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التعريف بالكتاب
يحلل الكتاب الحوار ربي الثقافات يف وثائق سياسة التعليم األوروبية ،حيث عززت
األوروب) بنشاط سياسات لنشاء
عت الوطنية (مجلس أوروبا واالتحاد
المنظمات األوروبية ر
ري
ر
الثقاف ،ويقدم
الت قد ينطوي عليها التنوع
ي
مجتمعات شاملة ،كما شجعت االستجابة للتحديات ي
هذا الكتاب ر
ر
تتمت بالتنوع ،حيث توجد حاجة
اقتاحات
الت ر
ر
لتحسي سياسات التعليم يف أوروبا ي
ر
الثقاف والحوار البناء.
متايدة للتفاهم
ي
سع هذه المنظمات للتعامل مع
يستخدم المؤلفون تحليل المفاهيم للكشف عن كيفية ي
الحوار ربي الثقافات ،بالضافة إىل أهمية االختالفات الثقافية واللقاءات ربي الثقافات ،كما ينبع هذا
باحثي مختلفة تخصصاتهم ،حيث ساعدتهم خلفياتهم
الكتاب من التعاون المكثف ربي ثالثة
ر
األكاديمية المتباينة لتحليل وثائق سياسة التعليم األوروبية.
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الفت ،وثقافة األطفال،
ويسع الكتاب إىل الجمع ربي الدراسات الثقافية النقدية ،والتعليم ي
الثقاف ،وتحليل السياسات ،والدراسات األوربية .ويتكون الكتاب من
والبحث عن الهويات والتنوع
ي
 107صفحة مقسمة عىل  6فصول ،بالضافة إىل قائمة المراجع.
التال:
وكانت فصول الكتاب عىل النحو ي
الفصل األول والذي يمثل مقدمة الكتاب بعنوان :ما هو الحوار ربي الثقافات ولماذا هو مطلوب
يف أوروبا اليوم؟ يقدم المؤلفون يف هذا الفصل مفهوم الحوار ربي الثقافات وكيف تم استخدامه
ً
األوروب منذ أوائل عام  ،2000حيث يتم أوال استكشاف
كسياسة من قبل مجلس أوروبا واالتحاد
ري
العالقة الديالوجو (يقصد به الحوار ربي الثقافات) ربي الثقافات واالختالفات عن المفاهيم األخرى
ر
والت تمتد من االستيعاب إىل
المستخدمة بشكل شائع لوصف المواقف المختلفة يف إدارة التنوع ،ي
الثقاف ،ويتم وضع هذه المفاهيم المختلفة يف سياقها من
الثقاف إىل التبادل
التكامل ومن التعدد
ي
ي
خالل استكشاف التحوالت
السياس
األختة يف أوروبا وأثرها عىل المقاصد واألهداف والخطاب
ر
ي
ً
األوروب ،ثانيا يتم استعراض البحث السابق حول مفهوم الحوار ربي
لمجلس أوروبا واالتحاد
ري
السياس.
الثقافات ومناقشة نقد المفهوم ومعناه واستخداماته يف الخطاب
ي
الفصل ن
مفاهيم للحوار ربي الثقافات ،يف هذا الفصل يتم
الثاب بعنوان :البيانات واألساليب نهج
ي
ي
البناب حول المفاهيم وتوضيح كيف يتم االستفادة من ذلك يف تحليل المفاهيم
مناقشة المنظور
ي
األوروب يف وثائق سياسة التعليم الخاصة بهم ،يف هذا
المستخدمة من قبل مجلس أوروبا واالتحاد
ري
ً
المنظور ال تصف اللغة السياسية والوثائق الدارية واقع القضايا فحسب بل تشارك ايضا يف بنائها
السياس ،إىل
وصنع المعت ،كما يؤكد المؤلفون عىل أداء اللغة ويناقشون أهميتها بالنسبة للخطاب
ي
جانب األطر النظرية والمنهجية ،ويتم وصف البيانات وتوضيح بالتفصيل نوع وثائق سياسة
ً
التعليم ،كما يتم تقديم ايضا نظرة عامة عىل تطوير ومحتويات وأهداف سياسات التعليم األوروبية
بشكل عام ويتم مناقشة تحدياتها كأدوات " قانون مرن" ً
غت قابلة
بناء عىل توصيات وحوافز ر
للتنفيذ.
الفصل الثالث بعنوان :تعريفات وسياقات الحوار ربي الثقافات يف وثائق السياسة األوروبية ،ويتم
وضمت يف وثائق
يف هذا الفصل تحليل كيفية استخدام مفهوم الحوار ربي الثقافات بشكل رصي ح
ي
ً
ً
سياسة التعليم األوروبية .ويتم ذلك أوال باستكشاف كيف يتم التعامل مع المفهوم رصاحة يف
الوثائق وكيف يتم إنتاج معانيه فيما يتعلق بالمفاهيم والمصطلحات األخرى ،مثل الثقافة ،ر
والتاث
الثقاف ،والهوية ،واالندماج ،والتعاطف ،والتسامح ،والتعددية الثقافية ،والمواطنة ،والمشاركة،
ي
ً
ً
ر
الت تنقلها وثائق سياسة
والمسؤولية االجتماعية ،حيث ي
يوىل المؤلفون اهتماما خاصا بالقيم والمثل ي
ً
الموضوع لهذه المفاهيم وكيف
التعليم بشكل عام وهذه المفاهيم بشكل خاص ،ثانيا التداخل
ي
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الفصل الرابع بعنوان :تحليل الحوار ربي الثقافات من خالل الكثافات المفاهيمية ،يف هذا الفصل
يتم تمثيل المقاربة لتحليل "مدى عمق" المفاهيم ر
المتابطة يف وثائق سياسة التعليم األوروبية،
ر
الت تظهر فيها العديد من المفاهيم األساسية للحوار ربي الثقافات يف
حيث يتم فحص الحاالت ي
الوثائق يف نفس الوقت .يتم فحص أربعة مظاهر ثقافية أساسية وأربعة مقاطع أطول من وثائق
السياسة المختارة بمزيد من التفصيل ،وتتعامل الوثائق المختارة بشكل خاص مع التعددية اللغوية،
والهجرة ،وتعليم التاري خ ،والتعلم مدى الحياة.
الفصل الخامس بعنوان :البالغة المؤثرة والمفاهيم الثابتة يف وثائق سياسة التعليم األوروبية ،يتم
تفصيىل ،حيث تشكل
يف هذا الفصل تناول االبعاد العاطفية لوثائق سياسة التعليم األوروبية بشكل
ي
ً
ً
ر
الت نوقشت يف هذا الكتاب قمما عاطفية أو قمما بالغية تنقل فكرة
العديد من الكثافات التصورية ي
الحوار بي الثقافات – والقيم المرتبطة بها – بشكل ر
أكت فاعلية من تعريفات المفهوم وحدها.
ر
التأثت ،يتم تتبع التبادالت العاطفية للمثل والقيم يف وثائق سياسة التعليم
باالعتماد عىل نظريات
ر
وفحص نوع التأثتات والمدلوالت العاطفية ،ثم يتم ر
العاطف يف وثائق
اقتاح استخدام الخطاب
ر
ي
سياسة التعليم األوروبية لضفاء ر
الشعية عىل محاوالت الهيئات المكلفة تعزيز الحوار ربي
الثقافات.
الفصل السادس بعنوان :استنتاجات ر
لتحسي سياسات التعليم األوروبية ،يف الفصل
واقتاحات
ر
ً
الختام ،يتم جمع الحجج الرئيسية ونتائج البحث معا ،مع إبراز االختالفات والعالقات المتشابهة
ي
بي وثائق سياسة التعليم الصادرة عن االتحاد األوروب ومجلس أوروبا .كما يتم تقديم ر
اقتاحات
ر
ري
ر
الت تتناول الحوار ربي
ر
لتحسي سياسات التعليم المستقبلية ،حيث تعمل وثائق سياسة التعليم ي
التحت يف
الثقافات كمبادئ توجيهية مهمة للتصدي للعنرصية وكراهية األجانب وأشكال أخرى من
ر
ً
أوروبا؛ نظرا ألن السياسات تعمل كجهات فاعلة ،فمن األهمية بمكان أن تكون وثائق السياسة
ً
مصاغة جيدا من الناحية المفاهيمية وواضحة وتعكس مجتمعات اليوم.
ً
وختاما ،من خالل استعراضنا لكتاب الحوار ربي الثقافات يف سياسات التعليم األوروبية،
نستطيع نحن كمجتمعات عربية االستفادة منه ،مع الحرص عىل تكييفه مع بيئاتنا السالمية
والعربية ،حيث تناول الكتاب موضوع يف غاية األهمية وهو السياسة التعليمية ومدى أهمية أنها
ر
والعشين ،وإنها تكون ضد كافة اشكال
تكون مناسبة مع احتياجات المجتمع يف القرن الحادي
السالم الذي يحارب كافة أنواع العنرصية.
العنرصية ،وهذا يتفق مع ديننا
ي
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والتعبتات المفاهيمية المختلفة بشكل متبادل يف وثائق
يتم استخدام المفاهيم والمصطلحات
ر
السياسة.
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