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حسحكزززصهىزززرههة عزةظزززتهاسزززَهزةّزززتهةظزززخمسةلْتهممعّزززته ء يزززٌمهة  ءٌ ْزززتهًة  مززز  هة  ءزززٌ ِه

،ه ز هالز رهزـزعهصءسزته ز هاة بٌزصٌةشُ،هكءز ههيءزوهاى مس ز ضاهًكءز هةمخمعحزوهام معزِههسّزصز

هعززٌره  يززٌمهة  مزز  هة  ءززٌ ِهمٌـزز وهمؼززك  ْتهة عً ززتهًة ءعمْززت،ه ةإلؼززك  ثهًة ءززاشتهة خززِهحغززٌمه

ه نهميسّزتههاى مس ز ضاه س ءٌ ْزته ًمؼك  ْتهة غقهًة ءضخءعهة ءعمِهًة عّءمسةنْت...ة خ.هً ز هة بزِْ أ

ههِهاك مهاهًاىْضلا هم زَههممء ه سدى هم َهالس ْتههسع ْتهى لستهحخءزله ًا  زكطا،هملهمنهةأل سهّءخعه

ه ن عززي ه حأظزْطهزةّزتهةصخء اْزته عاءزته ز ه عزظززتههسةمك زٌزثه ًهة نيسّزتهة نمعّزتهة خزِهةالخز زث 

رهًة ءخسْزسهظْ ظزْت هًةصخء اْتز ه ٌا  ع زهة خغسْلهة عٌظٌْ ٌصِهة نمعُه خ زعدهة ءؽز زله سٌة زعهة ءخغز

 زأه  يٌمهة ظخ ء رهة  ز مه س مزلهكءز هًزدهانزعهًرم هْت .هه ميسهكْفه نهاى مس  ضاهةمعهعهة َهةظخزء

ةه كزز مهههززِهة ضززعرهة سىْززبهمْنززوهًمززْ هكزز زرهةحززٌهةمززلهًى ّززعصسهمهسْززتههزظزز هة  مزز  هة  ءززٌ ِهم ززعت

مٌزصٌةشّتزز ه ْبسة ْتزز هاسززَهة ءعززخٌٍهةألماٌ ززٌصِهًة عْ ظززِهًةألّخمززِهًة  كززسُ،هًة ززع ْله نهىززرهه

عسّزتهةألهزسةدهًة ضء از ثه ز د  همس ّيز هاسزَههة سةّتهىِهة خزِهةظزخا اجه نهح عزظهة ءضز ره  ز م

هممعّت هحؽ زكْت هحؽ ًزّت . ه ظ ضه نهة  م  هة   مهّخْظههسـتهمن لوهمن  ت

ههِه  سهميسّتهاى مس  ضاههِهة  م  هة  ءزٌ ِه    هم معِههسّصزهة  ْسعٌهتهة ْع زّتههس هحسه

هةألمءٌذسهة بٌزصٌةشُهة سْبسة زِه ةه عخؽك ت،همذهمنَّ ًة ؼزخسةكِه ز هّ زعةهة رْز زهةألًعزعههزِهم َّهة ست

 عةزهة عْ ظتهًةألال تهًة  خف د،هىرةهةً ت،هًر مْت ه نهة خغٌ ثهة صخء اْتهًة خ زّرْتهة غ ـزسته

هممٌٍةههِهععًدهحغٌرههِهزةّ ه س    ،هه ميسهكْفهحف اعثهة غسك ثهة صخء اْته ة ٌْمه عه ظيءج 

هّمٌقهزةّتهاى مس ز ضاهة  سعز ْتهة ضعّعة،هة نعٌّته ني هًة  س ْتهًة ا ل ْ ت،هكلهذ كه  هؼأموه ن 

ًة نيسّززتهًة نمعّززته ء يززٌمهة  مزز  هة  ءززٌ ِهة ززرُهممززِهظززضْ هةإلنزز زهة ززٌننِهًة مززٌ ِه س  ززله

هة عْ ظِ.

ه  



 

  

 

ّازسطهة خ كْزسههزِهة  ءٌ ْزت
1
ة  عّزعه ز هة ء  ز ز ثهًةإلؼزك  ثهة ءسحبازتهم  ؽزأنهة  ز م،ههla publicitéه

ة خ كْزسهة  سعزز ِههزِهحاززٌزههة خز زّرِهّرمززعه مز ّ هة ٌصزٌدهة بؽززسُهًكزله ًلزز  هًؼز ًنهة بؽززسهًذ زكهألنه

 سع ةر،هً  لهة  ءٌ ْته  يٌ ت ه خعةً تهمؽكلهكبْسههِهة  سع تهة عْ ظْت،هة  سع تهة ء  ـسةهال ـت،هحضعه زعالسي ه

 اسززتته ززعهم عززوه زز هصيززت،هً ززعهمززْ هةإلمعزز نهذةحتزز ه  كززسةتهًا  سززتتهًههة   ؽززسًنهةألظزز ضههززِهة خززسةمههة غءْءززِ

ةٓالسّ هًة     ه  هصيته السٍ.همموه عاللهة ؽأنهة رةحِهًة ضء ِهًة ؽأنهة   مهة رُهّ سقهاسْن هة ٌْمهة ٌ ٌفه

هاسَهكله م  دهة  ءٌ ْته  ه نيٌزهة عْ ظتهً  ه نيٌزهة  سع ت.

،هAristoteهنزعه زظزاٌىِهة ؽسنهة مزسًزُه خغعّزعهةإلمعز نهة ءزٌةن هاهpolisمذةهك مجهة ءعّنتهة عً ته

 le)ًة ءضزز رهة  زز مه(le domaine privé)هزز نهة ءعّنززتهة عً ززتهذةحيزز هحؽززخسنهة خءْْززصهمززْ هة ءضزز رهة رزز ؾه

domaine public)هًىٌهة ؽسنهة رُهًل خوهعن ه زمعثه،Hannah Arendtسخ كْسههِهة  ءٌ ْتهلء ه  هه 

ألزظززاٌه سـززعهحغززٌ ثههles politiques)عْزز ةهه ززليهمغْززذهةماسمززجه زز هة عْ ظزز ثههVia Activa ظززءخوه

ة بنْ ثهة صخء اْتهً  هزةهمي ه  هحغٌ ثههِهة   لهة عْ ظِ،ه  ي هة     هة غعّذ.هًّ ٌدهة  ملههِهة خ كْسههِه

ة رُهدةهزعهممزٌةهاز هة ضزس ةههزِهةظزخ ء رهة  مزل،هحسزكهة ضزس ةهة خزِهح خزسقهة ؽزض اتههKantة  ءٌ ْتهم َهك مهه

مزْ هة ظزخ ء رهة رز ؾههKantإلزةدة،هً ك ه ُهةظزخ ء ره ءكز ه س مزلمهّءْزصهكز مههًة ظخم  ْتهًة ءع ً ْتهًة

هHabermas س ملهًة ظخ ء رهة  ءٌ ِه س مل،هًىٌهة خءْْصهة رُهظ ى همؽكلهكبْسههِهمغجه  هظء ههى مس  ضه

ة عْ ظزْتهه،هذ كهة  م  هة رُهّخعةاللههْوهة   لهة عْ ظِه خأنْسهة ءء زظزتl’espace publicم   م  هة  ءٌ ِه

ًصيتهة  ءٌ ْت،هم    لهة خٌةـسِ،ههl’opinion publique خٌصْوهة س ُهة   مههla publicitéمٌةظاتهة عا ّته

ةه كلهح كْسهّغك ه ُهه لهممع مِههِهة ص  نهًة ءك ن،هًكله مْته ز ه مز ّ هة ؽزأنه ًىن هحفْسهة  ءٌ ْته  ْ زت

صزبهًة ؽزساْتهًة ءؽزسًاْت...م خ،هًة   زلهة خٌةـزسِهً ز هة   م:هك   عة تهًة غقهًة عساتهًة مٌةهًة  نزفهًة ٌة

ّ سلوه  ه ال  ْ ثه سءن  ؽتهًة خعةًره  ه صلهة صء  ه ًهة خن ش ه  هصيته السٍ،هً  هّ سلوهىرةه  هظض ره

،هًكزلهة ءعز ىء ثهة ء  ـزسةهة خزِهHabermas ًى مس  ضهK. Otto Apple ه  له مسشههمْ هك زره ًحٌه مل

ًم معِههسّصزهJ. DerridaًدزّعةههP. Ricœurًمٌرهزّكٌزهlyotard حغ ن همي ه ٌْن زه
2
هNancy Fraser ه

                                                           
1
 ُهة ءبزع هة كز ماِهة زرُهًه خزوه زمزعثهًى مس ز ضههْءز هم زعههle publicمْ هة ء نَهة رُهّسةدهموهة  ءٌ ْته ز هة  ءزٌمههla publicitéمءْصهمفعده  يٌمهه-

ةههِهة ظزخ ء رهة ي مس  ظزِهة ظزخ ء رهة  ءزٌ ِه س مزلهًةإلاز نهة  ءزٌ ِه سغمْمزت،هذ زكه نهة  مزلهة ءمفزٌدهىنز هم  نعزب ته ي مس ز ضهىزٌهًة ءمفٌدهموهحغعّعت

ز هذُهًهْ زتهممعّزتا،هًمزْ هة  ملهة نم مء نزَهة عا ّزته دةةتهحعزخ ءسي ههla publicitéعُهة رُهٌّهفهة  م  هة  ءزٌ ِهمءز هىزٌهاحضءزعه ضءيزٌزهّءخسزكهز ّتز ها  ت

 ة عً ته خٌصْوهة س ُهة   م.

2
 New school for socialاْززتاه...يهح ءززلههززِهاة ءعزظززتهة ضعّززعةه جمغزز دهة صخء -7491م معززِههسةّززصز:ههْسعززٌهتهّعزز زّته  سّكْززته   ـززسةه)هه-

Researchهًحعزضهة  سٌمهة عْ ظْتهًة صخء اْت،هًىِهة ءعزظتهة خِهدزظجههْي هعن هةزمعثهم عزي ،هً يز ه مز  ثهال ـزتهعزٌرهة  مز  هة  ءزٌ ِهنزٌزثه،



 

  

 

...هم زخ،ههأـزبظهة خ كْزسههزِهة  ءٌ ْزت،هميزرةهR. Rortyهًزّخؽز زدهزًزحزِهP. Sloterdijikهًمْخسهظسٌحسدةّك

 ظزْتهة ض زّزتهة ء نَ،ه ؽسًنت هم  خ كْسههِهة  م  هة  ءٌ ِهة ٌة  ِه نوهًة هخسةلِه  ت ،ههءعهة خغزٌ ثهة عْ

ة ٌْمههِهة     هغعةهة نم غه سغت ه كزسه ء ه مَهعٌره عزأ تهة  ءٌ ْزتهًا  خيز هم  عّءمسةنْزتهظزٌة ههزِهم زعى ه

،هًا  تهىرههC. Manuelهة خءزْسِه ًهة خؽ زكِه ًه  هم عهة خؽ زكِ،هكء هىٌهة غ رههِه ع ىءتهك ظخْله  مْْل

همغمٌز هة نم غهة عّنِههِهىرةهة  م  هة  ءٌ ِ.هةألالْسةهم  ؽساْتهًة ءؽسًاْت،هًةمخي  ت

ًحخٌالَهىرههة ءع ىءتهة ٌ ٌفهاسَهميسّتهى مس  ضههزِهة  مز  هة  ءزٌ ِه ًههزِه زكٌْ ٌصْز هة  ءٌ ْزته

ةه  ظعت ه سءضخءعهة بسصٌةشُ،ه سـعهمنْتهىرةهة  م  هًًهْ خوهًًظ للهةؼخس  و،هًة عًزهة رُه  بخوه مٌـ ي هم عت

زز هة  ْسعززٌهتهةأل سّكْززتههززِههيزز ه مزز ّ هة  زز   هة ء  ـززس ،ه ززعهممززسةشهعززعًدى هة ء خسلززتهة خززِهً  ززجهاسْيزز ه ظ ظت

ة ء  ـززسةهم معززِههسّززصز.هً هّخ سززقهةأل ززسهىنزز هم  ءم زمززتهمززْ هميززسّخْ ههسعزز ْخْ ه خ  زلززخْ هعززٌرهة  مزز  ه

 سعز ِهة  ءٌ ِ،هًممء هم مسةشهًمْ نه مءٌنه نسًعتهى مس  ضهًة كؽفها هحغسْسوه ءبع هة  ءٌ ْتههِهة  كسهة 

ة غعّذ،ه سة حوهة ضعّعةه ك مههًممعههألنسًعتهعن ه زمعثهاسَهًصزوهة رفزٌؾ،هًمْز نه مزءٌنه زكٌْ ٌصْزته

ى مس  ضهة عْ ظْتهًة صخء اْتههِهحغسْسوه بنْ ثهة  م  هة  ءٌ ِهة بسصٌةشُههِهة مزسنهة زز   هاؽزسهًة خ ظزعه

 دُهًة عْ ظِه سءضخءعهة سسمِ،هر هزةىنْتهاؽسهإلمسةشهدًزههة خ زّرِههِهظْسًزةهة خاٌزهة صخء اِهًة  خف

ة خ كْسههِه عأ تهة  م  هة  ءٌ ِههِهش  هة  ٌ ءتهً  هحاسعوهة عّءمسةنْتهة غ  ْزته ز هعزعًدهم زعه ش زتهدً زته

ه ته  هم عهة عً تهةأل تهة ٌننْت.ة سا ّت،هً  هح خسلوه  هح كْسهمسستهى مس  ضههِهة عً

  مزز  هة  ءززٌ ِهًممءزز هع ً ززجه نهح ْززعهة نيززسههززِهم ززكه  زز هم معززِههسّززصزههيززِه زز هحمززعهميسّززتههززِهة

 سحكززصةثهميسّززتهى مس زز ضه زز هالزز رهممززعى ه سخفززٌزهةإلنزز زهة ٌّعززخ   ِ
3
ة ززرُههle cardeهwestphalienه

ّغكءي هًة زرُهّ زٌدهم زَهةألظزطهة ٌظزخ   ْتهة خزِه نزسثهة عً زتهة سسمْزتهة غعّززت،ه  خبزسةه نهميسّزتهى مس ز ضه

 l’Etatسةثها   هة ٌْم،هً  ه هسشحوهة  ٌ ءته  هما دةهة نيسههزِه ظزطهة عً زتهةأل زته خض ًشة،هم  نيسهم َه خسْ

                                                                                                                                                                                              
ًة  م  هة  ءٌ ِهة   مسه جًنز ن،ه ميزسههزِههْي هميسّتهى مس  ضهًًصيجهم ْوهةمخم دةثهاعةه  ه ىءي هاعمهة ىخء مهم   م  هة  ءٌ ِه  هم عهة بٌزصٌةشُه

هىرةهكخ مي هة ؽيْس:

Nancy Fraser: qu’est-ce que la justice sociale ?هReconnaissance et redistribution, la découverte / poche, traduit de 

l’anglais par: Estelle Ferrarese, mars 2011 

.هً عهةمفبهمغزن هىرةهاسَههغؿهحسكهة مخم دةثه  هال رهىزرةهة كخز ل،هاسزَه ظز ضه نهممزعه751-701ة  فسْ هة ر  طهًة ع دض،هة ف غ ث:هه ميسهحغعّعة

ههسةّصزه ءعأ تهة نٌ هانعهى مس  ض،هًة خِهعسسخي همع تههِهكخ مو:

 .N, Fraser: le féminisme en mouvement, dès les années 1960 à l’ère néolibérale,Paris, La Découverte, coll -ه

« Politique et sociétés », 2012, Trad. Estelle Ferrarese. 

 ّغخ سهة َه سة ةه  سدة.

3
ةه غزسلهة ز رزْ هظزنت،ه  خبزسةه نهىزرههة ء  ىزعةهة خزِهظز ىءجههزِهه7491حعخ ءلههسةّصزهىرةهة ءفاسظه  ؼ زةهم زَه   ىزعةهًّعزخ   ِهه- ة خزِهًلز جهعزعت

ًه ز هًصيزتهعه نسهة عً تهة غعّزته ُهة عً تهةأل ت،هًحغ ًرههِهممعى ه ي مس ز ضهمْز نه نهميسّخزوههزِهة  مز  هة  ءزٌ ِهحبمزَه ظزْسةهىزرههةألنزسهة خزِهحبزعًل

 ميسى هة ٌْمه خض ًشةه   مهشعفهة  ٌ ءتهًحن  ِهة اٌةىسهة   مسةه ج  .



 

  

 

nationًهِهة نيسّتهة عّءمسةنْتها  تهةمعض مهً عخضعةثهة غسكتهة صخء اْتهة ضعّعةهًدّن  ْخي هة   مسةه ج  هه

معّل.هpostbourgeoiseًة غ صتهم َههم  هاءٌ ِه  هم عهمسصٌةشُه
4
ه

 زهم َه نهى مس  ضهًم معِههسّصزهّنخءْ نه  ت هم َهة ءعزظتهة نمعّزتهاة نيسّزتهة نمعّزتا،هًّ ٌدهىرةهة الخْ

 ء هّ نِه نهة عض رهمْنيء هظض رهميسُه  سهِهّعخءعه ؽسًاْخوه  هة خمسْعهة زرُهد لهاسْزوهه ظز تهً نيزسًه

ة،هعٌ ةزّت ه ًهحن هسّت ،هم ه موه  س هة ءعزظتهة نمعّته نرهحأظْعي ،هًاسَهة سغ ه  ه موهظض ره  هّخررهؼك ته ب ؼست

ة،هًة زرُهدؼزنوهة ضْزلهة زز مِهًة ز  زذه ز ه صْز ره عزظزتههسةمك زٌزث،هًة زرُه انو،ههِهة  معّ هةألالْزسّ هحغعّزعت

،هHabermas،هًى مس  ضهAxel. Honnethه،هً كعلهىٌمْجR. Rortyظ ى ههْوهكله  :هزّخؽ زدهزًزحِه

ه...ة خJ.M. Ferry ،هًصٌنه  زكههْسS. Benhabibُعبْبه ،هًظْ هم N. Fraserًم معِههسّصزه

حنزز  َهة نمزز غ،ه ززعهمعةّززتهة  مززعهةألالْززسه زز هة مززسنهة ء لززِ،هعززٌرهة  مزز  هة  ءززٌ ِهًدًزهههززِهمنزز  ه

ة عّءمسةنْززتهًمازز دةهة نيززسههززِهة   ززلهة عْ ظززِ،هً مززعهؼززكسجه عزز ىءتهة  ْسعززٌفهةأل ءزز مِهة ء  ـززسهّززٌزغ ه

ة ء لزِ.هًمز  نيسه ً َهة ءع ىء ثهة خِهدؼني ههِهمعةّتهة عخْنْ ثه  هة مزسنههJürgen Habermasى مس  ضه

م َهم غ طهة نيسههِهىرةهة ء يٌمه  هشةًّتهميسّته  سهْته  هصيزت،هً ز هشةًّزتهة ءء زظزتهة ءسءٌظزته ز هصيزته

 السٍ،هةزحأّن ه نهمم زلهىرةهة ء يزٌمه ناسمزْ ه ز هزةّزتهى مس ز ضهة زرُهّ خبزسهة ء ظزطهة غمْمزِه س   زتهمزْ ه

ً ءبزع هة  ءٌ ْزتهة زرُهًلز وهىزرةههE. Kantهوه كز مهة  مز  هة  ءزٌ ِهًة عّءمسةنْزت،هًذ زكه ز هالز ره سة حز

ةألالْس،ه  فعهاة ظخ ء رهة  ءٌ ِه س ملا،هً  هزةّتهم كهة   ظ تهة نمعّْ هة ء  ـزسّ هة زرّ هعز ً ٌةهمْز نه

 نهزةّتهى مس ز ضه ها  زته يز هم  نيسّزتهة نمعّزتهة خزِهّنخءزِهم ْيز ،ه ُه عزظزتههسةمك زٌزث،هًذ زكهألنه يءزته

 اْتهىزِهة نيزسههزِهة ٌة زعهكءز هىزٌه ز ه صزلهحسءزطهك هزتهان ـزسهة   زلهة صخءز اِه ظخؽزسةفهة  سع تهة صخء

ة ءعخمبل،هً  هّ نْوهذ كه  هكٌنهة نيسّتهة نمعّته ظ ضه ُهمن  ههسع ِهصعّعهّسًمهة ءعز ىءتهميزرةهة مزعزه ًهذةكه

ّمْتهًة خرْ ثهًةألًى مهة خزِههِهمن  هزةّتهًصٌدّته سٌة عهً سءء زظتهة صخء اْتهال  ْته  هة ؽاغ ثهة ءْخ هْص

ةه ي .هًّعخءعهى مس  ضه ؽسًاْتهالا مزوهة  سعز ِه ز همزده عزظزتههسةمك زٌزثه ز ه ـ زهة  ملهة ء  ـسهًكست

صيت،هً  ه ْءته ع ىء حوهة  سع ْتهة ز  بتهة نيسه  هصيته السٍ،ههز هّكز دهّ سزجه ز هحزأرْسههكزله ز هً زشها  ءزوه

ة سغ ه ء هحاسعوهم كه هك زههة عْ ظْتهعٌرهة مم ّ هة    ءْتهة سةىنتههة  سع ِهًة عْ ظِه  هم موهة ٌةظع،هاسَ

ه  هحع ة ثهاءْمت.

                                                           
4
- Nancy Fraser: qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, paris 2011, la Découvert/poche, 

p 143 



 

  

 

ًحكء هصعةه ع ىءتهة  ْسعزٌفهة نمزعُههزِهماز دةهميزسهههزِهمنْزتهة ء ز ىْ هة سةلضزتهةمزرةكههزِهعمزلهة  سعز ته

le demain publicعزٌره  يزٌمهاة ءْزعةنهة  ز ماهH Arendtهة عْ ظْت،هًاسَهةألالؿهحفزٌزهعنز ه زمزعث
5

ه

ة رُهـ غخوه ًةالزسهة رءعزْنْ ث،هًة عز ِهًزة همنز  هحفزٌزهمزعّلهًهيز ه سز ّسهّأالزرهم زْ هة اخبز زه خاسبز ثه

ة ءسعسزته ز ه صزلهة خأظزْطه   زلهظْ ظزِه  ءز مِهصعّزعهّنعزض هً سعسزته ز هم زعهة ن شّزت.هًّغز ًرهى مس ز ضههززِه

ة خِهـ غي ههِهكخ موهاـزسة ههE. Kant مهه سة حوهألزمعثهة  ٌدةهم َه ع ىءتهة  ْسعٌفهةأل ء مِهمّء مٌّلهك

 qu’est-ceًهِه م  خوهة ؽيْسة:هاصٌةمت هاسَهظز ةر:ه ز هىزِهةألمزٌةزماههle conflit des facultésة كسْ ثاه

que les lumières? 

ًّناسززقهى مس زز ضه زز هًة ززعه  ء مْزز ه زز هم ززعهة غززسلهة    ءْززتهة ز مْززت،هً زز هحمخمززْوهة ؽززسًنهة عْ ظززْته زز ه

ؽسً ه ضخء ِهّخض ًشهة كٌةزدهة خِهحعببجههْي هة ن شّت،هًىِهة ءسعستهة خِهحن جهمء هم عهة ن شّزت،هة خأظْطه ء

ةهلززعهمم ّزز هة ن شّززتههززِهة ض   ززتهةأل ء مْززت،ههغززسمه زز هة خززعزّط،هً عزز ىءته مذهالزز قهى مس زز ضهـززسةات ه سّززست

،هة خزِهالزؿه يز هHeideggerة   ظ تهة ء  ـسّ ههِهة خنيْسه س كسهة ن شُ،هًاسزَهةألالزؿه عز ىءتهى ّزعصس

ةههِهةمخ ص حوهة  سع ْتهة  عمت.هًّنعض هى هى مس  ضهة عْ ظِه عه ٌْ وهة  سع ْتهًة ء سهْت،ه ةهكبْست ى مس  ضهعْصت

ً كنوهاءسزوه زعهه ظز تهة ضْزلهةألًره ءعزظزتههسةمك زٌزثه ز هحمٌّزته ء م زتهممعّزته س كزسهة نز شُهاة ؼزخسةكْته

 رهة ا مِهة ْع زُهة رُهالبسههًميِسه وههزِه سعسزتهة رءعزْنْ ثهًاْتز هة مٌ ْتا،هًحعاللهمؽكله ب ؼسههِهة نم

ه نوهمأىءْتهة نم رهة عْ ظِهة رُهّمٌمهموهة ا لهة ْع زٌّنهةمرةكههِهة ض   ت.

ّف بهةإل ء مهمكلهعْزْ ثهـ ٌدهى مس  ضهًم  عْ تهة   مهًة ر ؾهة رُهص  ثههْوه عز ىءخوههزِهمنز  هه

كخ ِهم  مٌرهمنهكخ موهاة  م  هة  ءٌ ِ:ه زكٌْ ٌصْزتهة  ءٌ ْزتهكب زعه  ظزطهحفٌزهصعّعه س م  هة  ءٌ ِ،هًم

 سءضخءعهة بسصٌةشُا
6
مض   زتهه7447،هىزٌه نسًعزتهة زعكخٌزةههة ز مْزتهة خزِه زع ي هظزنته7441ة رُهمؽسههظنتهه

اسزَهؼزكلهمغزذهلزر هه7459ً عه مضصى هظزنتهه،هً عهك مجه نسًعخوهةألً َهعٌرهؼْسنشmarburg  زمٌزغه

هِهة  سٌمهة عْ ظْتهًة صخء اْتهحن ًرههْي ه ٌلٌ هةألزكٌْ ٌصْ هة صخء اْتهًة خ زّرْته سس ُهة   مهمءاتز ه ز ه

هة يْءنتهة ء ظع حْتهدةاللهة ءضخء  ثهة بسصٌةشّتهة غعّزت.ه

                                                           
5
 leًمز ألالؿهة  فزلهة زز مِ:هه.Condition de l’homme moderne, Paris, Pocket 2012ةميزسههزِهىزرةه عز ىءتهعنز ه زمزعثههزِهكخ ميز :هه-

domine public et le domine privéه. 

6
 Habermas, l’espace public, Paris, Payot, 2006ه-

خزسص هم زعهاسزَهعزعهحسصءتهة  نٌةنه  هانعم ،هألنهىرةهة كخ لهاسَهة سغ ه  ه ىءْخوهً ك مخوههزِهة  سعز تهة عْ ظزْتهًهزِهة  سزٌمهة صخء اْزتهًة عْ ظزْت،هً ز هّ

،هاة نيسّزتهًة ءء زظزتا،هاة ا  زبه7441ٌ ٌصْ اه،هاة خمنْزتهًة  سز هك ّزع7411ّاسءن .هًىٌه  هة كخ م ثهةألً َه ي مس  ضهم َهص مبهاة ء سهزتهًة ءفزسغتاه

 ي.7459)ة رُهّخمء ه نؽٌزةثهص   ْتهح ٌدهم َهظنتهه7419ًة عْ ظتا،ها   ظههسع ْتهًظْ ظْتاه



 

  

 

سعز ِهًة عْ ظزِأه ُهة ءسعسزتهة خزِهًّنخءِهىرةهة كخ لهة َهة ءسعسزتهةألً زَه ز هحازٌزههكزسهى مس ز ضهة  

ةعخكههْي هم  ضْلهةألًره  ه عزظزتههسةمك زٌزث،هعْزذهةؼزخسله زعه دًزمزٌههزِهمي ّزتهة رءعزْنْ ثهًحءزسضههزِه

  يعهة  سٌمهة صخء اْتأه ُه سعسته اس ههْي هى مس  ضهةمخء لوهم َهة  سعز تهة ء زكعزْته ز هًصيزتهميزسه عزظزته

زكعْت،هًىٌهةأل سهة رُه مضصههى مس  ضهم عوههِهكخ موهام زعه ز زكطاهسةمك ٌزثهة خِه ا دثهة نيسههِهة ء 
7
ه

Après Marxز هالز ره سة ةحزوهة ضعّزعةه  سعز تهكز مههًىْضزل،هًمؽزْسهم زَه ىءْزتهىزرههة ءسعسزت،هألنه غسزبهه 

هة عزةظ ثه ً جهان ّخي ه سءسعستهة ز مْته  هحاٌزههكسهى مس  ضأه ُه سعستهة  م مْتهة خٌةـسْتهة خِهدؼني ههزِ

همعةّتهة زء مْنْ ثهمنيسّخوهعٌرهاة   لهة خٌةـسِا،هميعفهحضعّعهة نيسّتهة نمعّت.ه

ةههززِهة ؽزسنهةإلمعز مِهة غزعّذههزِه م ز دههة صخء اْزتهًة عْ ظززْته ّ زعهة خ كْزسههزِهة  مز  هة  ءزٌ ِهح كْزست

هًحغٌ حوهة خ زّرْتأه ُه موهح كْسههِ:

 .هةمع  سهة  سدههِهة ءضخءع

 هِهة غْ ةهة    تهًة عْ ظْت. ؽ زكتهة  سدهة ءٌةن هه

 .ه ع ىءتهة  سدههِهح صّصهة عّءمسةنْت،هابسهة عساتهة عْ ظْت

ًىِهة  ن ـسهةألظ ظْتهة خِهؼسسجهى مس  ضه نرهً جه بكسهم َهةٓن،ههمعه عمه ع ىء ثهاعّعةه ز ه صزله

حغمْقهذ كهة مع  سهًحسكهة ءؽ زكتهًة ءع ىءت.
8
ه

ِهًة ءضخءعهة ءعمِهمؼك  ثهظْ ظْتهظخمٌدههِهة  سعز تهة عْ ظزْتهحزْسهة ف ثهة ٌرْمتهمْ هة  م  هة  ءٌ 

ة ء  ـسةهم َهة خءْْصهمْ هة ءض رهة رُهّؽءلهة عً تهً  ظع حي ه  هصيزت،هًمزْ هة ءْزعةنهة رز ؾ
9
ة زرُهّخفزلهه

م  غْز ةهة ؽرفزْته جهزسةدهًعمززٌ ي هة ءعمْزته ز هصيززته الزسٍ،هًمغزذه  يزٌمهة  ءٌ ْززت،ههزِهةٓنهذةحزو،هّمخمززِه

مأكزسه  ه ض ره  سهِهًةعزع،هة خعسظ
10
اسزَهة خز زّخهًة عٌظزٌْ ٌصْ هسً زعهة خفزه

11
ةه نه  يزٌمهة  مز  هه   خبزست

ةههزِهىزرةه ة  ءٌ ِه  يٌمهح زّرِهً مٌ تهح زّرْتهحعخٌصبهة بغذههِهؼسًنه ْ  ي هًحاٌزى هة خ زّرِ،ه ءْزصت

                                                           
7
- Habermas, Après Marx, traduit par J-René Ladmiral, Fayard, Paris, 1985. 

8
ة زعّ ههزِههمؽْسهىن هم َه نهممخز سهى مس ز ضه خ زعدةهًّؽزسله رخسزفهة ءضز  ث،هًهزِهة  مزعّ هةألالْزسّ ه زعمه عز ىء ثهم  زجهم بز  تهًةظز ت ههزِهة  ز   هعزٌره-

 ة  م  هة  ءٌ ِ،هة عظخٌزهة ًزًمِ،هة غقهًة عّءمسةنْت،هة  عة تهة صخء اْتهًة عْ ظْت...م خ

9
  لسته ًهةألظسةه نرهة خمسْعهةألزظاِهعخَهعن ه زمعث.ًىٌهة ءْعةنهة رُهّعزسهحغجهة  ه-

10
ِ...م خ،هم هًهفهى مس  ضهاعةهاسٌمههِه زكٌْ ٌصْتهة  م  هة  ءٌ ِه ني :هة  سع تهًة م مٌنهًة  سزٌمهة عْ ظزْتهًة صخء اْزت،هًة خز زّخهًاسز هة صخءز اه-

 ةاخءعه م زمتهح زّرْتهةصخء اْتهم ألظ ض:ه4 موهًكء هّ س ههِهؾه

11
- Habermas, l’espace public, Paris, Payot, 2006, p 9 



 

  

 

ة خ زّخهمْ هة  م  هة  ءٌ ِهة    ِ
12
ت.هً زعهاءزلهاسزَهحغعّزعهة مْءزتهًة  م  هة  ءٌ ِهة رُهّعزخنعهم زَهة نربزه

ةهاسَهة مخ  ؼتهة غمْمْته س م  هة  ءٌ ِه ة عْ ظْتهًة نيسّته يرةهة ء يٌم،هًحخبعهحاٌزهههِهح زّخهة  سع ته سكصت

هِهة مسنهة ز   هاؽسههِه زًم ،
13
ًة رُهظ ىءجههْوهة ابمتهة ز  زتهة ف اعةأه ُهة ابمتهة بسصٌةشّت،هًع صخيز هه

ة ني مهة  ا اِ،همذهزـعهكله ض  ثهة ظخ ء رهة  ءٌ ِه س مل:هك  ف  ٌم ثهةألدمْت،ههم َهىرةهة  م  ه خض ًش

ًة ضسةلعهًة ءض ث،هًة نم ؼ ثهة  ءٌ ْتهة ءنخؽسةهةمرةكهًة ءخسةهقه زعهة نءزٌهة  خفز دُهًـز ٌدهة بسصٌةشّزته

غْزْز ثهة ءخ سمزتهمنءزٌهاسَه عخٌٍهةإلمخ سهًحاٌزهة س ظء رهة فن اِهًة ء  ِ.هًً فههِهةٓنهذةحوهاسَهكزلهة 

ة  ملهة  ءٌ ِهًة غ صتهم َه دًةثهة عا ّتهة خِهةظخ ءسخي هة بسصٌةشّته  ه صلهحٌصْوهة ءضخءعهً ْ دةهة  ملهمغٌه

ة خغسزه  هظْاسةهة  كزسهة مسًظزاِهً رس  حزو،ه بْنتز هة زعًزهة صخءز اِهًة عْ ظزِه س مز  هة  ءزٌ ِههزِهمؽزسه

سةنْززتهة خءزْسْززتهة خززِهك مززجهميْززسةهرٌزّززت،ههززِهحسززكهة ءسعسززت،هحعززخضْبهة  كززسهة سْبسة ززِهة فزز اعه خ صّززصهة عّءم

 اءٌطهة ابمتهة بسصٌةشّتهًع صخي هم َهة م خ ته  هة  كسهة ي  ِ.هه ِهة خسةنههيٌزهة  م  هة  ءٌ ِهمٌ دةه

ة،هة خزِه د ضزجهة ابمزتهة ءخٌظزاتههزِه ن  ؽزتهًحزعمْسهه7114ة عً تهة غعّززت،ه زعهة ززٌزةهة  سمعزْته  مز ّ هحغعّزعت

ة ؽأنهة   مهال ـتهة ءؽ زكتههِهة بس ء ن،هزدهاسَهعن ه زمعثهة خِهح كعه نهً دةهة  م  هة  ءٌ ِهحءخعهصرًزهه

هة خ زّرْتهم َهة ٌْم ن،هألنهمؽأةهة  م  هة  ءٌ ِهح ه عهة عً تهة غعّزت.

 أركيولوجية العمومية: –1

ه سـعهد  ته  يٌمهة  م  هة  ءٌ ِه  هصيت:هٌّهفهى مس  ضه  يٌمهةألزكٌْ ٌصْ ه

 حكٌموهة خ زّرِ. -

 حغٌ حوهة ءسحباتهم  ٌلعهة  خف دُهًة صخء اِهًة عْ ظِ. -

 ًهْ خوهةألظ ض:هة غٌةز،هًة غض س،هًةإل ن  :ه ُهدًزههة خٌةـسِ. -

 ح  اسوه عهان ـسهة بنْتهة    ته سءضخءعهة بسصٌةشُ. -

                                                           
12
ةه نهزًمعبْسهال رهة زٌزةهة  سمعْته عهةاخءعهاسَههم  هاءٌ ِهغْسه زمف.ه-    خبست

13
 ِهّمخزسنهءزٌكء هدزضههْوهً دةهة س ُهة   مههِههسمع هة مسنهة ز   هاؽسهًممضسخسةهة مسنهة خ ظزعهاؽزسهال ـزتهة ززٌزةهة  سمعزْت،هألنهاً دةهة  مز  هة  ه-

ه4مٌ دةهة عً تهة غعّزتهًة ءضخءعهة ءعمِا،هة ءسصعهم عو،هؾه

ه

 ه



 

  

 

ةظخ ء رهة ضءيٌزه س ملهةظخ ء  تهاءٌ ْتز هكز نه مهغْزسهاءزٌ ِ،هةزحب نوهم  سةُهة   مهًنستهةؼخس  وهً -

 م  ههِهةحض هه بٌرهة عساتهة ظخْ لهًة رمٌ هًة يْءنت،ه ًهلعهة عساتأه ُهة مٌةهة ءم دة.

ألنهىززرهههsphère publiqueىكزرةهمءْززصه زعهى مس زز ضهمزْ ه  يززٌمهة  ءٌ ْزتهً  يززٌمهة زعةلسةهة  ءٌ ْززته

ُهة   مهة نمعُهة رُهٌّه وهة ضءيٌز،همذهّمٌر:هامنه ٌلٌ هة  م  هة  ءٌ ِهىزٌهةألالْسةهىِه ض رهحؽكلهة س 

ة ضءيززٌز،هم اخبزز زههع  ززلهز ُهازز مهذُهًهْ ززتهممعّززتا
14
ًة  ءٌ ْززتهحؽززْسههززِهم ززكه   مْيزز هم ززَهة ء ظعزز ثهه

ةهمْسً سةنْتز ،هًحزخغك ههْيز ه  م ٌمْتز هًهزقهة  ءٌ ْتهة ر ل ته عساتهة عً ت،هه  عً تهحعزْسهحسزكهة ء ظعز ثهحعزْْست

ة خؽسّ  ثهة عْ ظْتهًة بسة شهة  ٌ ْزته مزء نهًهْ خيز هة ءخءزسزتههزِهلزء نهة رع زتهة  ءٌ ْزته سءزٌةننْ .هًهزِه

هla publicité  سقهمْ موه ع  ته  يٌمهة  م  هة  ءٌ ِهّبسشهى مس  ضهة  ستهمْ هة  ءٌ ْتهً  يٌمهة عا ّته

 خزأرْسههزِهة ء زْػهًاسزَهامزٌرهةألهزسةدهابزسهة خغ ّزلهًة كزرلهة خِهح ْعهة ْته  هة ْ ثهة خأرْسههِهة س ُهة  ز م،هة

 laًة خسسْههًحؽزٌّوهًحصّْزفهة غمز لقهابزسهًظز للهة از م.هًحيزعفهة عً زته ز هة عا ّزتهم زَهة زخغك هة عْ ظزِ)

manipulationُهة ظخرعةمه ًهة خءٌّويههِهة ءضز رهة  ءزٌ ِه خغمْزقهة خاز مقهمزْ همزسة شهة عزساتهة عْ ظزْتهه 

ًة غ صْ ثهة خزِهّا  زبهميز هة ؽز ب،ه زر كهه  عا ّزتهمذنه دةةهحعزخرع ي هة عً زتهة غعّززته خٌصْزوهامزٌرهة غكٌ ْته

هة ن ضهًـن اخي هًة خغك ههْي هًمهسةغي ه  ه ُه غخٌٍهممعُ.

هةحرره  يٌمهة  م  هة  ءٌ ِهد  ثهاعّعةهً خنٌات،همضءسي ههْ هّسِ:

 تهحنيززْءي ه ؽزز ًمي هً كْ ْززتهةظززخ ء  ي ه ءززٌةىبي هظْ ظززْت:ه ُهمءززههةصخءزز  هةألهززسةدههززِهة ءعّنززتهًكْ ْزز

هة رىنْتهًة ضععّت.

 ةصخء اْززت:هألمززوهّءزززله عززغت ه كززلهة بنْزز ثهة صخء اْززته زز هصيززته كٌم حيزز هًًه ل يزز هًكْ ْززتهح  اززله

هان ـسى .

 ة خف دّت:هألنهة  م  هة  ءٌ ِهىٌه ّمت ه ض ره خب درهة عسعهًة بم لعهًعله ؽك ثهة خٌشّع،هًّؽزءله

ةه ًهةغخسةمتزز ،هًىززٌههمزز  هة ءضخءززعه رخسززفه ا  زز ثهةإلمخزز سهًة ظززخ ء رهًة خبزز درهً ابْ ززتهةؼززخس  ي هحغززسزت

ة ءعمِ.
15
ه
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15
ة ءزعمِ.هةميزسه  هة ء كعه نهة ع  تهة خِهّغعدى هى مس  ضهىن ه سءضخءزعهة ءزعمِه هحزصةرهحغزجهحزأرْسهىْضزلهة زرُهّ زْ هىزرههة ٌهْ زتهة  خفز دّته سءضخءزعهه-

 91ة ءسصعهم عو،هؾه



 

  

 

 رم هْززت:هًّخ سززقهةأل ززسهىنزز هم إلمخ صزز ثهة س صّززتهة سسٌّززتهًةألدمْززتهًة  كسّززت،همذهحخبززعهى مس زز ضهعسكززته

ةه ي ءتههِهة فسة همْ هة ابمتهة ز  زتهًمم ّ هة ف  ٌم ثهةألدمْتهًدًزهة بسصٌةشّته هسةدتةهالفٌـْْ ه  بٌةه دًةزت

هةإل ا اْت.

 ةهًاءز ت،هًىزٌه ز ه زْطه ءكنتز هم هم مزله مرْمْت:هه   م  هة  ءٌ ِهّغخ سهم َهحٌصْزوهةإلمعز نه رةحزوههكزست

  زز ّْسهمرْمْززته  ْنززتهظززْغعدى هى مس زز ضههْءزز هم ززعههززِه ٌةاززعه ال  ْزز ثهة ءن  ؽززت،هدًنه نهمنعززَهعمْمززتهة   ززله

 ته ناسم حوهًغ ّ حوهً ظ  ْبه عةً خوه عهةٓالسهمرفٌؾهة ؽأنهة   م.ةإلمع مِه  هصي

 ماٌ ٌصْت:هًحخ سقهم  ءض رهة رُهٌّصعههْوهة كز ل :هحسمزتهة ٌصزٌدهة ءؽزخسكه ز ه صزلهة  زْػهة ءؽزخسك،ه 

هٌصٌدهة  سدهدةاللهة  م  هة  ءزٌ ِهىزٌهًصزٌدهة كز ل هدةالزله ضز ره  ظزطهاسزَه بز دبهً غكزٌمهممزْ هع زظزته

  سدهّخءخعههِهىرةهة  م  همكلهعسّ حوهة ءخ عتهة خزِهحنعزض ه زعهة  مزله ز ه صزلهحنيزْ هىزرةهة ءضز ره  مع مْت،هًة

هحنيْءت ه غكءت هّض سوه خأزصغت همْ هة ءضخءعهًة عً ت.

ه مم ّ هة ؽأنهة   م،ه م ّ هة خٌةـلهًة     هة ء ْػ،هه ْزوه ةىخ هى مس  ضهم   م  هة  ءٌ ِهمٌـ وههم  ت

نتهًّسمَههْوهة ءٌةن هة  سدهاسْي هًّء زظزي هك  سزت،ههز ه  نزَه س مز  هة  ءزٌ ِه ز ه ز هّخ هةإلا نها هة ءٌةن

ّك ه ض  ته ءء زظتهة ءٌةننتهًة   لهة عْ ظِهة زعّءمسةنِهة ءبنزِهاسزَهة غزٌةزهًحبز درهةٓزة هًـزْ غتهة زس ُه

ْتهة ضعّعةة   مهة ءم ده سعساتههِهةحض ههمن  ه ٌةه م دةه سعً ت،هه ذةهك مجهة غسك ثهة صخء ا
16
 ٌةه م دةههزِهه

ًصوهة عساتهمءرخسفه مٌةاي ،هه مي همر كهحع َهم َهمنز  هظزساتهممزْكهمءز مزتهعز زضه مزْ هة كٌمْزت،هًة ءغ هيزته

هاسَهكْنٌمتهة  سدهمٌـ وهك لنت هةصخء اْت هًظْ ظْت .

 كْززسههززِهًحنززعزسهمؼززك  ْتهة  مزز  هة  ءززٌ ِهلززء ه ؼززك رهة    ززتهمززْ هة عً ززتهًة ءضخءززعهة ءززعمِ،هألنهة خ

ة  م  هة   مهىٌهح كْسههِهة ءء زظتهةإلمع مْتهًغ ّ حي ههِه م  دى هة عْ ظْتهًة خ زّرْتهًة صخء اْت،هح كْسههزِه

 دًةثهةمع  سهة  سدههِهة ءضخءعهً ؽ زكخوههِهة غْ ةهة صخء اْتهًهِهة ءء زظزتهة عْ ظزْت،ه ُههزِهة عّءمسةنْزته

حغخ سهم زَه نزسه ال  ْزته خغمْزقهةإلصءز  هًة خنز شرههزِهة زس ُ.ههمٌـ ي هه  ت،هً  هحمخمْوه  هًظ لههحٌةـسْت
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ة زرُهّزسةدهمزوه ضءزٌ هة غسكز ثهة خزِههيزسثه نزره ًةالزسهة عزخْنْ ث،ههAlain Touraineّ ٌدهة  ملههِهمغجهىرةهة ء يٌمهم زَهة  ْسعزٌفه  نهحزٌزّ هه-

ثه نسسظزتههزِهـز ٌفهة ابمزتهة ءخٌظزات،هحسهزعهعْذهّرىبهم َه نهة غسك ثهة ضعّعةه هحسحبههم  فسة هة ابمِهً هـسته ي هم  غسكزتهة  ء  ْزتهألميز هعسكز 

تهة ءسحبازتهم  غسكزته ا  به سحباتهم  ءع ًةةهمْ هة ضنعْ هًم  غسّ ثهة  سدّتهًم  غمٌتهة زم هْتهًةإلرنْتهًحمسّسهة ءفْس،هً هـسته ي هم  غسك ثهة ك ظزْكْ

ة.ه ميسه     حوهةألظ ظْت:ه هVoix et le Regard, 1978 et Le Retour de L’acteur 1984ة  ء  ْتهًحم  ْعى هحغعّعت

ء اْزتهًحغزجه معهحن  جههِهة  مٌدهة ز رتهةألالْزسةهعسكز ثهةصخء اْزتهصعّزعةه ز هحكز ه  يزٌدةههزِهة  ز   همعزببهحسةصزعهة عً زتهاز هدًزىز ههزِهة عْ ظز ثهة صخ

ةىخءز مهعسكز ثه ن ىمزتهة  ٌ ءزتهًة غسكز ثه ز ه صزلههلسهه  ظع ثهمسًح هًًدشهًةحض ى ثهة  ٌ ءتهة س ظء  ْت،هًةحررثهحسكهة غسك ثهن م ت هدً ْتز ه رز ز

 ثهاٌ ءزتهمعّسززت.هًىززِههززِهميسمزز ه ضءزٌ هة غسكزز ثهة ءخن  ْززتههززِهة ءضخءززعه زز هم زعهة فززن اِهًة خززِهحغءززله ا  ززبهال ـزتهً غززعدةهًحن لززله زز ه صسيزز هما ْزز

 ً ْك مْص  ثهصعّعةهًًهقهةظخسةحْضْ ثهظسءْت.ه



 

   

 

ًىززٌه زز ه زز دهح كْززسهى مس زز ضههززِهةألمءززٌذسهة سْبسة ززِه س مزز  هة  ءززٌ ِهة ززرُهحؽززكلههززِهة ءضخءززعهة بسصززٌةشُه

ةألًزًمِهال رهة مسنهة ز   هاؽسهًة خ ظعهاؽس،همذهحعالسجهة بسصٌةشّزتهابزسهة عا ّزته خنءزْههة زٌاِهً خغمْزقه

 كسْ مْتهاسَهمءههة ٌصٌدهة  سدُه  هال رهحؽكْلهًـن اتهة س ُهة   م،هًىٌهةأل سهة زرُهةماسزقه نزوهة عْاسةهة

كزز زره زز زكطههززِهمغزززوه  ّززعٌّ ٌصْ همٌـزز ي هًاْتزز هشةل تزز هحززسًمه نززوهة بسصٌةشّززتهة عززْاسةهاسززَهة  مززٌرهابززسه

هِهميسهك زره ز زكطه هّءكنيز ه نههة خمسْلهًة عا ّت،ه خغمْقهغ ّ حي هً ىعةهي هة ظخس  ْت،هه  ابمتهة ءعْاسة

حغمززقه سة ْيزز هم هم  اخءزز دهاسززَه دًةثهة خ ءْززتهًة خءٌّززوهًة خؽززٌّوهة خززِهحمززسلهة ززٌاِهة  ززسدُ،هًىكززرةه ْززصه

 زز زكطهمززْ ه دًةثهة عززْاسةهًة ززخغك هًة يْءنززتهة ء دّززتهة ءب ؼززسة،هة خززِهّسرفززي ههززِهكززله ؼززك رهة مءززعهة ءزز دُه

 هغْززسهة ءب ؼزسةهًة س صّززتهة خزِهح ءززلهاسزَهمد زز سهة  زسدههززِهة ءضخءزعهابززسهةإلّزعٌّ ٌصِ،هًمززْ ه دًةثهة عخزٌة

 دًةثهة خنؽزز تهة صخء اْززتهك ألظززسةهًة ءعزظززتهًة  ءززل...م خ،هً زز هحمخمززْوهة خسةحبْززتهة صخء اْززتههززِهة ءضخءززعه

ِهميزسهة ابمِه  هةعخسةمه مٌةاعهة ممب نهة   مه مزء نهةظزخءسةزّتهة غْز ةهة صخء اْزت.هًحيزلهحسزكهةألدًةثههز

 زز زكطه غكٌ ززتهمخٌنْززعهظززْاسةهة ابمززتهة بسصٌةشّززتهاسززَه دًةثهًًظزز للهةإلمخزز سهابززسهحززعصْ ه ززٌٍهةإلمخزز سه

ًةظززخْ مي .ه زز هىنزز هةظززخرسؿهى مس زز ضهكءزز هز ّنزز ه ززعه زز زكطه نهة خغززٌ ثهة كبززسٍههززِهة  مزز  هة  ءززٌ ِه

ة.ة بسصٌةشُه سحباتهمخاٌزها   ثهةإلمخ سهً ؼك رهة خب درهًًظ للهة خٌةـل،ه هة فغفهحغعّعت

 نمطين من العمومية: -2

ّسـززعهى مس زز ض،ههززِه  ززسقهمغزززوهازز هحغعّززعه ءمززءٌنهة  ءٌ ْززت،هؼززكسْ ه زز ه ؼززك رهة  ءٌ ْززتهة خززِه

هةالخس جهة ءضخءعهةألًزًمِههِهة مسمْ هة ز   هاؽسهًة خ ظعهاؽس،هً ِْصهمْ :

 اءٌ ْتهممعّتهع  سته س ُها مهممعُ.ه 

 اءٌ ْززتهدا لْززتهال لزز ته ٌظزز للهةإلازز مهة سظززءْتهً ٌصيززته زز هنززسفهة عً ززته كززلهة ءززٌةننْ هًهززقه

ه غسةلي .ه

ةهاسزَه ًع ًرهمزص  هصءستهة ر ـ ثهة خِهحٌـلهم ْي ههِهمغزوه س ءٌ ْتهم زَهة  زٌدةهم زَهة ٌْمز نه ؽزعدت

 نهة  فلهمْ هة ءض رهة ر ؾهًة ءض رهة   مه  هّييسهم ههِهة  فسهة غعّذ،
17
ْذهحؽكلهة ءضخءعهة س ظء  ِهعه

ًة ابمتهة بسصٌةشّتهة خِهمؽأثهحعزّضْت هدةاللهةألميءتهة معّءتهمفزٌزحوهةإل ا اْزت،هًحءْزصثهة بسصٌةشّزتهمزعهعه

ة  م  هة  ءٌ ِهم َهة ييٌزهك م  هظْ ظِهىعهوهة خغسزه ز همم ّز هةإل ا اْزتهابزسهة فزسة هةإلّزعٌّ ٌصِههزِه
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ت،هًة  سعزز ْت،هًة  سءْززت،هًة  خفزز دّت...ة خ،هًّسصززعهى مس زز ض،هكءزز هىززٌهكززلهة ءضزز  ثهكسيزز أهة زم هْززت،هًة  كسّزز

ة غ ره عٍهكز زره ز زك،هة خازٌزةثهة غ ـزستهاسزَهة فز ْعهةإلّزعٌّ ٌصِ،هك  عا ّزتهابزسهًظز للهةإلاز م،هم زَه

ههة ءم زمزتهة خسْسةثهة ض زّتههِهة خض زةهة س ظء  ْتأه ُهالمٌ هة بنْتهة  ٌ ْته سبنْتهة خغخْت،ه غ ً تهةظزخزء زهىزر

بسة ززِه س مزز  ه بغزذه رززسها  زز ثهةإلمخزز س،هً ؼززك رهة خبزز در،هًًظزز للهة خٌةـزلهًغْسىزز ،ههززِههيززٌزهة ززنءههة سْ

هة  ءٌ ِهة بسصٌةشُ.

ًّخٌصزوهى مس ز ضههززِهحغسْسزوه س ءٌ ْززتهم زَهممزعههكززسةهعنز ه زمززعثهة خزِهمْنزجه نهمعززعٍه ءْزصةثهة غعةرززته

هكزله مؽزاتهةإلمعز نهً ء زظز حوهة ٌْ ْزت،هك   ءزلهًةألظزسةههة عْ ظْتهىِهة خءْْزصهمزْ هة  ءزٌ ِهًة رفٌـزِ،

ًة عً ت،ه غعدةهم م ف رهة ءضز رهة  ءزٌ ِهة عْ ظزِهاز هة ءضز رهة رفٌـزِأه ُهدةلزسةهةألظزسة،
18
م ه ميز ه ز هه

حسكصهصيعى هاسَهة ءضخءعهة س ظء  ِهةألًزًمِهكءز هه زلهى مس ز ض،هً ز هحبغزذههزِه عزأ تهةإلاز مهًدًزهههزِه

ة  ءٌ ِ،ه  هدة زجهه  مهً ن  ؽته م ّ ههً ؽ كسو،همذهح كعه موه هًصٌده سغسّتهال زسهىرةهة  م  حعةًرهة ؽأنهة 

ة غسّتهىِه ظ ضهىرةهة  مز  هة  ءزٌ ِهة ءؽزخسكهة زرُهّخغمزقههْزوهة  خمز  هًةإلصءز  هًة غسّزتهمٌةظزاتهة مزٌره

ًة   ززل.
19
 ززعٍهةإلغسّززقهال ـززت،هه ُه نهة  مزز  هة  ءززٌ ِهىززٌهؼززسنهم كزز نهة غسّززتهًة غمْمززتهًمءززههة خ كْززس،ه

ه إلغسّقهم  نعبته ي هى ه  هةكخؽفهىزرةهة بنز  هةألـزْله س مز  هة  ءزٌ ِهعْزذهة عً زتهة ءعّنزت،هدًزهةألغزٌزة ه

l’Agoraةه سمززسةزهً ء زظززتهة عززساتهة عْ ظززْتهة ءب ؼززسة،هًىنزز هّنبسززِهة مخبزز ههم ززَه ززٌةهة غضززتهه ة،ه سكززصت حغعّززعت

م هعْنءز هّءز زضهة عزساتهاسزَهةٓالزسّ ،هًعسّخزوه ؽزسًنتهمٌصزٌدهًةإل ن  هة را مِ،هألنهةإلمع نه هّخغزسزه

هةٓالسّ هًمخٌةصعهههِهة     .

ًّمٌرهى مس  ضههِهح سّ وهة ع ْقه س م  هة  ءٌ ِ:هاّءكز ه نهّ يز هة ءضز رهة  ءزٌ ِهة بسصزٌةشُ،ه ً ته

ىز   هة نز ضهً بلهكزلهؼزِ ،هم اخبز زهه ضز  ته ءضءٌازته ز هة نز ضهة ر ـزْ هة ءضخء زْ ههزِهؼزكلهصءيزٌز.هً

ّا  بٌنهميرةهة ءض رهة ءمن هًة ءني ه  هنسفهة عزسات،هً كزني هّاز  بٌنهمزوه ب ؼزسةهلزعهة عزساتهم عزي ،ه كزِه

ّخءكنٌةه  ه ن  ؽخي هعٌرهة مٌةاعهة    ته سخب در،هًعٌره ْعةنهحب درهة بمز لعهًة  ءزلهة صخءز اِ،هًىزٌه ْزعةنه

بْ تهاءٌ ْزتاّبمَهال ل ت همؽكله ظ ظِ،هً ك ه ىءْخوه ـبغجهذةثهن
20
م ه نهىزرةهة خ سّزفهّازسطهـز ٌمتهه

 ظ ظزْتهحخ سززقهم  خنز  كهة فززسّظهة زرُهّرخززستهة زعةلسةهة  ءٌ ْززت،هًة زرُهّعززخنعهم زَه نهىززرههة زعةلسةهحءزززلهمنْززته

 نيءته  ه بلهظساتهة عً تهة خِهحخعاللهألصلههسقهًلبهه ٌةاعهًة ْ ثهًمنْ ثهة عزٌتهًحٌصْزوهة زس ُهة  ز مه

                                                           
18

- H. Arendt, condition de l’homme moderne, p 121 

19
- H. Arendt, condition de l’homme moderne, p192 

20
- Habermas, l’espace public , Paris, Payot, 2006. P 38 



 

   

 

ة كبسٍ.هًهِهة ٌ جهم عو،هحخمء هز ّت هّغءسوهصءيٌزه وهًهْ زتهممعّزتهكءز هز ّنز هظزس ت .هًمذةهمغٌهحغمْقهغ ّ حي ه

هـظهىرةهة خءْْصهمْ همءاْ ه  هة  ءٌ ْت،ههبء ذةهّءك هح عْسهحسكهة شدًةصْتمه
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ت،هًذ زكهألنهة عً زتهحعز َهم زَهلززبههّؽزعدهى مس ز ضهاسزَهًصزٌدهح ز زقهمزْ هة زعةلسةهة  ءٌ ْزتهًة عً ز

ة     ثهًحاٌّسهًظ للهة يْءنتهًة عْاسةهاسَهة س ُهة   مهًحٌصْيوهمغٌه ىعةهي ه ٌه تهكلهة خسظ متهة م مٌمْته

ةه ًكلهًظ للهة عا ّت،ههِهعْ ه نهدًزهة  م  هة  ءٌ ِهّمخفسه ظ ظت هاسَهممعهة ْ ثهة عْاسةهًة يْءنزت،ه  خءزعت

ه،ه بن  هز ُهاءزٌ ِه ز دزهاسزَه  زبهدًزهة ٌظز نت،همذهّمزٌر:هاحس زبهةٓزة هة  ءٌ ْزتههِهذ كهاسَهة  ملهًعع

دًزهة ٌظ نتهمْ هع صز ثهة ءضخءزعهًة عً زتا
21

.هًّ ءزلهى مس ز ضهاسزَهمْز نهىزرّ هة نءازْ ه ز هة  ءٌ ْزته ز ه

ةهاسَه نهة  ءٌ ْتههِه ًزًم هة مسمْ هة ز   هاؽسهًة خ ظزعها ؽزسهّرخس يز هال رهةظخمف  هة   لهة عْ ظِه ؽعدت

همءا نه  هة   ل:ه

ة   لهة عْ ظِهة ؽساِهة  سنِهة رُهّ بسها ه ٌ فهحٌةهمِه عهة عً ت،هًة رُهّخ  دٍهكزله ٌةصيزتهمزْ ه -

 ة عً تهًة ءضخءعهة ءعمِ.

ة   لهة عْ ظِهة عسُهغْسهة م مٌمِهًغْزسهة ء خزسفهمزوه ز هنزسفهة عً زت،هًىزٌهه زله مءزٌ هً مز ده -

 عززساتهة عً ززتهًّا  ززبهمخسْْسىزز .هًىززرةهة خءْْززصهىززٌهة ززرُهع ً ززجه نهح عززسههة ء زكعززْتهم  فززسة هة ابمززِ،هألنه

ِهمءٌصبيزز هّززخ هة زحمزز  هة ءٌة زعهة صخء اْززتهًة  خفزز دّتهىززِهة خززِهحغززعدهنبْ ززتهة ءفزسغتهًحغززعدهة ء زز ّْسهة خزز

هة صخء اِ.ه

ّرخستهة  م  هة  ءٌ ِهمٌا نه  هة عسات:هة عساتهة عْ ظزْتهة عز لعةهًة غ كءزت،هًة عزساتهة خزِهحنبزعه ز ه

ة عّن  ْتهة صخء اْتهًة عْ ظْتهًة  خف دّتأه ُهة عساتهغْسهة ء خزسفهميز ه  ظعزْت ،هً هحءززلههزِهة ء ظعز ثه

ة غسك ثهة صخء اْتهًة عْ ظْتهًة  خف دّتهة ك ظْكْتهة خمسْعّزتهًة ضعّزعة.هًمذةهة سظءْت،هًّمفعهمي هكله مٌة ه

ك مجهة عساتهة عْ ظْتهة سظءْتهحخعاللههِهة  م  هة  ءٌ ِهمؽزكلهؼزساِهً ز مٌمِهًحزني هة ءزٌةننْ هًحمزء ه

 دةه ًهغْززسه يز ه ء زظززتهعمززٌ ي هة عْ ظززْتهًة صخء اْززتهًكززله زز هّخ سزقهم  ظززخمسةزهًة عززس ،ههزز نهة عززساتهة ءمزز

ة سظءْتهح ءلهاسَه ء زظتهة مسهه خغمْزقه صّزعه ز هة ءكخعزب ث،هًىزِهظزساتهحعزخءعه ؽزسًاْخي ه ز هنبْ زته

 ا  بي هة عْ ظْتهًة صخء اْتهًة  خفز دّتهة خزِهحسه يز ه مزء نهةمرزسةنه ًظزعه سءزٌةننْ ،هًمزر كهحكزٌنهىزرهه
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كْزتهة ءضخءزعهًعٌّْخزو،هًذ زكهألنهة عزساتهة عساته ًه ٌةهة مسههى حوهلسًزّتههِهعٌّْتهة   لهة عْ ظِهًعس

ة سظءْتهة خِهحعخسلهك هتهة ءٌةزدهًة ٌظ للهًةإل ك م ثه مء نهز ُها مهّنعض هً ىعةهي هة  ءسْزتهًة نيسّزت،ه ه

حعخاْعهلء نهة ظخءسةزّتهًة عًةمهم همٌصٌدهىرههة ء  زلتهة ر زصْت،هاسَهة سغ ه  ه نهىرههةألالْسةهّنبسِه

يسهزظءْت،ه غعًدةههة خأرْس،هً ِ هحءخعه ٌحيز هًىْءنخيز هم زَهكزلهة عّن  ْزتهة ءضخء ْزته خرسزقه نهحبمَ،ه  هًصيتهم

ةه سعساتهة سظءْت.ه همر كهحيعّعت

ًّؽعدهى مس ز ضهاسزَه نهة عّن  ْزتهة صخء اْزتهحرخس يز هر رزتهًظز لهه ب ؼزسةهحٌهزفهميزرةهة مزعزه ًهذةكه

هإلل   هة ءؽسًاْتهاسَهة   ل:

 هة عً تهًة ءضخءعهة عْ ظِ.ة عساتهًظْات هحٌه وه

 .هة ء رهًظْات هّعخ ءسوهة نعقهة  خف دُه ًه ض رهة خب د ثهة  خف دّتهًة خض زّتهًة ء  ْت

 .ِ ٌهة   لهة خٌةـسِهًظْات هّعخ ءسوهة ءضخءعهة ءعمِهة    رههِهة  م  هة  ء

 ت همّزعٌّ ٌصْت هًظْ ظزْت هًح ءلهة عً تهاسَهحغٌّسهة ٌهْ تهة نمعّته س م  هة  ءٌ ِهًحٌصْيوهًحٌهْ وهحٌهْ

 خغمْقه ف  غي ،هألنهة نمعه  ه نيٌزهة   لهة عْ ظِهة سظزءِهّءز زضه ز هدةالزله  ظعز ثهة عً زتهً زْطه ز ه

ال زصي ،ه ء هّ نِه نهحأنْسهة ءء زظتهة عْ ظْتهم  مٌةمْ هًةألاسةفهّ دُهم َهة خغك ههِهة ٌهْ زتهة نمعّزته يزرهه

ةإلمخ سهم عي ،ههخٌهفهة عً زتهةألعزصةلهًة نم مز ثهًة ضء ْز ثهًةألهزسةدهة ءء زظتههِهظبْلهما دةهممخ سها   ثه

ًدًزهة نؽسهًة خٌشّعهًًظ للهةإلا مهًك هتهة ء ظع ثهة زم هْته خٌصْوهة س ُهة   مه ف  غي .هً بْ نهىرةهةأل زسه

سة ه ًهة   زتهّ ٌدهى مس  ضهم َهة مسنهة ز   هاؽس،ه ْضعه نهة  ءٌ ْتههِهة ـا طهة  سمعِهح ْزع:هصءيزٌزهة مز

ة صخء اْتهة ءزم تهة خِهحءخسكهة معزةهاسَهةظخ ء رهة  ملهةظخ ء  تهاءٌ ْت ،هم ه نهىرةهة ظخ ء ره  هّخرره ؼك  ته

ؼساْته  ظعزِْتهمزلههزلهظزسّت ههزِههزلهة فزسة هة مز ل همزْ هة بسصٌةشّزتهة فز اعةأه ُهة ابمزتهة ز  ززت،هًة نيز مه

  كس،هًهسجهحسكهة ءء زظتهة عسّته ظخرعةمهة  مله غفٌزةهمْ ه ؼر ؾهةإل ا اِهة رُه هّصةره يْءنت هاسَهة

 غعدّ ه  هّضعًةهم عهنسّمي هم َهة ضءيٌزأه ُه مي ه  صً ْ ههِهـ  ٌم حي ،هًذ زكهمز  نيسهم زَهة يْءنزتهة كسْزته

نهّمزفه سعساتهة عْ ظْتهاسَه ض  ثهة خعةًرهًة نم غهة خِه  هحييزسهاسنتز هم هم زعهـزسة ه سّزس،ههءضخءزعهة زب 

   مهحغسكه ض رهة   لستهة بسصٌةشّتهة مْق.هًىكرةهّءك هة مٌرهمنهة  ءٌ ْتههِهحسكهة  خزسةهك مزجهدةالسْزتهظزسّته

ةه كٌمي ه  هعخيعهته  ه بلهة عساتهة عْ ظْت.ميست

ًظنغ ًره نهمسكصه كزسهاسَهدًزهعسكتهة خنٌّسههِهة عه  ها هة  ءٌ ْت،همء نَهةظخ ء رهة  ملهةظزخ ء  ته

ة:ههء هىِهة    تهة م لءتهمزْ ه بزع هة  ءٌ ْزتهًعسكزتهة خنزٌّسمهً ز هة ء سزٌمه نههاءٌ ْت ، ة رُهنٌزههك مههحغعّعت



 

   

 

ك مههّءزلهة ٌصوهةألمسشههِهده اوهة ءب ؼزسهًة  سنزِهاز هة ظزخرعةمهة  ءزٌ ِه س مزل،ههكْزفه ز زلهكز مهه عزأ ته

همس  ضهم َهاءٌ ْتهك مهمة  ءٌ ْتمه  هة    تهة م لءتهمْ هة خنٌّسهًة  ءٌ ْتمهًكْفهميسهى 
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ّءزززلهكزز مهههززِهميززسهى مس زز ضهة ء ظززطهة غمْمززِه ءبززع هة  ءٌ ْززت،ه ًهة  مزز  هة  ءززٌ ِهة بسصززٌةشُ
22
،ه

ًم مسوهمسٌزهىْضلهة خفٌزهةإلّعٌّ ٌصِه يرةهة  م  ههِهعملههسع تهة غزقهًة خز زّخ،هًىزٌهة خفزٌزهة زرُه دٍه

م َهحؽكْلهة  ي هة ء زكعِه سعً تهة بسصٌةشّتهً سرا لهةإلّعٌّ ٌصِهة ء نسه غمٌتهةإلمع نههْء هم ع.هً عهحخبعه

سْزصُه ءغ ً زتهة خأـزْله ءبزع هة  ءٌ ْزتهًزـزعهى مس  ضهعسكْزتهة  كزسههزِهة خز زّخهةأل ءز مِهًة  سمعزِهًةإلمض

هة خغٌ ثهة ض زّتههِ:

هة خفٌزهة  سع ِهة عْ ظِهةألال  ِهة ك ماِ. -

هة ضعرهة خ زّرِهة يْضسِهًة ء زكعِ. -

هة خفٌزهة سْبسة ِه عهدُهنٌك ْلهًصٌنهظخٌْةزثه ل. -

ا  هى مس زز ضه نهً زز هالزز ره سة حززوهة ضعّززعةه كزز مههًىْضززلهً زز زكطهًة  كززسهة سْبسة ززِهة  سمعززِ،هةظززخ

هّ ظطه ؽسًاوهة  سع ِهة رُهةزحكصههِهالاٌنوهة  سّمتهاسَ:

 ة نيسّتهة نمعّتهة خمسْعّت:ههِهةحض هههسع تهةصخء اْت. -

 ممعهة غعةرته ًهممعهة  ملهةألدةحِهًة عه  ها هة غعةرتهمٌـ ي ه ؽسًات هغْسه كخءل. -

 ززعّءمسةنِ:هة ظززخ ء رهة  ءززٌ ِهة نيسّززتهة خٌةـززسْتهة خززِهمغززذههْيزز هؼززسنهةإلصءزز  هدةالززلهة ءضخءززعهة -

  سبسىنته  هال ره ال  ْ ثهة ءن  ؽت.

ًّف بهةالخصةرهمظي مهى مس  ضههِهة  م مْتهة خٌةـسْته  ه  هم ءلهاسَهة خءْْصهمْ هة ءسعستهةألً َه ز ه

حاٌزههكسههًمعموهة  سع ِهًة عْ ظِهًمْ هة ءسعستهة ز مْزت،هكءز ه ؼزسم هظزس ت ،هه ن ازوهاسزَهكز مههظزْءكنوه ز ه

َهة كٌمْتههِه عخٌٍهةألالز تهًة عْ ظزت،هألنهة خأكْعهاسَه نهة  ءٌ ْتهة ك ماْتهحعخٌصبهة مخم ره  هة  سدّتهم 

غ ّتهىرههة  ءٌ ْتهىِهمسٌغه ضخءعه عمِهّمْ هة غقهاسَهمغٌهكٌمِهكٌظءٌمٌ ْخِهّخض ًشهة    زتهمزْ هةألهزسةده
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دةاللهة ءضخءعهة ءعمِهًة عً تهة كٌمْتهة خِهحيعفهم زَهة عزس .هم ه نه  ْز زهة كٌمْزتهة كز ماِهة زرُهّ ظزطه س مزله

ْت هًععه،هاسَهة ءعخٌٍهةألال  ِ،ه خأظْطهاءٌ ْته مٌةزّت،ه رةه لز فهى مس ز ضهة ءن  ؽزتهمزْ هة  ءسِه ْطهك ه

ة ززرًةثهًة غززٌةزهًعسّززتهة خ بْززسهًة ززس ُ،هًة خززِهحيززعفهمسززٌغهةإلصءزز  ،هألمززوهّسحكززصهاسززَهًة ززعهة ءء زظززته

ةه سكٌمْتهكء هىٌهىعفهة  سع تهة صخء اْت. هة صخء اْته  ْ زت

ْت،هم َهص مزبه  ْز زهة كٌمْزت،هاسزَهة غسّزتأه ُهعسّزتهة  زسدههزِهة خ كْزسهة زرةحِهًحخأظطهة  ءٌ ْتهة ك ما

ًهِهةظزخ ء رهة  مزل،هألمزوهغ ّزتههزِهذةحزوه عز ًره زوهمزةدةهحغخزسم،هً زْطهًظزْسته سْزسه.هً هحخغمزقهة غسّزتهم ه

طههِهميسهى مس  ضهمخض ًشهة  سده  ظخبعةدهًةإلزى لهة عّنِهة كنعِ،هم ه نهة غسّتهة خِهم دثهمي هةألمٌةزهحاس

ةه  عأ تهة غق،هً  هّعخسص وهةأل سه  هما دةهمن  ه س   تهمْ هة  م  هة  ءٌ ِهة عْ ظِهًة غزق،هً ز هصز  ه خزأالست

هِه ؽسً هى مس  ض.
23
هه

 الفضاء العمومي والحق: -5

ٌ ِ،هّؽعدهى مس  ضهاسَه نهة ب عهة عْ ظِه س ءٌ ْتأه ُهة غعةرتهة عْ ظْت،هّضعه ظ ظوههِهًة عهة ن ضهة ْ

ًهِهؼسًني هة خِهحعخٌصبهعمٌزهة عّءمسةنْته اسبت هلسًزّت ه  مسنتهة   زلهة عْ ظزِهة زرُهًلز جهةألمزٌةزه

هزك لصهه  هال رهةىخء  ي هم   ملهة  ءسِ،هًذ كه  هال ره م زمخي ه ءعأ خْ :ه

 ة ؽساْته ًهة ءء زظتهة عّءمسةنْت. -

ةظزخ ء رهة  مزلهة  ءزٌ ِهًة رز ؾ،هة رزسًسهة خ   عهة صخء اِه ًهة عْ ظِ،ه ُهعمٌتهة مع ن:هعسّته -

   هة ٌـ ّت...م خ.

ةه سعزساتهة عْ ظزْتهة ظزخبعةدّت،هّا  زبه ه مز دت ًىٌهةأل زسهة زرُه دٍهم زَهةاخبز زهة  مز  هة  ءزٌ ِههمز  ت

مزز  غمٌتهًمفززنعهة مززسةزهًعسّززتهة خ بْززس،ههءززعهة عً ززتهة غعّزززتههمززههحضعززعهة ازز تهمززْ هة  سعزز تهًة ززعّ ه خءززز ته

ًمززْ هة عْ ظززتهًةألالزز ت،ه زز هالزز رهة خأكْززعهاسززَه نهؼزز ًنهة بؽززسهىززِه زز هةالخفزز ؾهة بؽززسأه ُهمزز   ىٌث،ه

ة خ   عهًة ح  تهًةإلصءز  .هً زعه ز دهة خزسةمههة كز ماِهمزْ هة  ءٌ ْزتهًعسّزتهةظزخ ء رهة  مزلهم زَهنزسطهمؼزك  ْته

 عهك مه،ههز نه ء زظزتهىزرةههة  م  هة  ءٌ ِهة عْ ظِهة غق،هه ذةهك مجهة  ءٌ ْتهح ْعهة ظخ ء رهة  ءٌ ِه س مل
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هىرة:،هةميسههِه7411،هً  هّخسص هم َهة  سمعْتهم ههِهظنته7441 ـعزهنب خوهةألً َهم أل ء مْتهظنته
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ة ظخ ء رهىٌه ض رهة غسّت،ه ُهعسّتهةظخ ء رهة  ملهًة خ كْسهًة غزقههزِهممزعة هة زس ُ،هًحؽزكْلهز ُهاز مه ز ه

 صلهاة  سقهة  ءٌ ِه سغمْمتا
24
ًة ءؽ زكتههِهة خعةًرههزِهظزبْلهحغمْزقهةإلصءز  .هم ه نهة غسّزتهة خزِهّزعةهعهه

ة،هىِهع سّتهغْزسه مْزعةهمأّزتهامسْزتهدًغء لْزته خغضزسةههزِه ضز  ِهة  كزسهًة   زلهاني هةألمٌةز،ه عهك مههًحغعّعت

ز ،هًال  ْزته ز ه ّزتهًـز ّتهال زصْزته  اسزته مززعزةثهة زرةث.هً كز ه زعهذ زك،هه ظزخ ء رهة  مزل،همٌـز وه ضزز  ته   ت

 سغسّززت،ه ززعهّمززٌدهم ززَهـززسة همززْ هامسززْ ه ًهمززْ هةظززخرعة ْ ه خ  زلززْ ه س مززل،ه  فززعهة ظززخ ء رهة سظززءِه

ِِه  سغمْمْزت،هًة ظزخرعةمهغْزسهة سظزءِه ُهة نمزعُه سغمْمزتهًح ءْءيز .هًىنز هحكءز همؼزك  ْتهة غزق،ههكْزفههة ء ظع

ّءك ه نهحخغمقه  كسهممعُهعسّخوههِهة خ كْسهم َهص مبههكسهةالس،ه عهّكٌنه ن  مت ،ه وهعموههزِه نهّ كزسهمغسّزته

هًّعخ ءلهامسوهةظخ ء  تهاءٌ ْت م

ْت،همززنؿه يزز ه كزز مه،هًىززٌهاـزسة هة كسْزز ثاهة ززرُهّ زز  شههْززوهّزركسم هى مس زز ض،ههززِهاءززقهىززرههةإلؼزك  

ة فسة ه ًهة خن  كهمْ هكسْتهة  سع ته  هصيت،هًكسْ ثهة ازبهًة مز مٌنهًة  ىزٌثه ز هصيزته الزسٍ،هًذ زكهألنه

ىرههةألالْسةه ٌصيتهً غكٌ تهمعْ ظتهة عً ت،همذهحزخءك ه ز هال  يز ه ز هماز دةهممخز سهة نرزبهة غ كءزتهًة ءعزْسةه

ز هاز ه عًة ْبهة  عً ت،ههِهعْ ه نهغسقهكسْزتهة  سعز تهىزٌهة  زسقهة  ءزٌ ِه سغمْمزت،هه    ظز ته عزخمسٌنهحء  ت

 ف  ظهة عً ت،هً هٌّصيٌنهم هم   ملهًععه،هه ِهالم هة فسة هة م ل همْ هة كسْ ث،هّمٌرهى مس  ض،هه نهة  مله

ة غسّزت،ههز نهة غمْمزته هّءكز ه نههًععههّنبسِه نهّمء هة غقههِهة خ بْسها هة غمْمزتهاءٌ ْتز ،هألمزوهمزعًنهىزره

هحييس.

ً زز هّمخفززسهصيززعهى مس زز ضهاسززَهكزز مههًعززعه،همززلهة خززعهع ززسههةألزكٌْ ززٌصِهم ززَهزًظززٌهًىززٌمصهًىْضززله

ً زز زكطهًغْززسى ،ه ْ كززعهم ززعهحغسْسززوه سززس ُهة  زز مه نههكززسهعمززٌتهةإلمعزز نه ززعهنٌاخززوهة بسصٌةشّززتهًةظززخ ءسخوه

ًة خ ز ًثهًة زخغك هًةإل فز  هًة يْءنزت،همذهّمزٌر:ها مزعهًه زجهعمزٌتهةظخ ء  تهمّعٌّ ٌصْت هإلال   هًة عهة فسة ه

ةإلمع نهإلهي زهكٌمْته سسٌنتهًةداز  هةإلمعز مْتهًة خعز  ظ،هً ز هًزة هذ زكهة خٌهْزفهمضزعهة سزسلهةإل بسّز  ِه

ّع َهم َهالع ته ف  غوهًة خغك ه  هم ٌذهههِهة     هًهسقهىْءنخو.ا
25
هه

ي7441ّءمسةنْززتاه)ً ززعهاءززلهى مس زز ضههززِهكخ مززوهاة غززقهًة ع
26

،هاسززَهحضزز ًشهميسّززتهة غززق،هكءزز هىززِه

 خعةً تههِهة  سعز تهة غعّززت،ه ٌصيتز هةىخء  زوهمغزٌهة خأظزْطه  عة زتهصعّزعةهحمزٌمهاسزَهة   زلهة خٌةـزسِ،همذهاءزله
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ص ىعتةهاسَههغؿهحضسمتهة  ْعزة ْتهةأل ء مْتهًة خضسمتهةأل سّكْتههِه ضز رهة  عة زت،هًزـزعه رخسزفهة خن  مز ثه

لجهحض زلهدً تهة غق،هًىكرةه ا دهة اخب زه جمءزٌذسهة كز ماِههزِهة كٌظزءٌمٌ ْخْت،ه عز ص تهزًةدهة خِهةاخس

ة سْبسة ْتهة عْ ظْتهةأل سّكْت،هزةً صهحغعّزعتة.
27
ه  ظزخ ء رهة  ءزٌ ِه س مزلهكءز هميزسه زوهزةً زصهح خسلزوهصءسزتهه

ةهمغْ دّتهة عً تهحض ههزةٍهة     هً ٌة فهة   اسْ  ههِهة ء ظع ثهة عظزخٌزّت،هًىزٌهةأل زسهاٌةلقه سحباتهحغعّعت

ة ززرُه زز دههم ززَهمازز دةهة نيززسههززِهة    ززتهمززْ هةإلّءزز نهًة ء سهززت
28
 ززعةه ت هم ظززخء حتهازز هدًزهة ززعّ ههززِهة  مزز  هه

ة  ءٌ ِ.
29
هه

 الرأي العام والدعاية: -6

ةها  ت ه  هّبسغهم زعهدزصزتهة خأ زل،ه زحب نزوهم ءز هىزٌهععزِ،ه ُهّخ هة نيسهم َهة س ُههِهة خمسْعهة  سع ِههكست

م  خضسمتهة ٌْ ْت،هًىزٌهمز معه ز هة ءء زظزتهة ٌْ ْزت،هًحمزٌمهان ـزسهههزِهة  كزسهة عْ ظزِهاسزَهة عا ّزتهًة زم هزته

ة ع لعة،هًكله مء نهةإلمخ سهة م لءتهاسَهة خءسكهًة ءسدًدّت.هًحر ِهةٓزة ههزِهميزسهى مس ز ضهة ءفز  ظهة ء دّزته

ًظ للهة عا ّزتهًةإلمخز س،هً هحرزسسهاز هدةلزسةهة ءفز  ظهة  سدّزتههة ءب ؼسةه ابمته ًهه تهةصخء اْتهحعخغٌذهاسَ

ًة صخء اْت،هغْسه نهة س ُهة   مهم  نعبته وهّمخسنهم   م  هة  ءزٌ ِهً هّءكز هازصره عزعىء هاز هةٓالزس،هألنه

ة س ُهة   مه مٌ تهح زّرْتهؼأموهؼأنهة  م  هة  ءزٌ ِ،هّزسحبههم  عً زتهة غعّززت
30
نزتهًّكزٌنها ٌصيتز همز زةدةهامسه

ة عْ ظزتهم ظز هةألالزز ت.ا
31
ذ زكهألنهة ززس ُه ز هة ءنيززٌزهة كز ماِهّخغزعدههززِهة خءْْزصهمززْ هة ظزخ ء رهة  ءززٌ ِهه

ًة ظزخ ء رهة رز ؾه س مزل،همذهّمززٌرهى مس ز ض:هاك مزجهة  ءٌ ْززتههزِهةألـزلهحمزء هة    ززتهة خزِهكز نهّمْءيزز ه

ة بتهة نمعّته ءء زظزخي ،هً نزرهذ زكهة ٌ زجهة ظخ ء رهة  ءٌ ِه س مله عهةألظطهة خؽسّ ْته سعْاسة،هكء ه عهة ءس

هيِ،ه ُهة  ءٌ ْت،هحؽكله بزع هظزْاسةهحءز زضه ز هالز رهة مزعزةهاسزَهة زخغك ههزِهز ُهغْزسهاز م،هةأل زسهة زرُه

ّ دُهم َهىرةهة  خب ضهة ءخ سد:هحكء هة  ءٌ ْته  هةظخرعةمهة ضءيٌز،ههزِهم زطهة ٌ زجهة زرُهحءززلههْزوهة ٌظزْسته

حنزز هحض ىززو.هًىكززرةهةمخفززسثهاءٌ ْززتهة ظززخرعةمهاسززَهة  ءٌ ْززتهة نمعّززتاة خززِهحعززخ ءسي ه خبسّززسهذًة
32
ً ززعه دٍهه.

حغسْلهى مس  ضه سس ُهم َهة خأكْعهاسَه بع هة خاٌّعهة رُهظسكخوهة بسصٌةشّتههِهحاٌزى هة خز زّرِهاسزَهة زس ُه

ةهحغٌ زجهم  زلهلزسههة عزٌ تهًةإلؼزي زهة   م،هًذ كهألنهًظ للهةإلا م،هة فغفهال ـتهة خِهً فهاسْي هكزْست
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ًة عا ّززتهة ابمْززتهم ززَهالع ززتهة ءفزز  ظهة ء دّززتهة ءب ؼززسةه سابمززتهة ءعززْاسة،هً كزز ه ززعهذ ززكههيززسثهة فززغ هته

ة عْ ظْت،ه خءزستهم  فغفهة غصمْتهة خِه  هحك ه سحباتهممسٌنهة عا ّت.ههض  هىرةهة خغٌره  هة  ءٌ ْتهة نمعّته

 زرُهعزٌرهةظزخ ء رهة  مزله ضز  ته سغسّزتهم زَهةظزخ ء رهم َهة  ءٌ ْتهة    ْته عهة  مز  هة  ءزٌ ِهة بسصزٌةشُهة

ال لعه سعا ّتهًحغٌّسهة س ُهالع تتهألىعةفهظْ ظْت.هًّفسهى مس  ضهاسزَه نهة زس ُهة  ز مهة زرُهّخغزعدهانزوه

ىٌهة س ُهة نمعُهة رُهّخؽكله عٍهة ضءيٌزها  ت،همذهمنهة  ءٌ ْتهة ءمفٌدةهىن هىِهاة ضءيزٌزهة غ  زلهألعكز مه

عزةهاسَهةظخ ء رهة  ملاًة رُهّءخسكهة م
33

ةههِهذ كهم َهىْضلهة رُه ل َه ْءزتهاسزَهة زس ُهة ءؽزخسك،ه ،ه عخنعت

ه ُهة   م:هًىٌه عك مه ؽخسكتهمْ ه هسةدهصء اته  ه ًهه ته  .

ة ء  ـزسة،ههزنغ همغ صزتهم زَه هّ ل هاةألمءٌذسهة سْبسة ِه س م  هة  ءٌ ِهة بسصٌةشُاهة نيسّتهة نمعّزته

حفٌزه  هم عهمسصٌةشُهّعءظه ن همخرْلهدًزهة  م  ةثهة  ءٌ ْته] ًهم مي هاسَهةأل ل[هة زرُهّخضز ًشهة ؽزكله

هة بعْهه س ُهذةحِه عخملهً ن فلها هة عْسًزةهة سظءْته حر ذهة مسةزا.

N, fraser: qu’est-ce que la justice sociale, p142  

ّصزهمء يٌمهة  م  هة  ءٌ ِهانعهى مس  ضهم  نيسهم َه ْءخوهة عْ ظْتهة خِهحع ى ههِه معهةىخءجهم معِههس

هي هة ء مع ثهة خِهح خسقهة غسك ثهة صخء اْتهة خمع ْتهًة نيسّ ثهة عْ ظْتهة خِهحسحكصهم ْي ،ههمعه زسجهىزرهه

ةههِههي  ة خسْسةثهة عْ ظزْتهة خزِه امبزجههة نيسّتهنٌةرهة  مٌدهة ز رتهةألالْسةه  هة مسنهة  ؽسّ همظي  ت ه ب ؼست

،هم عههيٌزهة غسك ثهة صخء اْتهة ضعّعةه  ه بْل:هةأل سْ ثهة  س ْتهًةإلرنْزت،هًة غسكزتهة نعز لْت،ه41رٌزةه  ُه

ًعسكزز ثهة غمززٌتهة ضنعززْت،هًعسكزز ثهة زم هزز ثهًة سسزز ثهة ءيءؽززت،هًعسكززتهة  زز نسْ هازز هة  ءززل،هًة غسكزز ثه

هي هة س ظء  ْتهابسهحاٌزى هة خ زّرِ.ة ءخفستهمءرخسفهة ءؽ كلهة خِه هسشح

ًّنفبهةىخء مههسّصزه ظ ظت هاسَه غ ً تهحضعّعه نسًع ثهة نيسّزتهة نمعّزت،ه ز هالز ره سةص زته ٌة زفه

ة ضْزلهةألًرهًة ززز مِه زز ه صْزز ره عزظززتههسةمك ززٌزث،هًهززِهىزرةهة عززْ تهزةص ززجهميسّززتهى مس زز ضههززِهة  مزز  ه

 س مزز  هة  ءززٌ ِهة بسصززٌةشُا،ه بْزز نهـززسخوهم  نيسّززتهة نمعّززتههة  ءززٌ ِه ًههْءزز هحعززءْوهاةألمءززٌذسهة سْبسة ززِ

ة ء  ـسة،هً  غؿهةألظطهة عْ ظْتهًة  سع ْتهة خِه ز مهاسْيز ،ه ز ه صزلهـزْ غته نسًعزتهصعّزعةه ًه ز هحاسزقه

.هًح كززعه نهl’espace public post-bourgeoisiesهاسْززوهةظزز هاة  مزز  هة  ءززٌ ِه زز هم ززعهة بسصززٌةشُا
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ة ءؽكستهةألً َهة خِهّاسعي ه  يٌمهة  م  هة  ءزٌ ِهة ي مس  ظزِهحكءز ههزِهة    زتهمزْ هة عً زتهً صيصحيز ه ز ه

صيزتأهًة  مز  ةثهة خ بْسّززتهة  ءٌ ْزتهًصء ْز ثهة ءززٌةننْ ه ز هصيزته الززسٍ،هًذ زكهألنهةألمءزٌذسهة ك ظززْكِه

خسةكْتهة خِهحسة به ضءزٌ هة ءزٌةننْ ه سعً ت،ه  فعهة ؼخسةكِهًة ء زكعِ،هّ سقهز  متهة  خف ده سعً تهة ؼ

ة ؼززخسةكْْ هكززر ك،هه  خؽزز مكهًة سززبطهة ززرُهّكخنززفهة    ززتهمززْ ه صيززصةهة عً ززتهًة  مزز  هة  ءززٌ ِهًصء ْزز ثه

ة ءٌةننْ هّ ٌدهم زَهة ؽزكلهة خغكءزِهًة عزساٌُه سعً زتهة ؼزخسةكْتههزِهكزلهىزرههة  مز  ةثهًة خنيْءز ث،هًىزٌه

ّاسطهمعًزههة عز ةرهعزٌرهة عّءمسةنْزتهة ؼزخسةكْتهذةحيز ،هكءز هنبمخيز ههؼكله دّءمسةنِهً هحؽ زكِ،هًىٌه  

ةألميءتهة عخ  ْنْت.هًّنابقهةأل زسهم عزوهاسزَهة عّءمسةنْزتهة بسصٌةشّزتهة خزِهنٌ زجهة  مز  هة  ءزٌ ِهة عْ ظزِه

ْ :هً نِسحوهمأنسهًحؽسّ  ثه  مٌمْتهًننْته ز هح زعهحعزخضْبه غ صْز ثهة ءزٌةننْ هة ْزٌم،هً زر كههز نهكز هة نءاز

ة بسصٌةشُهًة ؼخسةكِه  هّ عةهـ  غْ ه زنءههة  زْػهة ءؽزخسكهة ْزٌم،ه ُههزِهاز   هّغخز سهم زَه ٌةننزتهكٌمْزته

هحنخ ِههْوهة غعًدهة ٌننْتهة ٌّعخ   ْت.ه

حززسٍههسّززصزه نهميسّززتهة  مزز  هة  ءززٌ ِهحءخسززكها ْءززته  يٌ ْززتاهحعزز اعم هاسززَههيزز هم ززكهة ءؽززك ثه

نْت،هًح سفهة  م  هة  ءٌ ِهمأموهاهم  هة ءضخء  ثهة غعّزت،هعْزذهحءزسهة ء  ـسةهة ءخفسته ب ؼسةهم  عّءمسة

ة ءؽ زكتهة عْ ظْتهابسهة سست.همموههم  هة ءٌةننْ هة رّ هّن لسٌنه  ه صله ف  غي هة ءؽخسكت،ههم  هّءأظطه

ح  ا تهحعةً ْت ا.
34
مزلهًحسهكهة خ سّفهة ي مس  ظِهة زرُهّغزعدهة ءؽز زكتههزِهصءيزٌزه زمزفهّزخم هةظزخ ء رهة  ه

مؽكلهممعُ،هألنهة ءضخءعهة ء  ـسهّرخسفهصرزّت ها ه ضخءعهة مسنهة زز   هًة خ ظزعهاؽزسه  كزعةههزِهةٓنهذةحزوه

اسَه مو،هزغ ه  هّءك ه نهّم ره  ه  ةالرةثهاسَهميسّتهى مس ز ض،ههز نه  يزٌمهة  مز  هة  ءزٌ ِهالزسًزُه

نه ن فلها هة عً ت،هًهم  هإلمخ سهًمؽسه سنيسّتهة نمعّته سءضخءعهً سءء زظتهة عْ ظْتهة عّءمسةنْتا،هألموه ك 

ة را لهة نمعُهحض ههة عً ت،ه معه وه  ه نهّخفٌزهة خف دتةهغْسهزظزءِهًالز ره ز ها  ز ثهة عزٌت،هممزوههمز  ه

     ثهة خر نبهّعءظهم  نم غهًة خعةًر.هه ذةهعٌ جهة س ظء  ْتهة  م  هة  ءٌ ِهم َه ك نه سبْعهًة ؽسة ،هه نه

ّ ل هة نيسّتهة نمعّتهة ء  ـسةهّنبسِه نهّخض ًشهةألمءٌذسهة بسصٌةشُ،هعْذ:ها هّءكز هة  م  هة  ءٌ ِهة رُه

ألّته غ ً ته  ي هععًدهة عّءمسةنْتهة س ظء  ْتهة ءخأالسةه نهحخ هدًنهة سضزٌ هًة ظزخ  متهماسّمزته ًه الزسٍه بزرره

سهكزز ٍف،ههزز  نيسههززِهعززعًدهة ضيززٌده زز ه صززلهحاززٌّسهمءزز ذسهمعّسززته سعّءمسةنْززتا.هغْززسه نهة  يزز هة ي مس  ظززِهغْزز

ة.ه هة عّءمسةنْتهة ءٌصٌدةهًة  ْت هٌّصبهة خع ةرهعٌرهىرةهة  ي هة رُهّبعًه خض ًشت

ً عه م مجه زكٌْ ٌصْ هى مس  ض،ه  هصيت،ها هايءتهًةمغاز نهؼزكلهالز ؾه س مز  هة  ءزٌ ِهة ءغزعًده

ازز ه زز مٌنهةألمءززٌذسهههززِهة خزز زّخ،هًة ززرُهظززء ههة  مزز  هة  ءززٌ ِهة بسصززٌةشُ،هً زز هصيززته الززسٍهازز هحعزز ة و
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ة ء ْ زُهة ءخ سقهميرههة ء ظعت،هًة خِهّاسقهاسْيز هةظز هاةألمءزٌذسهة سْبسة زِه س مز  هة  ءزٌ ِهة بسصزٌةشُا،ه

هًك نهىعهوههْء هحسٍههسّصزه صدًصت :ه

  فعههغؿهة ؽسًنهة خِهص سجهىرةهة نءهه  هة  م  هة  ءٌ ِه ءكن أ -

هْتهة ءن  تهة ء ْ زّته يرةهة نءٌذسهة سْبسة ِ.ما دةهًلعهحسكهة ؽسًنههِه ك مي أهًمدزةكهزةىن -

اة ؽسًنهة ضعّعةه عّءمسةنْتهة ضء ىْسهً عً تههًح كعهاسَهة غ صتهم َهحضعّعهىرههة نيسّتهًحض ًشى ،هألن

ة سا ّتههِهمي ّتهة مسنهة  ؽسّ ،ه ظماجهة  م  هة  ءٌ ِهة بسصزٌةشُهًمءٌذصزوهة سْبسة زِههزِهازعةدهة نعزْ ن.ه

 س مززز  هة  ءزززٌ ِهلزززسًزُه غء ّزززتهًـزززْ متهة ٌهْ زززتهة نمعّزززته يزززرةهة  مززز  هً ءأظعزززتهً نهؼزززك تهصعّزززعةته

ة عّءمسةنْتا.
35
ةهمعّ تها هةألمءٌذسهة سْبسة ِهة زرُهميزسهم ْزو،هًىزٌه ز هه ًحسٌمهى مس  ضههِه موه  هّبسٌزهحفٌزت

 مءزٌذسهصعّزعهّخن هَه عهزًطهة نيسّتهة نمعّتهة ء  ـزسة،همذهحمزٌر:هاغسّزبه نهى مس ز ضه ز هّزرىبهم زَهًلزعه

ةهم كهة  سلْ ثهة ءخعةً زتهعزٌرهةألمءزٌذسه  س م  هة  ءٌ ِه  هم عهة بسصٌةشُ...هً كزسه  هذ كه  هّ ؼكله معت

ز ه  مز  هاءزٌ ِه سز ّسه جمءزٌذسهة سْبسة زِه هًهيءت َت ة سْبسة ِ،هًاسْوهه   م  هة  ءٌ ِهةمخيزَهدًنهة خزسةطه  نز

الع تهألىعةفهًغ ّ ثهة نيسّتهة نمعّتهة ء  ـسةا
36

،هًّ نِهذ كه  ه نهى مس  ضه ز هّ ؼزكلهً ز هّمخزسطهمزعّ ته

 جمءٌذسهة بسصٌةشُ،ه ء هّ نِه نهصيعهى مس  ضه هّنعض هًحٌصي ثهة ءعزظتهة نمعّتهً هّرع ي ،هملهىٌهم ْعه

هاني .

 حدود األنموذج الليبرالي للفضاء العمومي البرجوازي:

ةه م ززَهكٌميزز ه بنْززتهاسززَه ظززطهةإلنزز زهة ززٌننِهحمززسههسّززصزهم  غ صززتهم ززَهحضزز ًشهميسّززتهى مس زز ضهميززست

ة ٌّعخ   ِهة خِهحض ًشى هة خ زّخ،هً خ  زقهىرههة نيسّزته زعه  اْز ثهة ٌة زعهة صخءز اِهة ضعّزعهة زرُهكؽز جه

انوهميسّ ثهصعّعةههِهة خ زّخ،هًة  ست،هًة نٌ ،هًة زم هت...م خ،هًىكرةهح س ه نهىزعهي هىزٌهة زعه  هاز هاهمز  ه

 سْبسة ِاهًاظأمع همءم زمتهة خأًّلهة ي مس  ظِه سخغٌ ثهة بنٌّْزته س مز  هة  ءزٌ ِه زعهاءٌ ِهمعّله جمءٌذسهة

حأًّلهةالسهّعخنعهم َهةألظخٌغسةهْ هة غ  ْت...هًهزِهال ـزته زٌصصةهظألزعهم زكهظزبلهة خ كْزسهدةالزلهة نم ؼز ثه

ة نمعّتهة خِهظخ خظهة ءض ره   مههي هةالسه  م عمسصٌةشُه س م  هة  ءٌ ِ.ا
37
هه
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ة ءماعهة ء نٌنهمـ:ها ُهح زّخمه ُهحفٌزماهحفسطههسّصز:ها نأالره ً تهحأًّلهى مس  ضه سخغزٌ ثههًهِ

ة بنٌّْززته س مزز  هة  ءززٌ ِهكخضءززعهألؼززر ؾهالفٌـززْْ هّضخء ززٌنه سفززسة هعززٌرهة ءفززسغتهة  ءٌ ْززته ًه

اة  مز  هة  ءزٌ ِههة ءفسغتهة ءؽخسكت،هحءخسكهىرههة  كسةه ٌحي هًًة  ْخي ههِهمعةّزته ًزًمز هة غعّززته زعهحأظزْط

ة بسصٌةشُاهة رُهؼكلهة مٌةهة نمْكهًة ء  دّزته سعً زتهة ءاسمزتا
38

،هًهزِهة ءم مزلههيزِهح خمزعهألّزته فزعة ْتههزِه

ةه يءزتههزِه ًة عهة ٌْم،هألنهة ضء ىْسهة  سّمتهغْسهة ءسحباتهم  بسصٌةشّتهىزِهة خزِهـز زثهحس زبهة ْزٌمه دًةزت

ة  ءٌ ْزتهًحا  زبهميز هعْنءز هح خمزعى ،هم ىْزكهاز هكزٌنهة عً زتهة س بتهة عْ ظْت،هًىِهة خِهحغسؾهاسَهة رع زته

ة ء  ـسةه عه ننجهة  عّعه  هة غ صْ ثهة خِهك مجه ضسده ا  بههِهة خ زّخهة غعّذ،هًاى   هة  ءٌمه عاًٌنه

ه رع تهة ٌظْههمْ هة ءضخءعهًة عً تهًزةهمْ ه نهحكٌنهة عً ته ع ً ته   مهة ءضخءعهمٌةظاتهة  ءٌ ْتا.ه

عِههسّصزحمٌمهم م
39
اسَهة خغ نهًةالخب زهميسّتهى مس  ض،هًهغؿهم كه ظعي ،هًممعهم كهة  ن ـزسهه

هJean Landesة خِهحسحكصهم ْي ،ههِهلزٌ هم زكهة خغسزْ ثهةألظزاٌغسةهْتهة خزِه زع ي هكزله ز هصزٌنه مزعشه

ه،هًحسكصهاسَهمماخْ ه ظ ظْخْ :Jeoff Eleyًصٌْفهم ِههMary Ryanً  زُهزّ نه

غ لسةهممٌة،هًة خِهظ ىءجههزِهنسعيز هم زكهة غسكز ثهة  سّمزتهة ءخن  ْزتههزِهة  ز   ه عأ تهة نٌ هة ه-ه7

هال رهة مسنهة خ ظعهاؽسهًة مسنهة  ؽسّ ،هًاء دى هة نع  .

ز ه س مز  هة سظزءِهابزسهممز  حي هه-ه1  عأ تهة عٌدهة رّ هم لسٌةههِه  سّك هًكٌمٌةههمز  هاءٌ ْتز هممْمت

هًعسك حي .

 ظِهًة خأًّلهةألظاٌغسةهِهة غ  ِ،همذهحسٍه نهة خأًّلهةألالْسهّناسزقه ز ه نهًحم زنهمْ هة خأًّلهة ي مس 

ه ز  ْتزز .همذهحؽززعدهم ْصةمْززجهمززسًكطهىْضنبٌحزز نه ى مس زز ضه ززعمهة  مزز  هة  ءززٌ ِهة بسصززٌةشُ،هم اخبزز زهههمزز  ت

Elizabeth Brooks Higginbothanهًحمززسهمٌصززٌدههمزز  هاءززٌ ِهمززعّله عززْسه زز هنززسفهة عززٌدههززِه،

،همذهنززسطهة عززٌدهة غززقههززِهة ءؽزز زكتهة عْ ظززْت،ه خءززز ته7410ًه7110خغززعةهةأل سّكْززته زز همززْ هة ٌ ّزز ثهة ء

م  خفززٌّج،هم ززَهص مززبه ضءززٌ هة  مزز  ةثهً  ظعزز ثهة ءضخءززعهة ءززعمِ.هًحفززسهم ْصةمْززجهًزّزز نهاسززَه نه

ة .ة بسصٌةشّته  هحك هحءزلهة ضءيٌزه معت
40
مْءيز ههسّزصزهً معهك مجهىرههة  كسةهصٌىسّته  يز هة اخسةلز ثهة خزِهحه

اسَهى مس  ض،هألنهة خضسمتهةأل سّكْتهك مجهم    له مءٌذصت ه غ سوهى مس  ضههِهميسّخوها هة  م  هة  ءزٌ ِ،ه
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 ر كهه   م  هة  ءٌ ِهة بسصٌةشُه ْطه ٌصٌدتةهًععه،هً زْطهة بسصٌةشّزٌنهًعزعى ه ز هّز نسه،همزلهمنهىنز كه

ةه نرهمعةّتهة  م  هة  ءٌ ِ،هه  ةهةالسهك نه ٌصٌدت  َهص مبهة بسصٌةشّْ هىن كهدً ت :هصءيٌزهة ءزٌةننْ ،هصءيٌزت

ًـس زهة   عْ ،هًة نعز  هًة نربزت،هًصءيزٌزهة ابمزتهة    سزت...م خ،هممزوهصءيزٌزهازسّكه خ زعدهً خنزٌ .هًمنه

ز ها  ز ثهـزسةاْت،هًىزٌهةأل زسهة زرُهّمزسهمزوهصزٌفه ة     ثهمْ هة ضءيٌزهة بسصٌةشُهًم  ِهة  ءٌمهىِهدً ت

هّءكزز ه نهٌّ ززعهة  مزز  هة  ءززٌ ِهم ههززِهالمزز هة فززسة هة صخءزز اِ،،ههزز Geoff Elyمّسززِه
41
 ءزز هّ نززِه نهه

ةألمءٌذسهة ي مس  ظِهًهقهة خأًّ ثهة ضعّعةهىٌه ضسده مءٌذسه ز  ِهنٌم ًُ.
42
ه

حغ ًرههسّصزه نهح خءعه م زمته السٍهصعّعةهًمعّسته سخأًّلهة ي مس  ظِه  هصيت،هً نم دهه  هصيته الزسٍ،ه

ًّسْ هصرزُهم َه  فَهعع،هًح كعه نهميسّتهى مس  ضهعزٌرهة  مز  هة  ءزٌ ِهحؽزخسلهاسزَه  خبسةه نهك هة خأ

ه عخٌّْ :

.ه-ه7 ِِ ه عخٌٍهم بسّمِهحضسّبِهح زّرِ،ه  ظع

ه عخٌٍهممعهةإلّعٌّ ٌصْ ه ًهة ءز رهة ء ْ زُ.ه-ه1

ًهِهظْ تهمغزي ههِه سحكصةثهة نيسّتهة خمسْعّته س م  هة  ءزٌ ِهحزسٍه نهى مس ز ضهمنزَهميسّخزوهعزٌرهه

هظختهةهخسةل ثه  ظعِْت،هًك مجهكسي هًننْت:

هصي شهة عً تهة ٌننْت،ه ُهةأل ت،هة رُهّء زضهة عْ دةهدةالله ض رهععًدُهًًظهه  ننْو.ه–ه7

هة ٌننْت.هة خف دهًننِه ني ه  مٌمْت هًهقهة خؽسّ  ثه–ه1

هصع هة ءٌةننْ هة رّ هّمانٌنهدةاللهععًدهًننْتهًّمخعءٌنه ف  ظها  ت.ه–ه1

ه ستهًننْتهح ظطهًظْههة خٌةـلهدةاللهة  م  هة  ءٌ ِ.ه–ه9

 دلهًننِهّ ظطهًظْههة خكٌّ هًما دةهممخ سهحٌصْوهذةحِهًننِههزِهظزبْلهصء ازته خرْسزتهًننْزت،هه–ه5

ه ُهىٌّتهًننْت.

همنْتهًننْته سخٌةـل،هًـغ هتهًننْت،هً  هر هؼبكتهًننْته  ا مهًة خٌشّع.ه–ه4
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- N. Fraser, qu’est-ce que la justice sociale? paris 2011, p 117 



 

   

 

ىرههة  ن ـسهة ء ظعِْتهىِهة خِهةزحكزصثهاسْيز هة نيسّزتهة خمسْعّزته س مز  هة  ءزٌ ِهماسّمزتهمّعٌّ ٌصْزته

خِهحرزعمه غعدةهً ٌصيتهمغٌهظْسًزةهًننْته سخٌةـلهة  ءٌ ِها هنسّقهة سستهة ٌننْتهًةإلا مهة ٌننِ،هًة 

 ف  ظها  ته عمسةهحٌةـسْت .هذ زكه نهكْز نهة ءزٌةننْ هّمزٌمهممْز دةهًحنيزْ هؼزسًنهة  زْػهة ءؽزخسك،هة  خفز ده

ة زٌننِهمؽزكلهالز ؾ،هًىزٌه زز ه هّعزءظهمز  اخسةفه ًهة بْنرةحْزتهاسزَه عززخٌٍهكزٌمِهاز مسه ج ز .ههمزعهةكخ ززجه

هززِهة عززْسًزةثهة خ زّرْززتهة خززِهظزز ىءجههززِههة نيسّززتهة خمسْعّززتهة ي مس  ظززْتهاسززَهة ءعززخٌٍهةأل بسّمززِهمزز  نيس

د مسنتهة عً تهةأل ت،هً هحءزل،هاسزَهة ءعزخٌٍهة ء ْز زُ،هم ه عز ىءتههزِهميسّزتهة عّءمسةنْزتهة ٌننْزت،هًىنز ه

حكء هععًدهميسّزتهى مس ز ضههزِهة  مز  هة  ءزٌ ِ،هًهزِهىزرّ هة ءعزخٌّْ هحزسٍهم معزِههسّزصزه مزوهّءكز هممزعه

أل  ةالخ  ثهة عّءمسةنْته سعًرهة
43

،همخض ًشهة ازسطهة ي مس  ظزِ،ه ز هالز رهة بغزذهاز ه ظزطهصعّزعةه نيسّزته

   ـززسة،هألنهميسّززتهى مس زز ضهحخ سززقهمءؽززسً هظْ ظززِه غززعًده ززسحبههم  عً ززتهة ٌننْززت،ه ُهد مسنززتهة عً ززته

ة غعّزت،هًّف به  وهاهي هكْفهح ظطهة  مز  ةثهة  ءٌ ْزتهظزساتهدّءمسةنْزته مز دةه عزساتهة عً زتا
44

،ه زرةه

هىرههة نيسّتهة خمسْعّتهّخٌصوهم َهةألظطهة ٌننْتهة خِه   جهاسْي .هه نهممع

ك مجهة ءم زمزتهة ي مس  ظزْته بنْزتهاسزَه ظزطهًننْزتأه ُهدةالزلهةإلنز زهة زٌننِ،هًّخ سزقهةأل زسهذةحزوههزِه

،ه م ّْعوهة ٌةظ تهم  مخم دةثهة ءخنٌاتهة خِهح ْعهة خ كْسههِهة  م  هة  ءٌ ِه  هًصيزتهميزسهة نزٌ ،ه ُهة نعز  

ًة  ستأه ُهةأل سْ ث،هًة ابمت،ه ُهة  مسة .هً  هّخ ه ؼكستهميسّتهة  م  هة  ءٌ ِهم ههِهة  مٌدهةألالْسةهم مله

 ىءْتهحن  ِهة يٌةىسهة   مسةه ج  هًة ءسحباتهم   ٌ ءت،ه ًهمء هم عهة ظخ ء زه ًهم  خ عدّتهة زم هْت،همذه ـبظه  ه

هسّتهة  م  هة  ءٌ ِهاسَه ظطها مسةه ج  ،هدً ْتها  ءْت.ة مسًزُهمغذهم ك مْتهًلسًزةهما دةهحؽكْلهمي

ًحناسقههسّصزه  هم كهان ـزسهة خ كْزسههزِهىزرةهة عزبْله ز ه صزلههمز  هاءزٌ ِه ز هم زعهمسصزٌةشُهمذه

حمززٌر:هاّخءزززلهة خسةعززِهة  زز مههززِهمازز دةهحعززْْطهميسّززتهة  مزز  هة  ءززٌ ِهة خززِهحخ ززسقه راززسههمززعةنه ْءخيزز ه

.اdépolitiséeة عْ ظْته
45

ه

اسطهةإلن زهة ٌننِه س م  هة  ءٌ ِههِهة نيسّتهة خمسْعّتهة  عّعه  هة ءؽك ثهة خِهّءك هحغعّعى ههِهًّ

ه ؽكسخْ ه ظ ظْخْ :
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- N. Fraser, qu’est-ce que la justice sociale? paris 2011, p 149 
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- N. Fraser, qu’est-ce que la justice sociale? paris 2011, p 153 
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- N. Fraser, qu’est-ce que la justice sociale? paris 2011, p 148 



 

   

 

ةألً َ:هة  ستهمْ هة عًرهة ٌننْتهًة عسا ثهة ر ـت،ههمعهـ زه  هة ٌةصبهما دةهمن  هة عسا ثهة  ءٌ ْته

هً  سقهز  متهدّءمسةنْتهدً ْتهاسْي .اسَهمغٌهدً ِه  ه صلهة غعه  هظاٌةهة عسا ثهة ر ـت،ه

ة ز مْززت:هحخفززلهمزز   ستهمززْ هة ءٌةننززتهدةالززلهة عً ززتهة ٌةعززعةهًة بسززعةنهةألالززسٍ،همذهّضززبه أظعززتهان ـززسه

ة ءٌةننتهة عً ْتهة كٌمْتهًممخ سهحم   هًةظعهغْسه مْعهم   سً  ثهة سسٌّتهًة  س ْتهًة عّنْتهًة ٌننْت،هً ز هرز ه

هًةظ ته بنْتهاسَهحٌةـلهدّءمسةنِه  خٌط.ممخ سهًمن  ههم  ةثهاءٌ ْته

هاسَه  هحمعم،هً  ه صلهة خأظْطه ءم زمتهصعّعةه س م  هة  ءٌ ِهّنبسِهح  دُه م زمخْ ه غعًدحْ : هًمن  ت

 م زمتهم بسّمْت:هحأالرهم ْ هة اخب زهة نيسّتههِها  خي هم  ٌ ز لعهة ءٌصزٌدةههغعزب،هًة خزِهحخأظزطهاسزَه

هة ء  ّْس.

ه   ْتهاسَهة ٌة عهة صخء اِ.ه م زمته ز  ْت:ه خ

  زز هة بززعّل،ههيززٌه م زمززتهميسّززتهممعّززتهحٌهززفهة رفزز لؿهة ء ْ زّززتهًحأالززرهةإل ك مزز ثهة عْ ظززْتهم ززْ ه

هة اخب ز.
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