإكد أن المشكلة األولى التً ٌطرحها مفهوم الفضاء العمومً 

التعبٌرٌة العمومٌة وجمعٌات المواطنٌن من جهة الفضاءات  بٌن الدولة وأجهزتها من جهة ، و 

ٌفرض رقابة االقتصاد  (االشتراكً والماركسً)ذلك أن النموذج الكالسٌكً للدولة . أخرى

فالتشابك واللبس الذي . للدولة االشتراكٌة التً تراقب أٌضاً مجموع المواطنٌن االشتراكٌٌن

ٌكتنؾ العالقة بٌن أجهزة الدولة والفضاء العمومً وجمعٌات المواطنٌن ٌعود إلى الشكل 

التحكمً والسلطوي للدولة االشتراكٌة فً كل هذه الفضاءات والتنظٌمات، وهو شكل ال 

دٌمقراطً وال تشاركً، وهو ما ٌطرح بدوره السإال حول الدٌمقراطٌة االشتراكٌة ذاتها كما 

ونفس األمر ٌنطبق على الدٌمقراطٌة البرجوازٌة التً طوقت الفضاء . الستالينيةطبقتها األنظمة 

العمومً السٌاسً وأّطرته بؤُُطٍر وتشرٌعات قانونٌة وطنٌة لم تعد تستجٌب لحاجٌات المواطنٌن 

البرجوازي واالشتراكً على حد سواء لم ٌعودا صالحٌن لنمط : ولذلك فإن كال النمطٌن . الٌوم

العٌش المشترك الٌوم، أي فً عالم ٌحتاج إلى مواطنة كونٌة تنتفً فٌه الحدود الوطنٌة 

 .لويستفاليةا

، بحٌث تساعدنا على فهم بعض ”قٌمة مفهومٌة“تعتبر فرٌزر أن نظرٌة الفضاء العمومً تمتلك 

فضاء “وتعرؾ الفضاء العمومً على أنه . المشكالت المعاصرة المتصلة مباشرة بالدٌمقراطٌة

إنه فضاء المواطنٌن الذٌن ٌناضلون . المجتمعات الحدٌثة حٌث تمر المشاركة السٌاسٌة عبر اللؽة

ٌَُمؤِْسُس تفاعالً تداولٌاً  وترفض التعرٌؾ الهابرماسً الذي . ”من أجل مصالحهم المشتركة، فضاء 

ٌحدد المشاركة فً جمهوٍر مثقٍؾ ٌتقن استعمال العقل بشكٍل نقدي، ألن المجتمع المعاصر 

ٌختلؾ جذرٌاً عن مجتمع القرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر، مإكدًة فً اآلن ذاته أنه رؼم ما 

ضروري “ٌمكن أن ٌقال من مإاخذات على نظرٌة هابرماس فإن مفهوم الفضاء العمومً 

ألنه مكان منفصل عن الدولة، و . ”للنظرٌة النقدٌة للمجتمع وللممارسة السٌاسٌة الدٌمقراطٌة

فضاء إلنتاج ونشر الخطاب النقدي تجاه الدولة، البد له من أن ٌتصور اقتصادا ؼٌر رسمً 

وخالٌاً من عالقات السوق، إنه فضاء لعالقات التخاطب ٌسمح بالنقاش  (اقتصاد الدولة)

فإذا حولت الرأسمالٌة الفضاء العمومً إلى مكان للبٌع والشراء فإن الفضاء العمومً . والتداول

ال ٌمكن “: الذي ٌالئم النظرٌة النقدٌة المعاصرة ٌنبؽً أن ٌتجاوز النموذج البرجوازي بحٌث

ألٌة محاولة لفهم حدود الدٌمقراطٌة الرأسمالٌة المتؤخرة أن تتم دون اللجوء واالستعانة بطرٌقة 
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ؼٌر أن الفهم الهابرماسً . ”أو بؤخرى لبذل الجهود من أجل تطوٌر نماذج بدٌلة للدٌمقراطٌة

ؼٌر كاؾ، فالنظر فً حدود الدٌمقراطٌة الموجودة واقعٌاً ٌتوجب التساإل حول هذا الفهم الذي 

 .ٌبدو متجاوزاً 

أبانت أركٌولوجٌا هابرماس عن عظمة وانحطاط شكٍل خاص للفضاء العمومً المحدود فً 

التارٌخ، والذي سماه الفضاء العمومً البرجوازي من جهة، ومن جهة أخرى عن تساإله عن 

النموذج اللٌبرالً “قانون النموذج المعٌاري المتعلق بهذه المإسسة والتً ٌطلق علٌها اسم 

):)، وكان هدفه فٌما ترى فرٌزر مزدوجاً ”للفضاء العمومً البرجوازي
1

 

 قصد فحص الشروط التً جعلت هذا النمط من الفضاء العمومً ممكناً  •

 إعادة وضع تلك الشروط فً مكانها، وإدراك راهنٌة المنفعة المعٌارٌة لهذا النموذج اللٌبرالً •

الشروط الجدٌدة لدٌمقراطٌة ” وتإكد على الحاجة إلى تجدٌد هذه النظرٌة وتجاوزها ألن

الجماهٌر ولدولة الرعاٌة فً نهاٌة القرن العشرٌن، أسقطت الفضاء العمومً البرجوازي 

وأن شكال جدٌدا للفضاء العمومً ضروري لحماٌة . ونموذجه اللٌبرالً فً عداد النسٌان

 .”وصٌانة الوظٌفة النقدٌة لهذا الفضاء ولمؤسسة الدٌمقراطٌة

وتلوم هابرماس فً أنه لم ٌبلور تصوراً بدٌالً عن النموذج اللٌبرالً الذي نّظر له، وهو ما 

ؼرٌب أن هابرماس لم ٌذهب إلى وضع “: ٌتنافى مع روح النظرٌة النقدٌة المعاصرة حٌث تقول

وأكثر من ذلك لم ٌإشكل أبداً بعض . نموذج جدٌد للفضاء العمومً ما بعد البرجوازي

الفرضٌات المتداولة حول النموذج اللٌبرالً، وعلٌه فالفضاء العمومً انتهى دون اقتراح معنى 

وفهم لفضاء عمومً مؽاٌر للنموذج اللٌبرالً خدمة ألهداؾ وؼاٌات النظرٌة النقدٌة 

وما ٌعنٌه ذلك من أن هابرماس لم ٌإشكل، ولم ٌقترح بدٌالً للنموذج البرجوازي، . ”المعاصرة

 .هو أن جهد هابرماس ال ٌنسجم وتوجهات المدرسة النقدٌة وال ٌخدمها بل هو بعٌد عنها

 كانن نمووجاًا : مبدأ العمومية وحركة التنوير-3

ٌمثل كانط فً نظر هابرماس المإسس الحقٌقً لمبدأ العمومٌة، أو الفضاء العمومً البرجوازي، 

وبفضله بلور هٌجل التصور األٌدٌولوجً لهذا الفضاء فً حقل فلسفة الحق والتارٌخ، وهو 

التصور الذي أدى إلى تشكٌل الفهم الماركسً للدولة البرجوازٌة وللخطاب األٌدٌولوجً المإطر 
                                                           
1
  Nancy Fraser : qu’est-ce que la justice sociale ? ,Reconnaissance et 
redistribution. P 143 
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وقد تتبع هابرماس حركٌة الفكر فً التارٌخ األلمانً والفرنسً . لحقوق االنسان فٌما بعد

 :واإلنجلٌزي لمحاولة التؤصٌل لمبدأ العمومٌة ورصد التحوالت الجارٌة فً

 التصور الفلسفً السٌاسً األخالقً الكانطً*

   والماركسًالهيجليالجدل التارٌخً *

 التصور اللٌبرالً مع دي  توكفٌل وجون ستٌوارت مل*

 والفكر اللٌبرالً الفرنسً استطاع هابرماس وماركس لكانن وهيجلومن خالل قراءته الجدٌدة 

 :أن ٌإسس مشروعه الفلسفً الذي ارتكز فً خطوطه العرٌضة على

 فً اتجاه فلسفة اجتماعٌة: النظرٌة النقدٌة التقلٌدٌة*

 نقد الحداثة أو نقد العقل االداتً والدفاع عن الحداثة بما هً مشروع ؼٌر مكتمل*

االستعمال : النظرٌة التواصلٌة التً بحث فٌها شرط االجماع داخل المجتمع الدٌمقراطً*

 العمومً للبرهنة من خالل أخالقٌات المناقشة

وٌصعب اختزال اسهام هابرماس فً العقالنٌة التواصلٌة ما لم نعمل على التمٌٌز بٌن المرحلة 

فاطالعه . األولى من تطوره فكره ونسقه الفلسفً والسٌاسً وبٌن المرحلة الثانٌة كما أشرنا سلفا

على كانط سٌمكنه من التؤكٌد على أن العمومٌة الكانطٌة تستوجب االنتقال من الفردٌة إلى 

ألن ؼاٌة هذه العمومٌة هً بلوغ مجتمع مدنً ٌقٌم الحق : الكونٌة فً مستوى االخالق والسٌاسة

ٌتجاوز العالقة بٌن االفراد داخل المجتمع المدنً والدولة  (كوسموبولٌتً)على نحو كونً 

 .الكونٌة التً هدفها السلم

إال أن معٌار الكونٌة الكانطً الذي ٌإسس للعقل العملً لٌس وحده كافٌا على المستوى االخالقً 

لتؤسٌس عمومٌة أنوارٌة لذا أضاؾ هابرماس المناقشة بٌن الذوات والحوار وحرٌة التعبٌر 

والرأي والتً تهدؾ بلوغ اإلجماع ألنه ٌرتكز على واقع الممارسة االجتماعٌة كمعٌار للكونٌة 

)"كما هو هدفه الفلسفة االجتماعٌة 
1

). 

وإلى جانب معٌار الكونٌة فإن العمومٌة الكانطٌة تتؤسس على الحرٌة أي حرٌة الفرد فً التفكٌر 

. ولٌس وسٌلة لؽٌره (…مسإول له ارادة تحترم)الذاتً وفً استعمال العقل، ألنه ؼاٌة فً ذاته 

إألا أن الحرٌة التً . والحرٌة هنا ال تتحقق إال بتجاوز الفرد لالستبداد واالرهاب الدٌنً الكنٌسً
                                                           
1 Nancy Fraser : qu’est-ce que la justice sociale ? ,Reconnaissance et 

redistribution. P 145 
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نادت بها األنوار تطرح فً نظر هابرماس مسؤلة الحق، وما ٌستلزمه األمر من إعادة بناء 

 .للعالقة بٌن الفضاء العمومً السٌاسً والحق، وما جاء متؤخرا فً مشروع هابرماس

 

  يورغن الهابرامس وتنظريه للفضاء العام :المبحث الثاني 

 النقدٌة، مبدع نظرٌة فرانكفورت كفٌلسوؾ ألمانً معاصر واحد من أهم ورثة مدرسة هابرماس

الفعل التواصلً كإطار لنقد العقل بالنسبة له، وكتجسٌد من خاللها للعقل التواصلً، الذي حاول 

من خالله ان ٌتجاوز اإلشكاالت التً تعترض العقل اإلنسانً بصفة عامة، والتً تجلت بوضوح 

بعد التطور الهائل الذي حصل فً العلوم التقنٌة، التً أصبحت متحكمة فً العقل البشري لدرجة 

أنها سٌطرت علٌه وعلى تفكٌره، وٌعتبر الفضاء العمومً كؤحد أكثر األماكن التً ٌتم فٌها 

التواصل بٌن مختلؾ الفاعلٌن، بحٌث ٌتم الّتجسٌد فٌه لمختلؾ النماذج الفكرٌة والعقلٌة 

ٌعتبر موضوع الفضاء العمومً من المواضٌع األولى التً تطرق . واألٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة

 ٌحمل نفس 1978فً كتاباته وقد خصص لهذا الموضوع كتاب أصدره سنة  هابرماس إلٌها

 حلبة النقاش العام التً تدور فٌه المساجالت هابرماسوٌمثل الفضاء العمومً فً نظر )االسم، 

)وتتشكل فٌها اآلراء و المواقؾ حول القضاٌا التً تجسد اهتمامات الناس وهمومهم
1

ٌرى (.

 بؤن الفكر النقدي قد شرع ٌبحث موضوع الفضاء العمومً اعتبارا من القرن التاسع هابرماس

عشر حٌث بدأت بعض التنظٌرات النقدٌة، بتنفٌذ سٌطرت الدولة والسلطة السٌاسٌة، وأخذ الفكر 

النقدي بتحلٌل السٌطرة والهٌمنة الرسمٌة، سوء المرئٌة منها أو ؼٌر المرئٌة التً تنحى طرٌقا 

ؼٌر مباشر فً تحقٌق الؽرض النهائً للسلطة
2

حدثت تبدالت جذرٌة فً البنً  )، وقد 

االجتماعٌة فً الفضاء العمومً ونشؤ تدخل ذو صفة طردٌة متدرجة بٌن المجالٌن العام 

والخاص، وأخذت السلطة السٌاسٌة بكسب الفرد والعائلة إلى جانبها عبر تقدٌم الكثٌر من 

أو المساعدات على الصعٌدٌن االجتماعً واألسري، فالمعونة المالٌة التً أقرتها " اإلؼراءات "

الدولة أثناء والدة طفل أو ما شابه ذلك قد جعل العائلة منشدة نحو مركز السلطة السٌاسٌة ودفعها 

                                                           
1
 :  اإلسكندرٌة ، مركز دراسات الوحدة العربٌة، الطبعة األولى بالعربٌة(ترجمة فاٌز الصٌاغ )،علم االجتماع، أنتونً ؼدنز 

 511ص 2005
2
  : 156، منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة الرباط، عدد رقم هابرماس واإلرث السياسي الكاننيمصطفى حنفً،   

 35ص .السنة .ذ.ب
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، فالمساعدات " إنسانٌة "ألن تمنح شرعٌة قوٌة لها وتقر بوجودها ودٌمومتها بما أن هذه السلطة 

المالٌة للمواطنٌن والضمان االجتماعً كانت عوامل تكرٌس قوٌة لمشروعٌة السلطة ، قامت 

)بجذب الفرد بشكل متدرج نحو المركز وبالتالً تحقٌق، احتواء كلً للمحٌط االجتماعً العام
1

 .)

لقد اكتسبت العائلة أهمٌة خاصة فً عملٌة االحتواء، فانتقالها التدرٌجً من الفضاء الخاص إلى 

الفضاء العام كان معطى لتؽٌر عالقات اإلنتاج وانتقال التركٌبة االقتصادٌة من مراحل على 

أخرى، وقد طرأ تبدل جذري على الصورة العمرانٌة للمنزل العائلً، فبعد أن كانت المنازل 

متقاربة فً السابق أو متداخلة بسبب اعتماد األسر على بعضها البعض، ؼذت هذه البٌوت فً 

العصر الحدٌث متفرقة ومنفصلة عن بعضها بسبب اعتمادها على المإسسات الحكومٌة والتابعة 

للسلطة، ونرى أٌضا تؽٌر الطبٌعة العمرانٌة للبٌت العائلً من الداخل ، فقد تقلص ماهو فضاء 

عام داخل المنزل، مثل الصالونات الكبٌرة وؼٌرها بسبب ارتباط العائلة بفضاء ومٌدان جدٌدٌن 

. ٌقعان خارج المنزل وٌرتبطان بالسلطة ومإسساتها اإلدارٌة

فالتطور الذي ألؽى الحدود بٌن الفضاء العام والخاص، لم ٌنعكس على العمران المنزلً فحسب، 

بل طال عمران وتخطٌط المدن ثم امتد إلى الفن والنحت والعمارة وتصمٌم دٌكورات المإسسات 

وبشكل مواز للتحول العمرانً، حدث تبدل فً . العامة وأماكن التجمع وااللتقاء بٌن الجمهور

، فانتقال األدب من مرحلته الكالسٌكٌة واإلنسانٌة الشمولٌة إلى مرحلة  طبٌعة الثقافة واتجاهها

، أو فً بعض األحٌان قرٌبة من المباشرة، وقد ساعد تطور الحٌاة  أخرى شبه دعائٌة

،  االجتماعٌة والعالقات بٌن الناس على ظهور موجة من المقاهً والحانات والمنتدٌات األدبٌة

، كما أن بعض المقاهً  فخرج األدب من حلقته األرستقراطٌة الضٌقة إلى فضاء أكثر اتساعا

التً اعتمدت فً السابق على روادها من الرجال أمست اآلن مفتوحة األبواب للجنسٌن ونشؤت 

ن الثقافة فً هذه الفترة قد دخلت مرحلة هابرماس أوٌرى .  منتدٌات أدبٌة وثقافٌة مختلطة عدٌدة

، فظهرت  التبضٌع وؼدت سلعة لٌست فً شكالنٌتها الظاهرة فحسب بل فً محتواها أٌضا

عملٌة اإلنتاج الجماهٌري للكتب مثل كتب الجٌب الرخٌصة الثمن التً تهم المثقفٌن الذٌن 

، فً حٌن بقٌت الطبعات األنٌقة الؽالٌة  ٌهدفون من اقتنائها الحصول على المعرفة مثل الطلبة

                                                           
: ، جامعة الكوٌتاآلداب حولٌات كلٌة -تمهٌد وتعقٌب نقدي -النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورتعبد الؽفار مكاوي،  1

  103ص1993
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الثمن مقتصرة على جمهورها من الطبقات الؽنٌة التً ال تقرأ النص بل تقتنً الكتب ألجل 

. الدٌكور أو لمواكبة الموضة العامة

لقد نجحت الدعاٌة فً العصر الحدٌث من خلق وسٌلة أخرى للتواصل وقامت بتكوٌن مذهب )

، فالدعاٌة حالٌا قد ؼدت واقعا فعلٌا ولٌس  عالئقً جدٌد ، أو نمط واسع وراسخ من االتصالٌة

حتى ... ، فقد شملت كل شًء معطى، ألنها أصبحت بحد ذاتها أساسا ومصدر لمعطٌات جدٌدة

، وذلك عبر تطورها السرٌع  النظام السٌاسً الذي أفرزها قد سقط داخل نطاق احتوائها

)" والمذهل أفقٌا على أرضٌة الواقع السٌاسً وعمودٌا داخل هرمٌة المإسسات
1

.) 

 ذلك أن مناقشة القضاٌا السٌاسٌة أصبحت مرهونة بما ٌدور فً البرلمانات وفً وسائل اإلعالم

، ولم ٌعد   سطوة المصالح التجارٌة واالقتصادٌة وهٌمنة على الصالح العام تجدرت ، فٌم 

، بل ؼدا مصلحة لعملٌات االستمالة  الرأي العام ٌتشكل من خالل النقاشات العقالنٌة المفتوحة

، كما تبدو على سبٌل المثال فً الحمالت الدعائٌة  والتالعب والسٌطرة المفروضة علٌه

 )والتروٌجٌة
2

.) 

وٌرى هابرماس أن اإلجراءات التقلٌدٌة الدٌمقراطٌة مثل البرلمانات واألحزاب، ال تمثل األساس 

 ومن هنا فإن علٌنا إصالح المسارات الدٌمقراطٌة التقلٌدٌة و)الكافً التخاذ القرار الجماعً 

وصحٌح أن وسائل اإلعالم واالتصال الحدٌثة تترك أثارها . تفعٌل التجمعات والهٌئات المجتمعٌة

ؼٌر أن بوسع هذه الثورة اإلعالمٌة االتصالٌة أن تساهم بصورة ... على حٌاتنا المجتمعٌة

)جوهرٌة فً تنمٌة التوجهات والممارسات الدٌمقراطٌة
3

فمن أجل دٌمقراطٌة حقٌقٌة حسب (.  

هابرماس ٌجب توسٌع الفضاء العمومً الذي ٌصلح للمناقشة حٌث ٌتم تطارح القضاٌا السٌاسٌة 

بمعنى أخر )وحٌث ال ٌؽلب االعتبار اإلداري الصرؾ وال ٌطؽى منطق المصلحة االقتصادٌة 

أو ما " منطق الدولة"أو بٌروقراطٌا " منطق السوق"ال ٌهٌمن منطق الجهاز أكان اقتصادٌا 

وحٌث ٌساهم الرأي العام فً بعث االهتمام بالسٌاسة حتى " Raison d‟Etat"ٌدعى بالفرنسٌة 

                                                           
 105 ص،  مرجع سبق ذكره 1

  512  ، مرجع سابق ذكره ،  ص أنتوني غدنز 2 
 726 ص ،  مرجع نفسه3
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ال تتحول الدٌمقراطٌة إلى تكنوقراطٌة ، وحتى ال تؽادر السٌاسة وال ٌتحول الفضاء العمومً 

")إلى فراغ عمومً 
1

.)  

ٌعتبر هابرماس كفٌلسوؾ ألمانً معاصر واحد من أهم ورثة مدرسة فرانكفورت النقدٌة، اذ 

مبدع نظرٌة الفعل التواصلً كإطار لنقد العقل بالنسبة له، وكتجسٌد من خاللها للعقل التواصلً، 

الذي حاول من خالله ان ٌتجاوز اإلشكاالت التً تعترض العقل االنسانً بصفة عامة ، والتً 

تجلت بوضوح بعد التطور الهائل الذي حصل فً العلوم التقنٌة، التً اصبحت متحكمة فً العقل 

البشري لدرجة أنها سٌطرت علٌه وعلى تفكٌره ، وٌعتبر الفضاء العمومً كؤحد أكثر األماكن 

التً ٌتم فٌها التواصل بٌن مختلؾ الفاعلٌن ، بحٌث ٌتم الّتجسٌد فٌه لمختلؾ النماذج الفكرٌة 

. والعقلٌة واألٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة

ٌعتبر موضوع الفضاء العمومً من المواضٌع األولى التً تطرق إلٌها هابرماس فً كتاباته وقد 

 وٌمثل الفضاء العمومً  ،  ٌحمل نفس االسم1978خصص لهذا الموضوع كتاب أصدره سنة 

فً نظر هابرماس حلبة النقاش العام التً تدور فٌه المساجالت وتتشكل فٌها اآلراء و المواقؾ 

حول القضاٌا التً تجسد اهتمامات الناس وهمومهم
 

)
2

 .) 

ٌقوم بالدرجة األولى بمهمة المراقبة كما ٌمكن أن ٌمنع بواسطة النقد  )فالفضاء العمومً 

" العمومً إمكانٌة القٌام بمشارٌع ؼٌر متالئمة مع القواعد العامة
 

)
3

 وكتاب الفضاء العمومً .)

قدم رصدا تحلٌلٌا وتارٌخٌا موثقا لمسار الدعاٌة من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر، 

تناول فٌه تطور فكرة الرأي العام وتكون اإلرادة الدٌمقراطٌة وكٌؾ نشؤت مع نشؤة الرأسمالٌة ، 

بحٌث صبؽت فكرة الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة على نموذج العالقات بٌن المشتري والبائع فً السوق، 

حتى أدت الدعاٌة فً العصر الحاضر إلى االحتواء الكلً للرأي العام، وإفراغ الوعً الفردي 

والجماعً من وظٌفته النقدٌة الفعالة، وٌرجع التدهور الذي أصاب هذه األفكار إلى هٌمنة القوى 

ذات المصلحة على صنع القرارات السٌاسٌة التً تصدر عن التفهم والتواطإ بٌن تلك القوى، ال 

كالصحافة واإلذاعة "عن الحوار والنقاش العقلً الحر ، كما ٌرجع إلى سٌطرة وسائل اإلعالم 

                                                           
1
 منشورات كلٌة اآلداب -قراءة فً الفكر السٌاسً والحقوقً عند هابرماس-،   دولة الحق ونظرية المناقشة عبد العلً معزوز  

 11 ص .156الرباط ، عدد 
   

2
  511ص  : 2005، ترجمة فاٌز الصٌاغ، مركز دراسات الوحدة العربٌة، الطبعة األولى بالعربٌة علم االجتماعأنتونً ؼدنز،  
ص  : 156، منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة الرباط، عدد رقم هابرماس واإلرث السياسي الكاننيمصطفى حنفً ،  3

35.  
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التً تسخر لخدمة المصالح التجارٌة والتسلٌة والترفٌه ال ..." المرئٌة والمسموعة ، االنترنت

)للتثقٌؾ والتواصل وتدعٌم الوعً الحر
1

.) 

 "النمووج الليبرالي" بنية الفضاء العمومي-2

ذلك أن الدولة تسعى إلى . ٌشدد هابرماس على وجود تعارض بٌن الدائرة العمومٌة والدولة

ضبط العالقات وتطوٌر وسائل الهٌمنة والسٌطرة على الرأي العام وتوجٌهه نحو أهدافها 

، فً حٌن أن دور الفضاء العمومً ٌقتصر (موظفًة كل الترسانة القانونٌة وكل وسائل الدعاٌة)

 ًٍّ أساساً على نقد آلٌات السٌطرة والهٌمنة، معتمداً فً ذلك على العقل وحده، لبناء رأيٍ عموم

تلعب اآلراء العمومٌة دور الوساطة بٌن حاجات “: قادٍر على لعب دور الوساطة حٌث ٌقول

 .”المجتمع والدولة

وٌعمل هابرماس على بٌان هذٌن النمطٌن من العمومٌة من خالل استقصاء الفعل السٌاسً، 

 : ٌخترقها نمطان من الفعل19 و18مشدداً على أن العمومٌة فً أوروبا القرنٌن 

الفعل السٌاسً الشرعً والعلنً الذي ٌعبر عن موقؾ توافقً مع الدولة، والذي ٌتفادى كل  ••

 مواجهة بٌن الدولة والمجتمع المدنً

الفعل السٌاسً السري وؼٌر القانونً وؼٌر المعترؾ به من طرؾ الدولة، وهو فعل مقموع  ••

وهذا التمٌٌز هو الذي حاولت أن تفّسره الماركسٌة . ومضاد لسلطة الدولة وٌطالب بتؽٌٌرها

بالصراع الطبقً، ألن المواقع االجتماعٌة واالقتصادٌة هً التً تحدد طبٌعة المصلحة، وتحدد 

 .المعاٌٌر التً بموجبها ٌتم االرتقاء االجتماعً

السلطة السٌاسٌة السائدة والحاكمة ، ثم السلطة : ٌخترق الفضاء العمومً نوعان من السلطة 

التً تنبع من الدٌنامٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة ، أي السلطة ؼٌر المعترؾ بها 

مإسساتٌاً، وال تمثل فً المإسسات الرسمٌة، وٌقصد بها كل أنواع الحركات االجتماعٌة 

 .التقلٌدٌة والجدٌدة-والسٌاسٌة واالقتصادٌة الكالسٌكٌة

إذا كانت السلطة السٌاسٌة الرسمٌة تتدخل فً الفضاء العمومً بشكل شرعً وقانونً وتنظم 

المواطنٌن وتضمن لهم ممارسة حقوقهم السٌاسٌة واالجتماعٌة وكل ما ٌتعلق باالستقرار والسلم، 

الحكومٌة تعمل على ممارسة الضؽط لتحقٌق المزٌد من /فإن السلطة المضادة أو ؼٌر الرسمٌة
                                                           

1
: 1993 ، حولٌات كلٌة االداب، جامعة الكوٌت تمهيد وتعقيب نقدي: النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت.عبد الؽفار مكاوي  

 91ص 
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المكتسبات، وهً سلطة تستمد مشروعٌتها من طبٌعة مطالبها السٌاسٌة واالجتماعٌة 

واالقتصادٌة التً ترفعها لضمان انخراط أوسع للمواطنٌن ، وبذلك تكون هذه السلطة أو قوة 

الضؽط هذه ضرورٌة فً حٌوٌة الفعل السٌاسً وحركٌة المجتمع وحٌوٌته، ذلك أن السلطة 

الرسمٌة التً تستؽل كل الموارد وكافة الوسائل واإلمكانات لضمان رأي عام ٌنسجم وأهدافها 

العملٌة والنظرٌة، ال تستطٌع ضمان االستمرارٌة والدوام إال بوجود هذه المعارضة الخارجٌة، 

على الرؼم من أن هذه األخٌرة ٌنبؽً أن تبقى من وجهة نظر رسمٌة محدودة التؤثٌر، وأال تمتّد 

 .قوتها وهٌمنتها إلى كل الدٌنامٌة المجتمعٌة لتخلق بذلك تهدٌدا للسلطة الرسمٌة

وٌشدد هابرماس على أن الدٌنامٌة االجتماعٌة تخترقها ثالث وسائط مباشرة توظؾ بهذا القدر 

 :أو ذاك إلضفاء المشروعٌة على الفعل

 السلطة كوسٌط توظفه الدولة والمجتمع السٌاسً*

 المال كوسٌط ٌستعمله النسق االقتصادي أو مجال التبادالت االقتصادٌة والتجارٌة والمالٌة*

 الفعل التواصلً كوسٌط ٌستعمله المجتمع المدنً الفعال فً الفضاء العمومً *

وتعمل الدولة على تحوٌر الوظٌفة النقدٌة للفضاء العمومً وتوجٌهه وتوظٌفه توظٌفا اٌدٌولوجٌا 

ألن النقد من منظور الفعل السٌاسً الرسمً ٌمارس داخل مإسسات . وسٌاسٌا لتحقٌق مصالحها

الدولة ولٌس خارجها، مما ٌعنً عملٌاً أن تؤطٌر الممارسة السٌاسٌة بالقوانٌن واألعراؾ ٌإدي 

إلى التحكم فً الوظٌفة النقدٌة لهذه الممارسة فً سبٌل إعادة انتاج نفس عالقات اإلنتاج ، بحٌث 

توظؾ الدولة األحزاب والنقابات والجمعٌات واألفراد ودور النشر والتوزٌع ووسائل االعالم 

ولبٌان هذا األمر ٌعود هابرماس إلى . وكل المإسسات الثقافٌة لتوجٌه الرأي العام لصالحها

جمهور القراء أو الفئة : القرن الثامن عشر لٌجد أن العمومٌة فً االصطالح الفرنسً تفٌد

)االجتماعٌة المثقفة التً تمتلك القدرة على استعمال العقل استعماالً عمومٌاً 
1

، إال أن هذا ( 

االستعمال لم ٌتخذ أشكاالً شرعٌة مإسساتٌة بل ظل سرٌاً فً ظل الصراع القائم بٌن البرجوازٌة 

والنظام اإلقطاعً الذي ال ٌزال مهٌمناً على الفكر، وظلت تلك  (الطبقة الثالثة)الصاعدة 

الممارسة السرٌة الستخدام العقل محصورة بٌن أشخاص خصوصٌٌن لم ٌجدوا بعد طرٌقهم الى 

، وذلك بالنظر إلى الهٌمنة الكلٌة للسلطة السٌاسٌة على (أي معزولٌن فً الصالونات)الجمهور 

                                                           
1
 91ص ، مرجع سبق ذكره ، عبد الغفار مكاوي  
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مجاالت التداول والنقاش التً لم تظهر علناً إال بعد صراٍع مرٌر، فمجتمع البالط ٌقؾ أمام 

وهكذا ٌمكن القول إن العمومٌة فً تلك الفترة كانت . تحرك مجال العائلة البرجوازٌة الضٌق

وسنحاول أن نركز أكثر على دور . سرٌة نظراً لكونها مستهدفة من قبل السلطة السٌاسٌة-داخلٌة

 كاننحركة التنوٌر فً الدفاع عن العمومٌة بمعنى استعمال العقل استعماالً عمومٌاً الذي طوره 

. تحدٌداً 

 :الفضاء العمومي البرجوازي عند هابرماس-3

مع بداٌة العقد األخٌر من القرن الماضً تناسل النقاش حول الفضاء العمومً ودوره فً بناء 

ولقد شكلت مساهمة الفٌلسوؾ األلمانً المعاصر . الدٌمقراطٌة وإعادة النظر فً الفعل السٌاسً

أولى المساهمات التً دشنها فً بداٌة الستٌنٌات  Jürgen Habermas يورغن هابرماس

معرفٌة من -وبالنظر إلى ملحاحٌة النظر فً هذا المفهوم من زاوٌة نظرٌة. من القرن الماضً

ملموسة من جهة أخرى، ارتؤٌنا أن نقارب هذا المفهوم منطلقٌن من -جهة ومن زاوٌة ممارساتٌة

رإٌة هابرماس الذي ٌعتبر المإسس الحقٌقً للعالقة بٌن الفضاء العمومً والدٌمقراطٌة وذلك 

االستعمال )ولمبدأ العمومٌة الذي وضعه هذا األخٌر    E. Kantمن خالل قراءته لكانط

، ومن رإٌة بعض الفالسفة النقدٌٌن المعاصرٌن الذٌن حاولوا بٌان أن رإٌة (العمومً للعقل

، ذلك أن مهمة (مدرسة فرانكفورت)هابرماس ال عالقة لها بالنظرٌة النقدٌة التً ٌنتمً إلٌها 

الفلسفة االجتماعٌة هً النظر فً الواقع كما هو من أجل َتلَمُّس كافة عناصر الفعل االجتماعً 

الستشراؾ المستقبل، وما ٌعنٌه ذلك من كون النظرٌة النقدٌة أساس أي بناء فلسفً جدٌد ٌروم 

المساهمة بهذا القدر أو ذاك فً بناء رإٌة وجودٌة للواقع وللممارسة االجتماعٌة خالٌة من 

 .الشطحات المٌتافٌزٌقٌة والتخٌالت واألوهام التً صار العقل المعاصر وكراً لها

ٌستمد هابرماس مشروعٌة خطابه الفلسفً من إرث مدرسة فرانكفورت من جهة، ومن قٌمة 

مساهماته الفلسفٌة الثاقبة النظر من جهة أخرى، بحٌث ال ٌكاد ٌفلت من تؤثٌره كل من ولج 

عالمه الفلسفً والسٌاسً من بابه الواسع، على الرؼم مما تطرحه بعض أفكاره السٌاسٌة حول 

 .القضاٌا العالمٌة الراهنة من تساإالت عمٌقة

وتكمن جدة مساهمة الفٌلسوؾ النقدي فً إعادة نظره فً بنٌة المفاهٌم الرائجة آنذاك فً حقل 

 leحول مفهوم المٌدان العام   H. Arendtالفلسفة السٌاسٌة، وعلى األخص تصور حنا أرندت
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demain public  الذي صاؼته أواخر الخمسٌنٌات، والسعً وراء بناء تصور بدٌل وفهم

مؽاٌر ٌؤخذ بعٌن االعتبار متطلبات المرحلة من أجل التؤسٌس لفعل سٌاسً ألمانً جدٌد ٌنسجم 

وٌحاول هابرماس فً قراءته ألرندت العودة إلى مساهمة الفٌلسوؾ . ومرحلة ما بعد النازٌة

 le conflit des „صراع الكلٌات’األلمانً إٌمانوٌل كانط التً صاؼها فً كتابه 

facultiesما هً األنوار؟: وفً مقالته الشهٌرة جواباً على سإال qu‟est-ce que les 

lumières? 

ٌنطلق هابرماس من واقع ألمانٌا ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، وما تقتضٌه الشروط السٌاسٌة 

من التؤسٌس لمشروع مجتمعً ٌتجاوز الكوارث التً تسببت فٌها النازٌة، وهً المرحلة التً 

حرم )ُتْنَعْت بما بعد النازٌة، حٌث خاض صراعاً مرٌراً ضد بقاٌا النازٌة فً الجامعة األلمانٌة 

، ومساهمة الفالسفة المعاصرٌن فً التنظٌر للفكر النازي، وعلى األخص (حتى من التدرٌس

، التً خص لها هابرماس حٌزاً كبٌراً فً إنتاجاته الفلسفٌة Heideggerهايدجرمساهمة 

)"الالحقة
1

). 

ٌنسجم هم هابرماس السٌاسً مع مٌوله الفلسفٌة والمعرفٌة بحٌث مكنته معاشرته وعمله مع 

االشتراكٌة ’فالسفة الجٌل األول لمدرسة فرانكفورت من تقوٌة ممانعة نقدٌة للفكر النازي 

، وتدخل بشكل مباشر فً النضال الطالبً الٌساري الذي خبره ونظر له فً مرحلة ‘القومٌة

الخمسٌنٌات وعٌاً منه بؤهمٌة النضال السٌاسً الذي ٌقوم به الطالب الٌسارٌون آنذاك فً 

 .الجامعة

من الصعوبة اإللمام بكل حٌثٌات صعود هابرماس وبالسٌاق العام والخاص الذي جاءت فٌه 

: الفضاء العمومً’ونكتفً بالقول أن كتابه . مساهمته فً بناء تصور جدٌد للفضاء العمومً

 هو أطروحة 1962الذي نشره سنة ‘ أركٌولوجٌة العمومٌة كبعد مإسس للمجتمع البرجوازي

بعد أطروحته االولى حول شٌلنج التً ماربورغ  بجامعة 1961الدكتوراه الثانٌة التً قدمها سنة 

 على شكل بحث ضخم فً العلوم السٌاسٌة واالجتماعٌة تناول فٌها موضوع 1954أنجزها سنة 

األركٌولوجٌا االجتماعٌة والتارٌخٌة للرأي العام كنمط من الهٌمنة المإسساتٌة داخل المجتمعات 

 .البرجوازٌة الحدٌثة والمعاصرة
                                                           
1
  Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, trad. R. Rochlitz et C. 
Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1997 ,P 200 
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وٌنتمً هذا الكتاب الى المرحلة األولى من تطور فكر هابرماس الفلسفً والسٌاسً، أي المرحلة 

 فً نهاٌة أدورنوالتً احتك فٌها بالجٌل األول من مدرسة فرانكفورت حٌث اشتؽل مع 

الخمسٌنٌات وتمرس فً معهد العلوم االجتماعٌة، أي مرحلة أعلن فٌها هابرماس انتماءه إلى 

الفلسفة الماركسٌة من وجهة نظر مدرسة فرانكفورت التً أعادت النظر فً الماركسٌة، وهو 

من خالل  Après Marx„بعد ماركس’األمر الذي أنجزه أٌضا هابرماس نفسه فً كتابه 

ونشٌر الى أهمٌة هذه المرحلة ألن أؼلب الدراسات أولت . قراءاته الجدٌدة لفلسفة كانط وهٌجل

عناٌتها للمرحلة الثانٌة من تطور فكر هابرماس أي مرحلة العقالنٌة التواصلٌة التً دشنها فً 

 .، بهدؾ تجدٌد النظرٌة النقدٌة‘الفعل التواصلً’بداٌة الثمانٌنات بنظرٌته حول 

إن التفكٌر فً الفضاء العمومً هو تفكٌر فً الشرط اإلنسانً الحدٌث فً أبعاده االجتماعٌة 

 :والسٌاسٌة وتحوالته التارٌخٌة، أي تفكٌر فً

 اندماج الفرد فً المجتمع 

 مشاركة الفرد المواطن فً الحٌاة العامة والسٌاسٌة 

  السلطة السٌاسٌة"مساهمة الفرد فً تعزٌز الدٌمقراطٌة" 

وهً العناصر األساسٌة التً شؽلت هابرماس منذ وقت مبكر إلى اآلن، بحٌث قدم مساهمات 

 .عدٌدة من أجل تحقٌق ذلك االندماج وتلك المشاركة والمساهمة

تثٌر الصالت الوثٌقة بٌن الفضاء العمومً والمجتمع المدنً إشكاالت سٌاسٌة ستقود فً الفلسفة 

السٌاسٌة المعاصرة إلى التمٌٌز بٌن المجال الذي ٌشمل الدولة ومإسساتها من جهة؛ وبٌن 

وفً . المٌدان الخاص الذي ٌتصل بالحٌاة الشخصٌة لألفراد وحقوقهم المدنٌة من جهة أخرى

اآلن ذاته فإن بحث مفهوم العمومٌة ٌقتضً التسلح بؤكثر من مجال معرفً واحد، وقد اقتصر 

على التارٌخ والسوسٌولوجٌا معتبرا أن مفهوم الفضاء العمومً مفهوم تارٌخً ومقولة تارٌخٌة 

تستوجب البحث فً شروط قٌامها وتطورها التارٌخً، ممٌزاً فً هذا التارٌخ بٌن الفضاء 

)"العمومً العامً والفضاء العمومً الذي ٌستند إلى النخبة
1

)  

وقد عمل على تحدٌد القٌمة السٌاسٌة والنظرٌة لهذا المفهوم معاً، وتتبع تطوره فً تارٌخ الفلسفة 

مركزاً على االنتعاشة الحقٌقٌة للفضاء العمومً فً القرن الثامن عشر بؤروبا ، والذي ساهمت 

                                                           
1
 Ibid .P 201 
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وحاجتها إلى هذا الفضاء لتجاوز النظام  (الطبقة البرجوازٌة)فٌه الطبقة الثالثة الصاعدة 

الصالونات ، الجرائد والمجالت : اإلقطاعً ، حٌث رصد كل مجاالت االستعمال العمومً للعقل

، النقاشات العمومٌة المنتشرة آنذاك والمترافقة مع النمو االقتصادي وصعود البرجوازٌة إلى 

 .مستوى اإلنتاج وتطور الرأسمال الصناعً والمالً

ووقؾ فً اآلن ذاته على كل الحٌثٌات المتعلقة بنمو العقل العمومً والحاجة إلى أدوات الدعاٌة 

التً استعملتها البرجوزاٌة من أجل توجٌه المجتمع وقٌادة العقل نحو التحرر من سٌطرة الفكر 

مبٌناً الدور االجتماعً والسٌاسً للفضاء العمومً فً نشر الفكر اللٌبرالً . القرسطوي ومخلفاته

الصاعد لتعزٌز الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة التً كانت بالفعل فً تلك المرحلة نظرٌة ثورٌة تستجٌب 

ففً اقتران ظهور الفضاء . لطموح الطبقة البرجوازٌة وحاجتها إلى االنعتاق من الفكر الظالمً

العمومً بوالدة الدولة الحدٌثة وتحدٌداً مع الثورة الفرنسٌة، التً أدمجت الطبقة المتوسطة فً 

مناقشة وتدبٌر قضاٌا الشؤن العام خاصة المشاركة فً البرلمان، رد على حنا أرندت التً تإكد 

أن والدة الفضاء العمومً تمتد جذورها التارٌخٌة إلى الٌونان، إاّل أن نشؤة الفضاء العمومً 

 .تّمت مع الدولة الحدٌثة

 :أركٌولوجٌة العمومٌة – 1

 : لرصد داللة مفهوم الفضاء العمومً من جهةألركيولوجياٌوظؾ هابرماس مفهوم ا

 ًتكونه التارٌخ 

 ًتحوالته المرتبطة بالوضع االقتصادي واالجتماعً والسٌاس 

 الحوار، الحجاج، اإلقناع؛ أي دوره التواصلً: وظٌفته األساس 

 تفاعله مع عناصر البنٌة العامة للمجتمع البرجوازي 

  ارتباطه بالرأي العام، وطرق اشتؽاله، واستعمال الجمهور للعقل استعماالً عمومٌاً كان أم

القوة "أو ضد السلطة  (االستٌالب والخضوع والهٌمنة)ؼٌر عمومً، إّما فً اتجاه قبول السلطة 

 ."المضادة

ٌّز مع هابرماس بٌن مفهوم العمومٌة ومفهوم الدائرة العمومٌة  sphère publique هكذا نم

إن “: حٌث ٌقول. ألن هذه األخٌرة هً مجال تشكل الرأي العام النقدي الذي ٌوظفه الجمهور

فالعمومٌة . ”موضوع الفضاء العمومً هو الجمهور باعتباره حامل رأي عام ذي وظٌفة نقدٌة
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ٌّر تلك . تشٌر فً بعض معانٌها إلى المإسسات العمومٌة الخاضعة لسلطة الدولة فالدولة تس

المإسسات تسٌٌراً بٌروقراطٌاً وتتحكم فٌها قانونٌاً وفق التشرٌعات السٌاسٌة والبرامج الفوقٌة 

 .لضمان وظٌفتها المتمثلة فً ضمان الخدمة العمومٌة للمواطنٌن

وفً معرض بٌانه لداللة مفهوم الفضاء العمومً ٌبرز هابرماس الفرق بٌن العمومٌة ومفهوم 

التً تفٌد آلًٌة من آلٌات التؤثٌر فً الرأي العام، التؤثٌر فً المعٌش وعلى  la publicité الدعاٌة

. عقول األفراد عبر التحاٌل والكذب والتؽلٌط وتشوٌه وتزٌٌؾ الحقائق عبر وسائل االعالم

 (أي االستخدام أو التموٌه) la manipulationوتهدؾ الدولة من الدعاٌة إلى التحكم السٌاسً

والحاجٌات التً  (الحكومٌة)فً المجال العمومً لتحقٌق التطابق بٌن برامج السلطة السٌاسٌة 

لذلك فالدعاٌة إذن أداة تستخدمها الدولة الحدٌثة لتوجٌه عقول الناس . ٌطالب بها الشعب

 .وصناعتها والتحكم فٌها وإفراؼها من أي محتوى نقدي

 :اتخذ مفهوم الفضاء العمومً دالالت عدٌدة ومتنوعة نجملها فٌما ٌلً

أي نمط اجتماع االفراد فً المدٌنة وكٌفٌة تنظٌمهم لشإونهم ولكٌفٌة استعمالهم : سٌاسٌة - 1

 لمواهبهم الذهنٌة والجسدٌة؛

ألنه ٌمثل مسحا لكل البنٌات االجتماعٌة من جهة مكوناتها ووظائفها وكٌفٌة تفاعل : اجتماعٌة -2

 عناصرها؛

ألن الفضاء العمومً هو أٌضا مجال لتبادل السلع والبضائع وحل مشكالت : اقتصادٌة -3

التوزٌع ، وٌشمل مختلؾ عالقات االنتاج واالستعمال والتبادل ولطبٌعة اشتؽالها تحررا أم 

 (وهو فضاء المجتمع المدنً)اؼترابا 

حٌث تتبع … وٌتعلق األمر هنا باإلنتاجات الرمزٌة اللؽوٌة واألدبٌة والفكرٌة : ثقافٌة ••

هابرماس حركة الصالونات األدبٌة ودور البرجوازٌة كؤفراد خصوصٌٌن لعبوا أدوارا هامة فً 

 …الصراع بٌن الطبقة الثالثة وبقاٌا االقطاعٌة

فالفضاء العمومً ٌحتاج إلى توجٌه االنسان لذاته فكرا وعمال، وهو ما لٌس ممكنا إال : اثٌقٌة ••

بفضل معاٌٌر إثٌقٌة معٌنة سٌحددها هابرماس فٌما بعد فً قواعد أخالقٌات المناقشة، دون أن 

ننسى حقٌقة الفعل اإلنسانً من جهة منطلقاته ، وؼاٌاته وأسالٌب مداولته مع االخر بخصوص 

 الشؤن العام؛
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تربة الوجود المشترك من أجل العٌش : وتتعلق بالمجال الذي ٌوجد فٌه الكائن : أنطولوجٌة ••

فوجود الفرد داخل الفضاء العمومً هو وجود الكائن داخل مجال مإسس على مبادئ . المشترك

والفرد ٌتمتع فً هذا الفضاء بكل حرٌاته المتاحة والتً تنسجم . ومحكوم بقٌم حارسة لإلنسانٌة

 .مع العقل من أجل تنظٌم هذا المجال تنظٌما محكما ٌجعله متؤرجحا بٌن المجتمع والدولة

قضاٌا التواصل والعالم )اهتم هابرماس بالفضاء العمومً بما هو فضاء لقضاٌا الشؤن العام 

علٌها وٌمارسها كاملة، فال ( الفرد)، ففٌه ٌتم اإلعالن عن المواطنة وٌرّبى فٌه المواطن (المعٌش

معنى للفضاء العمومً ما لم ٌكن مجاالً لممارسة المواطنة وللفعل السٌاسً الدٌمقراطً المبنً 

على الحوار وتبادل اآلراء وصٌاؼة الرأي العام المضاد للسلطة لبناء قوة مضادة للدولة، فإذا 

كانت الحركات االجتماعٌة الجدٌدة قوة مضادة فً وجه السلطة بمختلؾ أنواعها، فإنها بذلك 

تسعى إلى بناء سلطة نقٌض بمثابة حارس لقٌم الكونٌة، والمحافظة على كٌنونة الفرد بما هو 

)"كائن اجتماعً وسٌاسً 
1

). 

تندرج إشكالٌة الفضاء العمومً ضمن إشكال العالقة بٌن الدولة والمجتمع المدنً، ألن التفكٌر 

فً الفضاء العام هو تفكٌر فً الممارسة اإلنسانٌة وؼاٌاتها فً أبعادها السٌاسٌة والتارٌخٌة 

واالجتماعٌة، وتفكٌر فً أدوات اندماج الفرد فً المجتمع ومشاركته فً الحٌاة االجتماعٌة وفً 

الممارسة السٌاسٌة، أي فً الدٌمقراطٌة كفعل، وما تقتضٌه من وسائط تواصلٌة تحتاج إلى أطر 

وهو ما قاد تفكٌر هابرماس فً النموذج اللٌبرالً . أخالقٌة لتحقٌق اإلجماع والتنازل فً الرأي

للفضاء العمومً الذي تشكل فً المجتمع البرجوازي األوروبً خالل القرنٌن الثامن عشر 

والتاسع عشر، حٌث تدخلت البرجوازٌة عبر الدعاٌة لتنمٌط الوعً ولتحقٌق السٌطرة الكلٌانٌة 

على نمط الوجود الفردي من خالل تشكٌل وصناعة الرأي العام، وهو األمر الذي انطلق منه 

كارل ماركس فً بحثه لألٌدٌولوجٌا كوعً زائؾ تروم منه البرجوازٌة السٌطرة على العقول، 

فالطبقة المسٌطرة فً نظر كارل . عبر التضلٌل والدعاٌة لتحقٌق ؼاٌاتها وأهدافها االستؽاللٌة

ماركس ال ٌمكنها أن تحقق مرامٌها إال باالعتماد على أدوات التعمٌة والتموٌه والتشوٌه التً 

-تضلل الوعً الفردي، وهكذا مٌز ماركس بٌن أدوات السٌطرة والتحكم والهٌمنة المادٌة

 ، وبٌن أدوات االحتواء ؼٌر األيديولوجي-الماديالمباشرة والتً ٌلخصها فً كل أشكال القمع 

                                                           
1
  Ibid  , P 202 
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المباشرة والرمزٌة والتً تعمل على إدماج الفرد فً المجتمع عبر أدوات التنشئة االجتماعٌة 

، وما تقتضٌه التراتبٌة االجتماعٌة فً المجتمع الطبقً من احترام (األسرة، المدرسة، العمل)

وتظل تلك األدوات فً نظر . لقواعد االنضباط العام لضمان استمرارٌة الحٌاة االجتماعٌة

ماركس محكومًة بتوطٌد سٌطرة الطبقة البرجوازٌة على أدوات ووسائل االنتاج عبر تدجٌن 

من هنا استخلص هابرماس ، كما رأٌنا مع ماركس ، أن التحوالت . قوى االنتاج واستالبها

الكبرى فً الفضاء العمومً البرجوازي مرتبطة بتطور عالقات اإلنتاج وأشكال التبادل ووسائل 

 .التواصل

 :نمطان من العمومٌة  

فً معرض بحثه عن تحدٌٍد لمضمون العمومٌة ٌرصد هابرماس شكلٌن من أشكال العمومٌة 

 :، حٌث مٌز بٌن19 و18التً اخترقت المجتمع األوروبً فً القرنٌن 

 عمومٌة نقدٌة حاملة لرأي عام نقدي •

عمومٌة دعائٌة خاضعة لوسائل اإلعالم الرسمٌة وموجهة من طرؾ الدولة لكل المواطنٌن  •

 وفق أؼراضها

ومنه حاول تبرٌر جملة الخالصات  التً توصل إلٌها فً بحثه للعمومٌة إلى العودة إلى الٌونان 

مشدداً على أن الفصل بٌن المجال الخاص والمجال العام لم ٌظهر إال فً العصر الحدٌث، حٌث 

تشكل المجتمع الرأسمالً والطبقة البرجوازٌة التً نشؤت تدرٌجٌا داخل األنظمة القدٌمة 

، وتمٌزت البرجوازٌة بدفع الفضاء العمومً إلى الظهور كفضاء سٌاسً هدفه (اإلقطاعٌة)

الثقافٌة، الفكرٌة، )التحرر من بقاٌا اإلقطاعٌة عبر الصراع األٌدٌولوجً فً كل المجاالت 

التطورات - كارل ماركسكما هو الحال لدى -، وٌرجع هابرماس (الفلسفٌة، العلمٌة، االقتصادٌة

إلى التؽٌرات الجارٌة فً  (الدعاٌة عبر وسائل االعالم)الحاصلة على الصعٌد األٌدٌولوجً 

محاوالً استثمار هذه . أي خضوع البنٌة الفوقٌة للبنٌة التحتٌة: (االقتصاد)التجارة الرأسمالٌة 

المقاربة لبحث أثر عالقات اإلنتاج، وأشكال التبادل ، ووسائل التواصل ، فً ظهور النمط 

]" اللٌبرالً للفضاء العمومً البرجوازي 
1

]. 

                                                           
1
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التً بٌنت أن إحدى ممٌزات " حنا أرندت" ٌتوجه هابرماس فً تحلٌله للعمومٌة إلى نقد فكرة

الحداثة السٌاسٌة هً التمٌٌز بٌن العمومً والخصوصً ؛ فكل أنشطة االنسان وممارساته 

الٌومٌة، كالعمل واألسرة والدولة محددة بانفصال المجال العمومً السٌاسً عن 

إال أنها لم تركز جهدها على المجتمع الرأسمالً األوروبً . المجااللخصوصً أي دائرة األسرة

ودورها فً تداول الشؤن العام  (الجرائد)كما فعل هابرماس، ولم تبحث فً مسؤلة االعالم 

ومناقشة قضاٌاه ومشاكله، حٌث تإكد أنه ال وجود للحرٌة خارج هذا الؽٌاب للفضاء العمومً ، 

ما دامت الحرٌة هً أساس هذا الفضاء بما هو فضاء عمومً مشترك ٌتحقق فٌه االلتقاء 

أي أن الفضاء العمومً هو شرط إمكان الحرٌة . واإلجماع والحرٌة بواسطة القول والفعل

فاإلؼرٌق بالنسبة لها هم من اكتشؾ هذا البناء . (خاصة لدى اإلؼرٌق)والحقٌقة ونمط التفكٌر 

كمركز للقرار  l’Agora دور األغوراوتحدٌداً )المدٌنة -األصٌل للفضاء العمومً حٌث الدولة

وممارسة السلطة السٌاسٌة المباشرة، وهنا ٌتوجب االنتباه أٌضاً إلى قوة الحجة واإلقناع 

الخطابً ألن اإلنسان ال ٌتحرر إال حٌنما ٌمارس السلطة على اآلخرٌن وحرٌته مشروطٌة 

 .باآلخرٌن وبتواجده فً العالم

ٌمكن أن ٌفهم المجال العمومً “: وفً تعرٌفه الدقٌق للفضاء العمومً ٌقول هابرماس

البرجوازي ، أوالً وقبل كل شًء، باعتباره مجاالً لمجموعة من الناس الخاصٌن المجتمعٌن فً 

وهإالء الناس ٌطالبون بهذا المجال المقنن والمنظم من طرؾ السلطة ، ولكنهم . شكل جمهور

ٌطالبون به مباشرة ضد السلطة نفسها ، لكً ٌتمكنوا من مناقشتها حول القواعد العامة للتبادل ، 

وحول مٌدان تبادل البضائع والعمل االجتماعً ، وهو مٌدان ٌبقى خاضعاً بشكل أساسً ولكن 

)أهمٌته أصبحت ذات طبٌعة عمومٌة
1

 إال أن هذا التعرٌؾ ٌطرح صعوبة أساسٌة تتعلق (.

بالتناقض الصرٌح الذي ٌخترق الدائرة العمومٌة، والذي ٌستند إلى أن هذه الدائرة تمثل بنٌة 

منظمة من قبل سلطة الدولة التً تتدخل ألجل فرض وضبط قواعد وآلٌات وبنٌات السوق ، 

وفً نفس الوقت تتضمن رأٌاً ٌحمله الجمهور . وتوجٌه الرأي العام نحو تحقٌق ؼاٌاتها الكبرى

 . ذا وظٌفة نقدٌة كما رأٌنا سلفاً 

 

                                                           
1
 Ibid  , P 204 
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تمهيد 

 منذ قديم الزمان مر على أذهان العامة عدة تعاريف للسوق من بينها أنه يمثل المكان الذي يتجسد

فيه تحويل السلع والخدمات وتحديد السعار بين فئة المشترين والبائعين .

 ولقد سعى الكثير من علماء القتصاد تحديد تعريف مجمل للسوق وأنواعه وهياكله وكيفية تحديد

 السعار داخله , ومن خلل الدراسة القتصادية وصلنا إلى أنه عملية ضرورية تساعد على

. متابعة تطورات العرض والطلب بين المنتج والمستهلك من أجل تحقيق التوازن

 المبحث الول :الطار المفاهيمي للسوق:

مفهوم السوق :-1-1 

 حسب الزاوية التي ينظر منها -من المنظور القتصادي: السوق هو التقاء عرضيعرف السوق 

 مع الطلب للسلع و الخدمات و رؤوس الموال.و يعرف كذلك على انه المكان أو التنظيم الذي

 يمكن البائعين و المشترين لسلعة معينة التصال يبعضهم البعض نلحظ أن هذا التعريف

  -من المنظور التسويقي : السوق هو عبارة عن)1(يركزعلى مدى عرض المتوج أو الخدمة " 

  و كذلك يعرف)2"(مجموعة من العلمات المكتشفة عن طريق المستهلك تعبر عن نوع المنتج

 ,و قد)3(على انه عبارة عن أفراد عندهم حاجات تتطلب الشباع و نقود للنفاق و رغبة في النفاق"

 عرفه كلتر و دوبوا بأنه مجموعة من الزبائن القادرين و الراغبين في القيام بعملة التبادل, هذا

 التعريف يسمح بإشباع الحاجة أو الرغبة و قد عرفته الجمعية المريكية للتسويق بأنه مجموع

  حيث يمكننا كذلك استعمال كلمة سوق حسب4طلب المستهلكين المحتملين لسلعة معينة أو خدمة

 مفهومين مختلفين و متكاملين في أيضا حيث ينظر إليه بمفهوم ضيق: ويعني مجموع المعطيات

 الرقمية عن تطور مبيعات منتوج ما, أما المنتوج المفهوم الموسع فهو المنتوج المؤثر في مبيعات

 منتوج ما أنواع السواق يمكن تمييز السواق إلى أنواع، باعتبار عناصر مختلفة تتمثل في :

 مذكرة ماجستير,دراسة سوق خدمات اتصالت الهاتف النقال في الجزائرعبد العليم تواتي,1
 , مرجع سبق ذكره ,   60صإدارة العمال

50ص  ,نفس المرجع السابق 2  
مطبعة جامعة قسنطينة,  فريد كورتل و ناجي بن حسين, 3 .التسويق مبادئ و سياسات ذ,   ب

ص ,  45السنة 
4 :http://www.ta-u.com/vb/report.php?p=224809 25/11/2016يوم 12:20,13:07 على
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 عنصر المنافسة: يزودنا رجال القتصاد بثروة كبيرة من المعلومات عن أشكال المنافسة في

 السوق و التي تشكل الظروف السائدة في أي صناعة، و تهتم باختيار مسالك التوزيع و رسم

 السياسات المختلفة لمهمة التسويق، و من أنواع أسواق المنافسة التي تقابلنا في الحياة العملية نجد:

  أ.أسواق المنافسة الكاملة: تتميز بوجود العوامل التالية: ·يوجد عدد كبير من المنتجين في كل1"

 صناعة أو عدد كبير من البائعين، يؤدي إلى عدم التحكم في السوق من حيث السعر و الكمية

 المعروضة. ·تماثل السلع حتى ل يفضل المستهلك سلعة أخرى. ·حرية الدخول إلى سوق سلعة

 معينة مفتوح أمام الجميع، إذ ل توجد قيود للدخول على أي ميدان، وبالتالي ضمان استمرارية

 المنافسة الكاملة. ·تتطلب المنافسة الكاملة قرب البائعين أو المنتجين من السوق وعدم تحمل

 مصاريف للنقل. ب. سوق الحتكار الكامل: يتمثل الحتكار الكامل في منتوج واحد لجميع ما

 نحتاج إليه من سلع، بحيث انه له إمكانية التحكم في هذه السلعة من حيث السعر الكميات

 المعروضة، كما يستولي على دخول مستهلكي هذه السلعة و التي ل تكون لها أية سلعة بديلة.ج.

 سوق المنافسة الحتكارية: نجد هذا النوع هو الغائب في الغالب في حياة العملية، حيث يتم

 التعامل من خلل سلع مختلفة ولو في الظاهر، ونظرا لوجود سلع بديلة لدى منتجين أو بائعين

 آخرين فإنه ل يمكن التأثير على السعار بدرجة كبيرة. د. سوق احتكار القلة: من الحالت

 الموجودة أيضا في الحياة القتصادية نجد سوق احتكار القلة و الذي يتميز بوجود عدد قليل من

البائعين. 

-تطور مفهوم السوق:1-2

بأنها الحيز أو المكان الذي يلتقي فيه بائعو السلع أو الخدمات مع Market تعرف السوق 

مشتريها سواء أكان هذا اللقاء في المكان نفسه أو عبر وسائل التصال، وهذا الحيز

يمكن أن يكون قرية أو حيا[ أو مدينة أو قطرا[ أو إقليما[ وقد يشمل العالم بأسره.

 وفي النظرية الكلسيكية السوق مكان نظري حيث يتقابل العرض مع الطلب وتتحدد السعار في

ضوء العلقة بينهما.

المفهوم و الستراتيجية- صلح الشنواني,  1 مؤسسة شباب: الدارة التسويقية الحديثة   السكندرية
 , . . ص,  السنة   ذ  ب   22الجامعة
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وتقسم السواق إلى أقسام مختلفة وفقا[ للغراض

التي تؤديها، «فمن حيث استمرارها قد تكون دائمة كسوق الوراق المالية، أو مؤقتة

كأسواق القرى والمعارض، ومن حيث اتساعها قد تكون محلية كأسواق المدن، أو عالمية

كسوق السكر، ومن حيث أنواع السلع المتداولة تقسم السواق أقساما[ شتى لكل سلعة أو

لكل مجموعة من السلع سوقها، ومن ذلك أسواق العقارات، وأسواق العملت الجنبية،

 وأسواق المحاصيل الزراعية كالقمح والرز، وأسواق المنتجات الصناعية كالصلب واللت

 وغيرها. ومن حيث الغرض من استخدام السلعة إلى سوق سلع النتاج وسوق سلع الستهلك،

ومن حيث الكميات المتداولة في السوق إلى سوق الجملة وسوق التجزئة».

 ارتبطت نشأة ظاهرة السوق بتطور النشاط القتصادي، والتبادل التجاري اللذين اتسعا مع ظهور

 عمليتي تقسيم العمل والتخصص فيه، فقد كان إنتاج النسان في بداياته الولى لشباع حاجاته

 داخل الوحدة النتاجية (العائلة، القبيلة، أو المجتمع الصغير) ومع مرور الزمن ازدادت قدرة

 النسان على النتاج وظهر لديه ما يسمى بالفائض القتصادي الذي يذهب للمبادلة التي كانت تتم

 بداية على شكل مقايضة بين سلعة وأخرى، ومن ثم تطورت بفضل استخدام النقود في المراحل

التالية. مع ظهور المذهب التجاري تزايد تبادل السلع

والخدمات من خلل البيع والشراء بدل[ من المقايضة، وأصبحت السواق ركيزة النظام

القتصادي، وأصبح إنتاج السلع مرتبطا[ برغبات المستهلكين والسعار التي يدفعونها

ثمنا[ للمنتجات، وتطورت وتنوعت السواق فيما بعد إلى أن وصلت عبر مراحل متتالية من

).1الزمن إلى ما هي عليه اليوم (

   - تعريف السوق بالمفهوم الحديث :  3   1- 
 إن السوق حسب مفهومه القتصادي الحديث الذي ظهر بعد التطور أصبح يتمثل في العلقات

 المتبادلة ما بين المتعاملين في السوق والذين تتلقى رغباتهم المتمثلة في تبادل السلع والخدمات

 المتنوعة من حيث طلبها أو عرضها . وان هذا المفهوم الجديد ل يقتصر على إن السوق يكون

 في محل جغرافي معين أي في حيز مكاني بل بفضل التطور على مستوى وسائل التصال

1 . نوردهاوس، .  سامو يلسون وويليام د (القتصادبول آ الدار الهلية للنشر:  هشام عبد ا   ، ترجمة
م2001والتوزيع، عمان، الردن 
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 أصبحت التعاملت واسعة المجال فمثل في وقتنا هذا أصبحت النترنت سوقا عالمية تربط كافة

أسواق العالم .

 ومن هذا المعنى القتصادي اتضح أن نطاق السوق لسلع ما ل يحده إل مدى سهولة التصال بين

 أطراف المتبادلين ومدى قابلية السلع للنقل من متعامل لخر . أي إن السوق ل يتحدد بمكان أو

 )1(نطاق مادي معين .
-المتداخلون في السوق: 2

أ-المباشرون .

 إن المتداخلين المباشرين في السوق عدة ويتمثلون في : السماسرة , الوسطاء , ومختلف العضاء

الخرين الذين يمارسون العمليات في سوق الوراق المالية .

 .Brokersالسماسرة 

 السمسار هو وسيط في سوق الوراق المالية ويعمل ****ل للمستثمرين الماليين عند شراء أو بيع

 الوراق المالية , فوظيفته تقتصر على المقابلة بين رغبات البائعين والمشترين مقابل الحصول

على عمولة .

 إذن فان تداول الوراق المالية في البورصة يكون عن طريق السماسرة الذين يقومون بتنفيذ

 العملية وفقا للقانون الداخلي للبورصة وله دور مزدوج يكمن في نقل أوامر العملء والعمل على

تنفيذها من جهة وتقريب وجهتي نظر شخصين ليتعاقدا مقابل عمولة متفق عليها من جهة أخرى.

 نظرا للدور الفعال الذي يلعبه السمسار في السوق فقد اشترط فيه بعض القواعد لحماية المتعاملين

والمصلحة العامة ونذكر أهمها كالتالي :

- أن يكون متمتعا بالهلية القانوني والتأهيل العلمي .

 - أن ل يكون قد سبق إشهار إفلسه أو حكم عليه بالدانة في جناية أو جنحة أو سرقة أو نصب

أوخيانة للمانة , إضافة إلى التزوير أو مخالفة قوانين النقد إل إذا قدر إليه اعتباره .

 - أن ليكون قد حكم غليه بالتوقيف أو الغرامة بصفته ملحقا بأحد مكاتب السمسرة . أن ل يعمل

بأعمال تجارية أخرى غير أعمال البورصة .

  . -2ل يجب أن يكون عضوا بمجلس إدارة أحدى الشركات
, كتاب مبادئ علم القتصاد, حسين عوض ا  1  : دار الجامعة الجديدة, الزاريطة 225ص, 2004 
 نفس المرجع السابق  2
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الوسطاء .

 الوسيط هو أداة اتصال بين العميل والسمسار المقيد لديه و هو يحصل على حصة من العمولة

 المتحصل عليها السمسار, وهو مسؤول عن كافة العمليات المعقودة بواسطته ول يجب أن يعمل

إل باسم السمسار الذي يتعامل معه .

المندوب الرئيسي .

 هو يساعد السمسار في تنفيذ الوامر الذي يتلقاها من عميله . فل يجوز لهذا المندوب أن يعمل إل

 باسم السمسار الذي أ,كله لحسابه وتحت مسؤوليته , كما ل يمكنه أن يكون طرفا في العمليات

الذي يعقدها السمسار وان ل يعمل لحسابه الخاص .

العضاء المنضمون .

 هم الموظفون الذين توكلهم البنوك لعقد عمليات في البورصة لصالحها وحسابها الخاص . هؤلء

العضاء يرسلون أوامرهم إلى سماسرة الوراق المالية بأنفسهم دون أي وسيط .

ب-غير المباشرين ..

 هم الطراف المتداخلون بصورة غير مباشرة في عمليات البورصة والعميل قد يكون بنكا أو

شركة أو دولة أو قدرا حتى .

 - تدخل البنوك في البورصة يكون بشراء الوراق المالية المكتب فيها وكذا المشاركة في إجراء

عمليات المناقصة في أخر الجلسة .

 - تدخل الشركات يكون بطرح السهم أو السندات للكتتاب فيها , وهو ما يجلب لها السيولة

). 1(اللزمة لمزاولة نشاطاتها
 -أنواع السواق:3
-سوق السلع والخدمات .1

وتشمل السلع التي يتم التفريق بينها حسب طبيعتها كالتالي :

- سوق السلع الستهلكية : سوق الخضر والفواكه واللحوم .

- سوق السلع التجهيزية : مثل السوق الفلحية والصناعية اللت والمعدات  .

 - سوق السلع الوسيطية : مثل سوق النفط والمواد الولية .
-سعد طبري ,   1 السنة الثالثة ثانوي- : 1ط  القتصاد والمناجمنت والقانون  ص, 2008-2007مصر  , 

12

52



  الفصل الثاني                                                                   الطر النظرية لسوق

ا-سوق العمل .

 هو مكان التقاء عارضي قوة العمل ( الفراد الراغبين في العمل ) مع طالبي خدمة العمل

( المؤسسات والدارات ) مثل : الوكالة الوطنية للتشغيل , مكتب تشغيل الشباب .

المطلب الثالث : سوق المال  "الوراق المالية"

هو المكان الذي يلتقي فيه عارضوا الوراق المالية مع طالبيها وينقسم إلى :

- سوق مالي : يتم فيه تداول الوراق المالية ( السندات والسهم ) متوسطة وطويلة الجل .

 - سوق النقد : يتم فيه التداول لمدة قصيرة الجل مثل : القروض والوراق التجارية و أسعار

)1 ."(الصرف والعملت 

        inputs market     ب-سوق عناصر النتاج

 يعرف سوق عناصر النتاج بأنه البيئة القتصادية التي تعرض وتطلب فيها عناصر النتاج

 المختلفة (العمل، الرض، رأس المال، التنظيم) وهذه العناصر هي الساس في أية عملية إنتاجية

 يراد منها الحصول على سلع أو خدمات، ويستمر الطلب على هذه العناصر باستمرار الطلب

على السلع والخدمات. وتتألف سوق عناصر النتاج من

ويستمر الطلب على هذه العناصر باستمرار الطلب على السلع والخدمات. وتتألف سوق

عناصر النتاج من: 

 ـ الطلب على عناصر النتاج: ويرتبط هذا الطلب بحجم المنشأة وحجم النتاج ومقدار اعتماد1

المنشأة على عناصر النتاج الخارجية المتوافرة في السوق.

 ـ عرض عناصر النتاج: وهو مدى توافر عناصر النتاج في السوق، وقدرتها على تلبية2

 احتياجات المنشآت المختلفة من تلك العناصر ويرتبط عرض عناصر النتاج والطلب عليها بعدد

 من العوامل أهمها: أسعار عناصر النتاج في السوق، توافر بدائل لعناصر النتاج في السوق،

وضع القتصاد الوطني من انتعاش أو ركود.

: القتصاد السياسي للنظريات القتصاديةعدلي ناشد ,  1 مدرسة القتصاد والعلوم,    لبنان
11ص ,2008المالية, 
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 يتميز سوق عناصر النتاج في أن التعامل في هذا السوق يتحدد وفقا[ لمتطلبات العملية النتاجية

 المادية من آلت ومواد أولية وبشرية من قوة العمل المؤهلة والعادية، إضافة إلى العوامل

 المساعدة مثل الرض والمباني ورأس المال. كما أن الطلب في هذا السوق هو طلب مشتق لنه

مرتبط بالطلب على السلع والخدمات التي تدخل عناصر النتاج في تكوينها.

 وتتوضع أسعار عناصر النتاج في السوق وفقا[ لقوى العرض والطلب. وتختلف مستويات

  طبيعة أسواق هذه العناصر، ففي أسواق المنافسة الكاملة تدور السعار حتى السعار حسب

 تكلفة إنتاجها أما في أسواق الحتكار و المنافسة الحتكارية تميل السعار نحو الرتفاع بما يحقق

أرباحا[ احتكارية للمنتجين.

ج-سوق الوراق المالية والنقدية

 هي الحيز الذي يجمع بين بائعي الوراق المالية ومشتريها بصرف النظر عن الوسيلة التي يتحقق

 بها هذا الجمع أو المكان الذي يتم فيه، شريطة توافر قنوات اتصال فعالة بين المتعاملين سواء في

السوق المحلية أو الدولية تمكنهم من المتابعة الفورية لسعار الوراق المالية أينما وجدت.

 نشأت أسواق الوراق المالية لتلبية احتياجات المشروعات إلى مزيد من الموال لتمويل عملياتها

 في المدين القصير والمتوسط. وبسبب التوسع في العمال وزيادة عدد المشروعات ظهرت

سوق متخصصة تتعامل بأشكال التمويل في

ميت فيما بعد بسوق الوراق المالية oالمنشآت كالسهم والسندات والقروض العقارية س

والنقدية. وهي ناجمة عن حالة التخصص في السواق التجارية، كسوق النفط وسوق

، بعدة مراحل إلى إن وصلت إلى شكلها)1(الذهب... وغيرها.وقد مرت السواق المالية

ولكي تنشأ سوق مالية في دولة ما لبد من توافر عدد من الشروط منها: الحالي.

آ- توفر عدد من المؤسسات المالية ذات الخدمات المصرفية الجيدة.

دار الزهران،: السواق الماليةحسني علي خربوش،  1 .36،ص1998  ، عمان
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 ب- إقبال السكان على تحويل مدخراتهم إلى استثمارات وإقناعهم بذلك بطرائق متعددة، سواء عن

     طريق شراء أسهم في شركات أو إنشاء نوادي للستثمار وغيرها.

ج- إنشاء أسواق للوراق المالية لتداول مدخرات الفراد والمصارف.

د- توفر الستقرار السياسي في البلد والموقع الجغرافي الجيد.

 تتوزع السواق المالية إلى:

 ـ أسواق رأس المال: وتكون إما آنية تتعامل بالوراق المالية طويلة الجل كالسهم العادية أو

 الممتازة والسندات بأنواعها المختلفة. وإما مستقبلية يلجأ إليها المستثمرون لتجنب مخاطر تغير

أسعار الوراق المالية، كما ويستخدمها المضاربون لتحقيق أرباح رأسمالية سريعة.

 ـ أسواق النقد: وهي أسواق تتم فيها عمليات القراض والقتراض بين المصارف المحلية

والمحلية والجنبية ويلعب سعر الفائدة دورا[ رئيسا[ في هذه العمليات.

تقدم السواق المالية فوائد كبيرة للقتصاد الوطني ومنها:

- تجميع المدخرات الصغيرة والستفادة منها على مستوى القتصاد الوطني.1

- تشجيع عملية الستثمار من خلل سهولة دخول وخروج رأس المال من وإلى البلد.2

- تساعد على التوسع في إنشاء الشركات المساهمة.3

  تصبح وبال[ على هذه - تؤدي دورا[ اجتماعيا[ مهما[ بالنسبة للطبقات الدنيا والوسطى، إل أنها4

الطبقات عندما تتحول إلى أسواق للمضاربة.

black market د-السوق السوداء

 هي سوق غير رسمية تنشأ نتيجة تحديد الدولة أو الحكومة.

الحد القصى لسعر السلع أو الخدمات ـ وغالبا[ ما يكون هذا السعر أقل من السعر

المعتاد في السوق ـ حيث تباع تلك السلع والخدمات في هذه السوق بأسعار أعلى من

 السعر المحدد، وينشأ هذا النوع من السواق نتيجة التدخل الحكومي في السوق بتحديد سعر

 إداري لسلعة أو خدمة ما يفرض على المتعاملين في السوق التقيد به، ويتم ذلك التحديد عادة
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 بالنسبة للسلع الضرورية حماية لذوي الدخل المحدود وتخفيضا[ لنفقات المعيشة عندما تنتج هذه

السلع في سوق احتكارية ،وقد كثرت نماذج هذه السواق في بلدان المنظومة

الشتراكية التي تعتمد التدخل الحكومي في حياتها القتصادية وخاصة عندما ينتشر

الفساد بكل أشكاله.

/أنواع السواق الخاصة .2

 .: سوق الصرف2-1

 هو السوق الذي تتم فيه عملية مبادلة العملت الجنبية المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العلقات

 التي تربط مختلف الطراف المشاركة في مجال الصرف وهذه الطراف هي : البنوك التجارية و

سماسرة الصرف الجنبي والبنك المركزي و المصدرون و المستوردون والسياح ...الخ.

: سوق العمل .2-2

 هو المكان الذي يلتقي فيه عارضوا خدمة العمل ( الفراد الذين هم في السن القانوني للعمل

ويرغبون بالعمل ) مع طالبي خدمة العمل ( المؤسسات والدارات...) 

 وتجدر الشارة هنا إلى انه يوجد لكل نوع من العمل سوق خاص به مثل : سوق العمل الزراعي

1وسوق عمل البناء ...الخ".

: سوق المال "الوراق المالية  ".2-3

 يمكن تعريف سوق المال بأنه المجال الذي يتم من خلله نقل المدخرات من الوحدات القتصادية

 التي لديها فائض في الموال إلى الوحدات القتصادية التي تعاني عجز في أموالها بغرض

 استخدامها في إتمام العمال المنتجة . وبمعنى أخر هو المكان الذي يلتقي فيه البائعون

 والمشترون لنوع معين من الوراق المالية ( أسهم وسندات ) ويتم ذلك عن طريق السماسرة أو

 Capitalالمؤسسات العاملة في هذا المجال , وهو ينقسم إلى فرعين : سوق رأس المال 

market و سوق النقد Money market

  أثر السوق على اقتصاد البلد  -3
, ,مبادىء القتصاد الجزئيايمان عطية ناصف ,      1  : دار الجامعة الجديدة للنشر ,   ص,2007السكندرية
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 تؤدي السوق دورا[ إيجابيا[ في اقتصاد أي بلد من البلدان حيث تبادل السلع والخدمات من قبل

 الفراد طوعا[ مقابل النقود وبسعر السوق،وهذا يساعد في توجيه الستثمارات نحو القطاعات التي

 ولكن اقتصاد السوق قد يؤدي يزداد الطلب على منتجاتها بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض،

 إلى عدد من الختللت القتصادية والجتماعية، كالبطالة والغنى الفاحش والفقر المدقع، كما أن

 فشل آلية السوق يؤدي في بعض الحيان إلى عيوب في المخرجات القتصادية، كما تؤدي السوق

  واضححالحتكارية إلى رفع السعار وخفض مستويات النتاج، كذلك فإنها تسهم في ترسيخ شر

في توزيع الدخل وبالتالي غنى البعض 

)1على حساب البعض الخر"(

 .-هياكل السوق:4

 إن التعاملت ما بين طالبي وعارضي السلع و الخدمات تتم على أساس الثمان المختلفة المتوقفة

 على نوع السوق المتكونة فيه الصفقة المعينة . و إن هذه الثمان تتغير حسب هيكل السوق

 أيضا . إن السواق تختلف حسب الطريقة المحددة للثمن ومن جهة أخرى حسب سلطة كل من

البائع والمشتري في تحديد ثمن الصفقة .

ومن هذا المنطلق نصل انه يوجد عدة هياكل للسواق .

 أ-هيكل السوق قديما .

 إن السوق حسب القتصاديين التقليديين هو نوعان :
  : حيث في هذا النوع عنصر المنافسة التامةPerfect Competition- سوق المنافسة الكاملة 

ول يظهر عنصر الحتكار .

  :حيث يظهر في هذا النوع عكس النوع الولPerfect Monopoly- سوق الحتكار المطلق 

 أي يسود فيه الحتكار ويختفي عنصر المنافسة
دار المسيرة للتوزيع والنشر ، الردن ،: مبادئ القتصاد الجزئييعقوب سليمان وآخرون،   1 ، عمان

.52ص  1999
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إن هذان النوعين من السوق مهمان لنهما لزمتان للتحليل القتصادي .

ب-هيكل السوق حديثا .

 إن القتصاديين المعاصرين انتقدوا النظرية القديمة لنواع السوق وجاؤوا في نقدهم إن المنافسة

 الكاملة والحتكار المطلق هما سوقان متناقضان تماما في هيكلهما ويوجد بينهما عدة أنواع أخرى

من السواق يمكن تطبيقها على الواقع لتطبيق النظرية .

ومن نظرتهم الحديثة ميزوا بين أربعة أسواق رئيسية سيتم التطرق لها .

 .1Perfect competitionالفرع الول : سوق المنافسة الكاملة 

 إن هذا النوع من السوق يتكون حسب شروط لزمة الوجود لتحققه , ولقد حظي بالعديد من

الدراسات من جانب القتصاديين ولقد كان القتصادي *كورنو* أول من عالج حالة 

 ) ونذكرتلك الشروط كالتالي :Researchesالمنافسة الكاملة في كتابه ( 
 - التجانس في وحدات السلعة :1

 ويقصد بتجانس السلع أن تكون جميع الوحدات السلعية متشابهة ومتماثلة ومتساوية من حيث

درجة الشباع للرغبات .

-  تعدد البائعين والمشترين :2 

 يشترط أن يوجد عدد كبير من المشترين والبائعين لنفس السلعة , أي بمعنى أخر كلما انفرد

 المشتري بسلعة ما كانت نسبة شراء هذه السلعة المعنية ضئيلة مقارنة بالكمية الكلية المطلوبة

 وبهذا مهما زاد أو نقص من نسبة شرائه لن يؤثر في حجم الطلب الكلي . أما بالنسبة للبائع

 المنفرد بالسلعة فانه يمد السوق بنسبة ضئيلة جدا من الكمية الكلية المعروضة منها ولهذا فانه لن

يؤثر فيها مهما زاد أو نقص إنتاجه لها . وهكذا يتحقق التوازن .

- العلم الكامل بظروف السوق :3

 ويقصد بهذا أن يكون مجموع المشترين والبائعين على علم بالثمن السائد في السوق بالنسبة

 للسلعة وظروف غرضها وطلبها . فعند غرض البائع لسلعة ما ل يستطيع رفع السعر على السعر

 السائد في السوق , إما المشترون ل يستطيعون أن يدفعوا ثمنا أقل من لثمن السائد في السوق

وبذلك الثمن يكون تابث داخل السوق ل يتغير بقوى المتعاملين .

52يعقوب سليمان وآخرون، مبادئ القتصاد الجزئي، مرجع سبق ذكره، ص   1
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- حرية الدخول والخروج من السوق :4

 ويقصد به أن يكون في استطاعة أي بائع جديد راغب في إنتاج سلعة ما أن يدخل أو يخرج من

 السوق دون أي عائق قانوني أو اقتصادي وتشتمل حرية الدخول أيضا حرية الحصول على

عناصر النتاج اللزمة لنتاج السلع .

 .Perfect monoly or pure monopolyسوق الحتكار الكامل 

 يعتبر سوق الحتكار الكامل الصورة المتناقضة تمام لسوق المنافسة الكاملة في كافة الشروط .

 فان الحتكار معناه يعني اختفاء كل أثر المنافسة وسيادة الحتكار سواءا من جانب البائع أو

المشتري وفيما يلي شروط الحتكار:

 - من جانب المشتري : نجد حالة الحتكار الكامل من طرف المشتري وهذا في حالة تحكم

مشتري واحد في طلب السلعة وسعرها .

 - من جانب البائع : نجد حالة الحتكار الكامل من طرف البائع وهذا في حالة تحكم بائع واحد في

 عرض السلعة وسعرها ويشترط إن ل يكون لهذه السلعة مثيل أو بديل من وجهة نظر رغبة

المشتري .

   .  سوق المنافسة الحتكارية
 ويقصد به السوق الذي يجمع بين بعض شروط المنافسة الكاملة من جهة وبعض شروط سوق

الحتكار الكامل من جهة أخرى وذلك بتوفر الشروط التالية :

 - تعدد البائعين والمشترين لنفس السلعة : يجب أن يكون للسلعة أكثر من بائع أو مشتري فيجب

أن تقدم السلعة للمستهلكين من طرف عدد كبير من البائعين .

 - عدم تجانس السلع : يعني عدم وجود تجانس بين وحدات السلع التي يقوم المنتج بعرضها في

السوق , فالمستهلك يستطيع أن يميز بين وحدات السلع وفقا للبائعين أو وفقا لدرجة الشباع .

سوق احتكار القلة .

 يقصد به قيام حالة الحتكار دون أن يتمثل في وجود بائع أو مشتري وحيد للسلعة أو وجود

 مشتري أو مستهلك وحيد للسلعة بل يوجد هنالك عدد قليل من البائعين لسلعة ما وعدد قليل من

 المشترين لهذه السلعة وقد يحدث احتكار القلة سواء من جانب البائعين أو المشترين ويتميز

بخصائص كالتالي :
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- وجود عدد قليل من البائعين والمشترين .

-وجود سلع غير متجانسة وأسعار مختلفة .

  يكون كل بائع على علم برد فعل باقيOLIGOPOLE- في حالة احتكار القة من البائعين 

البائعين .

  يكون كل مشتري على علم برد فعلOLIGAPSONE- في حالة احتكار القلة من المشترين 

 )1(باقي المشترين 
 المبحث الثاني :كيفية تحديد السعار في السوق .

- -تعريف السعر :1

 هو تغير نقدي عند قيمة السلعة أو الخدمة بمعنى كمية النقود اللزمة لحصول على السلعة المراد

التحصل عليها . فالنقوذ والسعار وسيلتان مهمتان لتحقيق المبادلت بين العوان القتصاديين .

- محددات السعر :2

 يتحدد السعر في أي سوق بتفاعل قوى العرض والطلب عندما يستقر السعر الذي تتساوى عنده

 الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة ويمثل الكمية التي يرغب المستهلكون في شرائها مع الكمية

التي يرغب المنتجون في عرضها ويسمى السعر في هذه الحالة بسعر التوازن .

-الطلب .1

-تعريف الطلب .1-2

 يoعرف الطلب على سلعة أو خدمة بأنه تلك الكمية المطلوبة التي يكون المستهلكون لديهم الرغبة

والقدرة على شرائها عند السعار المحتملة وذلك خلل فترة زمنية معينة.

ومن هذا التعريف يمكن تلخيص التعريف حسب النقاط التالية :

- أن الطلب هو كمية مطلوبة من سلعة معينة عند سعر معين.1

 - أن الطلب الفعال = رغبة + قدرة، فل يكفي رغبة المستهلكين في سلعة معينة ليعد ذلك طلبا[2

على السلعة بل يجب أن يضاف مع الرغبة في السلعة القدرة على شرائها .

- يرتبط الطلب بفترة زمنية محددة معينة .3

دار المسيرة للنشر: 1محمد حسين الوادي وكاظم جاسم العيساوي،  القتصاد الجزئي،  ط    1  ،عمان
 50،ص 2007والتوزيع، 
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.Law of demand-قانون الطلب 1-3

 إن قانون الطلب هو القانون الذي يشير إلى العلقة العكسية بين الكمية المطلوبة من سلعة معينة

وسعر هذه السلعة.

 - وينص هذا القانون على أن: (الرتفاع في سعر سلعة ما من السلع مع بقاء العوامل الخرى

 على حالها (ثابتة) يؤدي إلى نقص الكمية المطلوبة منها في حين أن انخفاض السعر للسلعة يؤدي

إلى زيادة الكمية المطلوبة منها.

 - ويقصد بالعوامل الخرى واجبة الثبات : دخل المستهلك , ذوق المستهلك ,زيادة عدد السكان ,

أسعار السلع المنافسة وتوقعات المستهلك .

المطلب الثالث : منحنى الطلب .

 ان منحنى الطلب يتجه من العلى إلى السفل أي أنه يأخذ اتجاه سالب ( ميل سالب ) لنه كلما

 انخفض السعر كلما زادت الكمية المطلوبة من السلعة , بحيث يطلب المستهلك كمية أكبر من

السلعة نتيجة لدخول مشترين جدد .

 أما في حالة ارتفاع السعر فان ذلك يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة من السلعة وهذا ما يؤدي

إلى امتناع بعض المشترين من الشراء .

 السبب الذي يؤدي بانحدار منحنى الطلب وزيادة مشتريات هذه السلعة عندما ينخفض سعرها هما

عاملن :

- دخله وبالتالي ندفعه لمزيد من الشراء .

 - عامل الحلل ونعني به انخفاض سعر السلعة ما يؤدي بزيادة استهلكها من أجل إحلل محل

السلع البديلة لها .

-محددات الطلب .1-4

 يمكننا القول بأن السعر ليس هو السبب الوحيد المحدد للكميات المطلوبة من السلع أو الخدمات ,

بل هنالك عوامل أخرى تؤثر على الكميات المطلوبة وهي كالتالي :

 - دخل المستهلك : عند ارتفاع مداخيل المستهلكين يندفعون لزيادة استهلكهم من سلع معينة ,1

 أما عند انخفاض مداخيلهم فان ذلك سيؤدي حتما إلى انخفاض الكميات المطلوبة من السلعة وهذا
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 .1يعني أن هنالك علقة طردية ما بين دخل المستهلك والكمية المطلوبة من سلع معينة

 - ذوق المستهلك :إن ذوق المستهلك له تأثير كبير على الكمية المطلوبة من سلعة ما وقد يكون2

 ذلك الذوق لصالح السلعة المعنية أو التحول لسلعة بديلة لها أرخص ثمنا أو أ؛سن نوعية فان ذلك

يؤدي إلى زيادة مشترياتها وبالتالي زيادة الكمية المطلوبة منها .

 - تغير أسعار السلع الخرى: إن التغير في أسعار السلع البديلة والمكملة يمكن أن يكون له تأثير3

 على التغير في الكمية المطلوبة من سلعة ما دون التغير في سعرها . حيث أن ارتفاع ثمن السلعة

البديلة سوف يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة من السلعة الصلية .

 - توقعات المستهلكين : إن توقعات المستهلكين تؤثرعلى الكمية المطلوبة من سلعة ما من حيث4

 السعار المستقبلية التي يمكن أن تباع بها هذه السلعة , ففي حالة توقع المستهلكين إن هنالك

 احتمال حصول زيادة في سعر سلعة ما فان ذلك سوف يدفعهم إلى زيادة مشترياتهم منها وبالتالي

 زيادة الكمية المطلوبة منها , وفي حالة احتمال النخفاض في القيمة فان ذلك سيدفعهم إلى

 المتناع عن شراء هذه السلعة حاليا وانتظار انخفاض سعرها وهذا يؤدي إلى انخفاض الكمية

المطلوبة منها .

-مرونة الطلب .1-5

يمكن التمييز بين ثلثة أنواع من مرونة الطلب وهي كالتالي :

 .Price elasticity of demandالفرع الول : مرونة الطلب السعرية 

 هي مدى التجاوب النسبي بين التغير في الكمية المطلوبة من سلعة ما إلى التغير في سعرها

 وعادة يكون هذا التغير يختلف من سلعة لخرى , وكذلك تعبر عن العلقة العكسية ولهذا فان

إشارتها دائما سالبة .

 مرونة الطلب السعرية = التغير النسبي في الكمية المطلوبة من سلعة ما / التغير النسبي في

سعرها .

 .Income elasticity of demandمرونة الطلب الدخلية 

 هي مدى استجابة التغير في الكمية المطلوبة من سلعة ما إلى التغير في الدخل النقدي للمستهلك ,

ومن هذا نجد إن إشارتها دائما تكون موجبة .

50محمد حسين الوادي وكاظم جاسم العيساوي،  القتصاد الجزئي، مرجع سبق ذكره ،ص    1
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 مرونة الطلب الدخلية = التغير النسبي في الكمية المطلوبة من سلعة ما / التغير النسبي في دخل

المستهلك .

 .Cross elasticity of demandمرونة الطلب التبادلية 

 تعبر هذه المرونة عن طبيعة العلقة التبادلية بين سلعتين أو خدمتين ومدى قوة هذه العلقة لذا

 يمكن أن تعرف بأنها مدى استجابة الكمية المطلوبة من سلعة ما إلى التغير في ثمن سلعة أخرى .

وتكون إشارتها سالبة عن سلعتين متكاملتين وموجبة عند سلعتين متبادلتين .

 مرونة الطلب التبادلية = التغير النسبي في الكمية المطلوبة من سلعة ما / التغير النسبي في

سعرها .

 -العرض:2

 .Supply concept: تعريف العرض2-1

 يقصد بمفهوم العرض قدرة أو رغبة المنتج على انتاج كمية من سلعة معينة وعرضها بسعر

معين في فترة زمنية معينة.

 .Law of supply: قانون العرض 2-2 

 وهو يمثل العلقة الطردية بين الكمية المعروضة من سلعة ما وسعرها على شرط بقاء العوامل

 الخرى ثابثة مثل أسعار عوامل النتاج , التقدم التكنولوجي , أسعار السلع الخرى , وتوقعات

المنتجين .

: منحنى العرض .2-3

 إن منحنى العرض يتجه من السفل إلى العلى أي أنه يأخذ اتجاها موجبا لنه كلما زادت أسعار

 سلعة ما كلما زادت معها الكميات المعروضة منها . وكلما انخفضت السعار كلما قلت معها

 الكميات المعروضة منها .
وعلى هذا الساس يمكن أن يكون السبب في التجاه الموجب للمنحنى هو :

- أن السعار المرتفعة تدفع المنتجين لزيادة النتاج من أجل الحصول على مزيد من الرباح

 - أن السعار المرتفعة تشجع المنتجين على نقل ما لديهم من عناصر النتاج المستخدمة في إنتاج
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 سلع لم ترتفع أسعارها إلى إنتاج تلك السلعة التي ارتفع سعرها بالسوق , وهذا يؤدي إلى زيادة

الكمية المعروضة منها في السوق .

: محددات العرض .2-4

 مما ل شك فيه أن الكمية المعروضة من سلعة ما ل تتأثر فقط بالتغير قي سعرها بل تتأثر

بمجموعة من العوامل الخرى وأهمها ما يلي :

أسعار عناصر النتاج .

 يمكن القول أن هنالك علقة عكسية بين الكمية المعروضة من سلعة ما وبين أسعار عوامل

 النتاج المستخدمة لنتاج هذه السلعة , حيث إذا استطاع المنتج أن يحصل على بعض عناصر

 النتاج اللزمة لنتاج السلعة بأسعار أقل فان ذلك بالضرورة سوف يؤدي إلى انخفاض تكاليف

 النتاج وبالتالي زيادة النتاج وزيادة الكمية المعروضة وبمعنى أخر إنتاج كمية أكبر وبنفس

الكلفة السابقة .

التقدم التكنولوجي .

 يلعب التقدم التكنولوجي دورا كبيرا في زيادة النتاج وانخفاض التكاليف وتحسين النوعية حيث

 % من زيادة75أثبتت العديد من الدراسات القتصادية أن العامل التكنولوجي يساهم بأكثر من 

 النتاج والنتاجية , حيث كلما توفر للمنتج مكائن وآلت أكثر حداثة وتطور كلما انعكس ذلك

على زيادة النتاج والنتاجية وبالتالي زيادة الكمية المعروضة من السلعة .

أسعار السلع الخرى .

 إن التغيرات في أسعار السلع الخرى سواء كانت البديلة أو المكملة للسلعة لها أثر في تغير

 الكميات المنتجة والمعروضة منها , حيث أن ارتفاع أسعار السلع الخرى مع ثبات سعر السلعة

 المعنية فان ذلك سيؤدي إلى تقليص إنتاجه والتوجه إلى إنتاج سلعة أخرى التي ارتفع سعرها من

أجل الحصول على مزيد من الربح والعكس صحيح.

توقعات المنتجين :

 تلعب توقعات المنتجين من حيث السعار المستقبلية دورا هاما في التأثير على الكمية المنتجة

 والمعروضة من سلعة ما . حيث اذا توقع المنتجون أن انخفاضا سوف يطرأ على أسعار السلعة

 التي ينتجونها فان ذلك سوف يدفعهم لعرض المزيد من السلعة قبل انخفاض سعرها . واذا ما
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 توقع البائعون أن هنالك ارتفاع في سعر السلعة التي يبيعونها فان ذلك سوف يؤدي إلى تقليص

].1الكمية المعروضة [

 .Elasticity supply: مرونة العرض 2-5

 يمكن إعطاء مفهوم مرونة العرض على أنها مدى التجاوب النسبي بين التغير في الكمية

المعروضة من سلعة ما وبين التغير النسبي في سعرها .

 مرونة العرض = التغير النسبي في الكمية المعروضة من سلعة ما / التغير النسبي في سعرها
 - وتكون مرونة العرض دائما موجبة لنها تمثل علقة طردية , وكذلك لديها عوامل محددة وهي

كالتالي :

- مدى قابلية السلع للخزن .

- مدى قابلية عناصر النتاج للنتقال من استخدام إلى أخر .

- نوع السلعة المنتجة .

- طول الفترة الزمنية .

)2- مدى توفر أو ندرة عناصر النتاج(

-تأثير الطلب والعرض في تحقيق التوازن .3

 يتحدد التوازن في السوق بتقاطع الطلب مع العرض بمعنى أن تكون الكمية المطلوبة تتساوى

 الكمية المعروضة أي ل يمكن عرض السلع أكثر من الطلب عليها , ففي حالة إنتاج أكثر يكون

 هنالك خلل بين كمية الطلب والعرض وبالتالي حدوث اختلل في توازن السوق , أيضا تلقي أو

 تفاعل قوى العرض والطلب يسمى هذا بثمن التوازن , ويقصد به ذلك الثمن الذي تتساوى عنده

 الكمية التي يكون المستهلك راغبا في شرائها مع الكمية التي يكون المنتج مستعدا لعرضها في

السوق وبيعها دون حدوث فائض أو عجز .

خلصة 

,القتصاد السياسي للنظريات القتصاديةعدلي ناشد ,  1 ص , مرجع سبق ذكره   13

السنة الثالثة ثانوي- سعد طبري ,  2  مرجع سبق- كتاب القتصاد والمناجمنت والقانون 
ص , 25ذكره 
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  * إن دراستنا لموضوع السوق جعلنا ندرك مدى أهميته وضرورة تواجد التوازن فيه لن

التوازن يعتبر أساس كيان السوق وبقاء استمراريته بين المنتجين والمستهلكين .

 فالسوق يؤدي دورا ايجابيا في اقتصاد أي بلد من البلدان بحيث إن تبادل السلع والخدمات مقابل

 النقوذ وبسعر السوق يساعد في توجيه الستثمارات نحو القطاعات التي تزداد فيها الطلب على

 المنتجات مما يحقق التوازن بين الطلب والعرض لن اختلل التوازن في السوق قد يؤدي إلى

البطالة والفقر وفشل آلية السوق وظهور عيوب في المبادلت التجارية والقتصادية.
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 تملك السوق كفضاء عام عند الباعة  :الفصل الثالث

- السوق  بمدينة عين تادلس أنموذجا-

 مفهوم  التملك و ماهية المدينة :المبحث األول

 اإلطار المفاهيمي لمفهوم التملك -1

مفهوم المدينة - 2

مدينة  عين تادلس - 3

.  تملك  السوق كفضاء العام عند الباعة :المبحث الثاني 

 العالقات االجتماعية  وأثرها على  التملك  عند الباعة -1

التفاعل االجتماعي مظهر لتملك الفضاء العام عند الباعة -2

ثقافة المجتمع وتأثيرها على التملك الباعة للفضاء العام - 3
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/التملك : 1

 لقد عرف الفقهاء الملك بتعريفات ك��ثيرة متقارب��ة ف��ي مرماه��ا وإن اختلف��ت ف��ي مبناه�ا . فمنه��م

  أي الختص��اص الم��انع لغي��ره م��ن النتف��اع ب��ه أو1م��ن عرف��ه ب��أنه " الختص��اص الح��اجز "

 التصرف في��ه إل ع��ن طريق��ه وبس��ببه بالتوكي��ل أو النياب��ة . وعرف��ه القراف��ي م��ن المالكي��ة ب��أنه "

 تمكن النسان شرعا بنفس�ه أو بنياب��ة عن��ه م��ن النتف�اع ب�العين وم��ن اخ��ذ الع��وض أو تمكن��ه م��ن

  (وعرف��ه اب��ن تيمي��ة ف��ي مجم��وع الفت��اوى ب��أنه " الق��درة عل��ى التص��رف ف��ي2النتفاع خاصة "(

  وجاءت هذه التعريفات على اعتبار الوصف بينما جاء تعريف)3(الرقبة بمنزلة القدرة الحسية"

 القدس��ي ف��ي كت��اب الح��اوي عل��ى اعتب��ار منش��أه ب��أنه " الختص��اص الح��اجز" ليش��مل جمي��ع م��ا

يمتلكه الشخص من حقوق أو ملكيات .

 تكون أي حقل من جملة عناصر متشابكة هي عبارة عن مواقع وسلطات، ومواقف وخيارات،

 ومصالح وإستراتيجيات، ورهانات واDستثمارات. وهذه العناصر تدخل في تركيب الحقل على

 نحو يجعل منه “بنية تفاضلية” تعمل بحسب مبدأ أساسي يقوم على “توزيع أنماط السلطة،

 وأنواع رأس المال الفاعلة في الفضاء الجتماعي والتي تتغير تشكيلتها بحسب الظروف

 ويحيل الحقل الشبابي إلى دراسة القراءات المتعددة لهذه الفئة الجتماعية( ،4) .والمكنة

 المخصوصة ولهؤلء الفاعلين الجتماعيين في ميادين وحقول أخرى شتى دينية وسياسية

 وثقافية ورياضية. هذه العناصر تدخل في تركيب الحقل على نحو يجعل منه “بنية تفاضلية”

 تعمل بحسب مبدأ أساسي يقوم على “توزيع أنماط السلطة، وأنواع رأس المال الفاعلة في

 ويحيل الحقل، )5.(الفضاء الجتماعي والتي تتغير تشكيلتها بحسب الظروف والمكنة 

 والعقلية والسلوك،الشبابي إلى دراسة القراءات المتعددة للظاهرة الشبابية واليدولوجيا 

 والروح الشبابية، وما يرتبط بذلك من مواقف وبرامج وتفاعلت تتجاوز فهم الشباب كفئة

عمرية بيولوجية، أو كبنية مغلقة ومؤقتة يقع تجاوزها تماما في المرحلة العمرية الموالية.

25 , مرجع سبق ذكره , ص البعلي    1
65 , مرجع سبق ذكره ص أبو زهرة   2
       29عبدا المصلح ,. , مرجع سبق ذكره , ص   3
.ص2001 (نقد بورديو وتشموسكي)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء أصنام النظرية وأطياف الحريةحرب علي،   4

30
  نفس المرجع سابق نفس الصفحة 5
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 ويمكن أيضا دراسة الحقل الشبابي والكشف عن مقوماته وخصائصه في إطار الصراع

 والتعايش والتنافس بين الجيال وبين العقليات وبين من يحتكر ترويج وفرض القيم وتمط

)6 الحياة والنظرة إلى العالم في المجتمع (

 إن المدينة خلصة تاريخ الحياة الحضرية ، فهي الكائن الحي كما عرفها/مفهوم المدينة: 2

 لوكوربزيه ، فهي الناس والمواصلت وهي التجارة والقتصاد، والفن والعمارة،والصلت

 والعواطف، والحكومة والسياسة،والثقافة والذوق، وهي أصدق تعبير لنعكاس ثقافة الشعوب

 وتطور المم ، وهي صورة لكفاح النسان وانتصاراته وهزائمه ، وهي صورة للقوة والفقر

).7(والحرمان والضعف
  ب��الرغم م�ن ك��ثرة العلم��اء المهتمي��ن بتعري��ف المدين��ة إل أنه��م ل��م يعط��وا تعريف��ا*تعريف المدينة:

 واضحا لها ،ذلك أن ما ينطبق على مدين��ة ل ينطب��ق عل��ى أخ�رى ، لنه��ا عرف��ت باختصاص��ات

 متعددة حسب وجهة نظر كل عالم ، فمنهم من فسر المدن في ضوء ثنائيات تتقابل بين المجتمع

 الريفي والحضري، ومنهم من فس�رها ف��ي ض��وء العوام��ل اليكولوجي��ة، ومنه��م م�ن تناوله�ا ف�ي

ضوء القيم الثقافية:

 شخص في الميل المربع الواحد10000  تشير الحصائيات إلى أن كثافة أكثر من إحصائيا_:  *

 تش��ير إل��ى وج��ود مدين��ة بحس��ب رأي م��ارك جيفرس��ون، وم��ن مص��لحة الحص��اء ف��ي جامع��ة

 الس�كندرية تع�رف المدين�ة بأنه�ا تعت�بر م�ن الحض��ر والمحافظ�ات والعواص��م المراك��ز، ويعت��بر

ريفا كل ما عدا ذلك من البلدان.

 هي المكان الذي يصدر فيه اسم المدينة عن طريق إعلن أو وثيقة رسمية.قــانونـيا_:  *

  فقد عرفت المدينة في ضوء عدد الس�كان ولق��د أجمع�ت بع�ض الهيئات الدولي��ة عل��ىحجمــيا_:  *

  نس��مة ف��أكثر يعت��بر مدين��ة ، أم��ا ف��ي أميرك��ا فق��د20000أن المك��ان ال��ذي يعي��ش في��ه أك��ثر م��ن 

  نس��مة يح��ددون2000 نسمة يشكلون مدينة، أما في فرنسا فأكثر م��ن 2500أعتبرت أكثر من 

 نسمة تشكل مدينة .2000مدينة، وكذلك في القطر السوري فإنهم يعتبرون 

 ،  الدار البيضاء، ب ذ السنة،مفهوم -الحقل- عند بيير بورديو – القوة الجرائية و الفعالية الستكشافيةعبد السلم ديرار ،    6
.20ص 

 -أرامكو السعودية-المملكة العربية54 المجلد 4 مجلة القافلة-العددأسواق بل مدن- ،مدن بل أسواقعبد ا مشاري -  7
2000السعودية- الظهران –يوليو 
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  المدينة ظاهرة إجتماعية، وهي ليست مجرد تجمعات من الناس برأي روبرت باركإجتماعيا_: *

 مع ما يجعل حي��اتهم أم��را ممكن��ا، ب��ل ه��ي اتج��اه عقل��ي ن ومجموع��ة م��ن الع��ادات والتقالي��د إل��ى

 جانب تلك التجاهات والعواطف المتأصلة في هذه العادات والتي تنتقل عن طريق هذه التقاليد،

 وهي في النهاية مكان إقامة طبيعي للنسان المتمدن ،ولهذا السبب تعت��بر منطق��ة ثقافي��ة ، تتمي��ز

بنمطها الثقافي المتميز.

  ل يوجد للمدينة وظيفة واحدة بل لها عدة وظائف:         وظيـفيـا_:  *

 - فهي وحدة عمرانية ذات تكامل وظيفي، فهي ل تشمل قطاع الزراعة فحسب (كما ف��ي الري��ف)

 بل تتع��داه للص��ناعة والتب��ادل التج��اري والص��ناعات الثقيل��ة، وتج��ارة القط��اعين الخ��اص والع��ام،

 والحرف وكل ماله علقة بوصول تطورها إل��ى العالمي��ة، وتس��مى ه��ذه الص��ناعات بالص��ناعات

الحضرية.

  - ويص��ف ديكنس��ون المدين��ة بأنه��ا محل��ة عمراني��ة متكدس��ة، يعم��ل أغل��ب س��كانها، بح��رف غي��ر

].8[زراعية كتجارة القطاعي والصناعة والتجارة
 - أما د.ع��اطف غي��ث فيع��رف المدين��ة عل�ى أنه�ا المك��ان ال��ذي يعم�ل أغل�ب س�كانه ف�ي مه��ن غي��ر

 زراعية ، وما يجعل المدين��ة ش�يئا مح��ددا ،ه��و ذل��ك التكام�ل ال��وظيفي لعناص��رها المختلف��ة عل��ى

هيئة وحدة كلية.

  وعرف ممفورد المدينة بأنها حقيقة تراكمية في المكان والزم��ان ،ويمك��ن اس��تقراءتاريــخـيا_:  *

 تاريخه��ا م��ن مجموع��ة التراكم��ات التاريخي��ة، والخ��ذ بالمب��دأ الت��اريخي ال��ذي يق��ول أن المدين��ة

 تاريخ قديم ، وأن التعرف عليها يت��م م��ن خلل الش��واهد العمراني��ة القديم��ة، وبالت��الي ف��إن الحك��م

عليها من هذا المنطلق غير مقبول .

  تنش��أ الم��دن ف��ي مواق��ع مخت��ارة تتمت��ع بأفض��ليتها ع��ن س��واها م��ن الم��دن ،وي��رىموقــعيـ��ا_:  *

 الجغرافي��ون أن المدين��ة حقيق��ة مادي��ة مرئي��ة م��ن اللندس��كيب ، يمك��ن تحدي��دها والتع��رف عليه��ا

 Urbanبمظهر مبانيها وكتلتها وطبيعة شوارعها ومؤسساتها وكذلك تفردها بخط س��ماء ممي��ز 

Profile9.

 وهناك نقاط علم جغرافية وعمرانية تحدد مفهوم المدينة موقعيا ، فالنقاط الجغرافية:
،1989"دراسة في علم الجتماع الحضري السكندرية :المكتب الجامعي الحديث المدينة   ، .رشوان حسين عبد الحميد8

100ص ، 2005 ،  بيروت :دار قابسقراءة المدن  محمود صيداوي حيان جواد- 9
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    - نقاط جغرافية بيئية(خطوط الساحل، بحر، سلسلة جبال، أنهار وتلقي فروع).

    - عقد تلقي طرق النقل(مواصلت، سكك حديد، سيارات).

  - نقاط إستراتيجية تجمع بين مزايا البر والبحر(أنفاق ومواقع نقل جوي وبحري وضائق).

أما نقاط العلم المميزة عمرانيا ومعماريا_ ،مثل تعريف توماس وكوين :

    - وجود المباني المرتفعة والمتقاربة والمنازل ومكاتب اليجار.    

    – عادات وتقاليد أهل الريف.

    - كثرة وكثافة السكان العالية.                                             

    – المهن والحرف المتعددة.

    - الهيئات الجتماعية الغير موجودة في الريف.                     

     – تميز المدينة بالحركة. 

   – تعقد الحياة والروابط بين سكان المدينة والمدن الخرى.       

   – تعدد القليات في المدينة.

].10[- المدينة مركز إشعاع ثقافي وفني وعلمي

 " المدينة وذاكرة المستقبل –مجلة البناء –التراث العمراني تحت ضغوط التمدد الحضري "أركيولوجية . عبد ا مشاري  10
53- ص 2007   المملكة العربية السعودية –الرياض-يناير 196العدد
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-بـلديــة مستغـانم:1

 " تتك���ون بلدي���ة مس���تغانم م���ن مدين���ة جدي���دة ومدين���ة قديم���ة يرب���ط بينهم���ا واد عي���ن

.]1[الصفراء"

.27000 الرمز البريدي للبلدية:•

.27 رمز البلدية:•

.045 الترقيم الهاتفي:•

مساحة بلدية مستغانم: •

.2 كلم50تبلغ مساحة البلـديـة: 

الكثافة السكان:•

  نس���مة، منه���م151664، يق���در ب 2011/ 12/ 31ع���دد س���كان مدين���ة مس���تغانم ف���ي 

٪.9.87 بطال حيث نسبة البطالة تساوي 7938 مشغولون و72460 ناشطون و80398

  فيم��ا88.4، بمع��دل ترك��ز يص��ل ال��ى ²شخص في الكلم2914بكثافة سكان تتراوح بين 

).2"(.127يقدر عدد أحيائها بـ 

.بلدية 32دوائـر ،  10من  الجزائر ،ولية مستغانم تتكون

  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في، دور الذاعة المحلية في التنشئة السياسية" اذاعة مستغانم نموذجا"  ،رشيد فقير   1
147ص ، 2015-2014 ،2جامعة وهران ، كلية العلوم الجتماعية ،علم الجتماع السياسي 

  مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستير في علم الحياء الشبه حضرية بين أولوية التنمية وحتمية التغي�ر،  تواتي بن أحمد،2
.24. ص 2013-2012 الحضري. جامعة مستغانم، كلية العلوم الجتماعية والنسانية. الجتماع
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2: مدينة عين تادلس/ 
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1 مستغانم مستغانم

2 حاسي مماش حاسي مماش,  ستيدية ، مزغران 

3 عين تادلس  الصور، سيدي بلعطار، واد الخير عين
تادلس

4 بوقيرات سيرات، السوافلية، الصفصاف بوقيرات

5 سيدي علي تازقايت، أولد مع ا سيدي علي

6 عشعاشة نقمارية، خضرة، أولد بوغالم عشعاشة

7 عين النويصي فرناكة، الحسيان عين النويصي

8 ماسري  منصورة، الطواهرية، عين سيدي شريف
ماسرى

9 سيدي لخضر حجاج، بن عبد المالك رمضان سيدي لخضر

10 خير الدين صيادة، عين بودينار، خير الدين

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
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 وتشتهر بالفن البدوي، مدينة عين تادلس  هي عبارة مدينة محافظة 
 الشيخ جيللياو ما يسمى بالشعر الملحون ومن اهم أدبائها الفنان ،

  حيث،  و ايضا هي عبارة اراضي زراعية ذات طابع فلحيعين تادلس
 وأيضا محكمة،فيها مستشفى ،و الف متر مربعا  22مساحاتها تقدر ب  

  و،متوسطات 3 و بالضافة  الى ،ومركزين للبريد  وتحتوي على ثانويتين ،
 مدراس ابتدائية   06

 عاصمتها،لولية مستغانم التابعة الجزائر إحدى دوائر دائرة عين تادلس
 سيدي و، الصور و ،عين تادلس و تضم بلديات عين تادلس هي

.3واد الخير و بلعطار

3https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_  
%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%B3  05/2017 /08 يوم 19:30الى الساعة 19:20من الساعة
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1_(%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:DZ_27_Ain_Tadles_District.svg


تملك  السوق كفضاء العام عندالفصل الثالث                                                  
الباعة

:تحليل المقابلت 

 العلق   ات الجتماعي   ة  وأثره   ا عل   ى  التمل   ك  عن   د المح   ور الول :

الباعة

 التمل  ك م  ن منظ  ورهم ه  و اكتس  اب المتج  ر وحس  ن اختي  اره ويق  ول اح  د

 البلص   ة مليح   ة وعلبل   ك اله   انوت  نختاره   ا ف   ي"المبح   وثين نخت   ار 

بلصة فيها الخدمة" 

  هن ا رك ز المبح وث،  مرتي�ن ال�تي تعن�ي المتج�راله انوت فتك�ررت كلم�ة 

 ونلح  ظ ان بع  ض المبح  وثين ي  رى ب  ان،عليه��ا للتأكي��د عل��ى م��ا يق��ول 

  ول تك ون عل ى اس اس قص دي ف ي اختي ار،طريق�ة التمل�ك تك�ون عش�وائية

" لمتج را  نحك م البلص ة  ومعن ديش بلص ة وي ن اذ يق�ول اح�د المبح�وثين:  

 اي اختار مكان وإذا وجدت مكان فارغ يكون متجري ."مانصيب الخوى ...

 بم ا يخ ص مس ألة ثقاف ة تمل ك الفض اء الع ام ل دى ت اجر تك ون م ن خلل

 او المهن  ة م  ن قب  ل العائل  ة وه  ذا م  ا أك  د علي  ه اح  د،ت��وريث الحرف��ة 

ان    ا دي    ت حرف    ة تج    ارة م    ن عن    د ب    ا اي...المبح    وثين :"  اخ    ي 

 " تعلمت منه الحرفة منه  فهمتني فهمتني خويا...  ابي  

 وي دل ذال ك عل ى ان المبح وث،نلح�ظ ان عب�ارة فهمتن�ي تك�ررت مرتي�ن 

يريد برهنت وتاكيد اقواله.

 ونلح  ظ ايض  ا ان المس  توى التعليم  ي ل  ه ت  اثير عمي  ق ف  ي طريق  ة تمل  ك

  اذ يقول،الفض�اء الع�ام عن�د الباع�ة اذا اغلبته�م في المس�توى البت�دائي 

 ان   ا ماش   ي ق   اري خلن   ي نب   در حرف   ة ناك   ل منه   ااح���د المبح���وثين 
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الباعة

 "  " الخ!بزة" . حي!ث عب!ارة  والمقص ود هن ا،قاله�ا بص�وت مرتف�ع  ،الخ!بزة 

تأكيد على ما يقول . 

 التفاع    ل الجتم    اعي مظه    ر لتمل    ك الفض    اء المح    ور الث    اني :

العمومي عند الباعة

 ف  ي م  ا يخ  ص العلق  ة ال  تي تجم  ع الباع  ة داخ  ل الحق  ل الجتم  اعي

 وهذا ما عبر،والمتمثل في السوق هي علقة تبادلية في اطار الخوة 

وخلن  ا... عن  ه اح  د المبح  وثين عن  دما ق  ال :  الس  وق خلن  ا نعرف  و الرج  ال 

" ونلح ظ  ان عب ارة" كخاوي!ا.. نعرف!و الرج!ال"  ت دل عل ى العلق ة القوي ة 

 ال تي تربطه م اي هن ا يؤك د المبح وث ان ك ل باع ة متس اوين وه م ك إخوة .

 "الس!وق ق!اع ت!اع الن!اس"حي ث نلح ظ ك ذالك ف ي ه ذه  عب ارة  التالي ة 

 ان العلق ة بي ن الباع ة ه ي علق ة اخ وة اي الس وق يس اوي بي ن الباع ة،

ويجعلهم عائلة واحدة . 

 اما في ما يخص تفاعل الباعة في بعضهم  البعض تفاعل الجيد وتدل عبارة

"  وأيضا بصوت مرتفع ليؤكد،حيث المبحوث كرر العبارة مرتين  حنا كخاوا "

ام   ا ه   ذه.    عل   ى مس   الة ان التفاع   ل الجتم   اعي بي   ن الباع   ة جي   د

 الفض اء العم ومي ف ي رأي ك ه و عن دما تتملك ه فق د أك دو عل ى انالنقط�ة 

 الفض اء الع ام لي س ف ي تملك ه متج ر  ب ل ه و ف ي تمل ك ك ل  الفض اء الع ام
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تملك  السوق كفضاء العام عندالفصل الثالث                                                  
الباعة

 ونلح ظ ف ي "الس!وق ق!اع ت!اع الن!اس"للس وق اذ يق ول اح د المبح وثين 

"عب  ارة تك  رار لكلم  ة ق!!اع"  ال  تي تعن  ي ك  ل في  دل ذال  ك عل  ى ان الس  وق  

 هو الفضاء العام خاصة بكل الباعة وليس خاص ببائع واحد.

 وم   ن خلل ملحظ   ات ح   ول التش   كيلة السوس   يولوجية لس   وق عي   ن

 ت  ادلس لحظ  ت ان معظ  م الباع  ة م  ن ع  ائلت واح  دة اي ينتم  ون ال  ى

 باش  رية ال  تي تحتك  ر بي  ععائل��ة واح��د  ون��ذكر بع��ض ع��ائلت عائل��ة 

  وكساس  رة بي  ع،والبطاط!!ا ،اللح!!وم وعائل!!ة مافقي!!ة بي!!ع الزيت!!ون 

 وهذا ما يجعل التفاعل الجتماعي جيد وقوي وهنا يؤثر مامدى، الخضروات 

تملك الفضاء العام عندهم 

  نلح ظ ان،  الخل�دونيالسوس يولوجي والن تروبولوجيوهن�ا م�ن منظ�ور ،

 ت  ؤثر ف  ي طريق  ة تمل  ك الفض  اء الع  ام للس  وق  عن  د، 1العص!!بية

الباعة .

 ثقاف  ة المجتم  ع وتأثيره  ا عل  ى التمل  ك الباع  ة للفض  اءالمح!!ور الث!!الث: 

العام

 وهو،مفهوم الفضاء العام عند الباعة هو ذالك المكان الذي يأتي بالمال 

 نح  ط وتتفتف  ت عل  ى روح  ي خي  ر م  نرزقه  م اذ يق  ول اح  د المبح  وثين "

 اي ابح  ث عل  ى ان "نتفت!!ف"وت  دل كلم  ة  "نخ!!ون ورزق عل!!ى ا!!

 وهو فضاء العام خاص بهم ،المتجر هو رزق 

 العصبية هي مصلح عبد الرحمن  ابن خلدون  وتعني صلة الرحم والدم التي تربط الجماعة ما او 1
  القبيلة
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تملك  السوق كفضاء العام عندالفصل الثالث                                                  
الباعة

  في ما يخص مسالة مفهوم الفضاء العام عند الباعة هو فضاء البرجوازي

 فأكد المبحوثين على ان الفضاء العمومي هو فضاء برجوازي اذ يقول احد

المبحوثين 

ن!دخل في!ه  دراه!م كب!ار ..."  وت دل ان،"و نك ل من ه الخ بزة ،الس!وق 

الفضاء العام عندهم هو فضاء برجوازي لنه به يعيشون.

 أص حاب الم ال يتملك ون  الفض اء  وأك�د  المبح�وثين ف�ي مس�الة عل�ى ان 

 كاين تجار عندهم دراهم كبار نار ماتحرقهمش داين السوق اذا يقول احد "

 وت  دل عب  ارة نص  ف الس  وق عل  ى م  دة احتك  ار الس  وق ، "نص  ف الس  وق 

كفضاء العام من قبل التجار الكبار. 

 ف  ي مس  الة التج  ارة كح  ق مش  روع فأك  د المبح  وثين عل  ى ان التج  ارة

 التجارة هدر عليها : " اذا صرح احد المبحوثين في قوله ،هي حق مشروع

 اس تدل بح ديث للرس ول محم د ص لى ا  علي ه "الن بي ص لى علي ه وس لم 

ليؤكد مسالة ان التجارة مشروعة. ،وسلم 

  ودورها خلق واكتساب الفضاء العام،اما بما يخص التجارة داخل السوق

  فأك د عل ى ان التج ارة ه ي ح ق مش روع اذ يق ول اح دهم :"عن د الباع ة 

 هن  ا نلح  ظ المبح  وثين برهن  وا عل  ى ان " الن  بيالتج  ارة ه  در عليه  ا الن  بي

 صلىعندما استدلوا بحديث الرسول  محمد ،التجارة هي حق مشروع 

 على التأكيد على قولهم النبي وتدل  تكرار كلمة ، ا وسلم 

79



تملك  السوق كفضاء العام عندالفصل الثالث                                                  
الباعة

   نلح ظ  ان الس وق عب ارة ع ن فض اء الع ام عن دهم لن ه عب ارة ع ن  كن ز

 الخدم    ة كاين    ة"  اذ يق����ول اح����د المبح����وثين،ينج����ب له����م رب����ح 

""ب!!زااااااااااااااف ف!!ي الس!!وق  عل  ى" ب!!زاااااااااااااافوت  دل كلم  ة   

زاد"الك ثرة اذ نط ق المبح وث ح رف  بتمدي د وي دل ذال ك عل ى ان ه يؤك د، "   

قوله بان السوق هو عبارة عن الحقل الجتماعي فيه الربح

 تكت  ل ع  ائلي عن  د الباع  ة ف  ي الس  وق ي  ؤثر عل  ى تمل  ك الفص  اء الع  ام

" ouiوي بينس  ور عن��دهم اذ يق��ول اح��د المبح��ثين:   bein  sure    ق  اع 

 بمعن ى تعن ي نح ن كلن ا عائل ة واح دة وان معظ م الباع ة ،لفم!ي هن!ا"

  وه ذا مانت ج تكت ل ع ائلي ال ذي يس اهم ف ي م دى تمل ك،م�ن ع�ائلت واح�دة

الفضاء العام عندهم . 
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تملك  السوق كفضاء العام عندالفصل الثالث                                                  
الباعة

 تع بر المتجرل بيع الخض روات ال ذي يحت ل موق ع 01ف ي ه ذه الص ورة رق م 

 وه ذا يعك س م دى تمل ك الس وق كفض اء الع ام،جمي�ل لن�ه بام�ام الملع�ب 

 باعتباره هذا الخير منفعة اقتصادية .،عند الباعة
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تملك  السوق كفضاء العام عندالفصل الثالث                                                  
الباعة

 ،تعبر عن مدى التفاعل الجتماعي داخل السوق 02 رقم الصورةفهذه 

  ونلح ظ ان الباع ة يربطه م،باعتب�اره الفض�اء الع�ام عن�د الباع�ة اي التج�ار

 رابط مهم وهو صلة الرحم اي هنا التكتل العائلي له دورا فعالل في طريقة

تملك  السوق كالفضاء العام عندهم 
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تملك  السوق كفضاء العام عندالفصل الثالث                                                  
الباعة

  :  نتائج الدراسة 

 وك ذالك ه و الحق ل الجتم اعي  لن  في ه،الس�وق ه�و فض�اء الع�ام  -1

عملية  التفاعل الجتماعي .

  الباع ة يمتلك ون الفض اء الع ام ف ي الس وق م ن خلل عملي ة التفاع ل-2

الجتماعي التي تكون بينهم .

  يكم  ن مفه  وم الفض  اء العم  ومي عن  د الباع  ة ف  ي ان  ه  ذال  ك فض  اء-3

البرجوازي.

  رج ال العم ال ي ؤثرون ف ي م دى تمل ك لس وق كفض اء الع ام لنه م-4

يسيطرون على العرض والطلب . 

  وه ي وس يلة مهم ة ف ي م دى اكتس اب التمل ك،التج�ارة كح�ق مش�روع-5

الفضاء العام داخل السوق .

 تكتي عائلي يؤثر على طريقة تملك الفصاء العام عند الباعة -6

 يكم ن التفاع ل الجتم اعي ف ي الس وق عن دما يك ون الباع ة ك الخوة-7

وبينهم التنافس النزيه

الفضاء العام عندهم هو منفعة اقتصادية وهنا السوق يعبر عن ذالك -  8
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الباعة
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الخاتمة 

 في الخير من خلل دراستنا النتروبلوجية لمفهوم تملك السوق كفضاء* 

:استخلصنا مايلي  "سوق عين تادلس نموذجا"العام 

 وك+ذالك ه+و الحق+ل الجتم+اعي  لن  في+ه عملي+ة،الس�وق ه�و فض�اء الع�ام  

 وبالض+افة ال+ى ان  الباع+ة يمتلك+ون الفض+اء الع+ام ف+يالتفاع�ل الجتم�اعي 

السوق من خلل عملية التفاعل الجتماعي التي تكون بينهم .

 وك+ذالك يكم+ن مفه+وم الفض+اء العم+ومي عن+د الباع+ة ف+ي ان+ه  ذال+ك فض+اء

البرجوازي.

 ون+رى ب+ان  رج+ال العم+ال ي+ؤثرون ف+ي م+دى تمل+ك لس+وق كفض+اء الع+ام

 ،لنه�م يس�يطرون عل�ى الع�رض والطل�ب وايض�ا  التج�ارة كح�ق مش�روع

وهي وسيلة مهمة في مدى اكتساب التملك الفضاء العام داخل السوق .

 ونس++تنتج ب++ان  تكت++ل ع++ائلي ي++ؤثر عل++ى طريق++ة تمل++ك الفض++اء الع++ام عن++د

 وبالض+افة ال+ى ذال+ك يكم+ن التفاع+ل الجتم+اعي ف+ي الس+وق عن+دماالباع�ة 

  و الفض+اء الع+ام عن+دهم ه+ويك+ون الباع+ة ك+الخوة وبينه+م التن+افس النزي+ه

منفعة اقتصادية وهنا السوق يعبر عن ذالك 

 الباعة لسوقتملك يكمن  :فالولى تقول ,وقد تم اثبات فرضيات البحث  *

:,كفضاء العام  من خلل تفاعلهم الجتماعي  اما الثانية المسومة ب  

 شكل التملك  للفضاء العمومي عندالمستوى التعليمي يؤثر على 

التملك للفضاء العام في السوق عند الباعة هو:   الباعة والثالثة 

: ,البورجوازي ثقافة المجتمع  تحدد مدى تملك   والرابعة التي تقول 

 الباعة للسوق كفضاء العام. 
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