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حبث البعد الثقايف يف املكوّن القيمي للحضارة ()2/2
(الصفحات)731 -701
ملخّص
يغلببببت ااببببترداأل يببببوار ااديببببان يببببوار الثقافببببات يببببوار الحضببببارات
كمترادفات إال أن تأصيل الدرااات الحضارية يقتضي التمييب يب ا الموبتويات
الثالثببة ن إن لببن يكببك با مكببان الفصببل يين،ببا ييببث تهقببالم تببات الموببتويات
ت
بطر يقبببة أن أ،بببر ال انطال بببا مبببك تعبببدد تعر يفبببات كبببل مبببك البببد ك نالثقافبببة
نالحضارة.

ت
ّ
المكون القيمي للحضبارة»
موضوعا بعنوان« :البعد الثقافي في
نمك ثن فإن

إنما ينطلق مك مف،بوأل ناابم للحضبارة يتضبمك البعبد الثقبافي باعتببارت المكبون
القيمببي للحضببارة نالبباب يصبببغ،ا بصبببغتت ن ببد تهعببدد الثقافببات الفرعيببة فببي

ت
يميعببا علببى
يضبارة نايببدة نلكببك يمبل يرمع،ببا رابببي يمعببي نابطي يمي تببا
ت
الببر ن ممببا ي،ببا مببك تنويعببات تحقيقببا لوببنة اا فببي تعببدد اا ببواأل نتنببو اا لببوان
ت
كيانبا
ناا لونة نلو فبي نطباأ أمبة نايبدة امب علبى رابطبة عقديبة فأضبح

ّت
ّت
ايتماعيا ناامة ا االمية ،ير ممثل لهات الصورة(.)7
يضاريا

الرببدير بالماليمببة أنببت بعببد أيببداش الحببادب ع ببر مببك ابببتمبر ف ب االتتمبباأل

*

 -بايثة مصرية نأاتاذة يامعية.
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بالقضايا ناآل ليات ف ة ناضحة .ييث فرضب لبيعبة تحبديات تبات المريلبة علبى

المؤاوات الرامية بصفة ،اصبة االنتقباب بدريبة أكببر إلبى تبات الروانبت العمليبة
ت
نضبويا لبي فببي
فلقبد أضبح الضبغوح نحبو ضبرورات نمتطلببات الحبوار أكًبر
نمر الحكومات فقي نلكك بالنوبة ت
أيضا لبعض الرنافبد الفكريبة التبي كانب
ترفضت أن تهحفظ عليت.
نفي الو

نفوت الاب ااتمر فيبت الربدب يب ا االتراتبات الفكر يبة نالوياابية

يوب يدنال الحوار نشر نلت فإن الوا م المحبيي كبان يفبرح تحدياتبت علبى تباا

الربداب ييببث ببرقت بقببوة إشببكالية العال بة يب ا الوياابي نالثقببافي (الحضببارب-

الديني).

فقببد يين ب الويااببات اامريكيببة ترببات العببالن ا اببالمي – فببي إلببار الحببر

اامريكية على ا رتا  -كيف أن أدنات القوة العوكرية ناال تصبادية كانب

تلعببت دورتببا الصببدامي نذل ب فببي ن ب لببن تكببف ااصببوات الغرييببة عببك دعببوة

المولم ا للحوار تح مبررات عديدة.

نلاا ظبل الوبؤاب الحبا ر :مبا الباب يمكبك أن يتحقبق للموبلم ا مبك ورا الحبوار
البباب توببار الرميببم لتدشببينت بعبببارة أ،ببر ال لببن يعببد الوببؤاب دا ب تبرا لتكييببف نمببي
العال ة القا مة ي ا يوار أأل صرا نلكك أضحى الوؤاب بعد أن ك ف الو ا م
ّ
توبو ت بااابا
باات،ا عك نمي الويااات الصراعية اامريكية تل للحوار الاب ق
مؤاوات نتيئات ريية تل لت مصدا ية
بعبارة أ،ر ال فبي ظبل ابياأ إ ليمبي نعبالمي متبدتور سلبرل الوبؤاب بقبوة عبك
مصدا ية الحديث عك يوار يضارب أن يوار ي ا الحضارات أن الثقافات أن ااديان
في الو

نفوت الاب تهصاعد فيت لغة القوة العوكر ية الغاشمة اوا مك يانت

الواليات المتحدة أن إارا يل ضد عالن المولم ا.
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نمك تنا نعلى ضو المقابلة ي ا ق،ن الو ا م ناايداش نالتطبورات علبى اباية

عالن المولم ا نالتي تنضح يميع،ا باادلة على الصرا الاب يديرت الغر مم عالن
الموببلم ا مببك ناييببة و ي ب ا ق،ببن المببؤتمرات نالملتقيببات العالميببة نا ليميببة نالولنيببة

المتواترة نالتي تنضح بخطابات المتجادل ا يوب يدنال إدارة يوار فعاب ندنافعت مك

نايية أ،ر ال برق الوؤاب التالي :ألن تقدأل ،برات ااعواأل الثال ثبة علبى الحبادب ع بر
مك ابتمبر الدال الت الكافية يوب ما إذا كانب الحالبة القا مبة مبك العال بات يب ا

عالن المولم ا نعالن الغر تي يالة صرا يضارب أأل صبرا مصبالح نيبوب مبا
ت
ممكنببا أن مببا قاب ب ت
بادرا علببى أن يوبباتن بفاعليببة فببي إدارة
إذا كببان الحببوار مبباقاب
معضالت تات العال ات في بداية القرن الوايد نالع ر ك

نلاا فإن ،برات الملتقيات الحوارية نالمؤتمرات العلمية التي شارك س في،ا ليلبة
ت
أربم انوات ( )2002 -2002د أفرقت اتراتات أكًر تفصيال عك فلوفة الحبوارات

نأتداف،ا نم اكل إدارت،ا على الرانت العر يب ،علبى النحبو الباب يضبم مصبدا ية
الحوار على المح كما سل قر ل لال،تبار مدال كون الحبوار ضبية اياابية بالدريبة
ت
مطرنيببا بقببوة
اانلببى ن إن كانب ذات أبعبباد ثقافيببة توببتدعي الببد ك .نلبباا كببان
الوؤاب عك درية العدا لإلاالأل نتأثيرتا على آفاأ الحوار باعتبار تاا العدا موألة

ايااببية بقببدر مببا تببي معرفيببة نفكر يببة فببي آن نايببد نتنوع ب االتراتببات يببوب

القضية(.)2

نمبك ناييببة ثالثببة :اتراتببات يببوب إمكانيببة الحبوار بعببد بببروق أعمبباب العببدا ضببد

ا االأل نتكرار أعماب «العنف باان ا االأل» نمك ثن يوب عوا ت تويي
الدينية نالثقافية في العال ات ي ا الغر نالعالن ا االمي.

اابعاد

لقد صعد تاا الوؤاب يوضول على ضو مغ ال أقمبة الرابوأل الدنماركيبة .نلقبد

ابق نتبردد تباا الوبؤاب نصبعد االتتمباأل بمنا بتت مبم عبدد مبك ااقمبات المتفجبرة

علببى التببوالي نتببي نوعببان :النببو ااوب  -مببك الببدوب الغرييببة ترببات العببالن ا اببالمي
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وبأدنات القوة الصلدة ت
أاااا نمبك أتم،با :العبدنان ا ابرا يلي الموبتمر منبا مبار

 2002علببى الوبببلطة الفلوببطينية نال ببعت الفلوببطيني العبببدنان اامريكببي علببى
أفغانوتان نتداعياتت منا أكهوبر  2007العدنان على العراأ التد،الت الدنلية فبي
ااقمببة اللبنانيببة منببا مقتببل الحر يببرب نصببدور القبببرار  7551الملبببف النببووب ا يرانببي

التد،الت الدنلية في دارفبور .تباا إلبى يانبت أدنات التبد،ل ببالقوة المرنبة (ترديبد
الخطا الديني التريية المدنية تطوير التعلين تحديث ال با نالمرأة ..في الو

نفوببت البباب لببن تنقطببم فيببت أعمبباب الهجببوأل المعرفببي – الفكببرب نفببي ا عببالأل ضببد

ا االأل نالمولم ا .نلن تكك الراوأل الدنماركية إال بمثابة مة يبل الثلج العا ن.
نالنببو الثبباني يببأتي مببك ببوال ماراب أعمبباب العنببف بااببن ا اببالأل أن سات،ببن في،ببا

مولمون ابتدا ت مك تفجيرات مدريد  2001/3/1ثن تفجيرات لندن في 2005/1/1
نعنبف ضببوايي ببباري

( )2005ن بببل ذلب تفجيببرات ببالي فببي إندننيوببيا ()2003

تفجيرات لابا ( )2001شرأل ال يخ فبي وليبو  2005ندتبت (أبر بل  )2002تفجيبرات

ااردن ( )2005تفجيرات المغر ( )2001تفجيرات الوعودية نتفجيرات في تركيبا

نتون نفي اارينت ا ويومبباب .ويتضبح مبك اتوبا تبات الخريطبة – دا،بل العبالن
ّ
ا اببالمي ن،اريببت  -كيببف أن تعق بد اامببور منببا  2007بد ت ايببد نلببن ينتببت كمببا
كان تريو الحملة اامريكية ضد ا رتا

نكما يريو الداعون إلى الحوارات.

و يب ا النبوع ا ظلب ي،بود فكر يببة نمدنيبة علببى الربانب ا توببعى عبال صببوت

الحوار نالدعوة للعدالة بل الوالأل .نفي الو ب نفوبت لبن توبتطم الر،بود الرابمية

الولنيبة نا ليميبة (العر ييبة نا ابالمية) أن تحقبق التنوبيق الفاعبل يين،با فبي مجباب
ت
الحوارات على نحو يحدش ا،ترا ا في المرتمعات الغريية يناظر مبا يققتبت نما رتبا
ت
الغريية في مجتمعاتنا مثال :تأاي مؤاوة آناليند لحبوار الثقافبات ااورنمتوابطية
ت
ترويدا للبعبد الثقبافي لل براكة ااورنمتوابطية( )3فبي مقايبل يمبود دور مفوضبية
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يببوار الحضببارات علببى صببعيد الرامعببة العرييببة ناابببتمرار تنبباثر ي،ببود المؤاوببات

ا االمية الولنية من،ا نا ليمية نعبر ا ليمية.

نكان ب ب ردند الفع بببل تر بببات الرا بببوأل الدنماركي بببة – ف بببي الخطاب بببات العريي بببة

نا االمية  -ذات دال الت ناضحة يوب مدال ال ر الاب أصا صورة الحوار على
الواية العريية نا االمية.

ن د أنضح ردند الفعل ترات أقمة الراوأل الدنماركيبة فبي الخطاببات العرييبة

نا ابببالمية مبببدال ال بببر الببباب أصبببا صبببورة الحبببوار علبببى الوبببايت ا العرييبببة

نا االمية .ن د أدت ااقمة إلى ترايم رمبوق إابالمية داعمبة للحبوار نممارابة لبت عبك

دعم،ا أمباأل نلبأة التوبيي

نا تانبة .مبك ناييبة أ،بر ال ايتمعب رمبوق مبك تيبارات

مرتلفببة وميببة نليبراليببة ن إاببالمية  -ب ببكل يببر موبببوأ – علببى إدانببة الغطراببة
ت
ااوروييببة نيببق ير يببة التعبيببر بببال ضببوابي أن موببلنلية نفقببا للببنمي الليبرالببي الغر يبب،

الم عوأل.

إن ااقمببة التببي فجرت،ببا الراببوأل الكاريكاتير يببة الموببيئة للراببوب  -عليببت الصببالة
نالوببالأل  -كانب أقمببة يببر موبببو ة نمب تبرا لطبيعببة تطببورات الحببدش البباب فجرتببا
وردند الفعبببل ترات ،ببا ناتو ببا نط بباأ ت ببداعيات،ا نتع ببدد القض ببايا مح ببل االتتم بباأل

نتدا،ل،ا نتعدد الفواعل الرامية نالمدنية نال عبية التي تحرك .

نتكبباا نفببي يب ا كببان يتصبباعد معببدب ا اببا ة لإل اببالأل نالموببلم ا بصببور

متعببددة نرببد أن مولوببل ترببرين معبباداة الوببامية – أن بببااير ال إاببرا يل( )1تهببوالى

يلقاتت بصورة مت ايدة.

لقد أكدت أقمة الراوأل الدنماركيبة ابمة المعبا ير الم دنيبة للوياابات الغرييبة

بعد أن ا،تبرت أا

الرؤية التبي تنبنبي علي،با :الصبرا العنصبرية نالماديبة .نتنبا

في الغر ذاتت تيارات فكرية نقدية تحار مك مرالر أقمة الحضارة الغريية نالتبي

تهولد مك دا،ل،ا .نلاا نييث تنتقد رؤال يضارية إابالمية نقبا ه تبات الحضبارة
_______________________________
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الغريية فإن بعض،ا ؤكد أن تات ااقمة ال يمكك يل،با فقبي مبك دا،ل،با ،اصبة

بعببد أ ن نصببل إلببى مريلببة متطرفببة مببك االاببتعال ن إنكببار الحضببارات نالثقافببات
اا،ببر ال .نلبباا ف،ببي فببي يايببة إلببى مرايعببة تنمببر إلببى مببا تقدمببت نمبباذ يضببارية

أ ،ببر ال مثبببل النم ببوذ ا ا ببالمي م ببك بببين االيتم ببا نالعمبببران الب ببرب الع ببادب

نالمتكافئ(.)5

إن ااقمببة الدنماركيببة نموببار تطورتببا دعببا الكًيببر ك – نمببن،ن رمببوق ليبراليببة
ن ومية ويوارية نلي فقي ت
رموقا إاالمية  -إلى التحاير مك محانلة بعض التيبارات
فبي الغبر فببرح منمومبة ببين ثقافيبة ورؤال للعبالن ترببافي ،صوصبيتنا الثقافيببة أن

فرح مف،وأل يرية التعبير كما تف،مت العلمانية الغريية.

كما يارت مبك مؤشبرات العمبد نالقصبد فبي ا ابا ة لإل ابالأل نالموبلم ا فبي

تات ااقمة .نلعل مك أنضح اادلة على ذل «رفض االعتاار» أن «االعتاار الم رنح»

أن التال عببت بااعبباار أن تأكيببد ييو يببة «ير يببة التعبيببر» نتوببريت مبببررات يببوب عببدأل
إمكانيببة ت ببريم دنلببي لتجببرين اقدرا ااديببان بحجببة عببدأل إمكانيببة منببم مببك ير يببد

انتقاد ااديان.

نعلى ضو ما ابق يمكك القوب – وبعد متابعة تطور ن ا م الويااة نتفاعالت،ا

علببى الوبباية ا اببالمية الدنليببة نالدا،ليببة نتطببور الرببداالت النمر يببة نالفكر يببة
نالمعرفية على ااية العال بة يب ا «ا ابالأل نالغبر » منبا ن،ايبة الحبر البباردة – إن
،طابات صرا الحضارات نالن،ايات (الد ك اايد ولوييا التاريخ) ليوب مجبرد

مببررات ثقافيبة ندينيبة توبتردم،ا الوياابات اامر يكيبة نااوروييبة فبي نطباأ مبا

يومى الحر على ا رتبا  .يبل لقبد أصببح إيبدال المصبالح االابتراتيجية العليبا

للغر تي إعادة ت كيل عقل المولم ا نفكرتن نفرح ين ثقافية نمعرفية في
محانلة للتصدب لإلاالأل المقانأل نالممانم.
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نلهاا يرت – عند تقيين نتا ج الحوار – أال نقتصر على لوأل أنفونا بالتقصير فبي
أدا ما علينا مك نايبات .فقد آن اانان ان نضم اآل،ر أماأل موئوليتت ت
أيضا ننلف
نمرت إلى ت ايد عنصر يتت نا اا ات المتعمدة المقصودة ضد ا االأل نالمولم ا.

بعبارة أ،ر ال آن اانان الاتراتيجية تجوميبة نليوب دفاعيبة فقبي نللمطالببة

بتقنببب ا أاببب

نمتطلببببات الحبببوار العبببادب المتكبببافئ .إن اببيل المبببادرات الراببمية

نالمدنيببة التببي أ،ببات تهببوالى ،ببال ب ااقمببة الدنماركيببة نمببا بعببدتا نيتببى اآلن لببن

تكك ت،دف إلى منم تكرار ما يدش نلكك إلى مجرد رأ الصد الاب ن بم مبم
«الموببلم ا المعتببدل ا» .فلقببد تب ب ا كيببف كببان تويببد النربببة مببم العامببة ناضب تبحا
نكيف انتقدت ب دة نخت عريية تؤمك بالحوار نتمارات ما يدش مك البدنمار
ت
نيلفا ،ا في أوروبا ناعتبرتت تطرفا ون اية دبلومااية نمؤامرة أورويية.

إن القرا ة في أيداش ن،طابات نتفاعالت ااقمة ااعدت على ييان أن الحبوار
ت
ت
ت
المطلو موتقبال – ليكون عادال نمتكافئا – يرت أن يرتك على التقن ا البدنلي
لتجببرين تعمببد اقدرا أن تحقيببر ا اببالأل نالموببلم ا بقببدر مببا تببن مببك ترببرين معبباداة

الوامية .إن اقدرا نتحقير المولم ا نات،ام،ن بما لي

أن ير يببة التعبيببر نلكنببت توظيببف ايااببي لتكببري

في،ن لن يعد مك بيل الر،بل
ات،بباأل موببلمي الغببر بعببدأل

االندما نمولمي العالن بت،ديد االاتقرار نالولن .وببال

يبتن تبر يبر كبل أنمباح

الويااات العدنانية نالتد،لية ضدتن اوا اابا ايااية أن دينية.

،اتمة القوب :إن «يالة» الرداالت ي ا ،طاببات الحبوار ن،طاببات الصبرا عببر

مببا يد يببد عببك العقببد مببك ال مببان تببي «يالببة» ناضببحة المعببالن تهنببا علببى صببعيدتا
الحجج الثقافية مم نما رتا الويااية كما أن المتابعة المقارنة ي ا الو ا م ا ليميبة
نالعالمية نالخطابات الفكرية توضح درية تويي
كم ببا توض ببح م ببك نايي ببة أ ،ببر ال دري ببة تو ببيي

دعوات الحوار اآل تية مك الغر

أقم ببات الح ببوار أن فلنقبببل ي ببوالت

«الصرا » التي توظف في،ا بعبض فئبات «الغبر » الوياابية نالفكر يبة االرنيبات
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الحضببارية  -الثقافيببة  -الدينيببة (الصببراعية) اتببداف ايااببية .نمببم ااببتمرار نضببول
ت
رنعا :ما يدنال الحوار
تاا التويي على تا ك الموتو يك يصبح الوؤاب التالي م
إذن على اعتبار أن الحوار لي
تو بااابا

مجرد أداة مبك أدنات الوياابات الخارييبة نلكبك

اابتراتيجية نتعبيبر عبك رؤ يبة معرفيبة ذات تبأثيرات متعبددة الموبتويات

ن،اصة الموتويات المدنية نال عبية .ويمل المح مرة أ،ر ال لبي

تبو مبدال فاعليبة

الدنا ر المدنية نال عبية «العريية نا االمية» في ي،ودتا الحوارية نلكك المح تو
مدال ااتجابة الدنا ر المدنيبة نال بعبية «فبي الغبر » مبم تبات الر،بود ن،اصبة نأن
تل اا،يرة ال تقارن بنما رتا الصراعية مك يانت دنا ر العدا لإلاالأل نالموبلم ا

اوا في مجباب الفكبر أن ا عبالأل أن الوياابة .نلباا وبعبد اتضبال دريبة التوبيي
ت
فبي توظيببف الحبوار أن الصببرا – الحضبارب  -فإنببت لبي فقببي مقببوال اآلن االعتبباار

بالر،ببل با اببالأل  -كاريعببة لتوييببت االت،امببات لإل اببالأل أن تانببة نتحقيببر رمببوقت.

نعلى القطاعات المدنية نال عبية نالفكرية في «الغر » أن تبدر

بدر ااقمبة التبي

ااببتحكم يببوب عال ببات ال ببعو العرييببة ا اببالمية علببى نحببو يفببرح علي،ببا
ت
ي،ودا مت ايدة لخدمة العدالة نلي الحديث عك الوالأل.

بدر

كما على القطاعات المدنية نال بعبية نالفكر يبة فبي «ال برأ» أن تبدر
الر،د الالقأل بالت ييا نترديد ثقافة المقانمة ت
ينبا إلى ينت مم ثقافة التعارف –

نال أ وب الوبالأل .نلعبل البدال الت الحضبارية  -فبي اشبتباك،ا مبم دال الت اياابات
القببوال للعببدنان ا اببرا يلي علببى لبنببان  -تد يببد الرؤيببة نضب ت
بويا عببك َمببك يكببرت َمببك
يضبباري تا نتببو ّ
ت
ّ
يببدعي العمببل مببك أيببل الحريببة نيقببوأ
صببراعا
نلمبباذا َنمببك يقببود
ا نوان...

كل تات الم اتد توتدعي را ة يضارية مركبة نالبد نأن تقدأل مد تيدا مبك

الدال الت يوب مغ ال يداالت الحوار /الصرا ن إشكاليات العال ة ي ا الحضارب
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 الويااي في المريلة الراتنة مك تطور نضبم اامبة ا ابالمية فبي النمباأل البدنلي.نتي مريلة توطر لها اآلن المقانمة ا االمية في لبنان نفي ة نفي كل مكان
اببمات يديببدة نأمببل أن يببتن ااببتًمارتا فببي مد يببد مببك إييببا ببدرات اامببة نثقببة

شبببعوي،ا بأنفوببب،ا ويإمكانبببات التصبببدب لمبببؤامرة الهيمنبببة نالوبببيطرة اامر يكيبببة
الصببب،يونية ابببوا ببببأدنات المقانمبببة العوبببكر ية (مبببا يوبببميت د .الموبببير ال :الحبببوار

العوكرب) أن بأدنات الحوار النقدب نلي

يوار االاتوالأل.

كال فإن اامبر يتطلبت تضبافر ي،بود الرميبم اآلن نتو يبم اادنار فيمبا ييبن،ن

نفببق رؤ يببة ااببتراتيجية تنمببر للحببوار يب ا ااديببان نالثقافببات باعتبببارت ضببية ايااببية
ت
نأداة مك أدنات إدارة الصبرا نلبي ببديال عنبت نمبك ثبن تحتبا المببادرة ببت ن إدارتبت
ت
ت
نعيببا كببامال بالوببياأ الويااببي المحببيي نااتببداف الويااببية الرافببت نكببل تبباا

دون الترلي عك الحوار كااتراتيجية نمبدأ في اااا .
فببإن الحببوار النقبببدب يمكببك أن يكبببون ت
اببندا للحبببوار العوببكرب ان الحبببوار -

باعتبارت ت
نمطا مك أنماح العال ات الحضارية  -لي
ت
اياأ دنلي برق الحاية إليبت أن واريبت فضبال عبك ال برنح الالقمبة لتحقيبق أتدافبت.

اية في يد ذاتت كما أن لبت

نمببك ثببن فببإن بولببت كببنمي مببك أنمبباح التفاعببل تببو بببوب م ببرنح يرببت أال يعنببي
ّ ت
ّت
ت
دفاعيبببا فبببي مواي،بببة ات،امبببات الغبببر أن فبببي مواي،بببة اياابببات،ن
ببااريا
مو فبببا اعتب
ت
ت
اتعواضببا عببك الضببعف المببادب
يفاظببا علببى البقببا أن در ت ا لا،طببار نا
الصببراعية
ت
ت
نتعبيبرا
نلكك يرت أن يكون الحوار انطال ا مك ذاتية ثواب اامة نمك ضاياتا

عك مجرد آلية ي ا آليبات أ،بر ال توبتجيت لمتغيبرات الوياابة .نكبال شبريطة أن
ت
مقرننببا فببي المريلببة الراتنببة بببالوعي باابعبباد الصببراعية فببي دناعببي الطببرف
يكببون

ت
نمقرننا بالوعي بحقيقة أثر تواقنبات
اآل،ر يتى نلو كان مغلفة بخطابات الحوار

القوال على تحديبد ضبايا الحبوار ن اياتبت ننتا ربت .نشبريطة أن تهبوافر لبت شبرنح

الحببوار الوببوب نالفاعببل نعلببى رأابب،ا الحببوار البينببي الموبببق علببى الموببتوال الراببمي
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نالفكبببرب نأ،يب تببرا شبببريطة أال تنتقبببل ضبببغوح الوا بببم علبببى الراببمييك إلببى النرببت
نالمفكر ك .ف،ن مطالبون بالحوار انت مك ي ا أااليت ي،اد العصر نلي
العصر.

اعتاار

نال يكون الحوار أيبد اببل ي،باد العصبر إال مبك ،بال ب تحبرب نمبوذ المقاصبد

ال ببرعية ن ببين االاببترالف نالت كيببة نالعمببران نالتعببارف .تببو ي،بباد فببي العصببر

يتحدش عك المقانمة نالعدالة فبي مقايبل لغبة الوبالأل التبي يتحبدش ي،با البداعون إلبى

الحوار مك الدا رة الغريية .فإن الوالأل ال يتحقق بالحوار إذا كان العدالة مفقبودة
ن إذا مات المقانمة .بعبارة أ،ر ال فإن ثقافة الحوار – لبدينا  -يربت أن تنطلبق مبك

مف،بوأل العدالبة كغايبة نيتبى ال يكببون ثمبك الوبالأل تبو ا الاتوبالأل أن االعتبباار أن
الدفا عك برا ة الاات الحضارية .إن تبات الرؤ يبة عبك الحبوار إنمبا تنبثبق عبك رؤ يبة

معرفية نفكرية عك «تغيير العالن» .نتاا تو موضو الر الثاني مك الدرااة.
ت
ثانيا :نحو تفعيل الحوار ي ا الثقافات مك أيل تغيير عالمي :رؤية تعارفية إنوانية:

الن مبباأل العببالمي المعاصببر منببا ن،ايببة الحببر الببباردة تهنببا تفوببير يالتببت نمنا،ببت

العبباأل رؤيتببان :تل ب التببي تركب علببى مببا تفببرقت ترليببات العولمببة مببك ببوال االنوببجاأل

نالترابي ي ا أريا العالن ناا،ر ال التي تبرق در التبا ك في ظل العولمة(.)2
ت
ن إذا كان الحوار في نمر البعض ابيال لديادة االنوجاأل علبى يوبا التببا ك
ت
تكراببا فببي ظببل
إال أن آثببار التوببيي الوببايق شببري،ا ببد يين ب أن التبببا ك ي ب داد
،طابببات نايااببات الهيمنببة الغرييببة الحضببارية علببى العببالن برمتببت نلببي

العببالن

ا االمي فقي مما نلد م رنعات مقانمبة متعبددة المصبادر نالتوي،بات ناادنات

من،با الم برو الصببيني لدريبة دفعب البببعض إلبى نصبف القببرن الوايبد نالع ببر ك
بقرن آايا نمن،ا الم رو ا يراني نالم رو الالتيني نالم رو ا ابالمي .نأنبا تنبا

ال أتح ببدش ع ببك مج ببرد ببوال ص بباعدة منافو ببة للق ببوة اامريكي ببة نيليفت ،ببا الق ببوة
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ااورويية نال أتحدش عك يضارات متقابلة نلكك أتحدش عبك م برنعات متقابلبة
ت
تنمر لموتقبل العالن ببرؤال متنوعبة انطال با مبك تنبو البرؤال للعبالن التبي يوبتند إلي،با
كببل م ببرو نفببي صببمين كببل مببك تببات الببرؤال ّ
ماتيببة الثقافببة نالهويببة مجدنلببة
باالعتبارات الويااية ناال تصادية.

نفيمببا يتصبببل بالم ببرو ا اببالمي بصببفة ،اصببة (اابببتجابة لمببا انطلقبب منببت

الدرااببة أب دا ببرة انتمببا ي الثقببافي نالحضببارب أب العرييببة ا اببالمية) نمببا يتصببل
بحوارت مم الم رو الحضارب الغري ،في ظل ا،تال ب توا ن القوة المادية ي ا ياملي

كل مك الم رنع ا يمكبك القبوب أن الم برو الحضبارب ا ابالمي لبي

بمفبردت

الاب وايت أقمة تدعي الحداثة الغريية منبا أكًبر مبك برن بدرت،ا علبى يبل تبات
ت
ااقمببة إذا مببا تببن االنببدما كببامال فببي م ببرنع،ا إال أن الم ببرو الحضببارب الغريبب،
(الحداثي الوضبعي العلمباني) وايبت ببدورت أقمبة ن إن ا،تلفب فبي النبو نالطبيعبة.

فبإن البركك البرك ا مبك أركبان تباا الم برو  :الديمو راليبة الليبراليبة الرأابمالية

إن ما تمر بأقمة تنعك

على أقمة المرتمعات الحداثية نعلى أقمة في النمباأل العبالمي

برمتت .نتي أقمات تدور يولها مرايعات معرفية نفكرية ننمر يبة م،مبة فبي الغبر

ذاتت(.)1

ت
فلمبباذا ال تكببون تببات ااقمببات بببدورتا مجبباال للحببوار ييببث إن تببات ااقمببات

تببنعك

علببى أقمببات الببدنا ر الحضببارية ا لمختلفببة نعلببى رأابب،ا دا ببرة الحضببارة

ا االمية نلماذا تبدن الحوارات اصرة على أقمات المولم ا نعلى نحو بدن مع،ن
مقدما النصح أن ت
ت
فارضا الحل
«اآل،ر»
نمك أتن االتراتات التي ت ار في تات المرايعات اتراتات البنا ية الرديدة

نالنقديببة التببي ت،ببتن بببدور اافكببار نالتصببورات نالمعتقببدات فببي ت ببكيل العال ببات
الدنليببة نتنطلببق مببك نقببد الهيمنببة الحضببارية المببدعاة مببك الغببر  .نلكببك شببارك

تات االتراتات مم اتراتات أ،ر ال ليبراليبة ونا عيبة فبي البدعوة إلبى الديمو راليبة
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العالمية كوبيل لدرية أكبر مك االاتقرار نالوالأل.

إن تات المحانلة لتحقيق الديمو رالية على الموتوال العالمي ليو برديدة نتي
ت
منتجا مك منتجات العولمة فقي نمك ثن فبإن الحبوار يب ا الثقافبات يولهبا ذن
ليو
ياور اابقة .نما ،منا تنا تبو أن الحبوار يبوب الديمو راليبة العالميبة تبو يبوار ت
أيضبا

يوب منمومة القين الديمو رالية المطلو عولمت،ا نالفلوبفة التبي تنبنبي علي،با .ف،بل
مبك الرببدنال االابتمرار فببي تبباا البنمي مببك الحبوار كوبببيل مببك اببل عببال

الحوارات الوابقة أأل يرت االنتقاب إلى مجاب آ،ر أكًر فاعلية

إن رص ببد الربببداالت يب ب ا االترات ببات الفكر ي ببة نالنمر ي ببة ف ببي الغ ببر

صببور

ي ببوب

الديمو رالية العالمية لتب ا اآلتي( :)8إن تنا عبدأل توافبق علبى المف،بوأل ناتيب عبك
ّ ت
التو ببباؤب ت بببل ت بببي «ديمو راليببببة عالميببببة يقببببا» يي بببث يتض بببح أن المقصب ببود تب ببو
الديمو رالية الليبرالية الرأامالية النابعة مك الخبرة الحضارية الغريية.

نمك ثن فيبدن الحوار البيني – الغريب ،تبو اابتجابة اقمبة البديمو راليات الغرييبة
ت
أاااا تح تداعيات التحوالت العالمية نآثارتا الدا،لية نفي محانلة لبدعن ن برتا

باعتبارتا الويت اآل،ر للوالأل الالقأل فرضت نلو ببالقوة الق،ر يبة نلباا فغيبر الغبريييك –

ن،اصة المولم ا  -ير مويود ك في ،ريطة تباا االتربات الليبرالبي إال بقبدر كوننبا

موضوعات نمفعبوب بنبا اننبا يبر ديمبو رالييك يبل نحبك معرضبون للحبرن باابن
الديمو رالية مك أيل أن تصبح عالمية ييث إن اية تات الديمو رالية كما ير ال

الليبراليون منم الحرن نتحقيق الوالأل.

تاا نتوتبطك تات النتا ج التي توبفر عبك رصبد الربداالت يبوب «الديمو راليبة

العالميببببة» مجموعببببة مببببك الثنا يببببات (الببببدا،لي /الخبببباريي الحببببرن /الوببببالأل

ال عو /الدوب إيرا ات الديمو رالية/فلوفت،ا.)...
ّت
ت
يضاريا مك مريعيبة إابالمية يوباعد علبى ترباوق تبات
منمورا
نفي المقايل فإن
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ت
الثنا يببات تحقيقببا لدريببة أكبببر مببك االنوببجاأل نالتنااببق نالتوافببق نلببي
نالصببرا نالتنببافر البباب تنضببح بببت الثنا يببات الم ببار إلي،ببا عال تيببا نالتببي لببك ترعببل مببك
التنببا ض

الديمو راليبة العالميببة – فببي ظببل أنضببا القببوال العالميببة الراتنببة تحب تيمنببة أياديببة
يضارية – إال مجرد ثو يديد لنف

الرود.

كببال فببإن االتراتببات البنا يببة تقببدأل رؤيببة أكًببر نقديببة للمنمببور التقليببدب

للعال ات الدنلية الاب يوت،دف الحفبا علبى نمباأل الهيمنبة الدنليبة القا مبة نمبك
ت
انفتايبببا نتعدديبببة يتوبببا ب عبببك ديمو راليبببة كونيبببة نلبببي مجبببرد
ثبببن ف،بببو أكًبببر
ديمو رالية ليبرالية عالمية ذل انت ين غل بم باكل ال بعو النايمبة عبك العولمبة

اال تصادية نااليتماعية.

ن إذا كان تات الرداالت ي ا رنافد الفكر الغري ،تي يداالت يوب فلوفة

الديمو راليببة نمنمومببة يم،ببا ن ايات،ببا العالميببة إال أن عببالن ا اببالأل نعببالن الببد ك
بصفة عامبة ا بت بدريبة كبيبرة عن،با .فكيبف نوبتطيم مبك مريعيبة إابالمية
تأ،ا ا االأل كمصدر للقين نالمبادئ الالقأل تفعيل،ا لخدمة منمومة ا نوانية أن

نقدأل رؤية ال تخلي يب ا المقاصبد ناادنات فبإن المقصبد تبو التغييبر العبالمي الباب

يحقق العدالة ا نوانية.

إن مك أتن شرنح تفعيبل الحبوار يب ا الحضبارة الغرييبة نا ابالمية مبك منطلبق

البعد الثقافي أن يتصدال إلى أينبدة ضبايا يديبدة ال تنغلبق فبي ضبايا محاكمبة

ا االأل أن الت كي فيت أن تنغلق فبي ضبايا تبرويج منمومبات بين الغبر نلكبك
تمتد إلى أيندة إنوانية شاملة يمكك أن ي ار في،ا الرميم مك منطلبق دنا برتن

الثقافية.

فإذا كان بعض موتويات الحوار ي ا الغبر نالعبالن ا ابالمي بد دارت يب ا

ريبباب د ببك نعلمببا ،تمببون بببدور ااديببان و ي ب ا علمببانييك أن يتببى ملحببد ك يببوب
ضببايا إاببالمية نمببا لهببا مببك ارتبالببات مببم أنضببا مجتمعيببة نايااببية نا تصببادية
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(ا اببالأل نالمببرأة ا اببالأل ناا ليببات ا اببالأل نالعنببف ا اببالأل نالر،بباد نا رتببا

ا ا ببالأل نالتو ببامح نالو ببالأل) ن إذا كانب ب مو ببتويات أ ،ببر ال م ببك الح ببوار ت ببر ال
االتراتات الفكرية اليوبارية أن،با يربت أن تقتصبر علبى ضبايا االابتعمار نالهيمنبة

نالعدالة التو يعية للثرنات أب يوب أبعاد العال ة ي ا ال ماب نالرنو بصفة عامة.
فببإن اتراتببات ثالثببة نتببي الليبراليببة تببر ال أن الحببوارات تببي ناببيلة للم بباركة فببي
درااة نيل م اكل ا نوانية كل،ا نلكك مك ،ال ب نقل الحداثة ناالندما فبي

النماأل العالمي(.)1

ن إذا كان ب اتراتببات أ،ببر ال تقببوب بببأن أيببد أتببن شببرنح تفعيببل الحببوار ي ب ا

الحضارات تو تأاي الحوارات البينية على صعيد الحضارة ا االمية يب ا شبعوي،ا
ت
ندنلها ييث تبرق الحايبة مبثال إلبى يبوارات عرييبة  -إيرانيبة نعرييبة تركيبة نعرييبة

كرديبة نعرييببة أما يغيببة ناتيب عببك يببوارات المببااتت (ال ببيعة نالوببنة) نااديببان
(الموببلمون نالموببيحيون) فببي ال ببرأ( .)70كببال تنببا الحايببة إلببى يببوارات ي ب ا
الحضارات ال ر ية ذات،ا ييث توالب علبى اببيل المثباب ملتقيبات الحبوار ا ابالمي

الياباني نالعري – ،الصيني كال يرت بعض يوالت الحوار العري ،الالتيني(.)77
ففي المقايل نفبى الو ب الب اب تهعثبر فيبت الحبوارات ابوا البينيبة أن يب ا الغبر

نالعالن ا االمي تبرق ااصوات الداعية إلى توايم دا رة الحوار ا االمي -المويحي
ّت
ّت
ت
ااتيعابا لم اركة الي،ود .نتبو اامبر الباب ولبد اابتجابات
ليميا) لت داد
(عالميا ن إ
وردند فعل عديدة على ضو ما تهعرح لت القضية الفلوطينية مك عدنان موتمر

نمتصبباعد نعلببى ضببو توببيي الحببوارات التببي ي ببار في،ببا الي،ببود لتصبببح طببا
ت
نمد،ال ت
مرنا للتطبيم.
لمواندة الويااات ا ارا يلية

إن تات االتراتات الخموبة التبي تهنبا الحبوارات فبي النمباأل العبالمي المعاصبر

إنمببا تعببوأ فعاليت،ببا عديببد مببك ااابببا

لعببل الر ب ااوب مببك الدرااببة يكببون ببد
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ا تر مك بعض،ا نأتم،با أال نتبو التوظيبف الوياابي فبي ظبل ا،بتال ب تبوا ن القبوة

العالمية.

نمك تنبا الببد نأن نتصبدال عبادة صبيا ة أينبدات الحبوارات (علبى اا بل التبي

ش،دتا العقد الماضي) يتى ال نمل أار ال الدفا أن االعتاار مبك يانبت موبلم ا أن

أا ر ال التصحيح نا رشاد أن التعالي ناالت،األ نالت كي مك يانبت بريييك لنقبدأل
ّت
ت
ت
إنوانيا مك أيل إصالل ا نوان كجوتر للتغيير العالمي.
،طابا بنا ّيا
إذن كيف نوتطيم أن ن ار في تاا الحوار

لق ببد تع ببددت ال ببرؤال م ببك يان ببت علم ببا مو ببلم ا ع ببك إمكاني ببة ي ببل نض ببرورة

م اركة رؤال إاالمية في «إصالل العالن» نأ تصر تنا على ذكبر النمباذ التاليبة:

يامد رييم منى أيو الفضل (.)72

نتعبالج تبات الببرؤال إشبكاليت ا متببرابطت ا محبل االتتمباأل أال نتمببا يايبة العببالن

لنمببوذ إاببالمي يوبباتن فببي التجديببد الفكببرب نالمرتمعببي العببالمي مببك ناييببة نأن
ت
التجدي ببد الفك ببرب نالمعرف ببي عل ببى موبببتوال اامبببة نانطال بببا مبببك مريعيت،بببا نأاوببب،ا
الحضارية تو شرح ضرورب لتجديد واتا ويصت ت
أيضا في ااتقرار ناالأل العالن مك
نايية أ،ر ال .نتوضح تاتان ا شكاليتان أنت بقدر ما يوتطيم ا االأل مك ني،بة نمبر

تات النماذ أن يقدأل للعالن بقدر ما يرت مك با أنلى أن يررب يل م باكل أمتبت
ت
انطال ببا مببك أاوببت الحضببارية الثابتببة نعلببى ضببو نموذيببت فببي التعببارف نالتواصببل
ت
ت
ت
ت
ت
مفتويا نلي مغلقا .بعبارة
نموذيا
نااتنادا إلى كونت
انطال ا مك انة التعدد نالتنو
ت
ت
أ،ببر ال نانطال ببا مببك لبيعببة ا اببالأل «الواببطية» نأنببت دعببوة للعببالم ا نانطال ببا  -مببك
نايية أ،ر ال  -مك الخبرات التاريخية لامة ا االمية اوا في ن

القوة أن في ن

الضعف يمكك القوب إنت ال انفصاب ي ا ما يقدمت ا االأل للمولم ا وي ا ما يقدمت

للعالن.

نمك ثن فإن كل ما يوعى المولمون لطريت على العالن – نلبي

الغبر نيبدت
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 تببو فببي نا ببم اامببر منببتج لقناعببة بببأن ا اببالأل لديببت مببا يقدمببت لإلنوببانية مببك ببيننأفكار نأن ما يقدمت ا االأل لإلنوانية ال يمكك ااتيعابت إال مك ،ال ب عملية نقد
ذاتببي انضببا الموببلم ا عمليببة مببك الن،ضببة ن إعببادة ا ييببا إعببادة إييببا الرؤ يببة
ا االمية للعالن في ف،ن ونعي المولم ا بل يرتن ربما تكون ادرة علبى ترباوق
مببا يرصببدت الموببلمون فببي تبباا العببالن مببك إفببال

أ،ال ببي ورنيبباني ن إفببراح فببي

العنف نالطغيان نفي التعريفات المادية للقوة على نحو يرعل مك وة الموبلم ا بوة
م،م بة فبي العبالن( .)73فببنحك ّ
فعليبا أمباأل يركببة ثنا يبة مبك نقببد الباات ننقبد منببتج
الحداثة نالرؤال المادية الوضعية للعالن.
«فبقضية إصالل النماأل العالمي نكيفية م اركة المولم ا فيت اوا مك الدوب
ا االمية أن مك المولم ا في الغر

تبي م باركة تفتبرح أن يبدير الموبلمون فبي

كببل مكببان إشببكاليت ا أاااببيت ا متصببلت ا بببا درا المتبببادب ييببن،ن و ي ب ا يببر
المولم ا أال نتما :أن المولم ا ي ٌ مك العالن نفبي لببت ال يمكبن،ن االنعب اب عنبت
يل نعلي،ن دور كبير ترات ا نوبانية نلبي

تربات الموبلم ا فقبي ن إن كبان تباا

الدور يقتضي في البداية إصالل أيواب المولم ا»(.)71

إن الحديث عك تقبل اآل،ر نااتيعا التعددية الحضارية ن إفوال الطر ق أماأل
إا،امات الدنا ر الم،م ة تو يديث لت رننق نلكك الفكرة على الر ن مك لبا ت،ا
أاااا أن يكون اآل،ر ت
توتل أل ت
ادرا على الم اركة – لديت الر بة نلديت القدرة على
الم اركة  -نالر بة نالقدرة ترتبطبان ببالفرد ذاتبت كمبا ترتبطبان بالنمباأل الوياابي
الاب ينتمي إليت نما يتيحت لت تاا النماأل مك نوات للتمكب ا ن إال أصببح مجبرد
نمببوذ آ،ببر مببك نمبباذ عال ببات الهيمنببة نالتبعيببة نلببو فببي شببكل أكًببر «أنا ببة» أن
فلنقل أكًر شرعية.
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اقرتابنا من قضية التغري العاملي أو اإلصالح العاملي من رؤية إسالمية وحنو عدالة إنسانية:
تنا ي،ود متنوعة أ،ر ال يوب إا،األ ا االأل في التأصيل لعبدد مبك المفباتين

أن يوب نقد المنمومة الليبرالية عك الديمو راليبة .نيميع،با ال توبتدعي «إيبرا ات أن

مؤاوات بقدر ما توتدعي ألر القين نالوايت االاتناد إلي،ا لإلصالل.

نمك نماذ تات الر،ود – دون إدعا تقبدين موبح شبامل لهبا  -النمباذ التاليبة:

د.تبة رؤنف يوب نقد الديمو رالية الليبرالية الرأامالية د.مصطفى كماب باشا

يببوب العال ببة ي ب ا الديمو راليببة نا اببالأل يوناتببان موا ب يببوب مف،ببوأل اامببة –

ديمو رالية إرماندن الفادورب يوب مف،وأل المصلحة ند.عبد الحميد أيو ابليمان

عببك إابب،األ ببين ا اببالأل فببي العببالن ند.إاببماعيل الفببارن ي عببك شببكل النمبباأل

العالمي ند.ايف الد ك عبد الفتال يبوب «المقاصبد العليبا» ند.اب،يل عنايبة يبوب

الموتقبليات.

إذا كان بنا الديمو رالية العالمية د ااتدعى أاب

معرفيبة نفلوبفية ليبراليبة

يددت مك ي ار نلماذا نكيف ن ...على نحو افتقبد القبين نالبد ك كمبا افتقبد

مف،ببوأل «اآل،ببر الحضببارب» فببإن مف،ببوأل إصببالل العببالن مببك رؤ يببة إاببالمية يوببتدعي

الم اركة في بنا القين نتفعيل،با علبى أكًبر مبك موبتوال نعلبى نحبو ببرق «نابطية

ا االأل» راا أا

يماعية للتغيير نلي

فرح تيمنة أيادية.

ويتجلى ذل في منمومة اابعاد ااربعة التالية لرؤية إاالمية يضارية:
ت
أنال  -محركات ندنافم ا صالل نالتغيير :منمومة الدعوة – القوة – الر،اد.
فإن الدعوة تبي عمليبة ممتبدة ي،اديبة تهعلبق ببالفرد ناامبة بالبدا،ل نالخبار

بالولن نالحبر

فبإن الرؤ يبة العقديبة القا مبة علبى يمبة التوييبد نالتبي تحمبل رؤال

فرعيبة نمتكاملبة يبوب ا نوبان نالكبون نالحيباة فبي ابياأ مفباتين مثبل اامانببة

نالت كليف نالعمارة ناالاترالف ال تكون بتأاي
نتي الحر

العال بة ضبمك يالبة اابتًنا ية

أن يالة الولن المؤدية إلى فعبل االابتر،ا نعبدأل الفاعليبة نالقعبود عبك
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معبباني اامانببة نالراببالة نالخيريببة .إن الوببلن الكامببل نالحببر الدا مببة نال بباملة
ليو اوال أشكاب نأااليت ّ
يدية على متصل تهفانت عليت ااشكاب(.)75
نالقببوة يقيقببة ااببترالفية تحببر الفعببل الحضببارب العمرانببي ف،ببي ليو ب

ببوة

لغيان نلكبك عمبران نتبي ال تعنبي البوتك نالهبوان يبل تبي فعبل مبأمور ببت (نمبوذ

االنتفاضة الفلوطينية نالمقانمة ي

اا في لبنان).

نلاا فإن تاا المف،وأل للقوة د يفرح إعادة تعريف مف،وأل الويااة ذاتت بحيبث

يصبببح القيبباأل علببى اامببر بمببا يصببلحت نتكببون القببوة تنببا عناصببر إصببالل نعمببران

نالويااببة بنببا لعمببران  -نلببي
تكري

كمببا فببي المف،ببوأل الغر يبب ،تببوا ن نااببتقرار فببي ظببل

الوا م .نالعمران نوق يضارب نمجاب معرفي نفكرب إاالمي يترطبى

يدند الفقت التقليدب ويتجاوقتا في رؤيتبت للعبالن التبي يوبتند إلي،با نلباا ف،بو يقبدأل
ّت
ت
يضاريا للتقوين الفق،ي التقليدب للمعمورة إلى دار الن ندار ير .
بديال

نالقببوة ليو ب عناصببر ماديببة فقببي فعلببى أتميببة تببات العناصببر القصببوال إال أن
ت
أيضبببا عناصبببر معنويبببة تضبببفي علبببى معببباني القبببوة معببباني ا رادة نا عبببداد
تنبببا
نالقدرة(.)72
ت
ثانيببا -العال ببة ي ب ا دنا ببر االيتمببا الب ببرب (ا نوببان الرماعببة اامببة الدنلببة)
العال ة ي ا الفرد الرماعة اامة الدنلة العالن تي عال ة ضن  inclusionنلي

ااب ب ب بببتبعاد دا ب ب ببببرة علب ب ب بببى يوب ب ب بببا أ،ب ب ب بببر ال .فجميع،ب ب ب بببا دنا ب ب ب بببر متحاض ب ب ببببنة

 OverlappingCirclesويروببد تبباا الضببن نتبباا التحاضببك مف،ببوأل اامببة بصببفة
عامة ناامة ا االمية بصفة ،اصة(.)71

نعلببى ضببو تببات الثالثيببة :الرماعببة – اامببة – الدنلببة فببإن الرؤ يببة عببك مصببدر

إصالل «العالن» تهضمك عدة دنا ر تهضافر في تأثيرات،ا نتي كاآلتي:

إصالل ا نوان الفرد على ضو مي ان الحبق نالوايبت فحقبوأ ا نوبان ليوب
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مجرد يقوأ نلكك ضرورات( .)78نالويت اآل،ر لها تو الوايبات ناال لت امات فلي

للفرد على الدنلة أن الحكومة يق المحاابة نالر ابة نال فافية فقي نلكك ما تو
ّ ت
ياليببا مببا يوببمى الترييببة المدنيببة نثقافببة
نايبببت ليوببتأتل تببات الحقببوأ .نتنببا يقف ب
الديمو راليببة نثقافببة التعدديببة نيميع،ببا تعبيببرات معاصببرة عببداد ا نوببان لببدورت
الديمو رالي أن لنقل الدور المرتمعي العاأل الم ار في المراب العباأل .نتباا ا عبداد

البد نأن يتن على ضو مي ان ي ا ما تو مدني نما تو يمي ديني نمي ان ي ا مبا تبو
ت
فببردب نمجتمعببي ...كببل ذل ب انطال ببا مببك مف،ببوأل ا نوببان نيقو ببت فببي الرؤيببة
الحضارية ا االمية (.)71

إصببالل الرماعببة – اامببة /الدنلببة نالن،ببوح ي،ببا (يب ا الدنلببة ناامببة) :إن أابببا

ضعف اامن نالرماعات في الرؤية ا االمية إنما تنطلق مبك اااببا القيميبة التبي

تنعك على ااابا المادية نمك ثبن فبإن الن،بوح نا صبالل نالتجديبد نا ييبا
بببدأ أ ت
يضببا مببك تببات الببدا رة القيميببة ممتب تبدا بالتفعيببل إلببى الببدنا ر اا،ببر ال .كمببا أن

إصالل «الكلي» شرح صالل الر ي فحباب اامبة الببد نأن يبنعك
شعوي،ا ندنلها كل على يدة.

كال فإن ياب الرماعة البد نأن ينعك

علبى يباب

علبى الدنلبة التبي تروبدتا .نمبك
فبي

ثن فإن إشكالية العال ة ي ا اامة  /الدنلة (أ ،ما أاببق علبى اآل،بر) تبنعك
إشببكالية ا صببالل علببى تبباا الموببتوال الرمعببي بقببدر مببا تهجوببد ت
أيضببا إشببكالية
العال ة ي ا المادب/القيمي.

نالعوامل ير المادية ايتل مكانة أاااية في الرؤية ا االمية عك تطور البنمن
درااات ريية نممية اقط في

التاريخية نعك تفوير التاريخ نذل على عك
أيادية عوامل التفوير المادية ت
أاااا(.)20
ت
ثالثببا -ببدم الحضببارة ا اببالمية فببي أص بولها ا لهيببة نالنبويببة نفببي منتوي،ببا
الفكرب نالتاريخي يملبة مبك المفباتين الحضبارية الكببر ال التبي تنطلبق مبك فقبت
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يضارب متمي لت أصولت نمبادؤت نمفاتيمت نموا لت .ويمكك ا شارة إلى تاا الفقت
نأصولت ن إلى بعض مفاتيمت الكبر ال ن يمت المعبرة على النحو التالي:
 -التعارف الحضارب  -التعددية الحضارية  -التنو الحضارب.

 -التدافم الحضارب  -يوار الحضارات في مقايل صدام،ا نصراع،ا.

 التداوب الحضارب  -ا نوان في الرؤية الحضارية ا االمية.ت
رابعببا :الغايببة يبباب العببالن نمنمومببة ببين تأايوببت (التوييببد الت كيببة العمببران)

نمنموم ببة مع ببا ير إص بباليت :العدال ببة االا ببترالف العمبببران المص ببلحة المقاص ببد

ا نو ببانية يميع ،ببا مف بباتين تأايوبببية ف ببي الرؤ ي ببة القرآني ببة ع ببك الع ببالن ن ببد تبببن

ااتحضارتا بأكًر مك ابيل نفي أكًر مك اياأ على نحو يصبعت معبت التو بف
بال رل عند كل من،ا .إال أنت يمكك التو ف عند رؤية يامعة لهات المنمومة دم،ا

«،ورشيد أيمد»( )27نتهلره كاآلتي:

تمثل القوة الحقيقية للحضارة ا ابالمية فبي الوبعي فبي آن نايبد نحبو التفبوأ

القيمببي نالقببوة الماديببة نحببو الر،ببا ناامببك .ناتوببم

كببل مرايببل صببعود نتواببم

الحضارة ا االمية ي،ات العملية الديناميكية .ني ا يختل تاا التوا ن يب ا القيمبي
س
حدش وال الضعف نالتفك آثارتا على نويج المرتمم المولن نتؤدب إلبى
نالمادب ت ق

اقولت.

نش،د تاريخ المولم ا عبر  71ترنا مرايل صعود ناقوح إال أنت بعد كل تدتور

ارعا ن ما كان تم،بر مويبات مبك ا ييبا نالتجديبد توبتجيت بقبوة لتحبديات
كل مريلة.

مك تات اابعاد ااربعة يتضح لنا ملمح ا أاااييك ورا تات المنمومة:

تات المنمومة تنطبق دا،ل ن،ار الحضارة ا االمية نلي

الملمح الثاني تو أن الغاية لي

دا،ل،ا فقي.

ت
موبلما نفبق رؤ يبة الببعض
أن يصبح كل العبالن
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ّت
ت
اياابيا فبي
تقوبيما
عك تقوين دار الحبر ندار الوبلن ف،باا التقوبين لبن يكبك إال

مواي،ببة يالببة صببرا دنلببي ضببد الموببلم ا .نكببان ينممببت ويضببم واعببدت الرؤ يببة

المعرفية ااصلية (الحضارية التعارفية).

نمببك ثبببن فالتحببدب أمبباأل الموببلم ا تببو أن يعرفببوا كيببف يعي ببون فببي العببالن

كمولم ا نكج مندمج فيت يأ،ا ويعطبي فبي ظبل ابلا التبداوب .دون الو بو

فببي الثنا يببات التببي ت ،ببر ي،ببا ،طابببات «الديمو راليببة العالميببة ندون ا،ت ب اب ايببة
الديمو راليببة العالميببة فببي منببم الحببر فقببي ندون ا،ت ب اب محتببوال الديمو راليببة

العالمية في إدارة العالن بطريقة ديمو رالية يراد يلوب للم اكل العالميبة ي بار

في،ا الرميم نلكك نفق فلوفة الديمو راليبة الغرييبة .فبإن إصبالل العبالن نتغييبرت
يمكك أن ت ار فيبت أمبن العبالن كبل مبك دا رت،با الحضبارية نفبي ظبل تعدديبة

يقيقية تًرب العالن في إلار تعانني المي.

إال أن اامببر ال يقتصببر علببى الحايببة إلببى رؤيببة ناببطية نلكببك تنببا يايببة ت
أيضببا

لتفعيل،ببا فببي إدارة أينببدة عالميببة م ببتركة ت،ببن ا نوببانية برنافببدتا المتنوعببة .كمببا
ت
تراكما يرعبل
تنا ياية لبرامج ن،طي عمل م تركة نمؤاوات إنراق تحقق

مرريات الحوار نالتعاون مرريات ملمواة نمحددة نال تقتصر على «الكلمبات».
ّ
نلعلبي تنبا أابتدعي كلمببة د .مصبطفى ابيرت فببي مبؤتمر ينيبف  2001الوببايق
ق
ا شارة إلي،ا في أوب م ،د في تم،يد الدرااة فلقد بدأ كلمتت بالحديث عبك آالأل

المولم ا نلكك انت،ى بأيندة ت،ن ا نوانية نتي البيئة نالفقر نالرو .

فال يمكك أن تمبل ملتقيبات الحبوارات العامبة ر بن أتميت،با تبدور فبي يلقبات

مفر ببة مببك الحببديث عببك دنافبببم الحببوار نمبببررات نأتدافببت نعببك القببين ا نوببانية

الم تركة نعك ...فماذا عبك التفعيبل ليصبت فبي ،دمبة تغييبر العبالن ليصببح أكًبر
إنوانية بالمعنى الحقيقي لإلنوانية نلبي

المريعيات المتصادمة.

ببالمعنى الباب تختطفبت كبل مريعيبة مبك

_______________________________
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،الصببة القببوب فببي تببات الدرااببة أن البعببد الثقببافي فببي الحببوار الحضببارب ن إن
ّت
ت
أااايا إال أنت ال يعمل تأثيرت في فراغ .ف،بو ن إن لبن يكبك يتمبي التبأثير
كان عامال

نعلى نحو محبدد دا تمبا إال أنبت ال يمكبك إابقاح مبدلوب تفاعلبت مبم عوامبل أ،بر ال

ايااية نا تصادية.

فليو الثقافة العريية ا االمية ثقافة صما ن إن كان تهعبرح لتبأثيرات إال

أن التحببدب اااااببي أمام،ببا فببي ظببل الصببرا الحضببارب المويببت إلببى شببعوي،ا تببو أن
تحافظ على ثوابت،ا نتفرق ااتجابات،ا للتحديات نتضمك لها اابتمرار النمبو نالتفاعبل

مم الثقافات اا،ر ال مم الحفا على نواة ،صوصبيت،ا( .)22نمبك تنبا مغب ال مقولبة
()23

«ثقافببة التغييببر أأل تغييببر الثقافببة»

فببإن ثقافتنببا فببي يايببة لثقافببة التغييببر يتببى

توتطيم الم اركة في ترديد ثقبافي عبالمي تبو مبد،ل أااابي لعبال أقمبة النمباأل

العالمي المعاصر.

نمببك ناييببة أ،ببر ال فببإن الثقافببة الغرييببة ذات الربباور الموببيحية – الي،وديببة إنمببا

ت بب،د تيببار ك تام ببييك :أيببدتما يوببعى إلببى تأكيببد تببات الربباور كمببا اتضببح

،ببال ب معركببة داببتور االتحبباد ااورو يبب )21(،ناترببات آ،ببر يتحببدش عببك التعدديببة فببي
مصادر تات الثقافة على نحو يد،ل في،ا مصادر إاالمية ت
أيضا(.)25
ناتيب عببك الحببديث عببك دور ا اببالأل نأثببرت كه،ديببد أن تحببد فببي ،لببق الهويببة

ااورويية الحديثة( .)22كل ذل في مقايل التيار الوا د الاب ؤكد علبى أن تو يبة
أوروببببا تبببي منمومبببة القبببين الحديثبببة :الموالنبببة الديمو راليبببة يق ببوأ ا نوبببان

الحرية...إلخ.

بعببارة أ،بر ال فبإن يببديث «الثقافبات نموضبع،ا مبك الحببوار يب ا الحضبارات فببي

نمبباأل عببالمي مرتلببف إنمببا يوببتنبي التبببا ك ناالنوببجاأل ي ب ا الثقافببات المنتميببة إلببى
يضببارة نايببدة أن عببدة يضببارات نعوامببل تحديببد تبباا التبببا ك ناالنوببجاأل ف،ببل
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ت
مبعث،بببا مبببثال البببد ك أأل التببباريخ أأل الوياابببة أأل نمبببي عمليبببات التًبببا ف الموبببتمرة

أأل...الخ.

ت
نلإليابة على تاا الوؤاب ألرل اؤاال نأاتدعي نا عة :نالوؤاب تبو :ألبي
ت
الحوار يب ا العبالن ا ابالمي نالغبر مبردت (البديني – الثقبافي) مجبدنال بالوياابة

نالتاريخ نلي

تعثبر

الد ك فقي أن الويااة أن المصالح فقي

أما الوا عة التي أاتدعي،ا ف،ي تهصبل يوضبم البلقبان المتببا ك الثقافبات نااديبان

نالقوميببات .فكمببا بببدأت درااببتي بم بب،د عببك ال ببيخ مصببطفى اببيرت

فأنببا تنببا

أاتدعي ن ا م البلقان امر ك :تل البلقان ينتمي إلى الحضارة الغريية فقي أأل تبو
ما يومى منطقة التما ي ا يضارت ا تل ثقافات بعض شبعوبت ثقافبة رييبة أأل
ت
أيضا نمك ثن ف،بل تبو فبي يايبة فقبي إلبى يبوار
ثقافة إاالمية أأل ثقافات تما

ي ا شعوبت نثقافاتت كحوار ييني في نطاأ الحضارة الغريية أأل تبو بحكبن تباريخ
ت
أيضبا مبك
ا االأل في البلقان ( 1رون) وبحكن نا بم الموبلم ا فيبت تبل تبو يب
ّ ت
يغرافيبببا يبب ت ا مبببك أوروببببا القلبببت
الحببوار يببب ا العبببالن ا اببالمي نالغبببر باعتببببارت
التبباريخي للغببر وباعتبببار بعببض أي ا ببت فببي الو ب نفوببت تمثببل ي ب ت ا مببك اامببة

ا اببالمية (ذلبب المف،ببوأل العقببدب البباب يروببد الرابطببة العقديببة الحضببارية يبب ا
ت
المولم ا ّأيا كان مولن،ن نمو ع،ن في العالن) بقدر ما يمثلون ي ت ا مك أوروبا.
إذن ألوببنا فببي الببدا رة العرييببة ا اببالمية فببي يايببة ت
أيضببا إلببى يببوار مببم موببلمي
البلقان أن أن يكون لمولمي البلقان دور في الحبوار ييننبا و يب ا الغبر البا ك ينتمبون
ّت
ّت
نتاريخيا ف،ن مك شعوبت ن إن كانوا أالموا منبا برون نمباقالوا ببا ا
يغرافيا
إليت
على الر ن مما تعرضوا لت عبر القرن ا الماضييك مك عمليات تصبفية إال أن،بن مباقالوا
ت
بببا ا لببن يكببرر مع،ببن يتببى اآلن اببينار و «االاببترداد» فببي اانببدل كببامال .فببإذا
ت
مبادرا بالدعوة إلى الحوار معت أن إلى الحوار فيما ييننا كوببيل
كان الغر يأتي إلينا
لحببل م بباكل متعببددة أن كغايببة فببي يببد ذاتببت نيببوب ضببايا مببك بيببل يقببوأ
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ا نوببان نالموالنببة نثقافببة الوببالأل نالتوببامح ن بببوب اآل،ببر ف،ببل ااببتطاع أوروبببا
ت
يببوارا مببم موببلمي البلقببان أن ييببن،ن وي ب ا يببرتن مببك
نالواليببات المتحببدة أن تببدير
القوميات نااديان على أابا

مبك العبدب نالتكبافؤ أأل أن الحبوار ي ب،د ببدورت مبا

ش،دتت اايات المعار نالحرن الدامية ضد مولمي البلقان عبر العقد اا،يبر مبك
القرن الع بر ك نعلبى نحبو نصبن أوروببا نالغبر

كلبت ببأكبر مأاباة إنوبانية فبي

ن،ا ية القرن الع ر ك ييث تن انت،ا يقوأ ا نوان بأب بم صبورتا نييبث تعبرح
وأل لإلبادة الرماعية لمررد كون،ن مولم ا عاشوا ت
رننا على تات اارح.
بعبببارة أ،يببرة تببل نرح ب يببوارات ااديببان نالثقافببات فببي بنببا ثقافببة تعببارف

نتواصببل نثقافببة عببي

نايببد نثقافببة اببالأل عببادب اببوا فببي البلقببان أن فببي أ ببالين

نأنلببان أ،ببر ال فببي العببالن أن يبب ا العببالن ا اببالمي نالغببر

( )21اببؤاب أ،ببتن بببت

الدرااة ا نبت ابتمل ا ياببة عليبت()28تبي المحب فبي كبل تنباوب موبتقبلي عبك أثبر
البعبد الثقببافي فببي يببوار الحضبارات فببي النمبباأل العببالمي المعاصبر البباب ي بب،د تأ تيمببا

ت
متكررا عبر أريا ت ت
نمرا للتصبادأل يب ا بوال التببا ك ن بوال االنوبجاأل النباين لبي

ع ببك مج ببرد ع ببدأل تك ببافؤ ف ببي الق ببوة نلك ببك الن بباين ع ببك التص ببادأل يب ب ا رؤيتب ب ا

معببرفيت ا رؤيتببان للعببالن إيببداتما صببراعية ترعببل ا،بببتالف الثقافببات أن ااديببان
ّت
ّت
ت
(ماديا) أن ،يمك بالقور نا كرات مبم
أااايا للصرا أن تدفم بثقافة القوب
مفورا

إدعا العالمية نالرؤية اا،ر ال تعارفية إنوانية ترتكك إلى مف،وأل القوة ت
أيضا نلكك

البباب يببدافم عببك يقببوأ ال ببعو وينببأال عببك ااببتراتيجيات االاتئصبباب للمرببالف
ا،بتالف ااديبان نالثقافبات

و ؤا للعي الوايد فتهحقق عالمية يقيقية .فلبي
فببي يببد ذاتببت اب تبببا فببي صببرا أن ت
دافعببا لحببوار نلكببك ااتببن كيببف تصبببح تببات
ت
اال،تالفات عامال في ثرا التنو نالتعدد.
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اهلوامش:
 1ب انمر في العال ة ي ا الثقافة نالحضارة نالد ك :فؤاد الوعيد د .فو ب ،ليل :الثقافة نالحضارة مقارنبة
ي ا الفكر ك الغر يب ،نا ابالمي (فبي) :ناديبة مصبطفى منبى أيبو الفضبل (محبرران) :م برو التأصبيل

النمرب للدرااات الحضارية يامعة القاترة :كلية اال تصاد نالعلوأل الويااية برنامج يوار الحضبارات
دم ق :دار الفكر  2008الر الرابم .انمر ت
أيضا :أماني انن :البعد الثقافي في العال ات الدنلية درااة

فببي ا لخطببا ي ببوب ص ببداأل الحضببارات يامع ببة القبباترة :كليببة اال تصببباد نالعلبببوأل الوياابببية برنبببامج
الدرااات الحضارية نيوار الثقافات  .2001دني

كوش مف،وأل الثقافة في العلوأل االيتماعية تريمبة:

د .منير الوعيداني ييرنت المنممة العريية للتريمة .2001

 1ب انمر على ابيل المثاب :نادية مصطفى عال أيو يد (محرران)، :برات يوار الحضارات مريم اايق.

ناديببة مصببطفى (محببرر) :موببارات متنوعببة  ...مريببم اببايق .ناديببة مصببطفى عببال أيببو يببد (محببرران):
،طابات عريية ...مريم اايق.

 1ب يوب البعد الثقافي للم اركة ااورويية المتواطية مك رؤية نقدية تنا

العال ة يب ا البعبد الوياابي

نالبعد الثقافي انمر :د.نادية محمود مصطفى :البعد الثقافي للم اركة ااورويية المتواطية (في) :نادية
محمبببود مصبببطفى (إشبببراف علمبببي نتنوبببيق) مرايعبببة :عليبببا نيبببدب أوروببببا ن إدارة يبببوار الثقافبببات

ااورنمتواطية يامعة القاترة :كلية اال تصاد نالعلوأل الويااية برنامج يوار الحضارات .2001

 1ب نادية محمود مصطفى (محرر) معاداة الوامية ي ا اايد ولوييا نالقانون نالويااة يامعة القاترة:
مرك البحوش نالدرااات الويااية القاترة :دار الوالأل للطباعة نالن ر نالتريمة نالتو يم .2001
 5ـ د .نادية محمود مصطفى :الراوأل الدنماركية نتداعيات،ا -أقمة في موار يوار ااديان نالثقافات:
ببببببرا ة فببببببي مغبببببب ال العال ببببببة يبببببب ا الثقببببببافي /الويااببببببي نشببببببرنح يببببببوار عببببببادب نمتكببببببافئ

.www.hewaronline.net

 1ب انمر تام
1ب

ر ن ( .) 3

David Held: Democracy and Global order, from the modern state to cosmopolitan

Governance, Polity Press, 1997. pp 1-29
Antony Mcgrew: Democracy beyond Borders? (in) D. Held, A. Mcgrew (eds), The
Global transformations Reader: an introduction to the Globalization debate, Polity Press,
.2001, pp 405-420

 1ب  -انمر التفاصيل في:
Nadia Mostafa, Beyond Western Paradigms of International Relations: Towards an Islamic
Perspective on Global Democracy, A paper presented to Building Global Democracy
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.Workshop, Cairo 6-8 December 2009

 1ب نادية محمود مصطفى :إشكاليات اال ترا مك مف،وأل يوار الحضبارات فبي أدييبات عرييبة (فبي):
يولية أمتي في العالن ( ) 2002 -2007العدد الخام

الر ااوب القباترة :مركب الحضبارة للدراابات

الويااية .2003
 70ب انمر على ابيل المثاب :نادية مصطفى باكيناأل ال ر اوب (تنوبيق ن إشبراف) :إيبران نالعبر :
المصببالح القوميببة نتببد،الت الخببار (رؤال مصببرية ن إ يرانيببة) تحريببر نمرايعببة :أاببامة مجاتببد يامعببة
القاترة :كلية اال تصاد نالعلوأل الويااية مرك الدرااات الحضارية نيوار الثقافات .2001
 د .باكيناأل ال ر اوب د .نادية مصطفى (تنويق ن إشراف) :تركيا يور يب ا يضبارت ا تحريبرنمرايعة :أاامة مجاتد يامعة القاترة :كلية اال تصاد نالعلوأل الويااية مرك الدرااات الحضارية
نيوار الثقافات نمؤاوة أبان للحوار بتركيا (تح الطبم).
-

Nadia M. Mostafa, Pakinam El. Sharkawy (eds.): The Middle East After 9- 11: Turkish and

.Egyptian perspectives, center for political Research and Studies, Cairo University, 2005
 77ب انمر على ابيل المثاب:
 The Third Seminar, Dialogue among Civilizations, The Islamic world and Japan,.Tehran, Iran, Ministry of Foreign Affairs, Islamic Republic of Iran, 2004
 -مببؤتمر «التنميببة مببا ي ب ا التقليببدب نالحببديث، :برتببا المرتمع ب ا المصببرب نالياببباني» البباب نممببت مرك ب

الدرااات الحضارية بالتعاون مم مركب الدراابات يبوب ااديبان بطوكيبو فبي الفتبرة ( 73 72أكهبوبر

.)2008

 71ب د.نادية محمود مصطفى :ماذا يقدأل ا االأل للعالن الحديث بحث مقدأل لمؤتمر ا ابالأل نالعلمانيبة
نالحداثة الاب نممت م رك الدرااات الويااية ناالاتراتيجية فبي ااتبراأل مبم مؤاوبة أبانب التركيبة

للحوار القاترة .2001
 71ب رايم:

Mona Abul-Fadl, Where East Meets West: The West on the Agenda of the Islamic Revival,
Islamization of Knowledge series (No. 10), The International Institute of Islamic Thought,

.Herndon, Virginia, U.S.A, 1992
 71ب مك :نادية محمود مصطفى العال ات الدنليبة فبي الفكبر ا ابالمي مريبم ابايق انمبر علبى
ابيل المثاب:
Nasser Ahmed Al – Braik: “Islam and World Order: Foundations and Values”, Ph. D,

.U.M.I., Dissertation Information Service, 1986
Mona Abul Fadl: “Islamization as a Force of Global Renewal: the relevance of Tawhidi
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●بحث البعد الثقافي في
.episteme to modernity, the American Journal of Islamic Social Sciences, Vo 2, 1988
Farish A. Noor: What is the Victory of Islam? Towards a Different Understanding of the
Ummah and Political Success in the Contemporary World, (in) Omid Safi (ed.), Progressive
Muslims One world, Oxford 2003

د .نادية محمود مصطفى :ماذا يقدأل ا االأل للعالن الحديث مريم اايق.

 71ب د.ايف الد ك عبد الفتال :مد،ل القين :إلار مريعي لدرااة العال بات الدنليبة فبي ا ابالأل فبي:
م رو العال ات الدنلية في ا االأل المع،د العالمي للفكر ا االمي القاترة ( 7112الر الثاني).

 71ب المريم الوايق.
 71ب د .منى أيو الفضل :اامة القطت :نحو تأصيل من،ايي لمف،وأل اامة في ا االأل مكهبة ال روأ
الدنلية الطبعة اانلى .2005
نانمر برا ة اتبن أبعباد تأصبيل تباا المف،بوأل فبي :د .ناديبة محمبود مصبطفى د .ابيف البد ك عببد
الفتال :مقدمة العدد الثاني مبك يوليبة أمتبي فبي العبالن ( ) 7111مركب الحضبارة للدراابات الوياابية
.2000
 د.أمببانى صببالح :توظيببف المفبباتين الحضببارية فببي التحلي ب ل الويااببي :اامببة كموببتوال للتحليببل فببيالعال ات الدنلية (في) د.نادية محمبود مصبطفى د.منبى أيبو الفضبل (محبرران) :مريبم ابايق الرب

الخام

.

 71ب د.محمببد عمببارة :يقببوأ ا نوببان فببي ا اببالأل ضببرورات ونايبببات الوببلة عببالن المعرفببة ()81
الكوي

ما و .7185

 71ب انمبر بنببا المف،بوأل فبي  :د .ناديببة محمبود مصبطفى د .اببيف البد ك عببد الفتببال نآ،بر ك :منمومببة
مفاتين نمن الحكبن نالعال بات الدنليبة فبي ا ابالأل (فبي) د .أيمبد فبؤاد باشبا نآ،بر ك (محبررون):

مواوعة الحضارة ا االمية في :الولة المواوعات ا االمية المترصصة ( ) 1القاترة :المرل

ااعلى

لل ئون ا اال مية وقارة اان اف  .أل 2005 .ص .112-311
 10ب نيوب نماذ توظيف التاريخ في الدرااات الغريية عك تغير النمن الدنلية نيوب ،صا ه تاا
التوظيف مك ييث درية المركدية ااورويية ننمبي العال بة يب ا اابعباد الماديبة ن يبر الماديبة نيبوب أبعباد
المقارنة ي ا منمور إاالمي ن المنمورات اا،ر ال التي نظف التاريخ في درااة «التغير الدنلى» انمر:
 د .نادية محمود مصطفى :أفكار يوب إا،األ التراش الخلدنني فبي الفكبر البدنلي نالنمريبة الدنليبة(في) أعماب المؤتمر الدنلي الاب نممتت مكهبة ا اكندرية (ديومبر « :)2002عالمية ايك ،لدون».

 17ب انمر بن ا مجموعة تات المفاتين (في) د .نادية محمود مصطفى د.ايف الد ك عبدالفتال :منمومة
مفاتين نمن الحكن نالعال ات الدنلية في ا االأل مريم اايق.

 11ب ناديببة مصببطفى (إعببداد نتقببدين) ،صببا ه الثقافببة العرييببة نا اببالمية فببي ظببل يببوار الثقافببات
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مرايعة نتحرير :أاامة مجاتد يامع ة القاترة :برنامج يوار الحضارات دار الوالأل .2002
ت
 11ب  -نقال عك عنوان المؤتمر الاب نممتت مؤاوة الفكر العري( ،ييرنت) في مراك – المغر ..2005
 11ب انمر على ابيل المثاب :د.عمرن يم اوب ترابطات الهوية نالد ك في أوروبا :يب ا يياديبة الدنلبة
نالحقوأ الثقافية نال ويااية لا ليات في :نادية مصطفى (إشراف) الهوية ا االمية في أوروبا مريم
اايق.
Frank R. Pfetsch, the European constitution, (in): Amr Hamzawy (ed.), European
.integration: lessons learned, center for European studies, Cairo University, 2006
.Ludger Kuhnhardt, constitutionalzing Europe: from national identities, (in): Ibid

 11ب انمر على ابيل المثاب:

Lisa Kaul-Seidman, Jorgen S. Nielsen, Markus Vinzent, European identity and cultural
pluralism: Judaism, Christianity, and Islam in European curricula, Herbert-Quandt-Stiftung,

.2003

 11ب انمر على ابيل المثاب:

Tomaz Mastank, Islam and the creation of European identity, University of Westminster,

.center for the study of democracy, research papers, no. 4, 1994
 11ب ناديبة مصبطفى :إشبكالية القبرا ة فبي مف،ببوأل ثقافبة الوبالأل ن،برا ي إعبادة بنا بت مبك منمببور
يضارب إاالأل أون ال ك .امية متولي ت األ ابليمان ا تراببات يبل الن اعبات ن إيبال ب الوبالأل ور بة
مقدمة لورشة عمل بعنوان «الخريطة المعرفية لدرااات الوالأل» التبي عقبدت بمكهببة ا ابكندرية فبي
الفترة ( 75 71ديومبر .)2008
Hisham Soliman, THE POTENTIAL FOR PEACEBUILDING IN ISLAM: Toward an
Islamic Concept of Peace, Journal of religion, conflict and peace, spring 2009, available on:
http://www.plowsharesproject.org

امية متولي ثقافة الوالأل ور ة مقدمة إلى امينار المعيد ك بكلية اال تصباد نالعلبوأل الوياابية يامعبة

القاترة  27نوفمبر .2008

 11ب انمر على اببيل المثباب :محمبد أل .اارنباؤنح، :ببرة البلقبان فبي صبرا نيبوار ااديبان يريبدة الغبد
ااردنية  . www.alghad.com 2005/1/2تباني صبالل :تيرانبا تحتضبك مبؤتمر التوبامح البديني بالبلقبان
إاالأل أون ال بك  .2001 /72 /1كبالن

دامبان البلقبان :الحبوار أن المبوت تريمبة أيمبد فباروأ إذاعبة

صوت ألمانيا .http://ar.quantara.com 2002/2 /25
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