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ملخّص
يغلببببت ااببببتر األ يببببواا ااديببببا ،يببببواا التقافببببات يببببواا ال
كمترادفات إال أ ،تأصيل ال اااات ال

ببببااات

ارية يقت ي التمييب يب ا استوبتتيات

التالثببة ن إ ،لببن ياببك نااماببا ،الفصببل يين،ببا ييببط تهقببالم تببات استوببتتيات
ت
نطر يقبببة أن أ،بببر ال انطال بببا مبببك تكببب د تكر يفبببات كبببل مبببك الببب ك نالتقافبببة
نال

ااة.

ت
ّ
استات ،القيمي للح بااة»
موضوعا نكنوا« :،البك التقافي في
نمك ثن فإ،

إنما ينطلق مك مف،بوأل ناابم للح بااة يت بمك البكب التقبافي ناعتبباات استابت،
القيمببي للح ببااة نالبباب يصبببغ،ا نصبببغتت ن ب تهك ب د التقافببات الفرعيببة فببي

ت
يميكببا علببى
ي بااة نايب ة نلاببك يمبل يرمك،ببا اانببي يمكببي نابطي يمي تببا
ت
الببر ن ممببا ي،ببا مببك تنتيكببات ت قيقببا لوببنة اا فببي تك ب د اا ببواأل نتنببت اا لببوا،
ت
كيانبا
ناا لونة نلو فبي نطباأ أمبة نايب ة امب علبى اانطبة عق يبة فأضبح

ّت
ّت
ايتماعيا ناامة اااالمية ،ير ممتل لهات الصتاة(.)1
اريا
ي

يتوببن البك ب التقببافي فببي ال

ببااات از ،نمببا يمي ب ت ّ
عمببا كببا ،يتوببن نببت فببي

مرايببل اببانقة مببك تطببتا النمبباأل الكبباستيأ ييببط تنوع ب أابباا نأنمببا ال ببواا
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ثقافتنا

●

ّ
استات ،القيمي للح ااة ()2/1
ن ط البك التقافي في

نالتفاعببل نصببفة عامببة يب ا ال

ببااات استاتلفببة عبببر التبباري  .نمببك ثببن فببإ ،النمبباأل

الكبباستي استكاصببر علببى اا ببل منببا ن،ايببة ال ببرظ الببباادة نفببي ببل الكوستببة تاتل ب
،صائصت الهياليبة نيالتبت نمنمومبة القبين الوبائ ة فيبت ّ
عمبا كبا ،يكرفبت نمباأل

ال ببرظ الببباادة نالقطبيببة التنائي ببة أن نمبباأل تكبب د الق ببوال نصببرا القببوال الاب ببر ال

التقلي ب منا ن،اية القر ،التاام عشر أن...إل (.)2

نلن ياك تناك اتفاأ ي ا منمرب استريلة استكاصرة مك الكال ات ال نليبة يبت
ّ
ماتيبة
داية االاتمراا أن اال،تالف في ،صائص،ا نك ن،اية ال رظ البباادة أن يبت
()8

الكوستة نترليات،ا نعوا ب،ا

إال أنت

ي ث توافق على أمبر ك كبا ،لهمبا رثااتمبا

الابيرة على دنافم نمبراات ال اية إلى يواا ثقافي نموضم التغيرات التقافيبة مبك
تاا ال واا نتاا ،اامرا ،تما :مك نايية نروز اانكاد التقافية نال ينية في تشايل

الكال ات ال نلية مم داية كبيرة مك ا،تراأ الااايي لل ا،لي نمك نايية أ،ر ال

أ ،النماأل الكاستي الر ي ليس نأف ل مبك ابانقت نكب ن،ايبة الصبرا اايب ولوييأ
ييط توتمر أنيت التبا ك ناال،تالف ي ا ماوناتت يل نتغلت عليت أنيت االنوجاأل

تلك اا،يرة التي كا ،بشر ي،ا أنصاا الليبرالية الر ي ة نمنمرن الكوستة .نفي لت

تاا اامبر التباني ايتبل ااابالأل ناستوبلمت ،مو بم الصب ااة فبي إعبادة تشبايل تباا

النماأل الكاستي .نال أد على ذلك مك لغيا ،ال واا ي ا اااالأل نالغرظ()4على يبرت
مببك ال ببوااات ي ب ا ي ببااات أ،ببر ال .كببالك انفببرد الكببالن اااببالمي نااببت ،اف

الغببرظ لببت نالويببت از،ببر للقببوة أب القببوة الصببل ة ونقيبباأل استوببلم ا نقتببا نك بب،ن
نك ت ا.
ت
ااتنادا لهباا الف،بن عبك موضبم البكب التقبافي
نمك ثن فإ ،ا ترايي مك استوضت

مك يواا ال

ااات نعك مف،وأل نماأل عاستي مرتل

يوتل أل أ ،تنطلق ال اااة مك

نكض مشات نابرات تق أل دال ال لت،ا نالنوببة لتكب د استب ا،ل لتنباو البكب التقبافي
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ل واا ال

نتو التو ي

لتفكيلت.

ااات مما يوباع علبى ت

يب استب ،ل الباب ابترك عليبت ال ااابة أال

الويااي مك نايية نعوا بت على نتائج ال واا نما يوتل مت مك ارن

نمببك ثببن تنقوببن ال اااببة نك ب تبباا التم،ي ب إلببى ي ب ك :أنلهمبباأ يراببن ،ريطببة

الاطانات الكريية /اااالمية ترات عمليبة ال بواا نعلبى النحبو الباب بب ا إاباالية

الكال ة ي ا التقافي نالويااي ييط تنبنبي ال ااابة علبى مقولبة أ ،يالبة ال بوااات
الابر ال الراتنة التي ت تار استبباداة ي،با نتوبتيق،ا نتو يف،با القبوال الاببر ال إنمبا
تهوببن نالتوببييس يببر الرابببي نالبباب يرببرد ال ببواا مببك منافكببت ككمليببة تواصبببل

نتكااف نتركل منت أداة ايااية نال ايبة اانلبى ت قبق أتب اف نمصبال اياابات

صرا القوال أكثر مك  ،مة أت اف الك الة نيماية ال قتأ استشرنعة التي ته،انال

أماأل القوة الماستة.

الر التاني :يوكى لتق ين مالم تصتا إاالمي ي ارب عبك موضبم منمومبة

(التكبببااف  -ال بببواا) مبببك ،طببباظ إنوببباني إابببالمي يوبببتجيت لتحب ب يات الكوستبببة
نت

يات توييس ال واا و ؤاس لتغيير عاستي منشود.

متهيد :مشاهد ودالالت مداخل البعد الثقايف يف احلوار ودوائره
إ ،استلتقي ببات استتنوع ببة :م ببؤتمرات نب ب نات محاض ببرات تكب ب نالنوببببة للباي ببط
ناستفار نمتانة ااية للحواا نقب ا مبا تكب أي ت با اباية للرببرات مبك نا بم مشبات
تات ،نمتانة مص ا لتأكي مكرفة أن ا،تباا مكرفة أن تغيير مكرفة .إ ،تات استشات

كمص ب ا للربببرات نال ب ال الت ب ابباتم فببي تاببتيني استكرفببي نالفاببرب فببي

مجا ال واا نق ا ما أا،م القرا ات استتنوعة استوتتيات.

نل ب ال ااببتراكي فببي مببؤتمر انكق ب فببي اببرا يفو ااببت ع ذاكرتببي مببا يتصببل
ت
ننمرا النتمائي إلبى الب ائرة
نالبلقا ،نصفة عامة ونالبوانة نكواوفا نصفة ،اصة
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ثقافتنا

●

ّ
استات ،القيمي للح ااة ()2/1
ن ط البك التقافي في

الكريية مك ال

ااة اااالمية فإ ،محترية «الصرا الكريي ااارائيلي» اابت ع

ل ب ما يتصل نموضكت مك ال وااات نأثر تلك اا،يرة عليت.
كالك فإ ،انتمائي أي ت ا لألمة ااابالمية نضبرواة البوعي نموضبك،ا مبك الكبالن

اااك في اات عائي ما يتصل ناامة في الكالن نال واا ي ا «اااالأل نالغرظ».
نأ،يب تبرا ننمب تبرا لترصصببي فببي الكال ببات ال نليببة أاببت عي مشبب ،يالببة مرايكببة
الكلببن نموضببم ال ب ك نالتقافببة نال
ال نلي ببة نكيب ب

استكاصرة.

ببااة مببك االتراتببات ال

،ب ب م اانك بباد استكرفي ببة الالزم ببة لف،بببن

يتببة فببي ال اااببات

ببية ال ببوااات الكاستي ببة

نتب ا تات استشات اارنكة ونطريقة متراكمة مغ ال الكنوا ،الفرعي لل اااة.

استش ،ااو  :مشب ،يتصبل نمفتبي البوابنة فلقب التقيب نالب كهتا مصبطفى

اببيرتم مببرات ع ب ة ،ببال الوببنوات الوبببم استاضببية فببي لقببا ات يوار يببة أن يببت

ال واا على مرتل

استوتتيات .اانلبى فبي ماهببة ااابان رية  2008نالتانيبة فبي

لرانلس  2002نالتالتة في ااتانبت  2002نالرانكة في القاترة  2003نالااموة في

اتيورا 2002أ نااتمك إلى د .مصطفى ن رأت لت()2فبي أكثبر مبك منااببة أ،بر ال
كببا ،ر،رتببا ،ببال مشببااكهت فببي لقببا نممتببت يامكببة (يتايتبباو )،فببي صببي

 .2002نفي كل مرة كن أتلمس فيت عنصر ك ناضح ا يبل اب ي ب الوضبو :

القوة النانكة مك اايما ،ناااالأل أب وة استكرفة نالاات نالتقة في،ا ونضو الرؤية
النانكة مك د ة ف،ن الوا م است يي ناامة ونا م استولم ا في البلقا ،نصبفة ،اصبة

نموضببم ال ببواا مببك تبباا الوا ببم ن إماانببات إدااتببت لهبباا الوا ببم أن تغييببرت نتنبباك

عبااات ع ي ة ال أنواتا مك يواااتي مكت نمن،ا على ابيل استتا :

« لق كان ال رظ نكمة علينا اننا ااتك نا البوعي نبااتنا نتموبانا ي،با يب ا

ني نا مبك ي يطبت ،ننبا يقتلوننبا أن ال يوبااعت ،لنجب تنا اننبا موبلم ا ال يربت أ،
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نا

عك تاكيرتن نما ااتاب وت نلنجكل ذكر ال ايبر ينتشا ذكر ال يية دائمة

كما فكل الي،ود نالهولوكوا ».

« ن ك مويودو ،في أورونا منا رو ،نلونا كمولمي رظ أورونبا أتينبا مبك

تجرة نلاك تكيم اكتننا في أنلان،ا منا ن اية تاريا،ا الكرظ ونقية استوبلم ا

ال يناصرنننا نالق ا الاافي أن البالزأل لبك ناب

عبك الب فا عبك ابر يكتنا نابر

لبيكت،ا في مواي،ة يمالت التشايك ض نا نض تا الويااة يرت ع أل ترك،ا
لريببا الويااببة فقببي نكببالك القببوة الكوببار ية وناستتببل ال يماببك تببرك الب ك

لريا ال ك فقي».
ت
نأ،يرا ال أنوى ،طانت القتب في يني

فبي أكهبتنر )2(2002فلقب نب أ كلمتبت
نأنت يمتبل أورونبا إذا أااد ااوروييبت ،أ ،يكترفبوا نبالك ونأنبت يمتبل أي ت با ااابالأل مبك

الشرأ إذا أااد أتلت أ ،يكترفوا نالك.

ت
مشبيرا إلبى الو ب
ثن انتقل د .مصطفى إلى الوياأ است يي نمباداة يواا ااديا،
الصببكت البباب يكيشببت استوببلمت ،منببا ن،ايببة القببر ،الكشببر ك مشب تبب،ا إيببات ن ببا ننببي

إار ائيل فبي التباري  .فبإ ،أيب اث ال بادب عشبر مبك اببتمبر اعتبرنتبا اعتب ا علبى
ت
موبلما ن إذا كبا ،الغبرظ ب تبألن إال أ،
ال ااة الغرييبة مبك يانبت مكتب و ابموت
استولم ا تأستوا أكثر نمازالوا يتأستت ،ن ب كثبرت علبي،ن نتب اع ات،امبات نابائل

ااعالأل.

ن إذا كبببا ،استوبببلمت ،ب ب ت مل ببوا ااعبببالأل إال أ ،استو ب ب

ال نمااكيببة ن،طبباظ البانببا ييببط تب ب ا أن،ببا

مجرد

ية إعالأل...

وي ا كي

ببية مو ب

تغيبببر نكب ب الرابببوأل

ااببمي نعبباستي نليو ب

أ ،مباداة يواا ااديا ،ن إ ،توافرت في،ا ارن النجبا إال أنبت نكب

اري،ا نت ليل،ا ف،ي توتويت الكمل ا نبت ال يافبي ال ب يط عبك استببادئ نالقبين
اانوانية يل الن مبك مواي،بة التحب يات الكاستيبة متبل البيلبة نالوبال النبتوب نالفقبر
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●

ّ
استات ،القيمي للح ااة ()2/1
ن ط البك التقافي في

نيميك،ا ت يات ذات أنكاد يمية إلى يانت اال تصاديةأ ييط يكيم الرميبم فبي
ت
وايوعا إلى يالة مولمي البلقا ،التي ن أ ي،ا
ن يوودت ال ق نالاوف نالطمم.
أابباا د .مصببطفى أ ،البواببنييك يشببات ،مببك إنببادت،ن كقوميببة نككببرأ نلببيس
ديانة ا ،الشاوال في الشرأ مك اضط،اد أتل نكض ااديا ،ليو مف،ومة فبي

الغرظ.

ن إذا كا ،القانت ،ال نلي ناامن استتحب ة ب ،انب موبلمي البوابنة نكبان

علي،ن نلن تق أل لهن اامك نالوال فليس أمام،ن إال التقة في اا ننصرت.

،الصببة القببت  :إ ،تبباا الشببي مببك ي ب ا ينبببات اببرا يفو نالبلقببا ،مببك ناببي

ال ماا نالناا في البلقا ،ييط داات أابوأ كااثبة إنوبانية ناياابية فبي ن،ايبة القبر،
ت
الكشر ك ّ
نموذيا لقوة ال ق نمغ ال ال واا نالنوبة اصحاظ ال قتأ
يو أمامي
الا ك يتموات ،نت وي افكت ،عنت نال الطرأ نما في،ا ال واا ندو ،الترلي عك

ال قببتأ أن االعتببااا عببك اااببالأل يببل نمببك ،ببال اال تببراظ مببك مشبباكل اانوببانية

نلاك مك م ،ل دوا ال ك نمولوليتت ترات،ا .نلن ياك انراايي إلى ارص د.
ت
مصطفى ن إلى فارت إال ااتاماال ستوباا ممتب مبك اتتمبامي نشبلو ،البلقبا ،ب فبي
يلقت،ببا استكاصبببرة امتببب تادا ل لقات،بببا التاريايبببة( )7بب نت ببو اتتم بباأل مترصبببص الكل ببوأل
الويااية الاب ني نفوت أماأل صبراعات دمت يبة تب وا علبى اباية أورونبا فبي ن،ايبة
القببر ،الكشببر ك نتوببت عي كببل مببا يتصببل نالكال ببة يب ا التبباري نالب ك نالقوميببة

نالويااة مك يب االت فار يبة ناياابية .نيب ا تو فب أصبوات القنايبل ناستب افم
نفي ن

لن تر

فيت نك دما ال حايا نلن تن مل يبرا استالبوم ا نلبن تاب

نلأة صتا استأااة على مك عايشوتا تكب دت نتوالب استبباداات استنممبة للحبواا يب ا

ااديا ،أن التقافات في البلقا ،كوبيل لرأظ الص

ي ي ب ( .)3فببي ي ب ا أ ،التبباري

ن إدااة الكوا بت نمنبم انفجباا

ب ي ب ا نعبببر أكثببر مببك ابببكة ببرو( ،منببا فببت
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كواببوفا البباب تم ب نببت اببيطرة الكتمببانييك علببى البلقببا )،أ ،اببرن التكببايم أن
ارن الص األ ي ا اكوظ تات استنطقة ن يانات،ن نمااتب،ن ن وميات،ن لن يبرت،ك
نروالت يواا نق ا ما اات،ك نتوازنات القوال الكاستية نموضم اااالأل ناستولم ا من،با
ت
ببوة أن ضببكفا .نلو ب تنببا نموضببم ال ب فا عببك اااببالأل نأثببر د،ولببت إلببى البلقببا ،أن

انكابا

تباري تباا الب ،ت ناالنتشباا علبى تباري تفباعالت تبات استنطقبة مبم مبك

يولها( )2نلانني لن أات ِ ما ابق التنتيت إليت عك مأااة البلقبا ،فبي ن،ايبة القبر،
الكشر ك إال اي ّ د الوياأ الاب كا ،د .مصطفى ايرتم ينطلق منت ويكود إليت
ت
مشااكا فبي ال بوااات يب ا أتبل البلقبا ،أن فبي أايبا
اوا في مو كت في ارا يفو
ت
الكببالن متح ب ثا عببك ال ببواا ي ب ا استوببلم ا نالغببرظ نالكببالن نصببفة عامببة مكتبب تبرا ذاتببت
«البوابنية البلقانيببة» يب ت ا مببك تببات اامببة نموبت ت
عيا فببي الو ب نفوببت كببل ،برتببت
ت
مقاانببا إياتببا نابببرات موببلمي أورونببا
النايمببة عببك انتمائببت إلببى البواببنة فببي البلقببا،
الغريية نمولمي استشرأ.

استشببب ،التببباني :مش بب ،ما ببت ،م ببك عببب ة مجموع ببات م ببك استق ببالم استتكا ب ببةأ

مجموعة مك تات استقالم ت مل أاما استبباداات الكرييبة نااابالمية نالغرييبة ت ب

مومى يواا ال ااات أن التقافات أن ااديا ،نالتي ذ،رت ي،با نابائل ااعبالأل عببر
()10
ت
مرواا
عق م ى منا أ ،أعلن اامن استتح ة عاأل « 2001عاأل يواا ال ااات»
نأعب اد ال ت صببى مببك استؤلفببات التببي بببرز مصببطلحا ،يب ا عناوين،ببا نتمببا اااببالأل

نالغرظ أن اااالأل نيواا ال

ااات(.)11

استرموعة ال تانيبة مبك استقبالم ناستت امنبة مبم استرموعبة اانلبى (ن إ ،كانبا بب نا،

على ،ط ا متواز يك ال يلتقيا )،ت مل عنباو ك الكب نا ،علبى أفغانوبتا ،الكب نا،
على الكراأ الك نا ،ااارائيلي على الوبلطة الفلوبطينية نيصبااتا منبا  2002فبي
ت
...
ل ان،ياا عملية التوتية نصوال إلى الك نا ،على ب ة نيصبااتا نت،ت يب القب

الك ب نا ،علببى لبنببا 2002 ،ال ببرظ فببي داافببتا ال ببرظ فببي الببيمك  ...ن يرتببا مببك
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مشات الكن

ال وااات) (.)12

ال متب فبي الكبالن ااابالمي استتواليبة ناستوبتمرة عببر مبا ابمي (عقب

استرموعببة التالتببة مببك استقببالم :الوببلة أزمببات ال ببواا انت ب ا مببك أزمببة الرا بوأل

ال نمااكيببة استوببيلة للراببت (صببلى اا عليببت ناببلن) نيتببى أزمببة مببباداة منببم ننببا
استآذ ،في اتيورا ت
مرواا نأزمة فيلن الفتنة في تولن ا نأزمة ال جاظ ثن النقاظ فبي

فرنوا نأزمة تصري ات نانبا الفاتيابا ،فبي محاضبرة ألقاتبا فبي يامكبة أستانيبة...
ناتيك عك ع د ر،ر مك اازمات التي لن تاهوت ت
أنكبادا عاستيبة نقب ا مبا اكهوبب

اازمات الوايق اااااة إلي،ا(.)18

إ ،تببات استرموعببات استتراكمببة ناستقاانببة مببك استقببالم ت ب فم مترصببص الكلببوأل

الويااية أن الويااي استفار للوبؤا  :إذ ،مبا يب نال ال بوااا مبا الكال بة يب ا تباا

الب ،ن فببي ال ببوااات نتبباا ال ب ،ن مببك الكن ب
ّت
ايااياا

ال ب متبا أأل أ ،ال ببواا يببتن تو يفببت

استش ،التالط :مش ،مركت مك يلوت ا في مؤتمر ك أي تما مؤتمر نممتبت

مؤاوة اان ايي و في ميالنو ( )2004ت

عنوا« ،ااديبا ،نالتقافبات :ابجاعة

ننا إنوانية رنيية ي ي ة» .ناستؤتمر التباني نممبت استركب الب نلي ل بواا ااديبا ،فبي

ال ني ببة ( )2003ت ب ب عن ببوا« ،القبببين ال يني ببة يب ب ا استو بباستة نايت ببراأل ال ي بباة»(.)14
ت
نموذيا مك التو ي الوياابي فبي مبؤتمرات يبواا
نالرلوتا ،في استؤتمر ك تبرزا،
ااديا ،ويك الصرا الكريي ااارائيلي ااية أاااية لهاا النموذج.

عببك كيفيببة ااببت عا الصببرا الكر يببي اااببرائيلي فببي مببؤتمرات يببواا ااديببا،

الكاستية:

في مؤتمر ميالنو نت

عنوا« :،ااارائيليت ،نالفلوطينيت :،أب أمل ي ي ترات

صببرا ب ينا» انكق ب ت يلوببة اببا،نة ا ب ي ة ال ال لببة عببك كيفيببة ااببتر األ
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ال ببوااات لاوببر ال ببواي النفوببية ندعببائن اااادة نست ببو ذاكببرة التبباري نأابباني

دعانال ال واا نالتكااف نالتكايم .نلن ياك ال واا في

ال قتأ كل ذلك ت
ت
ت
مفرنضببا مببك أعلببى مببك الطببرف صببايت القببوة نت ب أ لفببة
،طانببا
الوا ببم إال

اانوانية ون و ،أب اعتباا للحقتأ ون و ،دعوة إارائيل لتق ين أيبة الت امبات فبي
الو ببب نفوبببت الببباب ال تقببببل فيبببت إال نبببالتطبيم الاامبببل نكوبببر اااادة الراف بببة

لاليتال .

نلن تابك الرلوبة التبي ابااك في،با ،بود نموبلمت ،نموبيحيت ،نفلوبطينيت،
ن إاببرائيليت ،إال ا،تبب تبااا لتوازنببات القببوال علببى أاع الوا ببم اب ت
بكيا النت ب ا اعتببراف
فلوطيني يإدانة الاات ناالعتراف نال اية إلى مز ي مك الق اة على التكبايم مبم

الي،ود ن بولهن.

إ ،استق ببوال ت الكام ببة الو ببانقة إنم ببا ته ببرين ،الص ببة ي ببالتي االنفكالي ببة نيصبببيلة

متانكتي لو ائم الرلوة.

فإ ،الو ائم ناستقبوالت التبي ابادت الرلوبة ن لبب علي،با هلتبب ا أتب اف ندنافبم

متببل تببات الرلوببات التببي يببراد لنمائرتببا أ ،تهاببرا علببى موببتتيات أ،ببر ال م نيببة

ناكبية ي ا الفلوطينييك ناااا

ت ب زعبن دعبن منبال التقبة استتبادلبة نالتكبايم

نالقبببت نبباز،ر نالتوببام  .نيميك،ببا ي،ببود ترك ب علببى مببا يوببمى «اانوبباني» فببي

مقايل «ايااي» على ن و أضحى  ،د ال قبتأ نالبااكرة ممبا دفبم الاثيبر ك
للتحاير مك تاا االن راف في مجر ال عملية الوالأل.

،الصة الاببرة فبي تبات الرلوبة ببب كمبا اببق ااابااة مبك ببل بب أ ،ال قبتأ

نالببااكرة نالتبباري كان ب محببل تجببوأل نااببن الوببالأل نتببو اببالأل نتمببي متحي ب

لطببرف علببى يوبباظ از،ببر كمببا أ ،ال ب فا عببك تببات ال قببتأ أضببحى يببتن نلغببة

اعتاارية تصال ية في مواي،ة مكت و يوبتر أل كبل مفبردات الابوف نعب أل اامبك
وي ّ عي بت تفانع ال تهوافر ارنلت وي عو إلبى نوبيا ،استاضبي علبى النحبو الباب
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عك التاكرة نرؤيت،ا عك تاري الي،بود نمبا عبانوا

يا أل إارائيل فقي التي ال تا
منببت ،ببال ببرو .،نأ،يب تبرا تببن يتح ب ثت ،عببك إلبباا ثقببافي دينببي مطلببوظ ايببال
الوالأل تو االاا الاب يا أل اياابات الوبلطات نالصبل

نالكب نا ،ااابرائيلي

نم وان ة أمر ياية أورويية نكما لو أ ،إلاانا ن بك الب يني نالتقبافي تبو استوبلو

عببك «فشببل التفببانع نالوببالأل» نفببي ال قيقببة تببن ال ير يب و ،لهبباا االبباا ال ب يني
نالتقافي أ ،يوبتمر كمصب ا للمقانمبة استشبرنعة عبك ال قبتأ استنت،ابة للشبكت

الفلوطيني نلألمة اااالمية نرمت،ا.

في مؤتمر ال نية  2003نفي يلوة ت

عنوا« :،الكن

تراكم ب ،بببرة مببك نببت ر،ببرأ ييببط تب ب ا تببات الابببرة كي ب

نال فا عك النفس»
أ ،ي ب يط الكن ب

نالوالأل (ي ا ،برا نعلما د ك مولم ا و ،ود نموبيحييك) ال يمابك أ ،ينفصبل

عمببا يرببرب علببى أاع فلوببط ا منببا مببا يقببرظ مببك استائببة عبباأل .كمببا يين ب تببات

الر لوة كي

لن يك الفلوطينيت ،فقي تن موضم االت،األ نالكن

الي،ود يل أي ت ا اااالأل ذاتت.

نالكب ا ضب

فلق كان تات الرلوة ،ببرة ييبة عبك كيفيبة تفاعبل تبأثير التباري مبم تبأثير

ااصت ال ينية على

أ،ر ال

ايا ال واا نمواات في الرلوة .نعلبى البر ن مبك أ ،يباالت

تن اات عاؤتا في تات الرلوة متل يالة الكال ة ي ا الصرظ ناستولم ا

في البلقا ،إال أ ،التركي كا ،على الفقت اااالمي ن،برات استولم ا ترات از،ر

نكالك على الق ية الفلوطينية.

نمك أتن مالم النقاش التي ،مني توجيل،ا تنا ما يلي:

مببك ناييببة مببباداة أاببتاذة ،وديببة أمريايببة نالتبباكرة «نمان ببة» ننببي ريمببة

(يوت زعم،ا) فبي ع،ب النببي محمب (صبلى اا عليبت نابلن) نمب ال عال بة ذلبك

نالوالأل الاب ت

ث عنت اااتاذ استولن .كالك نبادا ايبل د بك كباثولياي مبك
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القيادات ال ينية الااثولياية في مصر نالتكجت مك ا تصاا كلمبة الشبي استوبلن
عك الوالأل فبي ااابالأل ت
ناابيا ممااابات عنب ع يب ة فبي التباري ااابالمي علبى
اأا،ا مقتل اثن ا مك الالفا الراا ك.

نمببك ناييببة أ،ببر ال نببادا ي ببتا مببك القيببادات الفلوببطينية علببى موببتوال إدااة

است ليات ناافتا ناات عا االعت ا الي،بودب ااابرائيلي علبى الشبكت الفلوبطيني

نتوا لوا عك مص ا ية نفكالية ال واا في ل تات ال الة نأ ،ال واا لك يتب تات
استص ا ية إال إذا نافق الي،ود استرتمكت ،على إدانة تاا استولك ااابرائيلي وييبا ،أنبت

ليس مك الي،ودية.

نلق ايتمم ال بتا فبي الرلوبة مبك موبلم ا نموبيحييك علبى أ ،الوياابات
ت
ااارائيلية تكترع أية يواا فاعل ي ا ااديا ،نأنت ال يماك أ ،يصب اا،ير م ،ال
للوببالأل فببي ببل ااببتمراا تببات الويااببات علببى انت،بباك يقببتأ الشببكت الفلوببطيني

وافض إ امة دنلة فلوط ا.

استشبب ،الرانببم :تصبباع وز ،االتتمبباأل ناانكبباد التقافيببة نال

ببارية فببي التنميببر

للكال ات ال نلية فبي الغبرظ ل ايبة يبر موببو ة ابوا مبك ييبط الاثافبة نالنبت .

نمك أنرزتا عنوا ،الولة ا،يرة مك إص ااات يامكة كمبري ج ت

عنوا:،

«ال ك نالتقافة في الكال ات ال نلية» ( 12كهاظ) .ناتيك عك مكالرة أدييات

نمر ية م،مة ستوضم ال ك نالتقافة مك نمر ية الكال ات ال نلية(.)12
كل تاا في ن

مازال الشاوك نمماتر القلبق تنتباظ أعب اد كبيبرة مبك

أع ا تيلة التب ريس فبي يامكبات عرييبة تربات ي،بود أكاديميبة لتقب ين منمبتا

إاالمي ي ارب ل اااة الكلوأل االيتماعية نالويااية.

إ ،اات عا تات استشات إنما يواع على إنراز اامتا التالية:

اامر ااو  :إ ،ال واا ي ا «اااالأل نالغرظ» ب ا،تطب

يببت «يببواا ااديببا ،نالتقافببات نال

ال ب يط عبك أن فبي أن

ببااات» ن،اصببة منببا ن،ايببة ال ببرظ الببباادة
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ن يببط لغببى ل ب ينا فببي الب ائرة الكرييببة اااببالمية االتتمبباأل ي،بباا استوببتوال الكبباأل مببك
ال واا الباب يرمبم اامبة نرمت،با فبي مواي،بة الغبرظ نرمتبت .نعلبى البر ن مبك أتميبة

اااااليات الكامة إال أن،ا تاتز صبتاة اب ي ة التركيبت نتبي صبتاة مبا يوبمى

«ال وااات» .ييط ي وا الك ي من،ا في دنائر متنوعة تهون كل دائرة ناصوصية
ثقافية مك ييط مشاكل،ا التي تفجبر ال ايبة للحبواا أن مبك ييبط ،ببرة ال بوااات
ذات،بببا .فبببإذا كبببا ،لببب ينا يبببوااات فبببي البلقبببا ،فلببب ينا أي ت بببا «ي ببوااات اايم ببا»،

 Interfaith- Dialogueفي الواليبات استتحب ة نأورونبا .كبالك لب ينا ال بوااات يب ا
اما نينوظ استتواي التي ت يرتا مؤاوبة رنالينب إيب ال أذر االت باد ااورو يبي

نال وااات مك أيل ثقافة الوالأل دا،ل ااااضي الفلوبطينية است تلبة...إل نتاباا

نوتطيم أ ،نمي دنائر مت ا،لة مك ال وااات تبرز يميك،ا اانكاد التقافية في ال واا
اتتمامببا منفب ت
بردا لت ب داد الصببتاة نضب ت
ت
بويا نيتببى ال نقببم فببي
نتوببت عي كببل من،ببا

إاااليات نايمة عك التكمين في نطاأ ما يومى ال واا ي ا الغرظ نااابالأل نتبو
التكمين الاب يقود إلى ع أل الابروج ننتبائج محب دة ن يبط تصبب اللقبا ات مجبرد

ت ف في ي ذاتت.
ال

اامببر التبباني :تببو أ ،تبباا التكمببين أن تبباا االبباا الكبباأل دفببم ت
دائمببا للتوبباؤ أ تببل
يط عك ال واا في ي ذاتت نك ،ف ن ايبة ب ا،تطب

ال ب يط عبك ال بواا

كوبيل ل ل الصراعاتا ن يط لغى ال بواا نتبو أيب ني،بي الكملبة علبى الويبت

از،ر مك الكملة أال نتو الصرا ا نلاا ثاات التواؤالت ما تي مرريات ننتائج تات
ال ببوااات الكامببة التببي يلتقببي ،ال لهببا نعلببى ن ببو متاببرا مجموعببات متنوعببة مببك

الرا ب ببمييك أن النرب بببت (الفار يب بببة ااعالميب بببة ااكاديميب بببة است نيب بببة) يرتمك ب ببت،
ه
وينف ّ ت ،نفق أين ات الر،ات ال اعية (إاالمية أن يرتبا) دو ،أ ،يتمانبوا مبك

ت

ي د يق للنتائج على يانبي ال واا .نكن توا ل ننفوي كأاتاذة عال بات
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دنلية نكم يرة سترك ن تي فبي مجبا «ال بواا» نستب ة عقب ك مبك ال مبا ،تقر تببا

عك نتائج ما اااك فيت مك لقا ات ع ي ة نمتنوعة دا،ل ن،ارج مصر ن،اصبة

النتببائج نالنوبببة ادااة الصببراعات نالن اعببات .ييببط ااببتطك مببك ناييببة أ،ببر ال أ،
أتفاعببل مببم تببات اللقببا ات ناعتبااتببا اببايات يوار يببة م،مببة كنب أاصب ،ال لهببا

نأاببجل تقييمببي ل الببة ال ببوااات (مببك ي بباوا مببك ،ريطببة االتراتببات أينببب ة

الق ببايا ال جببج نال جببج است ببادة أ ببك ،طبباظ الصببرا ا اببرن فكاليببة ال ببواا

نعقباتت ..نااتن كي
كل ذلك في الو

تؤثر الويااة على ال واا نالكاسا)
نفوت الاب ال تا

فيت أدنات القوة اا،بر ال الكوبارية

ناال تصادية نال نلومااية مك لكت دواتا في إدااة تات الصراعات اوا استتفجبرة
من،ا أن التي تن توباين،ا نتربرب محانلبة توبتيت،ا يبل نعلبى ن بو دفبم للتوباؤ مبا

يب نال تببات ال ببوااات تببل تبي اببر موبببق اابباات الصببراعات أأل أ ،توببتية
تببات الصببراعات نطببرأ عادلببة تببو الشببر استوبببق لتصببب ال ببوااات عمليببة لبيكيببة

ممتببب ة تهفاعبببل ،ال له ببا الاب ببرات اانو ببانية لتببب عين أاكبببا ،عبببالن أكثبببر ع البببة
ااتقرااا ت
ت
ت
نابالما لأل تيبا البا ك يفرضبت،
نأمنبا
ن إنوانية نليس مجرد عالن أكثر

االاتق راا ناامبك نالوبالأل لهبن نبأدنات عب ة من،با « ال بوااات يبر استتاافلبة ناابن
ال ك أن التقافة أن ال
نال كي

ااة» ف،ي يوااات تررب ي ا ال حية ناستكت ب ي ا القتب

وي ا الغني نالفقير ي ا المالن ناستملوأل ي ا الاب يمتلك استكرفة نالاب

ال يمتلا،ا...

اامبببر التالبببط :إ ،ال ببوااات ليوب ب عملي ببة محايببب ة .فم ببك استفت ببرع أ ،ال ببواا

ناااا

تو عملية فارية لوعيبة تبهن يب ا البشبر علبى كافبة استوبتتيات ليحب ث

التواصل نالتكبااف نالتثبا

نالتج يب نليتحقبق الف،بن استتبباد ناادااك استتبباد

في إلاا انة التنت نالتك د مك انا اا في االيتمبا البشبرب .ناستف،بوأل علبى تباا
ت
ارنلا ليحقق ال واا أت افت( .)12إال أ، ،برتي مم عق مك ال وااات
النحو يفترع
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ب يينب أ ،ال ببوااات تببي أداة مببك أدنات الويااببات الاااييببة للقببوال الابببر ال
ت
ايا أن في منالق مح دة لتحقيق أتب اف اياابية انطال با مبك
تو ف،ا يت
أ ،است ،ل التقافي ادااة الصراعات تر د االتتماأل نت نازداد ت
نروزا في الفابر
نالويااة منا ن،ايبة ال برظ البباادة نتربات أايبا الكبالن ااابالمي نصبفة ،اصبة

فلق ب أضببح مببباداات ال ببوااات تب ب أ مببك القببوال الابببر ال اببوا علببى استوببتوال

الرامي أن ااكاديمي أن است ني نال تر االراف اا،ر ال إال االابتجانة للمبباداة أن
االترات ن و استباداة أي ت ا على تاا الصكي  .نمك تنا تبرز اترة توييس ال بوااات
التي تي في ااصل عملية فار يبة إنوبانية ممتب ة عببر التباري البشبرب .نالتوبييس
ب ياببت ،مبك لبببائم اامببتا علبى ضببو استف،ببوأل الواابم للويااببة البباب يوبم مببا تببو

يمببي إنوبباني ن ب ياببت ،مببك يببر لبببائم اامببتا علببى اعتببباا استف،ببوأل التقلي ب ب

للويااة ناعتبااتا صرا وال مادية نمك ثن يصب ال واا في تات ال البة اا،يبرة
مجرد أداة لتحقيبق أتب اف اياابية مبك منمبتا صبايت الغلببة الوياابية نالتفبتأ

استادب.

اامبر الرانببم :إ ،نببروز ال ببوااات ال يريبم فقببي إلببى ت ببوالت مبا نكب ن،ايببة ال ببرظ

الباادة ند،ت النماأل الكباستي مريلبة ي يب ة مبك التغيبرات فبي تيالبت نايااباتت

نمنمومببة يمببت فببي ببل ترليببات الكوستببة نأي ولوييببة الكوستببة نايااببات الكوستببة
نلاك يتجوب أي ت با يببروز ال بوااات علبى الصبكي استكرفبي نالتنميبرب يبل إ ،تباا

اا،ير يمتل االاا للحوااات على أاع الوا م .ييط تر د في ل الكوستبة ن،اصبة

نك أي اث ال ادب عشر مك ابتمبر االتتماأل ناانكاد القيمية ناانكاد التقافية في
ارية

التنمير للكال ات ال نلية نعلى ن و ا تر ،نال عوة إلى تك دية استنمتاات ال
ت
ليررج علن الكال ات ال نلية مك أزمتت نليج الكالن يلوال ستشاكلت است منة نليح ث
ّت
ت
عاستيا يصب مكت الكالن أكثر ع الة ن إنوانية.
تغييرا
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ت
كبل ذلك انطال ا مك نق ذاتي مك دا،ل الغرظ للمركزية الغريية ب في كافة
ت
ناكيا لتطتير ف،ن ي ي (ن ل لف،ن ال اثة نالتنتير نالكلمانية) لتقافات
ترليات،ا ب
ت
ني ااات الكالن بائن علبى إدااك يبوتر التك ديبة ن يمبة اال،بتالف نمكترفبا نبأثر

تنت القين ناافااا نالتصتاات نالرؤال ال اكمة على استرتمم نالويااة اوا فبي
دا،ل كبل إلباا ثقبافي  -ي بارب أن فيمبا يب ا نكبض تبات االبر .نذلبك نق ت با أن

نك ت ا عك اادااك ال

اثي لهات االر استتنوعة إما ناعتبااتبا يبر مبؤثرة علبى االبالأ

أن ناعتبااتا يام ة ال تهغير أن ال تق ا على التغير.

نلهبباا فببإ ،أصببحاظ است ااببة البنائيببة الر يب ة ناست ااببة النق يببة ؤاوببت ،لهبباا

التويت وي عت ،ثقافات ال

ااات اا،ر ال لتق ين إا،امات في التنمير للكال بات

ال نلية في استريلة الراتنة مك تطتا تات التقافات.

إ ،تات استشات اارنكة نما أنرزتت مك دال الت إنما ترو أرنكة م ا،ل ن و البك

التقافي في ال واا:
ت
م ب ،ل ال ببواا ي ب ا «اااببالأل نالغببرظ» كم ب ،ل عبباأل للحببواا وناعتببباات ابببيال

للت ،ئة الكاستية تشااك فيت فواعبل ع يب ة تنتمبي لتقافبات مرتلفبة (فبي إلباا اانطبة

اااالأل) وي ا ال

ااة الغريية.

م ب ،ل ال ببوااات فببي ال ب نائر التقافيببة اببوا فببي ي ببااة ناي ب ة أن ي ب ا ع ب ة

ي ااات (ال وااات في البلقا ،في استنطقة الكريية في رايا...إل )
مب ،ل تو يب

الويااببة للبكب التقببافي فببي ال ببوااات يب ا ألببراف للصببراعات

الكاستية أن اا ليمية أن ال ا،لية نتو م ،ل نوعي ي ئي يقتصر على دنائر الصراعات

استمت ة.

مبب ،ل ي ببواا التك ببااف نالتك دي ببة التقافي ببة ف ببي التنمي ببر للكال ببات ال نلي ببة م ببك

منمتاات ي ارية مقاانة.
نتااا يت

لنا أ ،البك التقافي في ال واا تو نك مركت نق ا مبا أ ،ال بواا
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التقافي تو مجا مركبت يقبم فبي صبميمت اال،بتالف يب ا ااديبا ،نالتقافبات التبي
تمتل الرانت القيمي مك التات ك ال

استادب.

ارب نالاب النب نأ ،يبنكاس علبى يانببت

ون و ،إدعبا القب اة علبى تغطيبة تبات استب ا،ل اارنكبة أكهفبي نباال تراظ مبك
ن نائر ال واا ال

است  ،ل الكاأل ويمل للتم،ي الوايق ف ل التكري
ت
التميي يين،ا انطال ا مك البحط في أثر البك التقافي عليت .ناستقصود نالبكب التقبافي
تنا ذلك استتصل نآثاا ا،تالف التقافة نال

ارب الوايبت

ااة على ا،تالف الرؤال نالقين ن واع

الولوك ناا،الأ نعلى ا،تالف الرؤية للكالن ندنافم الولوك نأاس الهتية نتو
ذن تببأثير علببى استوببتتيات التاليببة :أاببس ي يب ة لتقوببين الكببالن محببرك للتفبباعالت

ال نلية نمح د لنمط،ا نل الة النماأل ال نلي أداة مك أدنات الويااة نموضت مك

موضوعات،ا مح د لاطاظ النرت ن،طانات القاع ة نعنصر تفوبيرب أن تبر يبرب
ت
نأ،يرا مات ،للقوة.
للتحالفات
ت
أنال، :طانببات عرييببة إاببالمية نالتو يبب الويااببي للبكبب التقببافي فببي يببواا
ال

ااات :الار يطة ناالتراتات.

إ ،است ب ا،ل اارنكببة الوببانقة تطببر إاببااليات اببوا ،اصببة نرص ب الاطانببات
ت
وااببن ،ريطببة اتراتات،ببا أن اببوا ،اصببة نشببرن تفكيببل تببات ال ببوااات ت قيقببا
ات اف،ا استكرفية نالفارية نالويااية .ذلك ا ،الاطانات اوا الكريية ااابالمية

أن الغريية يت يواا ال
نالفاعليببة نالتو ي ب

ااات نفي

اياتا إنما تنقون يت استشرنعية نالر نال

الويااببي للحببواا ضببمك عال ببة اامببة اااببالمية مببم اببائر أمببن

الكالن إال أنني أاك على يالة الرانت الكريي اااالمي(.)17
فلق ب يادل ب

كهانببات كثيببرة عبببر الكق ب ك استاضببييك عببك مشببرنعية إ امببة

عال ات ابلمية نتكاننيبة ن إيبرا تفباعالت يوار يبة نتواصبلية مبم أتبل ال

بااات
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نالتقافات نااديا ،اا،ر ال ير اااالمية .نفي استقايل هتطر رؤال أ،ر ال تنفي تات

استشببرنعية ن تبب ،ل،ا ضببمك مقببوالت :مببواالة ااعببب ا نم اتنببة اا ت يببا استكتبب ك.
ّ
نترلى لنا كي يوتن أنللك نتؤال إلى تأويالت مرتلفة لنصوص ارعية نأي ت با
إلببى تاييفببات للصببب امات الوا كببة ناستكببااك است ت مببة يبب ا أمببة اااببالأل نالغببرظ

،اصة ننتيجة تاا الشب نالرباظ الفابرب نالب عتب نااعال مبي تم بي فكاليبات
ت
تات ال وااات الهتينى نال تهطتا إال ليال.

لاببك اامببر البباب يتوافببق عليببت ااكثر يببة مببك الرببانب ا تببو التشببايك فببي

«الر نال» التي يماك أ ،تكود على نضكية اامة نمواز ك القوة يين،ا ويب ا الغبرظ
مك واا تات ال واااتأ اوا على صكي الوجا الفارب مك إيقاف ز ن ثقافي

أن ت ص ا للاات أن على ااصك ة الويااية ناال تصبادية نالكوبار ية .نتهأكب

تات الشاوك نالشاانال مك مب ،ل ا :أنلهمبا  -اا براا نافتقباد الشبرن الالزمبة
لصببحية ال ببوااأ ،اصببة فببى ببل ا،ببتال مببواز ك القببوال نثاني،مببا  -مب ،ل الابببرة
نالكبرة مك مويرة ال واا عبر الفترة استاضية .فبك ن بو عشبر ابنوات مبك مولب تبات
ال وااات ننموتا نتراكم،ا نتشيي مؤاوبات،ا نتيلات،با الراعيبة عببر الكبالن نالب و

بب ب ن ال ببا ك ،اض ببوا تر ببااظ تبببات ال ببوااات متث ببائب ا ال تنش ببي نفواببب،ن تر ببات

ااتمراات نكثير من،ن متشائن نص د موتقبلت.

نمك نايية ثالتة :يرتبي نموألة الر نال موضت «الفاعلية ااابالمية» فبي تبات

ال وااات ن اات النرت استولمة علبى التبأثير فبى االبراف اا،بر ال (دا،بل االباا
ت
ال وارب) أن في الوا م الفابرب ب ف بال عبك الكملبي ب ابوا فبي دا،بل نالدنبا أن فبي
ث،ا متبل تبات

نالد از،ر ك .نمك ثن يقار ،نك ،ن ي ا «ازثاا» التي يماك أ ،ت
ال ببوااات و يبب ا «التمبباا» التبببي ه ّؤمبببل أ ،ترني،ببا ي،بببود استقانمببة نالر،ببباد نالر،بببود
استرك ة مك أيل إعادة ننا البي اااالمي نترتيبت.

مواز ينتقل كثيرو ،مك نقب «ال فاعليبة» الطبرف ااابالمي فبي تبات
نفي ،ي و
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ال وااات نالنكي على ضبآلة «الرب نال» استنتمبرة من،با إلبى ن بط مرامبي الغبرظ مبك

تشببجيم تبباا است ببماا ن«تو ي ب » ايالببت الويااببييك ناالاببتراتيجييك نالتبشببير يك
ناامبريالييك لهات ال واااتأ وياكرو ،أ ت
راضا ع ة:
من،ببببا ااببببتقطاظ تيببببااات فار يببببة موبببباستة (نااببببن استكتبب ب ل ا  moderatesأن

الواطييك) ل رظ تيااات أ،ر ال توصن نالتطرف نالكن

نالغلو ناااتاظ.

استقانمببة نالتنفببيس عببك االيتقببا ،اااببالمي نتيجببة االعتب ا ات
أن تبريب النفوببية ِ

نالتك يات استتواصلة مك الغرظ ترات اامة أ صاتا نأدناتا.
نمك ثن يتح ث نكض النا

ك عك أ ،تبات ال بوااات إ ،تبي إال ذاائبم «تطبيبم

ي ارب» على منوا التطبيم الشرأ أناطي استوتمر نعلى ااصك ة استاتلفة نفبي
لب،ا :البك التقافي نالفارب نالكق ب.

نعبر ثالث محطبات ائيوبة مبك است طبات التبي مبر ي،با موباا ال بواا نلابك فبي

ببل ايت ب األ أنمببا مببك الصببرا استوببل عبببر أايببا الكببالن اااببالمي يماببك أ،

توترلص الاصائص الابر ال ل الة «ال واا» ن،ريطة اتراتاتت عبر عق ك مبك

ال واا(.)13

نتات است طات التالث تي كالتالي:

است طببة اانلببى :ادند الفكببل ناالاببتجانات للكوستببة مقترنببة نألرنيببات تنتنجتببت،
ت
صراعا أأل ت
يوااا( )12ناست طة
نالتي أنرزت الر ا يت أصل الكال ة ي ا ال ااات
التانيببة :ادند الفكببل ناالاببتجانات ترببات ت ب اعيات ال ببادب عشببر مببك ابببتمبر نالتببي
أنببرزت الر ب

يببت اببرن ال ببواا ني ب نات .ناست طببة التالتببة :تببي أزمببة الراببوأل

ال نمااكية التي أنرزت يل نيو ت فق ا ،استص ا ية في ال واا ت ب تبأثير ت ايب

مماتر الك ا لإلاالأل ناستولم ا (نليس اااالموفتييا) (.)20

نتوبببتامل أيب ب اث أ ،ببر ال تبببات است ط ببة التالت ببة مت ببل أزم ببة تص ببري ات نان ببا
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()22

الفاتياا )21(،نأزمة ال جاظ في فرنوا
()28

أزمة استآذ ،فبي اتيوبرا

ت
نأزمة الفيلن الهولن ب الفتنبة نصبوال إلبى

نتبي الوبلة مبك اازمبات ب متلب

كمبا اببق ااابااة ب

محطببة كبببر ال ف ببي التببأزين استتا ببرا فببي مو بباا ال ببواا يب ب ا ال

اااالمية نالغريية (ااورو يية اامرياية) (.)24

بباات ا الكريي ببة

ونببالنمر إلببى اتراتببات الاطانببات ير ب ا القببت أ ،إابباالية الكال ببة ي ب ا البك ب
الوياابببي نالبكببب التقبببافي ببب تبب ّببوأت ماانبببة ناضبببحة فبببي الرببب ا يببب ا تبببات

االتراتببات نفببي تببات الرب االت كانب الاطانببات عببك ال ببواا نالاطانببات عببك

صرا ال ااات نمتانة ني،ا ،لكملة ناي ة .نلق تبلتات الر االت يت أمر ك:
ه
فمك نايية أنلىّ :ه
أب البك ك تو استتغير استوتقل نأ ّ ،ما التانما نمك نايية أ،ر ال :تل

اال،تالفات في ال ك نالتقافة نال ااة النب أ ،تقبود نال برواة للصبرا ا نمبا تبو
ّ
تأثير لبيكة الوياأ ال نلي على نروز يالة الصرا أن إماانية ال وااا نمك ثن ما تو
ّ
ّ
أصببل الكال ببة ي ب ا ال بباااتا نتببل يببل صببرا ه ال ببااات محببل صببرا القببوال
التقلي ب أن صرا الطبقاتا أأل يماك اكهشاف نمي ي ي للكال ة ي ا البك ك
استادب نالقيمي في تفوير الكال ات ال نليبة علبى ن بو ياوبر ال بواي يب ا علمانيبة

تاا التفوير أن ت ينتا

نتبهلرص ،ريطببة اتراتببات الاطانببات الكرييببة اااببالمية استتجادلببة يببت أنكبباد

ال واا فيما يلي:

مك ناييةأ اتراتات الر

يت ألرنيات تنتنجتت:)22(،

نلقب انقوببم تببات االتراتببات ي ب ا ثال ثببة :ااو ب ؤك ب مقببوالت تنتنجتببت،
ت
نلاك يرفض إماانية ال واا انطال ا مبك يقبائق ا،بتال توازنبات القبوال ال نليبة

نايااات القوال الغريية ترات الرنوظ أن الكالن اااالمي أن ناعتبباا أ ،مبكبط تبات

الويااات تو اانكاد التقافية ال اريةأ أب مبكت،ا تو الصرا ال ارب مك يانت
ت
الغرظ ترات عالن اااالأل ناستولم ا نمك ثن فإ ،ال واا لك يات ،إال ابيال ي يب ت ا
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با ،ب يببرفض مقببوالت تنتنجتببت :،إمببا
لفببرع الهيمنببة التقافيببة نال ببارية ناترببات ثب و
اف ت ا أ ،تات ،الكال ة ي ا ال ااات ب نلبيس تبواز ،القبوال ناستصبال ب تبي استفوبر
ت
اااااببي للكال بببات ال نليبببة انطال بببا مبببك رؤيببة نا كيبببة للكال بببات ال نليبببة تبببرفض
توببييس ال ببااات ن إمببا اف ت ببا ا لصبباأ الت،مببة ناااببال أل نال ببااة اااببالمية
ناعتبااتا مصادا للصرا نالتصبادأل نمبك ثبن ت
دفاعبا عبك ااابالأل ناستوبلم ا البا ك
يقبلت ،از،ر نال يرف ونت يل يتكاننت ،مكت نموتك و ،للحواا مكت ن إما ت
دفاعا عبك

فبي الكال بات

التك دية التقافية نال واا ي ا التقافات نال ااات ناعتبباات ااابا
ت
ت
ال نلية انطال ا مك رؤية إنوانية عاستية أن انطال با مبك رؤيبة إابالمية تكتبرف نأتميبة
ال ببواا نالتكببااف ال

ببارب ي ب ا اامببن نالشببكوظ نكأاببا

الكاستية لإلاالأل نليس مجرد ال فا ناالعتااا عك اااالأل.

مببك أاببس الراببالة

ناالترببببات التالببببط ب يقبببت إ ،ال بببواا أن الصبببرا تبببي يببباالت للكال بببات يب ب ا

ال ااات .نفي ي ا ير ال ااف مك تاا االترات أ ،ال الة ال نليبة الراتنبة ال توبم
ن بواا ثقافبات أن ي بااات يقيقبي ت
نمبرا ال،بتال ميب ا ،القبوال ال نليبةأ ن يبط لبك
يقود ال واا إال إلى فبرع نمبي ي بارب علبى از،بر فبإ ،اافب ت ا ر،بر يبر ال أ ،ال بواا

ضرورب للرروج نالكالن مك أزمتبت الراتنبة إال أنبت النب نأ ،تهبوافر لبت الشبرن لابي
ت
ي قببق أت افببت ال قيقيببة ونفببق مببا يقت ببيت مف،ببوأل ال ببواا ذاتببتأ أب ناعتببباات ابببيال
للتفاتن استشترك ن إزالة الكوائق أماأل الكال ات الوليمة.

نكبببااة أ،ببر ال نلبب اترببات «يببواا التقافببات» مببك ايببن التصبب ب ستقولببة صببب األ

ال بااات فبي الب ائرة الكرييبة نااابالمية نمببك ز،بن االعتبراع علبى تبات استقولببة
ت
نتفريكات،ا انطال ا مك تكريفات متنوعة للح بااة نالتقافبة نالكال بة يين،مبا نال بواا
ت
الفارب نال ارب نانطال ا مك أااني مكرفية نفارية مرتلفة تؤثر على لبيكة
الرؤال للكالن نالكال ة ي ا ماوناتت يل نتؤثر على استو

التقافات ني ات للتحليل الويااي مك ع مت.

مك اتااذ ال

ااات أن
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ت
نفببي استقايببل ستبباذا ال نقببت إذا إ ،مف،ومنببا – مببك ال ب ائرة اااببالمية  -عببك نمببي

الكال ة ي ا التقافات تو «تكااف التقافات» نأنا تنا أابتر أل ذلبك استصبطل الباب
نادا نتق يمت نكض ااااتاة متل أ .زكي استيالد ند .اي ال ك عب الفتا (.)22
ن إذا كا ،الن أ ،نوجل أ ،استف،وأل اااالمي عك يواا ال ااات كما ّ
أصل
لببت الفاببر اااببالمي استكاصببر( )27ينبنببي علببى رؤيببة ااصببت ( ت
ررنببا ناببنة) ويكاببس
اااس استكرفية للرؤية ااابالمية نمبك ثبن ياتلب

عك ال واا التقافي أن ال

فبي يبوترت عبك استف،بوأل الغريبي

ارب كما الن نأنت ياتل

في اياتت ندنافكت.

نمببك ثببن فببإ ،ااببتر األ «تكببااف التقافببات» نلببيس يوااتببا أن صبببراع،ا يمتبببل

ااتجانة «إيرايية» نليس مجرد اد فكل ستا أثااتت ألرنيات «صرا ال

ااات».

نمبك ناييببة ثانيبة :عببك اتراتبات الرب االت يبت يب نال ال بواا ناببرنلت ونببروز

إااالية الويااي -التقافي نك ال ادب عشر مك ابتمبر(:)23

فلق تر دت الر االت يت الكال ة يب ا التقافبات نقبوة وز،بن نتبن اابت عا

مقببوالت تنتنجتببت ،نأنصبباات ناستقببوالت است ببادة لببت .نلاببك كببا ،الوببياأ أكثببر
ت ت
تتاا مما كبا ،عليبت فبي ن ايبة التوبكينياتأ ييبط أضبحى الكبالن ااابالمي فبي

مو ب استببت،ن نك ب أ ،كببا ،فببي موضببم مص ب ا الت ،ي ب است تمببلأ ففببي ي ب ا اأال
ت
البببكض فببي الهجمببات علببى نيت ببتاك ونااببنطك دلببيال علببى «الغ ببت استوببلن» ض ب
ايطرة القين الغريية نض الويااات الغريية فإ ،البكض از،ر اترت إلبى النمبر إلبى

الهجمات في اياأ صرا استصال ندوا الشباات استتشكبة اااتاييبة فبي الكال بات
ال نليةأ نلهاا فبإ ،الرب ا يبت دوا الكال بة يب ا اانكباد التقافيبة ال

بارية و يب ا

اانكاد االاتراتيجية في تفوير تات ااي اث نما تالتا مك تطبتاات فبي الاطانبات
اامريايبة نالويااببات اامريايببة ب اكهوببت ت
ز،مببا كبيب تبراأ ييببط نببرز الوببؤا
التالي مج تدا :تل الصرا ال ارب تو الاب ي ان الكبالنا مبا تبو مصب اتا نمبا
الوبيل ستواي،تتا نتل يق ا يواا التقافات على إدااة تات استريلةا
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نااتمر نفس الرب

بارية

نانقوباأل االتراتبات يبت وز ،اانكباد التقافيبة ال

ناستقاانة نغيرتا نلاك ا تر ،في تبات استبرة نوبياأ زمباني نماباني محب د يبرتبي
نالويااة اامرياية الكاستية نترات عبالن ااابالأل ناستوبلم ا نكب ال بادب عشبر مبك

ابتمبرأ فكلى الر ن مبك ت ايب االعتبراف يوضبو استفبردات التقافيبة نال

بارية فبي

الاطانببات اامريايببة الراببمية ن يببر الراببمية ب اببوا الصب امية من،ببا أن ال وار يببة –

فلق ل تناك اترات يرفض التفوير التقبافتب للكبالن علبى اعتبباا أنبت لبك يقبود إلبى
يل استشاكل ت
نمرا لصكتنة تناز التقافات عك ثوانت،با نمبك ثبن ال اببيل إلبى ال بواا
إال نك توافر ارنلت نفي استقايل اعترف اترات ر،ر أ ،استريلبة الراتنبة مبك الوياابة

اامرياية تاشب

يوضبو عبك صبرا ي بارب تربات ااابالأل ناستوبلم ا يصبب

مكببت ال ب يط عببك ال ببواا مببك بيببل االاتوببالأل ا ،ال ببواا البباب اببي وا اببيات،
نش ببرن الغ ببرظ ونف ببق م اكات ببت نن ببو ايات ببت أال نت ببو «ااا ببالأل استكب ب

» نا،

اانكاد التقافية لا مبة أ براع اياابية نال ايبة اانلبى
الويااة اامرياية تو
فببي ي ب ا اأال اترببات ثالببط أ ،ال ببواا أن الصببرا الفاببرب لببيس إال أداة أن ت
نوعببا مببك
التاهيك ادااة مريلبة اازمبة التبي ت تب أل في،با الصبراعات يبت استصبال نااتببي
ي،باا االنقوبباأل انقوبباأل ر،بر يب د مببا اببق نثبباا يببت ألرنيبات تنتنجتببت ،أال نتببو

االنقواأل يت إماانات ال واا في مقايل ال غو ن و الصرا في الكال بات يب ا

الواليات استتح ة نعالن اااالأل ناستولم ا.

نلاك ال بواا فبي مباذاا أن الصبرا فبي مباذاا نكيب ا يقيقبة تهكب د الق بايا

التي يتن تنانلها نالتحليبل استقبار ،يب ا استنمبتاات استاتلفبة :نعلبى اأاب،ا تبأتي

الكنب

يقببتأ اانوببا ،ثقافببة الوببالأل ثقافببة التوببام يب ا الاصوصببية نالكاستيببة.

نلابببك لب ب أدييبببات الكال بببة يب ب ا ال

ال

بايا

ااات استتناز على مص ا يتت ني نات.

بببااات تفتقب ب االتتمببباأل نأينببب ة يبببواا
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كما تمل اانبا تهبواتر نبال انقطبا عبك مبؤتمرات ننب نات نلقبا ات نمنبا رات

على استوتوال الولني ناا ليمي نالكاستي نعلى ااصك ة الرامية ناست نيبة نالشبكبية

علببى ن ببو يتيببر التوبباؤ عببك م ب ال نيببود ااببتراتيجية كبببر ال لتكمببين نتببائج تببات

استلتقياتا أأل أ ،تات استلتقيات أضح

اية في ي ذات،با نمجبرد اابتجانة – يبر

منممة  -ل ملة الك نا ،استتصاع ة ض الكرظ ناستولم ا نضب استريكيبة ااابالمية
مك نايية نل الة التأزأل الكاستي التي ت ،أل اامك ناالاتقراا مك نايية أ،ر ال.

ب يتبم ب

اهلوامش:
ااة نال ك :فؤاد الوكي د .فتزب ،ليل :التقافة نال

 1ب انمر في الكال ة ي ا التقافة نال

ااة مقاانبة

ي ا الفار ك الغر يبي نااابالمي (فبي) :ناديبة مصبطفى منبى أيبو الف بل (محبراا :)،مشبرو التأصبيل
بااات

النمرب لل اااات ال ارية يامكة القاترة :كلية اال تصاد نالكلوأل الويااية نرنامج يواا ال
دمشق :داا الفار  2003الر الرانم .انمر أي ت ا :أماني انن :البك التقافي في الكال ات ال نلية داااة
فببي الاطبباظ ي ببت صب ب األ ال

ال اااات ال

ببااات يامك ببة القبباترة :كليببة اال تصببباد نالكلبببوأل الوياابببية نرنبببامج

ارية نيواا التقافات  .2007دنيس كوش مف،وأل التقافة في الكلوأل االيتماعية تريمبة:

د .منير الوكي اني ييرنت استنممة الكريية للتريمة .2007

 2ب انمر على ابيل استتا  :د .محم الوي ابلين (محبرا) :النمباأل الكباستي الر يب يامكبة القباترة :مركب

البحوث نال اااات الويااية .1224

 3ب انمر ي ا استنمتاات يت تكري

الكوستة نرثااتا في:

James Roseneau: The dynamics of Globalization Toward an operational formulation,

.Security Dialogue, vol. 26 (3) 1996, pp 247-262
Philip Cerny: Globalization and other stories: the search for a new paradigm for

.international relations, International Journal, Autumn 1996, pp 616-637
Claire Tiran sjolander: The Rhetoric of globalization: what’s in a world? International

.Journal, Autumn 1996, Pp 603 -615
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Jan Aart Scholte: Global Capitalism and The state, International Affairs, vol. 73, (3) 1997,

.Pp 427-440
Paul Hirst, Global Economy myths and realities, International Affairs, vol. 73(3) 1997. Pp

.409-425
Philip Cerny: Globalization and the changing logic of collective action International

.Organization Vo. 49, No. 4, Autumn 1995, PP 595-900

.)S. smith , J. baylis: The globalization of world politics (1997
The American Journal of Islamic Social Sciences: Globalization, vol. 15, No. 3 1998 all

. the issue

تانس  -ييتر مااتك تااال اوما :،ف الكوستبة (االعتب ا علبى ال يمو راليبة نالرفاتيبة) تريمبة د .عب نا،
عبا

علي عالن استكرفة  .1223الكوستة :أمبن فقيبرة ن بوأل فقبرا تقريبر التنميبة البشبرية لكباأل  1227منشبتا

ل واظ نرنامج اامن استتح ة اانمائي (في) :االيت،اد الك د  83اتا  1223ص .100-22

 4ب انمبر علبى اببيل استتبا  :د .ابليما ،الاطيبت :أنمبا انتقبا اافاباا نرليات،با يب ا التفاعبل ناالابتالظ:
داااة يالة الكال ة ي ا عالن الغرظ نعالن استوبلم ا (فبي) ناديبة مصبطفى منبى أيبو الف بل (محبراا)،

مريببم اببايق .مجموعببة مببؤلف ا أب إاببالأل نأب ببرظ :كهبباظ صببحيفة ال ب عوة اااببالمية ليبيببا يمكيببة
ال عوة اااالمية الكاستية الك د  2أكهتنر  .2008استرلس استصرب للشلت ،الااايية موبتقبل الكال بة يب ا
اااببالأل نالغببرظ نفبباأ أأل صبب األ القبباترة :أوااأ استببؤتمرات ينبباير  .2002موبببتقبل الكال بببة يببب ا ااابببالأل

نالغرظ مجلة رؤال الك د التالط عشر الونة التالتة مرك ال اااات ال

ارية يباريس ،ري

.2001

 5ب انمببر علببى اببيل استتببا  :د .مصبطفى اببيرتم :استوببلمت ،فبي البواببنة ندوا استشبيرة اااببالمية فببي

ماضببي،ن نياضببرتن نموببتقبل،ن (فببي) أل أأل د .ناديببة مصببطفى (محببرا) موببااات ن،بببرات فببي يبببواا

ال

ال

ااات :رؤال متنوعة في عالن متغير يامكة القاترة :كليبة اال تصباد نالكلبوأل الوياابية نرنبامج يبواا

ااات .2004

Mustafa Ceric, the many voices of Islam, (in): Abdul Aziz Said, Mohammed Abu- Nemer,
Meena Sharify- Funk (eds.), Contemporary Islam- Dynamic, not static, Rout ledge, London

.and New York, 2006

 6ب في مؤتمر مباداة ،ادأل ال رم ا الشبريف ا للحبواا نأثرتبا فبي إاباعة القبين اانوبانية ينيب

1480/10/12-11تب.

اتيوبرا
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 7ب د.نادية محمود مصطفى البوانة نالهراك مبك إعبال ،االابتقال نيتبى فبرع التقوبين (مباا -22
وليو )28نرا الك نا ،استول في فرع اامر الوا م أماأل أنمباا النمباأل الكباستي الر يب القباترة :مركب

ارية  .1224د.نادية محمود مصطفى كواوفا ي ا التاري ناازمة الراتنبة (فبي) :يوليبة

ال اااات ال

أمتي في الكالن ( )1223القاترة :مرك ال

ااة نال اااات الويااية  .1222د.نادية محمود مصطفى

الاطاظ الكريي-اااالمي نضرنات الناتو يت كواوفا (في) :يولية «أمتي في الكالن»  1222القاترة:
مركبب ال

ببااة لل اااببات الويااببية فبرايببر  .2000د.ناديببة محمبببود مصبببطفى :بببرا ة مبببا ي ببب ث فبببي

كواببوفا الق ب

الك ب د 2مببا و  .1222د.ناديببة محمببود مصببطفى أزمببة كواببوفا نيل ب

التوازنات ااورويية نالكاستية استوتقبل الكريي ع د وليو  .1222د .نادية مصطفى :مل

االلنطببي:

«كوابوفا ..يبواا

القوميب ب ب ببة نالكلمانيب ب ب ببة ناااب ب ب ببالأل» الامب ب ب ببيس  13اب ب ب ببوا  1427تب ب ببببب 2002/11/2 -أل علب ب ببببى الب ب ببببراني:
 www.islamonline.net/arabic/politicsمق مببة كهبباظ :د.محمببب أانببباؤن – كوابببوفا  -يبببلاة الن ببب ا

الصريي اا لباني في القر ،الكشر ك القاترة :مرك ال
 8ب مك تات استباداات على ابيل استتا :

ااة لل اااات الويااية .1223

ProjectonEthnicRelations

(incentralandEasternEurope,
.theBalkansandtheFormerSovietUnion
.TheDaytonPeaceaccordsproject
.InterreligiousDialogueandcooperationinBosnia
.NansenDialogueNetwork

 9ب انمر تقرير عك زياتي لاواوفا :كواوفا ..يواا القومية نالكلمانية ناااالأل الاميس  13ابوا 1427

تب  2002/11/2 -أل على.www.islamoniine.net :

 10ب انتب ا مببك مببباداة الببرئيس اايرانببي محمب ،باتمي  1223نالب عوة إلببى عبباأل يببواا ال
ناكيناأل الشر اوب :يواا ال
،برات يواا ال

ااات ،برة إيرانية اائ ة (في) :نادية مصطفى عال أيو زي (محراا )،مك

ااات :را ة في نماذج على الصكي الكاستي ناا ليمي ناستصرب يامكة القاترة :كليبة

اال تصاد نالكلوأل الويااية نرنامج يواا ال
ال

ببااات انمببر :د.

ااات  .2008مجموعة مؤلف ا :كي

نواصل مشرو يواا

بببااات أعمبببا استبببؤتمر الب ب نلي فبببي دمشبببق  2002/1/21 -12كهببباظ التقافبببة ااابببالمية ا بببن 12

استوتشارية التقافة للجم،ترية اااالمية اايرانية ن مشق  2002ي ر.،

 11ب انمر على ابيل استتا نمك منمتاات متك دة :ناديبة مصبطفى عبال أيبو زيب (محبراا )،مريبم ابايق.
نادية مصطفى :موااات ن،برات في يواا ال

بااات رؤال متنوعبة فبي عبالن متغيبر مريبم ابايق .ناديبة

مصطفى عال أيو زي (محراا، )،طانات عريية ن ريية في يواا ال

ااات يامكة القاترة :نرنامج يواا
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ال

ااات داا الوبالأل للنشبر القباترة .2007 2 :عيوبى نرتومبت :يبواا ي بااات أأل صبرا ا ن بو رؤيبة

متوازن ببة للتك ببايم إا ببالمية استكرف ببة الكب ب د ، 47 -42ر يب ب

نابببتا  .2007 -2002د .رمنبببة نصبببير :يبببواا

بايا إابالمية استرلبس ااعلبى للشبلو ،ااابالمية الكب د
ال ااات مك أيل اانوا ،تواصل ال ص األ
ت
2002 112أل .اضوا ،زيادة :اتانات يبواا ال بااات نكب  11أيلبت يبواا الباات أنال مجلبة الالمبة الكب د
، 87ري

 .2002الوي ياا ا :يواا ال

 .2001الوي ياا ا :ال واا ال

ااات ي ا الغرظ الاوني نالشرأ استتفرد داا ميري

ارب في عصر الكوستة ن ،ة مصر .2002

 12ب يببت تببات ال بباالت انمببر :يوليببة أمتببي فببي الكببالن كهبباظ يببر دورب عببك
مرك ال

القاترة

ببايا الكببالن اااببالمي

ااة لل اااات الويااية القاترة :الكب د الابامس ( :)2008 -2002فبي أيب اث ال بادب عشبر

مببك ابببتمبر .الك ب د الوبباد ( :)2002 -2004فببي الك ب نا ،علببى الكببراأ .الك ب د التااببم ( :)2010 - 2002فببي
الطبم) انمر أي ت با :ناديبة محمبود مصبطفى ابي الب ك عبب الفتبا (إابراف
الك نا ،على ة (ت
علمببي) الك ب نا ،استقانمببة ال

ببارية فببى يببرظ لبنببا :،ال ب ال الت ناستببآالت مرايكببة نت ريببر :أمبباني ببانن

نمب ي مبباتر يامكببة القبباترة :كليببة اال تصبباد نالكلببوأل الويااببية نرنببامج ال اااببات ال

ببارية نيببواا

التقافات  .2007نادية محمود مصطفى (محرا) :أنكاد الصرا في داافتا اازمة ناافق استوبتقبلي يامكبة
القاترة :كلية اال تصاد نالكلوأل الويااية مرك البحوث نال اااات الويااية .2004
ت
 13ب انمر ت ليال لهات اازمبات (فبي) ناديبة مصبطفى ابي عبب الفتبا (إابراف) أزمبات الكبيم الوايب

نال واا ي ا الغرظ نالكالن اااالمي يامكة القاترة :كلية اال تصاد نالكلوأل الويااية مركب ال ااابات

ال

ارية نيواا التقافات ت

الطبم.

 14ب انمبر ت ليبل الاببرت ا ن يرتمبا ناادلبة علبى استقبوالت الكامبة استوبتنبطة مبك نا بم ت ليل،مبا فبي :ناديبة
مصطفى، :برات في مؤتمرات نملتقيات دنلية :إاااليات الكال ة ي ا ال يني نالويااي فبي ال بوااات

مق أل في ن نة «يواا ااديا :،مرايكة نتقتين» التبي عقب تا مركب ال ااابات ال
نالتكاو ،مم مؤاوة مي يا انترنااونا ومي  2-2ما و  2002ت
 15ب

الطبم.

بارية نيبواا التقافبات

Fabio Petito: dialogue of civilizations as an alternative model for world order, (in):

Michalis S. Michael, Fabio Petito (eds.), civilizational dialogue and world order: the other
politics of cultures, religions, and civilizations in international relations, Palgrave Macmillan,

.May 2009

 16ب يت مف،وأل ال واا انمر :أميمة عببود :أابلوظ ال بواا :الب نافم ااتب اف الشبرن
(في) :نادية مصطفى منى أيو الف ل (محراا )،مريم اايق.

از ليبات اانمبا
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● نادية محمود مصطفى
 17ب وا ببة مفاتيميببة مببك إع ب اد أ .م ب ي مبباتر علببى ضببو يلقببة نقبباش دا،ليببة فببي مرك ب ال
لل اااات الويااية يت ،برة عق مك ال وااات نوفمبر  ( 2002ير منشتاة).

ببااة

 18ب انمببر تفاصببيل تببات است طببات نتببات الاصببائص (فببي) :ناديبببة مصببطفى :إابباالية الكال ببة يببب ا
ال

ااات في ،طانات عريية ن إاالمية مجلة الويااة ال نلية الك د  123أنر ل  .2007كالك انمبر:

Nadia M. Mostafa: Arab Islamic Debates on Dialogue and conflict between cultures, (in):
Bjorn Hettne (ed.): Human values and Global Governance, studies in development, Security

..and Culture. Vo. 2. Pal grave, 2008

 19ب انمر :أماني انن مريم اايق.

 20ـ نادية مصطفى :الراوأل ال نمااكية نارن ال واا الكاد

را ة في مغ ال الكال بة يب ا التقبافي

نالويااي مو م إاالأل رو ،ال ك  8أنر ل  2002متا على.www.islamonline.net :

 21ب انمر على ابيل استتا  :نادية مصطفى تل يافي البانا أ ،يكتاا أأل كا ،متكم ت اا إاالأل أو ،ال ك.

 22ب انمر :نادية مصطفى عال أيو زي (ت رير) الهتية اااالمية في أورونا :إاااليات االن ماج را ة في
استشبب ،الفرنوببي أعمببا الن ب نة التببي عق ب ت فببي  12-13فبرايببر  2004يامكببة القبباترة :كليببة اال تصبباد

نالكلوأل الويااية نرنامج يواا ال

ااات .2002

 23ب ايفا ،التيت ،ناتريك تاني :مكااك يت اااالأل في الغرظ مباداة منم استآذ ،في اتيوبرا تريمبة:
عوامرية الطاني تق ين نمرايكة يواأل تماأل إاالأل أو ،ال ك .2002
 24ب انمر أي ت ا :محم الين الكوا :لل ك نالولك :فصت في عال ة استولم ا نغير استوبلم ا ن ،بة مصبر
.2002 8

 25ب نادية محمود مصطفى :إاااليات اال تراظ مبك مف،بوأل يبواا ال

بااات فبي أدييبات عرييبة (فبي):

يوليببة أمتببي فببي الكببالن ( )2002 -2001الكب د الاببامس الرب ااو القبباترة :مركب ال

الويااية .2008

 26ب انمبر علبى اببيل استتبا  :زكبي استبيالد :تكبااف ال

1413تبب مجموعببة مببؤلف ا تكببااف ال

ببااة لل اااببات

بااات مجلبة الالمبة :الكب د  12صبي

1227أل/

ببااات إع ب اد زكببي استببيالد داا الفاببر دمشببق  .2002د .ناديببة

مصطفى :االابترالف فبي اااع ن إعمااتبا :تنميبة اباملة أاااب،ا الباكر ناانتبى (فبي) :أعمبا مبؤتمر

«لتكاافوا» لرانلس :يمكية ال عوة الكاستية اااالمية ابتمبر .2008
 27ب انمر تامم ا ن .4

 28ب د .ناديبة محمبود مصبطفى، :طانبات عرييبة ....مريبم ابايق .د .ناديبة محمبود مصبطفى د .ابي
البب ك عببب الفتببا  :مق مببة يوليببة أمتببي فببي الكببالن الكب ب د الابببامس ( )2002 -2001مركببب ال

بببااة
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استات ،القيمي للح ااة ()2/1
ن ط البك التقافي في

لل اااات الويااية القاترة  .2008د .نادية محمود مصطفى (محر ا) الويااة اامرياية ترات اااالأل
ناستولم ا :إااالية الكال بة يب ا اانكباد االابتراتيجية ناانكباد التقافيبة يامكبة القباترة :كليبة اال تصباد

نالكلوأل الويااية نرنامج يواا ال

استتا  :الوي ياا ا :يواا ال
.2002

ااات  .2008نمك نماذيت ألرنيات الوي يااب ا انمبر علبى اببيل

بااات :تفاعبل الغبرظ الابوني مبم الشبرأ استتفبرد مير يب للنشبر القباترة
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