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مداخل "في مكضكع أعماؿ السمينار العممي لقسـ العمـك السياسية  حصادىذا الكتاب يقدـ 

ينار الذم انعقدت جمساتو ، كىك السـ"السياسية واالجتماعيةلدراسة الظواهر التحميل الثقافي 
، كذلؾ بالتعاكف ما بيف قسـ 2010-2008عمى مدار عاميف دراسييف كامميف في الفترة ما بيف 
كبيف مركز  مصطفى عمكل. د.برئاسة أالعمـك السياسية بكمية االقتصاد كالعمـك السياسية 

كحتى  2002 ذ تأسيسو عاـ الدراسات الحضارية كحكار الثقافات، الذم شرفت بإدارتو مف
  .حيف شرفت بتكلى رئاسة قسـ العمـك السياسية  2010مارس

 
لدراسة الظواهر مداخل التحميل الثقافي "إف المكضكع الذم ناقشو السمينار تحت عنكاف 

 درجحيث  ،قسـ العمـك السياسيةمف العمؿ بلحمقات سابقة  ايعد امتداد "واالجتماعيةالسياسية 
 ،لولحديثة في مجاؿ عمـ السياسة كالمراجعات المنيجية كالنظرية االتجاىات اتدارس العمؿ عمى 
كمنذ عقد تقريبنا كالقسـ يعقد  .حقؽ تراكمنا في ىذا المجاؿممف خاللو أف القسـ حاكؿ معمى نحك 

عدة  السمينار كقد صدرت عف .ذا المجاؿ العممي كالنظرم الكاسعالسمينار السنكم العممي في ق
كالتي كثقت أعماؿ  ،"العكلمة كدراسة العمـك السياسية"سمسمة ف منيا ضـ ثالثةجاءت  كتب

حسف . د.ظؿ رئاسة أ مؼ 2001-1998ما بيف في الفترة المنعقدة السمينار العممي جمسات 
الكتاب األكؿ ضمف ىذه السمسمة كاف بعنكاف  .سيؼ الديف عبد الفتاح. د.إشراؼ أكبنافعة لمقسـ 

، كالكتاب الثالث "قضايا كمفاىيـ: العكلمة"كتاب الثاني بعنكاف كاؿ ،"العكلمة كالعمـك السياسية"
نادية . د.تحت إشراؼ أثـ صدر عف أعماؿ السمينار العممي . "العكلمة نحك رؤل مغايرة"بعنكاف 

مراجعات نظرية : السياسة عمـ: "كتاب بعنكاف 2003-2001في الفترة ما بيف مصطفى 
سيؼ  .د.أتحت إشراؼ  ،القسـعقد  2008-2006يف الدراسيالعاميف عمى مدار ك ."كمنياجية

الجمسات  دارتك. جمسات عشرحكالي  لمسمينار العممي بمغتدة جمسات ع ،الديف عبد الفتاح
كالممارسات البحثية في عمـ السياسة،  ،إعادة التفكير في السياسي، كحكؿ إعادة تعريؼ السياسي

قراءة في بعض المراجعات : لسياسيعادة تعريؼ اإ: "فكاف مف بيف المكضكعات المطركحة
إعادة تعريؼ "ك، "مالحظات حكؿ مستقبؿ الدراسات السياسية"ك، "ما بعد الدكلة متحد"ك، "الغربية

إطاللة عمى األكضاع السياسية الراىنة في "ك، "االجتماعي كدراسة الظاىرة السياسية كاالجتماعية
الجماعة العممية في تأصيؿ األبعاد إسيامات "ك، "رؤل حكؿ التعديالت الدستكرية"، ك"مصر

ا: الثقافية كالحضارية في العالقات الدكلية حاؿ العمـك السياسية "ك، "قسـ العمكـ السياسية نمكذجن
 . "دراسات كمراجعات :في دكؿ الخميج
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البد أف يتـ ككاف مف المحاضرات كالمناقشات في السمينار العممي األخيرة ىذه السمسمة 
ألكثر مف  "حميؿ الثقافي لدراسة الظكاىر االجتماعية كالسياسيةمداخؿ الت"استكماليا بمكضكع 

 : اعتبارافمف أىـ ىذه االعتبارات  ؛اعتبار

شيد عممية اىتماـ  تتجاكز العقد مف الزماف،كلمدة ، أف قسـ العمـك السياسية، ىك أكليما
ينية كالحضارية في دراسات العمـك األبعاد الدكذلؾ بك ليا، متزايدة باألبعاد الثقافية بالمعنى المحدد

التي  ةمستكل رسائؿ الماجستير كالدكتكرامقررات أك عمى اؿسكاء عمى مستكل  ، كذلؾالسياسية
  ..إلخ، البعد الثقافي كأـ البعد الديني تزايد عدد ما يسجؿ منيا تحت اس

ف  ،بحثيأف مركز الدراسات الحضارية كحكار الثقافات في الكمية ىك مركز  ، ىكثانييما كا 
أنو ينطمؽ أساسنا مف التأصيؿ لمدراسات الثقافية  إال ،اىرة الحكاراتيركز عمى ظبدا أنو 

عمى صعيد القسـ كعمى -كبالتالي شعرنا أماـ ىذه التحكالت  .سياسيةاؿالعمـك  فيكالحضارية 
عمـك نفتاح مجددنا بيف اؿبرز سماتيا االالتي مف أ -صعيد الدكائر األكاديمية المحيطة بنا

جة إلى كقفة مع ىذا أننا في حاشعرنا  -االجتماعية المختمفة بما فييا العمـك السياسية كغيرىا
ؿ األكاديمي لمسار العـفي ذلؾ  تابعيف ،طركحات الميتميف بوأنقدـ ؿك ،صؿ لونؤؿ" الثقافي"

  .القسـكالنظرم في 

 

: محاور السمينار وموضوعاته

لمفيـك  التأصيؿكالتي تقـك ب، ةالتأسيسي محاضراتاؿبمجمكعة مف  السمينار بدأنا ىذا 
التحميؿ الثقافي  عف المحاضراتانتقمنا بعدىا إلى مجمكعة مف ، الثقافة كلمداخؿ التحميؿ الثقافي

التي عرضت  المحاضراتمجمكعة مف  إلىانتقمنا  ثـ ختمفةالـمجاالت العمـك السياسية في 
عمى  -ختمفةكمف مداخؿ ـ-إطاللة مجمميا  في جسدت متخصصةكدراسات تطبيقية أكاديمية ؿ

متنكعة يظير فييا مكضكعات كعمى  ،بيف الثقافي كالسياسيالتشابؾ مستكيات متعددة مف 
 . مرتبطا بدراسة كفيـ كتحميؿ الظكاىر السياسية االىتماـ بالبعد الثقافي

 

:  كتناكلت لقاءات السمينار عددا مف المكضكعات، كانت مكزعة عمى النحك التالي
 

 2009-2008لسمينار العلمي لقسن العلوم السياسيت لعام ا
 

" انًُاْجاالذجاْاخ ٔانًفٕٓو ٔ: ي َظشيح انثقافحفانجذيذ " :نجهسح األٔنيا

أدًذ صايذ . د.أ: انًرذذز

كًال انًُٕفي . د.أ: انًؼقة
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" في انؼهٕو انسياسيحتانثؼذ انثقافي انزاكشج ٔصؼٕد االْرًاو " :انجهسح انثاَيح

سؤيح يفاْيًيح : يسيشج انثقافي ٔانسياسي في انُظشيح انسياسيح انهيثشانيح :ٔضٕعانى

  أييًح ػثٕد.د.أ :ذذذزانى

صؼٕد االْرًاو تانثؼذ انثقافي  : تيٍ انذذاثح ٔيا تؼذ انذذاثح: انًٕضٕع

ْثح سؤٔف .د: انًرذذز

غاَى  انسيذ ػثذ انًطهة. د.أ: انًؼقة

 

" انؼالقح تيٍ انُظشيح ٔانٕاقغ: نثقافيخشائظ انرذهيم ا" :انجهسح انثانثح

تيٍ انجٕٓد انُظشيح ٔخشائظ انرذهيم : انرذهيم انثقافي :انًٕضٕع

أياَي غاَى  .أ: انًرذذز

انذساساخ انثقافيح ٔانرذهيم انثقافي  :انًٕضٕع

فإاد انسؼيذ . أ: انًرذذز

كشاو تذس انذيٍ ئ. د.أ: انًؼقة

 

" انرًُيحسيح ٔايي يجال انُظى انسف يذاخم انرذهيم انثقافي" :انجهسح انشاتؼح

االقرشاتاخ انثقافيح نذساسح انُظى انسياسيح  :انًٕضٕع

انششقأي  وتاكيُا. د.أ :انًرذذز

يذاخم انرذهيم انثقافي في دساساخ انرًُيح  :انًٕضٕع

أياَي يسؼٕد . د.أ: انًرذذز

ياجذج صانخ  .د.أ :انًؼقة

 

 "انؼالقاخ انذٔنيحفي يجال يذاخم انرذهيم انثقافي "  :انجهسح انخايسح

ػًهيح انرأصيم (: دساسح في ذطٕس انذقم)انثؼذ انذيُي في دساسح انؼالقاخ انذٔنيح : انًٕضٕع

انذضاسي نذٔس انثؼذ انذيُي في دساسح انؼالقاخ انذٔنيح 

ػثذ انخثيش ػطا . د.أ: انًرذذز

تٓجد قشَي . د.أ:انًؼقة

 

" يجال انقإٌَ انذٔني فييذاخم انرذهيم انثقافي " :انجهسح انسادسح

يذاخم انرذهيم انثقافي في يجال انقإٌَ انذٔني : انًٕضٕع

  ػاتذيٍ ػثذ انذًيذ.دٔ  يذًذ شٕقي. د.أ :انًرذذز

انششيذي أدًذ .د.أ :نًؼقةا

 

 2010-2009السمينار العلمي لقسن العلوم السياسيت لعام 

 

" خشائظ انرذهيم انثقافي": انجهسح األٔني

ٔانًجرًغ انًصشي  نهًجرًغ انؼانًي ٔ انًجرًغ انؼشتيانرذهيم انثقافي خشائظ : انًٕضٕع

انسيذ ياسيٍ . أ: انًرذذز

ػهي نيهح . د.أ: انًؼقة

 

" دساساخ دٔنيح يٍ يذاخم ثقافيح ٔقيًيح" :انجهسح انثاَيح

اسرذػاء انقٕج انؼسكشيح ًَٕرجا : نقيى في انذساساخ انذٔنيحا: انًٕضٕع

  سجأييشج أتٕ سى. أ :انًرذذز
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  سؤيح يٍ انؼانى اإلساليي: ذطٕس دساساخ ٔتذٕز انسالو: انًٕضٕع

ْشاو سهيًاٌ .أ: انًرذذز

ْثح سؤٔف ػضخ . د: انًؼقة

 

" انًشكهح انذقيقيح في انؼالقح تيٍ اإلسالو ٔانذيًقشاطيح" :انجهسح انثانثح

انًشكهح انذقيقيح في انؼالقح تيٍ اإلسالو ٔانذيًقشاطيح : انًٕضٕع

ػاصف تياخ . د.أ: انًرذذز

يذًذ صفاس .د.أ :انًؼقة

 

" في يجاالخ انرغييش ٔيذذداذّ"  :انجهسح انشاتؼح

  يُظٕس ذذد انرأسيس: انذضاساخ في انسياسح انذٔنيح: انًٕضٕع

  Civilizations in World Politics: A Paradigm in the Making 

سيٓاو تاْي  .د: انًرذذز

أييًح أتٕ تكش .د.أ: انًؼقة

دساسح في فكش انًذافظيٍ انجذد  :دٔس انؼايم انخاسجي في ذغييش انثقافح انسياسيح :انًٕضٕع

 2006-2001 ذجاِ ػًهيح انرذٕل انذيًقشاطي في انًُطقح انؼشتيح

دانيا سشذي  .أ: انًرذذز

انذيٍ ػثذ انفراح  فسي .د. أ: انًؼقة

 

" في يصادس انفكش انسياسي" :انجهسح انخايسح

ٌ يصادس انفكش انسياسي انًصشي انًؼاصش األدب كًصذس و: انًٕضٕع

يذًذ صفاس  .د.أ :انًرذذز

غاصي أتٕ َاديح . د.أ: انًؼقة

 

" انذيٍ ٔيسرٕياخ انرذهيم انسياسي" :انجهسح انسادسح

دتياخ انًؼاصشج طالنح ػهي األئ: انذيٍ ٔانًجرًغ ٔانذٔنح ٔانؼانى: انًٕضٕع

سًيش يشقص . أ: انًرذذز

ػًاسػهي دسٍ . د :انًؼقة

 

: محاكر ثالثةعات السمينار ما بيف بالتالي انقسمت مكضكك
سة الظواهر السياسية مداخل التحميل الثقافي لدرا: نحو التأصيل :المحكر األكؿ

. واالجتماعية

التحميل الثقافي في مجاالت العموم السياسية  :المحكر الثاني

دراسات تطبيقية : يالثقافمداخل التحميل  :المحكر الثالث
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سة الظواهر السياسية مداخل التحميل الثقافي لدرا: نحو التأصيل :األكؿالمحكر 
. واالجتماعية

: ، عمى النحك التالياألكلى كالثانية كالثالثة ىذا المحكر الجمساتكيحكم 

 كىك أحد أحمد زايد. د.أ تحدث فييامقاـ التأسيس كالتأصيؿ  في األكلى الجمسة ،
الجديد في ": عنكاف محاضرتو حممت .لعمـك السياسيةعمماء االجتماع المنفتحيف عمى ا أبرز

  ."نظرية الثقافة حول المفهوم واالتجاهات والمناهج

أف ىناؾ رصد فييا كيؼ  ،أحمد زايد أطركحات نظرية ىامة. د.طرح أ محاضرتوفي ك
، حديد المفيـك ذاتوأكليا مشكمة ت ،مشكالت عديدة تقابؿ مف يتعرض لمكضكع نظرية الثقافة

لمفيـك الثقافة عدة تعريفات  كقد طرح .اختالؼ األطر المرجعيةندما يؤخذ في االعتبار عخاصة 
العالقة بيف الخاص كالعالقة بيف الثابت كالمتغير، مف بينيا شكاليات أثارت مجمكعة مف اإل

ككذلؾ العالقة بيف العاـ  ،مكالقيـ مالعالقة بيف المادك، مكالخارج مالعالقة بيف الداخؿككالعاـ، 
ما يتصؿ بكضع الديف أحيانا، كصريحة أحيانا أخرل ية ضمفكعمى نحك أثار بطريقة م، كالفرع

كذلؾ إلى إشكالية تعريؼ مفيـك الثقافة الناجمة عف أحمد زايد . د.تطرؽ أ. التجميات الثقافية مؼ
 محاضرتو، ثـ اختتـ الثقافة كالحضارة مفيكمي كبصفة خاصة التداخؿ بيف ؛تداخؿ المفردات

مف النظرية الكالسيكية إلى مجاؿ الثقافة  ملنظريات ؼاتطكر ض تتبع مف خاللو مراحؿ بعر
حكؿ مناقشات عمى نحك أثار  ،كغيرىا مف النظريات ،نظرية المخاطرة إلى نظرية الثقافة كالتحيز

لسياسية كاالجتماعية المستقؿ كالتابع مف المتغيرات مف حيث عالقة الثقافة بغيرىا مف األبعاد ا
كبيف قائؿ باستقالليتيا كبيف ة الثقافة ما بيف قائؿ بتبعيكانقسمت اتجاىات النقاش . القتصاديةكا

تخمؽ تنكيعات في نمط العالقة كاتجاىاتيا ىذه المتغيرات كؿ فاعمية بيف تقائؿ بكجكد عالقة 
  .تختمؼ باختالؼ السياؽ كالمكضكع

الذم دشف بداية االىتماـ ، كـك السياسيةرائد مف الركاد في كمية االقتصاد كالعؿقياـ ب اكشرفف
  .، بالتعقيب عمى ىذه الكرقةكماؿ المنكفي.د.أ ،بالعامؿ الثقافي كالدراسات السياسية

دراسات الثقافة السياسية  مؼ كجية نظره الجديدمف  مكماؿ المنكؼ. د.أكلقد طرح 
صفة خاصة عمى الخبرة مركزان ب ،المضمكف كفى الكسائؿ متطرحيا كالجديد ؼ مشكاليات التكاإل

دراسات اؿ مؼ مباب بركز االىتماـ بالبعد الثقاؼمجاؿ الثقافة السياسية محددان أس مالمصرية ؼ
كراسمان أجندة ات، تكاجو ىذه الدراس مشكاليات المنياجية التان أىـ اإلدكمبينان كمحد ،السياسية

 ،كتصنيفات الدكؿ ،الدكلة ميطرحيا ىذا االىتماـ مثؿ قضية اليكية كالجديد ؼ مالقضايا الت
باختيار المدخؿ النظرم ىؿ نحف  :كغيرىا مف األمكر عمى نحك جعمنا نتساءؿ ،كالمكاطنة
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تحيز شكؿ مف أشكاؿ اؿنعبر عف السمينار  مؼالتأسيسي أك التأصيمي لمتعامؿ مع المكضكع 
ينبغي أف كأجنداتو  مما ىك تطبيؽ استدعاء أفأـ  ،التطبيقيةاألبعاد مقابؿ  فيبعاد التنظيرية لأل
؟ مكالكاقع مالتفاعؿ بيف النظرمف نطاؽ عممية  مؼيتـ 

 
  ذا كانت قد تركتنا بكعي بأف نظرية الثقافة لـ تقدـ إجابة سيمة  الجمسة األكلىكا 

، لمناىج كاقترابات التحميؿ الثقافيمحددة المعالـ بسيطة عمى ماىية الثقافة، كلـ ترسـ خريطة 
نما خريطة معقدة كمرؾ – الجمسة الثانيةبة بيا تداخؿ بيف عدة مستكيات مف االقترابات، فإف كا 

انطمقت مف  -"في العلوم السياسيتبالبعد الثقافي الذاكزة و صعود االهتمام "كالتي تحمؿ عنكاف 
لتقيـ الرابط بيف نظرية الثقافة  "الثقافي"كالمداخؿ في مجاؿ االىتماـ بالػ  المدارس تأكيد عمى تعدد

تطكر االىتماـ ترصد ؿك، مف ناحية أخرلكبيف العمـك السياسية  مف ناحية تحميؿ الثقافيكمداخؿ اؿ
مراجعة كتجميات ىذا االىتماـ في ظؿ  التنظير السياسي بصفو عامةمجاؿ  مؼالثقافي بالبعد 

محاكلة لمتعرؼ عمى  ملنظرية السياسية بصفة عامة ؼخصصت ىذه الجمسة ؿ. السياسة حالة عمـ
تعبر عف كجكد إف كانت ك-كالجمسة  ،ةمسالدراسات السيا مؼ ماالىتماـ بالبعد الثقاؼ ذاكرة كمسار

متخصص النظرية السياسية كمتخصص النظـ اىتماـ كؿ مف  كمحاكرطبيعة  قكاسـ مشتركة بيف
إال أف التأسيس كالبداية  م،بالبعد الثقاؼ كالقانكف الدكليالعالقات الدكلية متخصص المقارنة ك
 .أمر ىاـ  -التي ىي أـ العمـك السياسية–السياسية  نظريةاؿ انطالقا مف

أستاذ النظرية السياسية بقسـ العمـك –أميمة عبكد . د.تحدثت في الجمسة الثانية أ
فقدمت خريطة ، بالتركيز عمى المدرسة الميبراليةالعالقة بيف الثقافة كالسياسة  عف -السياسية

التركيز عمى المدرسة الميبرالية لقد كاف ك. مراحؿ تطكرىاك العالقةتكصيؼ ىذه شديدة التعريجات ؿ
الستحالة رسـ خريطة تحكم كافة المداخؿ كالمدارس النظرية التي اىتمت كىاما مخرجا ضركريا 

أميمة عبكد كيؼ أف مكضكع القيمي كالثقافي ليس مستبعدا . د.كيبرز مف كرقة أ .بيذه العالقة
-األبعاد الثقافية كالقيمية أثر فمكقؼ المنظكر الميبرالي مف  ،عمى اإلطالؽ في المنظكر الميبرالي

ف ، ناىيؾ ععمى كيفية قراءة المنظكر لقضايا مثؿ المكاطنة كاليكية كالتعددية -كبشكؿ محكرم
يجعميا عاجزة عف لمعالمية كميا الخاص قتحيزات قيمية لصالح مؼ الميبرالية مفتحممو أف ما 

؛ التي ىي األصؿ في التعدد النظرم كالمنياجي بكافة لمعرفيةبالتعددية اكالقبكؿ االعتراؼ 
 .مستكياتو

م الجمسة الثانية أيضا ؼ -المدرس بقسـ العمـك السياسية– ىبة رؤكؼ. كطرحت د
. لعالقة بيف الثقافة كالسياسة بصفة عامة عمى صعيد العمكـ االجتماعية كالسياسيةاإشكاليات 

حيث نقد رسة النقدية كالبنائية مع المد -رجعيتوعمى خصكصية ـ–متقاطعا حديثيا  فجاء
 . معرفيا كمنياجيا ،بمعنى الكضعية كالعقالنية ،حداثةاؿ
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ليحدث نقمة نكعية في محتكل الجمسة السيد غانـ في ىذه الجمسة . د.كجاء تعقيب أ
ؿ الذم ينشغايات التنظير السياسي المتنكع كالمتطكر كالمتعدد ليتساءؿ عف غبطرح ثالث كمكمؿ 
العالقة بيف التنظير السياسي  يتساءؿ عفؿك ،مف مرحمة ألخرل كالسياسي مبالعالقة بيف الثقاؼ

، فحذر مف كبيف أىداؼ الحركة السياسية لمقكل الكبرل -تحت مظمة العقالنية كالكاقعية-السائد 
مسألة السيد غانـ . د.أكأثار . الكقكع في شرؾ رد الفعؿ حكؿ تجدد االىتماـ بالثقافي كالقيمي

طرح بديؿ يعبر عف رؤية حضارية مغايرة لمرؤية التي ينطمؽ منيا الطرح الميبرالي الحداثي كجكد 
فأكد عمى أىمية االلتفات لمتراث مف حيث ما فيو مف العالقة بيف القيمي كما بعد الحداثي، 

تعقيبو كفي  !مف أيف نبدأ؟كنقرأ، ماذا : حامال إجابة عمى تساؤؿ ىاـحديثو جاء ككالسياسي، 
، كىي ثقافيما ىك حضارم كما ىك ديني كما ىك قيمي كما ىك تذكير ىاـ بذلؾ التقاطع بيف 

  ..جمسات الحقةفكرة تبرزىا 
 -كالجميع غارقكف في مراجعاتيـ–متى : بتساؤؿ ىاـ السيد غانـ. د.أ كيتركنا تعقيب

ة اإلسياـ الفعمي في العمـ نفارؽ مرحمة التفكير في الحاجة إلى المراجعة الذاتية لمعمـ إلى مرحؿ
  ؟كفؽ منطمقاتنا كاحتياجاتنا

في ىؿ يخدـ استدعاء البعد الثقافي بمستكياتو مصالح القكل الكبرل : نتساءؿ كمف ثـ
–، أم فحسب، أـ أنو إحدل آليات المقاكمة الكامنة في ىيكؿ النظاـ العالمي بمستكياتوالنظاـ 

ثقافي ما يحقؽ مصالح األضعؼ ماديا في يمكف أف يككف في استدعاء اؿ ىؿ-كبقكؿ آخر
 النظاـ؟

ىناؾ فمقد كاف شكالية أساسية في عمـ السياسة؛ إل يعرض في ىذه الجمسة ما قدـإف 
لكف  ،بناء عمـ السياسة الحديثالعصب في بمثابة ىك لمسياسة كاف  ممفيـك تقميدتعريؼ أك 

سعت حيث أفرزتو،  معرفية التالمنظكمة الـمف داخؿ تعرض لمراجعات ىذا المفيـك التقميدم 
 مف أسر الكضعية كالعممانية كاإلمبريقية شديد التقييد،ىذه المراجعات لمخركج بعمـ السياسة 

نطاؽ العمـ كمكضكع العمـ كقضايا العمـ كمنياجية ؿ مالتقميد أسر التعريؼلمخركج بو مف  سعتك
عمـ السياسة بيف " الصداـ"ىذا  فلؾ. العمـ إلى نطاقات أخرل كحدكد أخرل كمنياجيات أخرل

كفى نطاقاتو التقميدية كبيف عمـ السياسة في تعريفاتو حدكده التقميدية  مؼك مبمفيكمو التقميد
في تصكر البعض -ك ،كشؼ عف -في تصكر البعض–الجديدة لمحدكد كالمكضكعات كالمناىج 

في ظؿ  حدثقد ؼ. "أزمة عمـ السياسة"ما أصبح يتعارؼ عمى تسميتو بػ ،ساىـ في -اآلخر
 كبيف ما، مكما ىك إنساف مقانكف ماىتزاز الحدكد كالحكاجز بيف ما ىك مؤسسات مراجعات العمـ

أف تككف متميزة عف ليا أريد ة السياسية التي بيف أبعاد الظاىرككما ىك قيمي،  مماد مىك كضع
نا كاف مف مف ق ..إلخكبيف الظاىرة السياسية كغيرىا مف الظكاىر االجتماعية،  ،بعضيا البعض
ترفي "جدؿ نظرم ؿعمـ السياسة نتيجة  مؼ "مفتعمة"حالة أزمة  مىؿ نحف ؼ :الكاجب أف نسأؿ
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تضمرىا القكل الكبرل التي تحركت مف أك نتيجة ألغراض ىذه المراجعات أكجدتو " الطابع
مف استقرار في الداخؿ كىيمنة في ىذه القكل تتعمؽ بمصالح ، أغراض أرضيا ىذه المراجعات

تعيد  "التصحيح"عمـ السياسة بحركة مف نتيجة مركر  "حقيقية"نا في حالة أزمة أفأـ ، رجالخا
بعد انحرافو  دراسة عمـ السياسة ملما يجب أف تككف عميو األمكر ؼ العمـ إلى المسار الطبيعي

ف نجحت–حركة قد تككف كفيمة  ؛عنو مصداقية كثر بأف تجعؿ عمـ السياسة أ -إف استمرت كا 
ىؿ : بقكؿ آخرأك  ؟عمى االضطالع بميامو األساسية في دراسة الظاىرة السياسية قدرةكأكثر 

 تحكؿ؟ىي أزمة جمكد أـ أزمة 
 

 في ىذه الجمسة كتحدثت . راكمت كراكبت عمى الجمستيف األكلى كالثانية الجمسة الثالثة
خرائط " تحت عنكاف –المدرس المساعد بقسـ العمـك السياسية بالكمية –األستاذة أماني غانـ 

البحثية في مجاؿ دراسة البعد كممارساتيا تيا اعف خبر "بين النظرية والواقع: التحميل الثقافي
أبعاد تجدد االىتماـ ككاف مف بيف ما تحدثت عنو األستاذة أماني . الثقافي في العالقات الدكلية

، در كالقراءة فيياخبرات البحث عف المصاكبالبعد الثقافي في دراسة العالقات الدكلية كأسبابو، 
ة في دراسة الظكاىر السياسية المنياجية الثقافيسبؿ تطكير ك ،صعكبات ممارسة التحميؿ الثقافيك

، عمى أىمية اإلبداع كاالبتكار في التعامؿ مع مناىج كأدكات التحميؿ الثقافيليس فقط مؤكدة 
.  األدكاتكلكف أيضا عمى أىمية العمؿ الجماعي مف أجؿ تطكير ىذه المناىج كىذه 

الخبير بالمركز القكمي لمبحكث –تحدث في ىذه الجمسة أيضا األستاذ فؤاد السعيد 
، كقدـ لنا نماذج ثرية لدراسات الدراسات الثقافيةنشأة كتطكر كتعريؼ عف  -االجتماعية كالجنائية

ك التحدم قثقافية متميزة، كأكد أف االقتراب المنيجي مف الدراسات الثقافية كالتحميالت الثقافية 
األساسي الذم يكاجو ىذه الدراسات كالتحميالت، خاصة في عالمنا العربي حيث تتحرؾ الكثير 

إلى المنيج الكاضح محدد الخطكات، مع تأكيد األستاذ فؤاد بشكؿ يفتقر مف الدراسات الثقافية 
.  افيةلمباحث ال غنى عنيا في الدراسات كالتحميالت الثؽ" الممكة الثقافية"السعيد عمى أف 

: ات عدةعمى مستكمتراكما إضافة ككلقد حققت ىذه الجمسة 
تصاعد االىتماـ باألبعاد الثقافية  أف إلى أشارتىذه الجمسة ىك أف  ،األولالمستوى 

 "حالة العمـ"ليس منتجا لتغير  كالقيمية في مجاؿ العمـك السياسية كاالجتماعية بصفة عامة
نما ىك أيضا  فؤاد السعيد . كىك األمر الذم أكد عميو أ ،"ة العالـحاؿ"لتغير  منتجفحسب، كا 

تعجز  ...كر الفركع المعرفية كالعممية الجديدة إنما يككف لتمبية حاجة معرفية ماف ظوإ" :بقكلو
حالة العالـ مف حيث كقكع ظكاىر جديدة  تتغيرفمقد . "المعارؼ أك المناىج التقميدية عف تمبيتيا

ىج التقميدية في العمـك السياسية التي تركز عمى األبعاد كصعكبة تفسيرىا مف خالؿ المنا
ىناؾ ظكاىر كشؼ عنيا الغطاء كفرضت نفسيا عمى ؼ ،فقط العسكرية االقتصادية كالسياسية
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كالتي كانت  ية،عبر الحدكدالمجتمعات الساحة مثؿ التشكيالت اإلثنية كالتركيبات القكمية أك 
أكثر مف خمسيف عاما في العمـك السياسية عمى مدار  كالذم ركز ،متكارية عف االىتماـ البحثي

ىذه المسألة ىي التي . كامؿ االقتصادية كالسياسيةمف قبيؿ الع قابؿ لمقياسعمى ما ىك مممكس 
عادة تعريؼ السياسة كعمـ السياسة مف المفيـك التقميدم كعمـ دراسة الدكلة تدفعنا لمدعكة إلى إ

. كلك خارج األجيزة كالمؤسسات الرسمية لمدكلة –ىا عمـ دراسة السمطة أيا كاف مكمفإلى 
مف التراكـ ىك أف ىناؾ مستكيات عدة لظيكر البعد الثقافي في  المستوى الثاني

فقد يككف الثقافي مضمرا في  .السياسية بكجو خاصالدراسات الدراسات االجتماعية بكجو عاـ ك
اقتراب أك منيج يستكشؼ مف خاللو  خمفية البحث، كقد يككف مكضكعا لمبحث، كقد يككف أداة أك

 ...الخكقد تككف الثقافة في ذاتيا ىي رؤية لمعالـ الباحث أبعادا أكثر عمقا لمظاىرة محؿ دراستو، 
أم أف االقتراب مف دراسة البعد الثقافي في العمـك السياسية قد يأتي مف داخؿ ىذه العمـك كقد 

. يأتي سابقا عمييا مف خارجيا
ىؿ نحف : أساسية، أال كىي محاكلة التصدم لمسألةارتبط بف التراكـ ـ المستوى الثالث

 فؤاد. أ ؟بصدد مجاؿ جديد مف الدراسات أك تكجو جديد في الدراسات االجتماعية كالسياسية
تتشارؾ فيو تخصصات كمجاالت معرفية  "مجاؿ معرفي جديد"ننا أماـ السعيد يطرح في كرقتو أ

عما سكاه مف كبالتالي ال يمكف أف يستمر عمـ السياسة منفصال  .منيا عمـ السياسة –مختمفة 
. كما أريد لو مف قبؿ أتباع السمككية كالكضعية -العمكـ االجتماعية كاإلنسانية

داخؿ مف  غانـ أمانياألستاذة  الخبرة البحثية التي تعرضت ليا دعمتياكىي فكرة 
تساؤالت حكؿ أسباب تجدد  حيث انطمقت مف مف خالؿ كرقتيا تخصص العالقات الدكلية

كأثر ىذا االىتماـ عمى منظكرات العالقات الدكلية  ،االىتماـ بالبعد الثقافي في العالقات الدكلية
بالمنظكر الثقافي في العالقات الدكلية لتصؿ إلى أف اإلجابة كدعكات االىتماـ  ،كمقكالتيا الكبرل

راسات رصينة في عمـ االجتماع كالفمسفة عمى د االنفتاحعمى ىذه التساؤالت تدفعيا كالبد إلى 
كىك . ..، الخ"المنياجية الثقافية"ك" التحميؿ الثقافي"، ك"نظرية الثقافة"كاألنثركبكلكجيا تثير مسألة 

كالتي ، رحميا اهلل -أستاذ النظرية السياسية –منى أبك الفضؿ . د.أني أستدعي مقكالت ؿما يجع
حدكد ضيقة كعزلو عف أبعاد كعمـك اجتماعية أخرل فيو كانت ترل أف انغالؽ عمـ السياسة عمى 

فقط عمى العالقات الرسمية بيف القكل الصمدة دكف فيـ لماىية حيث التركيز  ،"غير إنساني"بعد 
 .الظاىرة السياسية باعتبارىا إنسانية كاجتماعية

 إف استعراض نشأة دراسات كمنيجية التحميؿ الثقافي مف خالؿ ىذه المستوى الرابع،
عف كؿ مف قبؿ قبؿ تجدد االىتماـ بيا، ىؿ غابت الثقافة : الجمسة أجابت عمى تساؤؿ ىاـ

كاأللمانية كالفرنسية  ،بيةكأف المدارس األكر الثابتمف ؼ الدراسات األكاديمية؟ كاإلجابة ىي ال،
كالتاريخ  ةلـ تستبعد الثقاؼ -في تخصص العالقات الدكليةسبيؿ المثاؿ عمى -كاإلنجميزية 
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كطكرت منيجيات عديدة ليذه الدراسة،  ،الجتماع في دراستيا لعمـ السياسة كالعالقات الدكليةكا
كالتي ىيمنت لمدرجة التي جعمت البعض  ،كلكف الذم استبعدىا ىك المدرسة العقالنية األمريكية

كىذا ىك التكجو في مدارس التحميؿ الثقافي التي  ؟أمريكيىك عمـ يتساءؿ ىؿ عمـ السياسة 
ث في آثار اليياكؿ الثقافية كالقيمية كعالقتيا بالسياسة دكف اقتصار عمى المركزية الغربية تبح

. سيامات أخرلإبصفة عامة كسعيا نحك 
 
 

: التحميل الثقافي في مجاالت العموم السياسية :المحكر الثاني
 

، "ياسيةالتحميؿ الثقافي في مجاالت العمـك الس"كضمف المحكر الثاني مف محاكر السمينار؛ 
كيبرز مف متابعة ىذه  .الخامسة كالسادسة مف جمسات السمينارالرابعة كالجمسات جاءت 

بما تحممو ىذه المراجعة مف إعادة اعتبار لمقيـ –الجمسات كيؼ أف مراجعة حالة عمـ السياسة 
ـ ىا بطكؿ العمكتنتشر أصداؤ -كالديف كغيرىا مف األبعاد الثقافية في دراسة الظاىرة السياسية

كتتركنا كؿ جمسة مف ىذه الجمسات بسؤاؿ حكؿ العالقة بيف النظرية كالكاقع؟  .كعرضيا السياسية
ىك الذم فرض عمى العمـك السياسية االىتماـ بالبعد الثقافي بتطكراتو كقضاياه ىؿ الكاقع 

بيذا حالة عمـ السياسية ىي التي أرشدت إلى أىمية االىتماـ  اتبمستكياتو المختمفة أـ أف مراجع
أـ أف المراجعة المكضكعية لعمـ السياسة  البعد كقصكر التحميالت السياسية التي تقؼ دكنو؟

كالمراجعية المنيجية لو كجياف ال ينفصالف لعممة كاحدة؟ 
 

 مداخؿ التحميؿ الثقافي في مجاؿ النظـ السياسية ": جاءت تحت عنكاف الجمسة الرابعة
أماني . د.مجاؿ النظـ السياسية، بينما تحدثت ألشرقاكم عف باكيناـ ا. د.أكتحدثت فييا " كالتنمية

 . محاضرتيفعمى اؿبالتعقيب ماجدة صالح . د.أتفضمت مسعكد عف دراسات التنمية، ك
ظيكر االقترابات أكال، : محاكر ستةجاءت مقسمة إلى باكيناـ الشرقاكم .د.أ محاضرة

قدمتيا االقترابات الثقافية لدراسة النظـ  التىكالصعكبات الفرص  ثانيا،. الثقافية كمراحؿ تطكرىا
قترابات الثقافية باالقترابات عالقة اال رابعا، .ككيفية دراستو متطكر النظرة لمثقاؼ ثالثا،. السياسية

االقترابات  سادسا، .اليكيات الثقافية كالمؤسساتطبيعة العالقة التفاعمية بيف  خامسا،. خرلاأل
. (بك الفضؿمنى أ .د.أنمكذج )بية الثقافية فى الكتابات غير الغر

أثارت مسائؿ عدة مف بينيا مراجعات حالة عمـ السياسة كالتي أسفرت عف  لمحاضرةكا
صعكد البعد الثقافي في دراسات النظـ السياسية، كما يشكمو ىذا الصعكد مف تحديات كما يتيحو 

مكانات جديدة عمى مستكل كحدة التح ليؿ كالقضايا لدراسة النظـ السياسية مف فرص كا 
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المستخدمة في  األدكات البحثيةحتى عمى مستكل كالمكضكعات كدرجة العمؽ في فيـ الظكاىر ك
.  البحث

بيف مفيـك الثقافة السياسية المتداكؿ منذ التمييز  محاضرةككاف مف اإلضافات اليامة ليذه اؿ
في مراجعة  معناىا المطركحب تعميو االقترابات الثقافية مخمسينيات القرف الماضي كبيف الثقافي الذ

. حالة عمـ السياسة
عمى الرغـ مف خصكصية تصكرىا لمعمـ –كيؼ أف االقترابات الثقافية  محاضرةاؿكرصدت 
تكاممت كاندمجت سريعا مع اقترابات أخرل أكثر تقميدية في دراسة النظـ السياسية  -ككيفية دراستو

ثير أتفبدا إقصاء القيـ عف دراسة النظـ،  كانت ىي ذاتيا في مرحمة مف مراحؿ تطكرىا السبب في
ر الرشيد أك المؤسسية منيا االختيا ،القترابات كالنظرياتمضمكف كثير مف ا فيمتزايدا  مالثقاؼ
. الجديدة

سياسي عمى ر اؿمأثتحكؿ الدراسات عند قمة بمالحظة ىامة باكيناـ الشرقاكم . د.أكتكقفت 
، كمف ثـ أشارت لدل أنصار التحميؿ الثقافي السياسي تأثير الثقافي عمىالثقافي لصالح دراسات 

. بيف ىياكؿ القكل المادية كبيف الثقافةبحاجة إلى المزيد مف الدراسة الزالت عالقة ىامة إلى 
كنمكذج ىاـ مف  -رحميا اهلل–منى أبك الفضؿ . د.قراءة في أعماؿ أباكيناـ . د.أ كقدمت

 بعض كيؼ أفحميؿ الثقافي، فبرز مف تحميميا نماذج اإلسيامات غير الغربية في مجاؿ الت
كغير الغربية بينيا مشترؾ كاضح يتعمؽ بإعادة ربط القيـ بالكاقع النقدية اإلسيامات الغربية 

كتظؿ عمى الرغـ .. كالجمع بيف المادم كغير المادم كرفض الفصؿ بيف الذات كالمكضكع، الخ
ق عاـ كمف ثـ اإلسالمية بكجو خاص في مف ىذا المشترؾ خصكصية لمدراسات غير الغربية بكج

اتفقت ىذه  كبينما .تجعؿ مف الميـ كالمحكرم االنفتاح عمييا بالتحميؿ كالدراسةالسياؽ ىذا 
 مسالـلعالـ اإلا م، تميزت األدبيات ؼالجماعةمف الفرد إلى  مستكل التحميؿاألدبيات عمى نقؿ 

 باكيناـ إلى. د.أكخمصت . ماعة السياسيةنظرة متميزة لماىية الجتبنت ؼبطرحيا لمفيـك األمة، 
ف كاف ال يقصره عمى  ؛أىمية دراسة النظـ السياسية مف مدخؿ حضارم يعمي مف الثقافي كا 

 . اإلسالمي كحده
المزيد  الثقافيىؿ أضاؼ التحميؿ : رئيستصكر أف كرقتيا استبطنت إجابة عمى تساؤؿ كف

في ظؿ قيامو بخمخمة جذكر سياسية، أـ أنو مف الدقة كالجكدة كاإلحكاـ إلى دراسات النظـ اؿ
؟ انتقص مف ىذه الجكدة كىذا اإلحكاـالسمككية كالكضعية الضاربة في تربة دراسات النظـ 

 
قدمت قراءة في التحميؿ الثقافي في دراسات التنمية، كرصدت صعكبات أماني مسعكد . د.أ

ة التحميؿ الثقافي أصبحت تثار التعريؼ كتعدد مستكيات التحميؿ الثقافي، كرصدت كيؼ أف مسأؿ
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ال يقؼ التحميؿ الثقافي  فأك ،تدرس الظكاىر اإلنسانية ملممناىج الت مكمال اىجعمى اعتبارىا مف
نما  ،عند مستكل المفاىيـ   . متد ليشمؿ ما كراء ىذه المفاىيـ كتحميميامكا 

عمى تعريؼ  أماني مسعكد إلى أف استدعاء الثقافي في دراسات التنمية أثر. د.كأشارت أ
، كعمى بركز اقترابات جديدة في دراسات ات التنميةعمى مكضكعات دراسكمفيـك التنمية ذاتو، 

كىي االقترابات التي ال زالت بحاجة إلى المزيد مف التطكير لمصمكد في مكاجية -التنمية 
.  االقترابات التقميدية في دراسات التنمية

 
استدعت الثقافة لمكضكعات ة تطبيقية ىامة ماجدة صالح بأمثؿ. د.أخيرا جاء تعقيب أ

الديمكقراطية كعالقتيا بالثقافة،  فتطرقت ألمثمة عديدة مثؿ. كمداخؿ تحميميا في دراسات التنمية
عادة الحديث عف العكلمة، كتنمية المكارد البشرية، كالجندر، كالديف كاليكية كالتمايزات الثقافية، ك كا 
 .ستشراؽاال

 
   عبد الخبير عطا . د.أمف قمب مجاؿ العالقات الدكلية تحدث  الجمسة الخامسةكفي

عممية التأصيؿ : (دراسة في تطكر الحقؿ) البعد الديني في دراسة العالقات الدكلية: "تحت عنكاف
بيجت . د.كقاـ بالتعقيب عمى الكرقة أ". الحضارم لدكر البعد الديني في دراسة العالقات الدكلية

 .قرني
ىك محكر التحميؿ الثقافي الذم قدمو  -محاضرتوكما يتضح مف عنكاف –ككاف البعد الديني 

مف خالؿ  -عبد الخبير عطا . د.أ محاضرة فجاءت. عبد الخبير عطا لمعالقات الدكلية.د.أ
 مناىجو كمكضكعاتوتطكر بيف العمـ ببانتقاالت سريعة  -نماذج كأمثمة شديدة الثراء كالتنكع

شكالياتوبأحداثو الكاقع بيف ك كمنظكراتو الكبرل، فكرية كنظرية كبيف قراءة في أطركحات ، كا 
كدكر البعد  كبيف استشراؼ لمستقبؿ العالقات الدكلية ،البعد الديني في العالقات الدكليةاستدعت 

عمى نحك شكؿ بناء متكامؿ األركاف يرصد ، الديني عمى مستكل دراسة العالقات الدكلية ككاقعيا
 العالقات الدكلية تطكر عمـيرصد ك ،العالقات الدكليةكاقع د الديني في تجدد االىتماـ بدراسة البع

، كالنظر لمكاقع لمعمـ ككظيفتو أىمية ىذا البعد في النظريرصد نحك المزيد مف دراسة ىذا البعد، ك
الحضارم لمدراسة /التأصيؿ الثقافيتبرز أىمية يس فقط ؿجاءت دراستو ؿ، كمف ثـ كفيـ أحداثو

إسيامات المدرسة في  "المطمكبة النقمة المنيجية النكعية"إلحداث  القات الدكليةالعممية في الع
نما  / الثقافي التحميؿتقدـ نمكذجا لدراسة اتخذت مف ؿالمصرية كالعربية في العالقات الدكلية، كا 

/ ، مع التأكيد عمى أف التحميؿ الثقافيكاقع كنظريات العالقات الدكليةفي قراءة منيجا لؿالحضارم 
 .عمى المدخؿ أك المنظكر اإلسالمي لمعالقات الدكليةالحضارم في العالقات الدكلية ليس حكرا 
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لعالقات في اركز عمى المنظكر اإلسالمي ليبيجت قرني . د.تعقيب أفي المقابؿ جاء 
الدكلية، فبرزت مف تعقيبو مسألة المشترؾ اإلنساني، ككيؼ أف منظكر إسالمي لمعالقات الدكلية 

في العالقات الدكلية مشتركات عديدة االجتماعية لبنائية المدرسة اإلنجميزية كالمدرسة ا تجمعو مع
يـ كاألخالؽ كالديف إلى عمـ كممارسة الؽعكدة ال يجب أف يغفميا ىذا المنظكر في بحثو عف 

العالقات الدكلية؛ ىذا البحث الذم أصبح بمثابة سمة مف سمات عمـ العالقات الدكلية في 
بيجت قرني في تعقيبو عمى أىمية انفتاح . د.كمف ثـ فقد أكد أ .لراىنة مف تطكرهالمرحمة ا

منظكر إسالمي في العالقات الدكلية عمى ما بالعمـ مف إسيامات قائمة، دكف أف ينتقص ىذا مف 
حقو، بؿ مف قدرتو عمى تقديـ إسياـ متمايز يعبر عف خصكصيتو الحضارية كالمعرفية في ىذا 

  .مجاالت العمـك السياسية المجاؿ الياـ مف
في  paradigm shiftبأف التحكؿ المنظكرم  ابيجت قرني تصكر. د.فاستبطف حديث أ

العالقات الدكلية لصالح المزيد مف القيـ كاألخالؽ في ىذه العالقات لف يتحقؽ إال بتضافر 
.  الكاقعلمعمـ ك ة كالكضعيةبتحالؼ المنظكرات النقدية مف أجؿ فؾ أسر الكاقعي كأالجيكد 
 

الجمسة كيؼ أف الحديث عف مداخؿ التحميؿ الثقافي في دراسة في ىذه برز مف أىـ ما 
بؿ يستدعي منظكرات ، كحده منظكر حضارم إسالميال يستدعي الحديث عف العمـك السياسية 

كنشأ بعضيا خارج  مثؿ المدرسة النقدية كالبنائية، أخرل عديدة، نشأ الكثير منيا في الغرب
لكف عمى الرغـ مف أىمية ىذا . ثؿ المنظكرات الككنفكشية كالسيخية لمعالقات الدكليةالغرب ـ

تو التي يستمدىا خصكصي ذا المنظكرالمشترؾ بيف المنظكر اإلسالمي كمنظكرات أخرل يظؿ لو
كمداخمو المتميزة في النظر إلى الظاىرة االجتماعية ما بيف  مصادره ذات الطبيعة الخاصةمف 

ىذه الخصكصية التي تجعؿ لو الحؽ، بؿ كتجعؿ عميو كاجب . ة كالمقاصد الشرعيةالسنف اإلليي
. اإلدالء بدلكه في دراسة الظاىرة االجتماعية كمف ثـ الظاىرة السياسية

 
 د.مف جمسات السمينار خصصت لمجاؿ القانكف الدكلي، كقدـ فييا أ الجمسة السادسة .

حكؿ مداخؿ التحميؿ الثقافي في ثرية ركة مشت محاضرةعابديف عبد الحميد . محمد شكقي كد
. أحمد الرشيدم. د.أ محاضرةكتكلى التعقيب عمى اؿ. القانكف الدكلي

فمقد أكد . البد مف التكقؼ عندىاككاف لمطرح مف داخؿ مجاؿ القانكف الدكلي خصكصية 
القانكف عابديف عبد الحميد عمى أف البعد الثقافي لـ يغب أبدا عف . محمد شكقي كد. د.كؿ مف أ
حاضرا  البعد الثقافي فمقد كاف. فيك ليس بجديد كال حتى بمتجدد في دراسة القانكف الدكلي، الدكلي
تفسير قكاعده،  عندىك حاضر ، كىذا القانكف، كعند تطكر ىذا القانكفالصياغات األكلى ؿعند 

سألة عدـ كـ .المقدمة في ىذه الجمسة محاضرة، كىك ما ظير بكضكح مف اؿكعند تطبيقيا أيضا
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قيمي ألف القانكف الدكلي ىك تكاد تككف مسألة بدييية، عف القانكف الدكلي غياب البعد الثقافي 
 تجددتكازم بيف حالة مف اؿيـ كبيف الثقافة، كالدليؿ عمى ىذا كجكد كال انفصاؿ بيف الؽ ،بطبيعته

البعد بك البعد الدينيبقيمي كبالبعد اؿكتجدد االىتماـ االىتماـ بالبعد الثقافي في الدراسات السياسية 
.  الحضارم فييا، بكؿ ما تحممو ىذه األبعاد مف تداخؿ فيما بينيا

 
ظؿ بمعزؿ عف  -لعالقات الدكليةدراسة اكمجاؿ فرعي ؿ–فيؿ يعني ىذا أف القانكف الدكلي 

، أم أنو لـ يتأثر بحركة العمـ مف مرحمتو التقميدية إلى مرحمتو مراجعات حالة العمـ كتطكره
، عمى عكس ما سبؽ السمككية كالكضعية ثـ إلى مرحمتو ما بعد السمككية كما بعد الكضعية

مجاؿ دراسات الفكر كالنظرية السياسية كالنظـ السياسية كالعالقات  جمسات سابقة في رصده في
أكثر مف فالقانكف تأثر بتطكر حالة العمـ مف  ،نفيإجابة أكيدة باؿ محاضرةحممت اؿ؟ الدكلية
تباطا ارارتبط  انكف الدكلياالعتراؼ بالبعد الثقافي في الؽكلعؿ مف أبرز ىذه الزكايا أف  زاكية،
، كالجداؿ بيف منظكراتو مراحؿ تطكر العمـتبدؿ بتبدؿ  ؛ ذلؾ التعريؼ الذمالقيمتعريف ب كثيقا
ر يقطكأييما  ،إشكالية العالقة بيف القيمة كالكاقعفي كؿ مرحمة مف مراحؿ تطكر العمـ  تجمتؼ

لقانكف سادت النظرة ؿ السمككية كالمنياجية الكضعيةالمنظكرات ففي ظؿ سيادة . اآلخر كيحركو
ىك قانكف يمميو الكاقع بما يتيحو مف ؼ ر لمثقافة عميو،مأثتال  اكضعي اقانكفعمى اعتباره الدكلي 

 أف القيـ ، كعمى الرغـ مف أف القانكف الدكلي ىك قيمي الطابع، إاللدل الكاقعييف إمكانات فحسب
، الميبرالييف قيمي الطابعالقانكف الدكلي ىك لدل ك. كمف ثـ تتغير كتتبدؿ بتغيره ،ىي منتج لمكاقع

النظرة غمبة بحكـ –قيمو مشتركة بيف البشر كىي قيـ ما يحممو مف قيـ ىك قيـ عالمية، ؼ لكف
نما ىي تعبر بمكضك ،ال تحمؿ تحيزات -الطرح الميبرالي عمييا فيالكضعية  عية عف المشترؾ كا 
في العالقات الدكلية  كمابعد الحداثيةلكف مع بركز االتجاىات ما بعد الكضعية . اإلنساني
يثكر أصبح ، كمف ثـ القانكف الدكلي مكضعا لمشؾ مكضكعية كحياد كاتساؽكؿ مف  تأصبح

ع، فيك كلكنو ليس بالضركرة أخالقي الطاب ،القكؿ بأف القانكف الدكلي ىك بالتأكيد قيمي الطابع
طمعاتيا كليس مصالح الدكؿ الغربية بحاجة لممراجعة ليأخذ في االعتبار مصالح شعكب العالـ كت

كىي انتقادات جاءت ضمف ما جاءت بإعادة  .فحسب -التي ينتمي القانكف الدكلي إلييا ثقافيا–
لة حقكؽ األفراد كالجماعات، كمف ثـ ارتبطت في صمبيا بمسأ مكاجيةتقييـ لحقكؽ الدكؿ في 

   .مراجعة دكر البعد الثقافي في العالقات الدكلية
التي في القانكف الدكلي كدراسات المنظكر الحضارم بإشارة ىامة إلى  محاضرةاختتمت اؿك

أكدت عمى أىمية انفتاح مصادر القانكف الدكلي عمى قيـ كمبادئ الحضارات المختمفة، فالمطركح 
  .المشترؾ اإلنساني في القانكف الدكلي كمصداقية الحديث عف لحدكدىك إعادة قراءة 
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لية المشترؾ كاأحمد الرشيدم بمجمكعة مف المالحظات اليامة حكؿ إش. د.كجاء تعقيب أ
. الثقافي اإلنساني في مقابؿ الخصكصية الثقافية في القانكف الدكلي

 
 

: دراسات تطبيقية: يالثقافمداخل التحميل  :المحكر الثالث

 تمف تخصصات كاىتماماتطبيقية تنكيعات ثرية مف دراسات اشتمؿ ىذا المحكر عمى 
، كالعالقات الدكلية، كالسياسة الخارجية ،في مجاالت دراسات النظـ، كالفكر السياسيمختمفة 

ىذا المحكر الجمسات تضمف ك.  متعمقاحميالتإضافة ك -في مكضكعيامنيا كؿ -قدمت . ..إلخ
 .ةرالثانية عشالجمسة حتى كالسابعة مف الجمسة 

العامة حكؿ بمجمكعة مف المالحظات  بمكضكعاتيا اليامة كالمتنكعة كتركتنا ىذه الجمسات
: نذكر منيااستدعاء البعد الثقافي في الدراسات السياسية، 

، فيك تارة مختمفةأك مستكيات اتخذ صكرا  المحاضراتفي ىذه " الثقافي"،  كيؼ أف أكال
 كأالعربي  كأراب لتحميؿ الكاقع السياسي العالمي ، كتارة مدخؿ كاقتمكضكع لمدراسة في ذاتو

كتارة مدخؿ كاقتراب لرصد إمكانات التغيير الكامنة في الكاقع السياسي العالمي أك  المحمي،
عمى .. إلخخمفية لمبحث مسككت عنيا في عرض الباحث، ك كتارة رؤية لمعالـالعربي أك المحمي، 

كجمعت أكثر . ىائمة تثرم البحث العممي كتحدد كجيتو نحك يبرز ما بالتحميؿ الثقافي مف إمكانات
يسيف نمكذجا مف دراسة بيف مستكيات مختمفة مف التحميؿ الثقافي، فكانت دراسة األستاذ السيد 

–مف منيجية التحميؿ الثقافي مخرجا األستاذ يسيف كجعؿ ، كاضحا عمى ىذا النمط مف الدراسات
منظكر أكثر شمكلية كقدرة عمى أف "عف  -لى حد تعبيرهع–بالنسبة لمباحث الذم يبحث  -ال عائقا

. "يسع الحياة السياسية المعاصرة

 

أك تخصص  ف أغمب ىذه الدراسات كقعت في مساحة بينية بيف أكثر مف مجاؿإ ثانيا،
فجمعت دراسة األستاذ السيد يسيف بيف عمـ االجتماع كالنظـ كالعالقات الدكلية، كجمعت  ؛فرعي
عاصؼ بيات بيف عمـ . د.صفار بيف األدب كالفكر السياسي، كجمعت دراسة أمحمد . د.أدراسة 

كجمعت دراسة األستاذ سمير مرقس بيف الدراسات الدينية العالقات الدكلية، كالنظـ كاالجتماع 
ريياـ باىي بيف دراسات المرأة كنظرية . كجمعت دراسة دكالعالقات الدكلية كدراسات النظـ، 

عمـ االجتماع، كجمعت دراسة األستاذة داليا  بأصكليا فينظريات النقدية العالقات الدكلية كاؿ
رشدم بيف تحميؿ السياسة الخارجية كبيف دراسات النظـ، كجمعت دراسة األستاذة أميرة أبكسمرة 
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بيف نظرية العالقات الدكلية كالقانكف الدكلي كالنظرية السياسية، كأخيرا جمعت دراسة األستاذ ىشاـ 
.  كالدراسات اإلسالميةكالنظـ السياسية  القانكف الدكلي سميماف بيف

–إذا كانت البينية ىي خاصية مميزة لدراسات التحميؿ الثقافي : كمف ثـ نتساءؿ 
بمستكياتو، فيؿ ىي خاصية فريدة ال يتمتع بيا إال ىذا النكع مف الدراسات؟  أـ أف االنفتاح عمى 

كاقع اإلنساني المعاصر عمى الباحث ضركرة يممييا اؿ أضحىمعارؼ كتخصصات أخرل 
، كمف ثـ نككف بحاجة إلى إعادة النظر في معنى الحدكد التي تفصؿ عمـ السياسي كعمى غيره

حاجة عمـ السياسة إلى االنفتاح عمى تخصصات كحقكؿ ، كفي السياسة عف العمـك األخرل
 .  قومعرفية أخرل، لعمو يجد لدييا إجابات منيجية كمكضكعية عمى أسئمة تؤر

 

الحديث الذم جرل أحيانا في ىؿ : تدفع جمسات ىذا المحكر إلى تساؤؿ ىاـ، ثالثا
مداخالت الحضكر عمى مدار جمسات السمينار عف المبس أك الغمكض لدل باحث العمـك 

السياسية تجاه منياجية كاقترابات كأدكات التحميؿ الثقافي، ىؿ ىك بالفعؿ مردكد لضعؼ أك نقص 
مناىج في تنكع اؿكفرة كقدر كاضح مف اؿفي ظؿ –ة كاقتراباتيا كأدكاتيا، أـ أنو في ىذه المنياجي

ا إلى مردكدربما يككف  -مف جمسات المحكر الثالث برزكمداخؿ كمستكيات التحميؿ الثقافي 
خمقتيا ىيمنة النظرة الكضعية عمى العمـ بيف الباحث مف ناحية كبيف القيـ كالثقافة التي لغربة ا

لعقكد طكيمة حيث سيطر ير مادم في دراسة الظاىرة السياسية مف ناحية أخرل، ككؿ ما ىك غ
التكميـ كالقياس كالتجريب، كالبد سمككي عمى العمـك السياسية بأف العممية تعني  مكضع ىاجس

.  كفؽ تعريؼ ضيؽ لمعممية

 

 القيمي كالييكمي، كبيف، طرحت ىذه الجمسات عمى تنكعيا إشكالية العالقة بيف رابعا
ا مممح محاضراتيامف  محاضرةحممت كؿ  كما. ة الثقافة كقكة المادةالثقافي كالسياسي، كبيف قك

جدد، كمف حيث تكسيع " سياسييف"ف حيث االىتماـ بفاعميف مف مالمح إعادة تعريؼ السياسي، ـ
، كمف حيث الجمع بيف الداخمي كالخارجي، كبيف في إطار السياسي المكضكعات المبحكثةرقعة 
كمف حيث .. ك سياسي بالمعنى التقميدم لمسياسي كبيف ما ىك ثقافي، أك قيمي أك ديني، الخما ق

  ...، ، بعضيا نشأ خارج نطاؽ عمـ السياسةلتحميؿجديدة ؿ كأدكات مناىجاالستعانة ب

 

السمينار مف صعكبات في تعريؼ البعد  محاضراتتكقفت عنده ف ما نقكؿ، إ امان خت
قابمو تأكيد عمى ما بمداخؿ  سياسيةظيؼ منيجية تحميمو في الدراسات اؿالثقافي كتعييف حدكده كتك
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ثراء مف إمكانات لتعميؽ ستكياتيا ـبالتحميؿ الثقافي  الدراسات  تأصيؿؿالبحث السياسي ككا 
ية الثقافة كمداخؿ ـكعي بأهتنطمؽ مف منضبطة االجتياد لتقديـ دراسات عممية بقى مك، السياسية
في العمـك بمستكياتو التحميؿ الثقافي مف ييد بناء أكثر تكامال كأكثر تماسكا السبيؿ لتشىك  تحميميا

جديد يشؽ طريقو لبمكرة إسيامات العمـك السياسية في حقؿ معرفي السبيؿ  ىكالسياسية، بؿ كربما 
  .ىك حقؿ الدراسات الثقافية ؛إلى الكجكد

 

رئيس  –مصطفى عمكل / كراألخ االستاذ الدكت أكجو خالص الشكر كالتقدير إلى، كأخيرا
الذل تحمس لفكرة التعاكف بيف القسـ كبيف مركز الدراسات  –قسـ العمـك السياسية السابؽ 

كذلؾ أقدـ خالص . الحضارية لتنظيـ السمينار العممى لمقسـ، كىك تقميد األكؿ مف نكعو فى الكمية
لى تعاكنو الخالص في ع سيؼ الديف عبد الفتاح.د.أ العزيز األخ كالزميؿ شكرل كتقديرل إلى

كؿ مف شارؾ أجدد شكرم كتحياتي كتقديرم ؿك. كمحاكره السمينارمكضكعات خطط ـكضع 
بناء المعيديف كالمدرسيف المساعديف كأساتذة قسـ العمـك السياسية ، كلألكساىـ في أعماؿ السمينار

  .الذيف أثركا الجمسات بحضكرىـ كغيرىـ مف الحضكر الميتـ بالشأف الثقافي

 

لـ يكف ىذا الجيد العممى الممتد عبر عاميف دراسييف ليشيد إخراجو فى كتاب بدكف ك
فمقد تابعت أعماؿ التفريغ كالتحرير كالمراجعة . أميرة أبك سمرة. الجيد الدؤكب الذل بذلتو أ

عداده لمطباعة يسرا . كأ ،ىشاـ سميماف. ألكؿ مف  مكذلؾ أكجو شكر. النيائية لمنص كامالن كا 
ف مالسمينارات طكاؿ العاميف الدراسيسيبة أشرؼ الذيف ساعدكا في تنظيـ انعقاد ف .كأ ،طو

2008/2009 ،2009/2010 .
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