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 المجاالت العموميةالتواصل و   48

 ا����ة أھ�اف

المجال العمومي" مكون أساسي من مكونات الدرس الفلسفي، والفلسفة السياسية بصورة التواصل و درس "إن   

الذي يوفر  ،للفلسفة المعاصرةخاصة، وهو حلقة تقاطع بين الدراسات الفلسفية واالجتماعية، وأحد اآلفاق الواسعة 

مالءمة المفاهيم التي تبلورها يورغن هابرماس في مختلف مجاالت تدخل التواصل للطالب معارف وخبرات حول 

المدينة بوجه عام، والهندسة المجالية والحقوقية، والحركات االحتجاجية، والوسائط، ونظرية االتصال بوجه في 

 موانفتاحها على المجال العا ،العالقة بين الحقوق الجماعية والفرديةأعم، باإلضافة إلى استقصاء تخوم 

 ا����ة ����ى

تعود جذور مفهوم المجال العمومي إلى الفلسفة الحديثة. مع ذلك، فقد أخذ مكانة خاصة في الفلسفة السياسة 

المعاصرة، بفعل تزايد االهتمام بمؤسسات السلطة وتجلياتها المادية والرمزية، والعالقة التي بدأت ترتسم بين هذه 

االجتماعية والسياسية، باإلضافة إلى انبثاق قراءات نقدية "السلطة" وجانب من"المجال" الذي انفتح على الديناميات 

آلليات السلطة، وظهور عدد من الحركات االحتجاجية التي استملكت هذا "المجال العمومي" مستفيدة من الثقافة 

  السياسية المعاصرة، ومن الدور المؤثر للمؤسسات الحقوقية، والمتصاعد للوسائط.
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