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ان مً خُث اِخباس  ورلً اإلاخىظي،مىىلت حهذف هزا اإلالاٌ بلى البدث في ألابّاد ألامىُت لخشهت الخثاكف في 

، خاـت في ٌل الخىىس الشكٌّخبر اإلاذخل الثلافي  الخىىىلىجي الشاهً، و مي ؤخذ ألابّاد الهامت في كُاط ؤمً الذٌو

، خاـت وؤن اإلاخىظي ًمم ؤخشي كُمُتو التهذًذاث في ؤلاكلُم بمّىُاث زلافُت و اسجباه بّن الخدذًاث و 

ألاٌو كائم ِلى اِخباس خشهت الخثاكف  الخفىس  ،جفىسًٍ اظاظُحنفي رلً محزها بحن جماًضا زلافُا بحن لفخُه، و

ب الشئي  ت لذٌو اإلاخىظي لخلٍش الخّاون، في خحن ًلىم الخفىس و للخىاـل  الزي ًفط يلخىاس حشجُْ او فـش

هى الغالب ِلى ؤن خالت الالجيافا اإلاادي بحن لفتي اإلاخىظي ظخادي لهُمىت وشف واخذ )دٌو ؼماٌ و الثاوي 

ُفها هإخذ آلُاث اللىة الىاِمت، ما ًادي الخخماالث ـشاُ معخلبلُت في و اإلاخىظي( ِلى خشهت الخثاكف،  جٌى

 ؤلاكلُم. 

 .الفشاُ ؛مىىلت اإلاخىظي ؛ألامً ؛اللىة الىاِمت ؛الخثاكف الكلمات املفتاحية:
Abstract:  
This article investigates the security dimensions of acculturation in the 
Mediterranean region, in terms of perception of the cultural approach as one of the 
significant dimensions in measuring the state's security, particularly, under current 
digital and technological development, not to mention the way some challenges 
and threats in the region are related to cultural and value considerations. In this 
regard, two views have been singled out; the first is centered on deeming the 
acculturation as an opportunity for Mediterranean states to narrow visions and 
promote dialogue for better communication and cooperation, whereas the second 
is based on the state of physical imbalance between the two sides of the 
Mediterranean will result in the hegemony of one side (northern Mediterranean 
states) on acculturation. This latter shall be employed as a soft power mechanism, 
leading to potential conflict in the region in the years to come. 
Key words: Acculturation, soft power, security, Mediterranean region, conflict. 
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 قذمة:م

ً حغحرث الّذًذ مً كىاِذ الّالكاث الذولُت، ؤًً ؤـبذ الّالم  مْ مىلْ اللشن الخادي والّؽٍش

ت الفغحرة، فخّذدث الفىاِل واهدعبذ راث ألاهمُت مً خُ ث حجم الخإزحر، وهى ما ؤدي بلى جبلىس بمثابت اللٍش

، كفذ الخّامل ؤو مىاحهت ما ٌّشف بالخدذًاث ؤو  ؤهماه ظلىهُت مغاًشة وجبني ظُاظاث مخخلفت مً كبل الذٌو

ذ بلى تهذًذاث جمازلُت وؤخشي تهذًذاث ما فىق ال جمازلُت، ، تهذًذاث باألخشي التهذًذاث الجذًذة التي جفِش

الخامغ، ؤًً لم الشابْ و  ًِ ؤحُاٌ الفشاُ والخشوب، وبشوص ما ٌّشف بدشوب الجُلجمازلُت، هما هثر الخذًث 

، وبهما ـاسث  ت ؤو اللىة اإلاادًت الّامل الخاظم في الجزاِاث وبداسة الّالكاث بحن الذٌو حّذ اللىة الّعىٍش

آلاخش مً خالٌ وؽش الجزاِاث جإخز ؤبّاد مخّذدة في ملذمتها العُىشة ِلى اللىة الخىىىلىحُت، والخإزحر ِلى 

ت. مً هىا اهدعبذ الذساظاث اإلاشجبىت بالثلافت وما حّللذ به مً  زلافخً وكُمً الاحخماُِت وجفىساجً الفىٍش

ت والازيُت، ؤهمُت هبحرة في ألابدار العُاظُت والاظتراجُجُت لمً ما ِشف في  مفاهُم الخماسة، الخثاكف، الهٍى

 ِمت.ؤخذ ؤوحهها باللىة الىاِمت والخشب الىا

ففي خحن ؼيل الخذًث ًِ الثلافت في اللشون العابلت ؼإن احخماعي رو ؤبّاد ؤهتروبىلىحُت، ؤو 

خُت ت، ازىىغشافُت، ولخذ ما جاٍس ً وبذاًت اللشن  اللشن (، بال ؤهه مْ جهاًت  42ؿ.،2007وىػ ) ؤدبُت لغٍى الّؽٍش

ً ـاس ًىٍش لثلافت الؽّىب ِلى ؤجها ؤهثر مً مجشد د ساظاث ظىظُىلىحُت حّنى بالخّشف ِلى الخادي والّؽٍش

(، بل ـاسث حؽيل ؼإن ؤمني ًشجبي بالعُاظاث الخاسحُت  51ؿ.، 2006 ِمادآلاخش وفهم الزاث ) 

 واظتراجُجُاث الذٌو في ِالكاتها الذولُت، هىدُجت للخدٌى في مفاهُم ومىالُْ اللىة، ألامً، الفشاُ.

ن لفخُه جىُى خماسي وزلافي ظاهم في جيؽُي ةن ؤلاكلُم ًمم بحاإلاخىظي فوبالّىدة بلى خىك 

خُت وغحرها في ؤلاكلُم، فدىك اإلاخىظي ٌّخبر ؤخذ ؤهم سوافذ الفىش والفلعفت  الخشهت ألادبُت والفىُت والخاٍس

ىسة خُت ججعذ لخشهت الخثاكف بحن لفخحن مخماًضجحن وبلى خذ ما  خ، ـو ومّبر للخماساث ِلى مش الخاٍس

مي الخُاة الاحخماُِت، اليعم الفىشي والذًني، ما ؤدي بلى وؽاه هثُف في خىك مخخلفخحن مً خُث اللُم، ه

خ ًِ خشوب ـلُبُت ال حّبر ًِ خشوب ؤسك وزشوة فلي، وبهما ؤهثر  اإلاخىظي كذًما وخذًثا، ؤًً ٌؽهذ الخاٍس

لائذ، هىدُجت لفذ امخذاد الخماسة الاظالمُت الى ِذًذ الذٌو ألاوسوبُ ت، وخالُا مً رلً هي خشوب زلافت ِو

.  خالت الاهجزاب اججاه الىمىرج الغشبي وؤهماه الهجشة، وبشوص ؤهمُت اللُم واإلاّاًحر في سظم ظُاظاث الذٌو

ت البىائُت  ً لمً ما ٌّشف بالىٍٍش هزا الىاكْ ًترحمه جفىس هٍشي بشص بنهاًت اللشن الّؽٍش

Constructivism Theory ( في الّالكاث الذولُتOnuf, A.Wendt, Adler and Checkel, Katzenstein ؤًً ٌّخبر )

ش الخّاون الذولي، وفي هزا ؤلاواس بشص مفهىم  ت والثلافُت مهمت لخىٍى مىٍشو هزا الاججاه ؤن الّىامل اإلاُّاٍس

اث اإلاؽترهت ) فدىي  ت"، ِالوة ِلى رلً كذ ٌّخمذ الخغُحر العلمي ِلى جىمُت الثلت اإلاخبادلت والهٍى "اللىة اإلاُّاٍس

ملُاث الخيؽئت الاحخماُِت والخىىساث اإلااظعُت اإلاؽترهتالخثاكف(،   & Adler) مً خالٌ اإلاّامالث ِو

Crowford 2002,p.03)  

هىخغخىن لت ؤوشوخت ـذام الخماساث لبال ؤهه في العىىاث ألاخحرة وفي ٌل اهدؽاس ؤفياس ِلى ؼاو

وسبىها بثلافت ودًً دٌو المفت جىامي جُاس الُمحن اإلاخىشف في ؤوسوبا، هاهًُ ًِ جفش ي ٌاهشة ؤلاسهاب و 

الجىىبُت مً اإلاخىظي، ؤدي رلً لّىدة الخذًث ًِ خشهت الخثاكف في اإلاخىظي التي جبلىسث في مدىسًٍ 

 مخّاهعحن هما: 
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: مً الؽماٌ باججاه الجىىب: ؤًً حّمل دٌو  ِلى فشك زلافتها ووؽشها ِبر ؽماٌ الاإلادىس ألاٌو

اظخّماسها لذٌو المفت الجىىبُت مً اإلاخىظي في وؽش زلافتها،  وظائل اللىة الىاِمت، واظخغالٌ ظىىاث

ت هُمىتها وظُىشتها ِلى وبالخالي لمان اظخ  اإلاىىلت.مشاٍس

اإلادىس الثاوي: مً الجىىب هدى الؽماٌ: ًخجعذ في خشهت الهجشة والتي ـاسث حؽيل باليعبت لذٌو  

بئا ؤمىُا، مً ؼإهه ؤن حهذد الثلافت ت ألاوسوبُت خعب وحهت هٍش الُمحن  ؼماٌ اإلاخىظي تهذًذا ِو والهٍى

اإلاخىشف، بال ؤهه خعب البّن فالهجشة ًمىً اِخباسها آلُت للخثاكف بحن ؼّىب لفتي اإلاخىظي ومً زم 

 الخخفُف مً خذة الاخخلان اإلاجخمعي الزي جشاهً ِلُه جُاساث الُمحن اإلاخىشف في ؤوسوبا.

ث اهففالُت ِلى لفتي اإلاخىظي، جداٌو بزباث وما صاد مً كىة الخفىس ألاٌو بشوص دِىاث وخشوا

راتها ؤمام آلاخش، ملابل الخاحت ألامىُت لذٌو اإلاخىظي للخفاً ِلى الىخذة والاظخلشاس، خاـت بّذ ألاخذار 

الخشان الّشبي، وما اكترن بها مً جدىالث ظُاظُت وؤمىُت بواس ما ِشف بالتي ؼهذتها ِذد مً الذٌو الّشبُت في 

اسث جبدث وؤخشي زلافُت ا حخماُِت، ؤًً جدشسث اإلاجخمّاث مً هُمىت الثلافت الىاخذة والفىش الىاخذ، ـو

 ؤهثر ًِ راتها، وهى ما ًمْ الّالكاث بحن لفتي اإلاخىظي ؤمام خُاس الفشاُ.

 اهىالكا مما جلذم هىشح بؼيالُت الىسكت البدثُت التي هىحضها في العااٌ اإلاشهضي الخالي:

ؤدواث اللىة الىاِمت لذٌو اإلاخىظي للهُمىت والعُىشة، ومً زم ظببا  هل حّذ خشهت الخثاكف ؤخذ

ب الشئي وحشجُْ ِالكاث حّاوهُت في ؤلاكلُم؟  في جزهُت ـشاِاث في اإلاخىظي، ؤم ؤجها ظخيىن ظببا في جلٍش

 إلاّالجت اؼيالُت البدث جم اكتراح فشلُاث هىسدها هما ًلي:

 ت ًجّل منها ؤخذ آلُاث اللىة الىاِمت.اسجباه ٌاهشة الخثاكف بمفالر الذٌو العُاظُ -

 الّالكاث اإلاجخمُّت والثلافُت بحن الؽّىب هي اإلاجعذ الخلُلي لخشهت الخثاكف. -

 جشجبي خشهت الخثاكف في اإلاخىظي بالّالكاث اإلاادًت بحن لفخُه.  -

خماد ِلى اإلاداوس الخالُت:  إلاّالجت اإلاىلُى ظِخم الِا

 واكْ خشهت الخثاكف في اإلاخىظي  -

 اد ألامىُت لخشهت الخثاكف: ؤداة اللىة الىاِمت للذٌو  ألابّ -

 مفهىم اللىة الىاِمت -

 ألامً والثلافت -

 الذٌو اإلاخىظىُت لمً جفاِالث هاِمت هألُت كفالخثا -

خي وجلاسب حغشافي -  ِالكت الخثاكف بالفشاُ في اإلاخىظي: مىسور جاٍس

 ؤبّاد ـّىد الُمحن اإلاخىشف ِلى خشهت الخثاكف في اإلاخىظي -

 الخثاكف للهجشة في اإلاخىظي ؤبّاد -
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  واقع حزكة التثاقف في املتوسط -1

ت التي حؽهذها  ِشد، جبّا للخدىالث اإلادعاِس
َّ
شاث بؽيل ُمى حّشف الّذًذ مً اإلافاهُم حغحراث وجدٍى

مخخلف البنى وألاوعاق، فما وان مّىى معبم وخلُلت مثبخت ظابلا، كذ ًيىن الُىم ظببا وحيها للجذٌ وبِادة 

هزا ؤظاط التراهم اإلاّشفي وحؽيل الجماِاث الّلمُت، خعب ما ؤؼاس بلُه الباخث جىماط وىن مً الىٍش، و 

 (. 70-57، ؿ .ؿ. 2003) وىن  الّلمُتخالٌ هخابه بيُت الثىساث 

ت للّلل ؤلاوعاوي، وهى ما ًيخج لىا مّاسف مخجذدة ودوسٍت  فالىلذ وبِادة البىاء والبدث مً الخفائق الجىهٍش

ة، والثلافت باِخباسها مفهىما احخماُِا بالذسحت ألاولى، فلذ وان ِشلت للّذًذ مً الخدىالث التي بفىسة معخمش 

مْ جىامي الهجشة و  ؤفشصث مفاهُم حذًذة، بّمها ًشجبي بها مباؼشة وؤخشي جخلاوْ مّها في مالمذ ِذًذة.

مفاهُم مً كبُل: الثىائُت الّاإلاُت وجذاخل كماًا الّالكاث الذولُت، بلى حاهب بشوص فىاِل حذًذة بشصث 

وخالُا  globalizationالّىإلات  integrationالخيامل  multiculturalismالخّذد الثلافي  biculturalismالثلافُت 

 وولها مفاهُم حعخخذم هبذًل ؤو مشادف للخثاكف، فما هى الخثاكف؟. regionalismؤلاكلُمُت 

 ألاهتربىلىحُحن كبل مً 1880 ظىت ماظخخذ الخثاكف مفىلر ؤن بلى الىخاباث بّن حؽحر

ىُحن، يي اإلاىدؽف مْ ألامٍش  جدىالث ًِ للخّبحر اظخخذمه الزي   ”John Wesley Powell   “1834_1902 ألامٍش

ً وجفىحر مِّؽت همي يي، باإلاجخمْ اجفالهم ِىذ اإلاهاحٍش ٌ  وىس  1883 ظىت وفي ألامٍش شفه اإلافهىم باو  بإهه ِو

 .)https://bit.ly/2QdnMJY (الثلافُت ِبر اإلاداواة ًِ الىاحمت الىفعُت الخغحراث بلى ٌؽحر

واكْ بسادي ًفشله الخّاٌؾ ؤلاوعاوي، هاجج ًِ وعي معبم بىحىد اخخالف وجماًض بحن  الخثاكفف

ذفُلذ لُيخىن  ّخبر ول مً ٍس ؤٌو مً  Herskovitsىفُدغ و هحرو Redfield, Lintonزلافاث الؽّىب وألامم، َو

فا  جلً الّلُذة ؤو الٍىاهش التي جيخج ِىذما جخىاـل  " )https://bit.ly/2Rbd3Rc (إهه:ب للخثاكفكذما حٍّش

اث مً ألافشاد روي الثلافاث اإلاخخلفت بؽيل مباؼش ومعخمش، مْ حغُحراث الخلت في ؤهماه الثلافت  مجمِى

خحن ؤو وليهما" لُت ألي مً اإلاجمِى شف وىظخا ، ألـا  ,Sam & Berry 2010ِملُت الخثاكف ِلى ؤجها ) Costaِو

p.473  خُت اث ؤو ألافشاد مً مخخلف العُاكاث الاحخماُِت والخاٍس ( : "ِملُت الخغُحر ِىذما جخىاـل اإلاجمِى

خلم دًىامُامستمز، بؽيل  لُت ٍو اث مما ًازش ِلى ؤهماه الثلافت ألـا ث كىة حذًذة للجمُْ، وبحن اإلاجمِى

 .(Saadia 2012 ,p.08وألافشاد اإلاّىُحن") 

اث ِذًذة مْ بّمهم البّن بؽيل دائم وججشبت حغُحراث  ففي ِالم حعىده الّىإلات جخىاـل مجمِى

اث مخخلفت زلافُا حعمى جثاكف   Julián )هفعُت احخماُِت، هزه الخغُحراث التي جيخج ؤزىاء الاجفاٌ بحن مجمِى

2017, p.125) وبزا فالخثاكف ًىىبم ِلى ألافشاد الزًً ٌِّؽىن في مجخمّاث غحر اإلايان الزي ولذو فُه مثل .

اث التي حّشك ؤظالفها إلخماِهم غحر الىىعي في  ً، الالحئحن ووالبي اللجىء، وال ًىىبم ِلى اإلاجمِى اإلاهاحٍش

لُحن، ؤو ألافشاد الزًً جم حل ىُحن ألـا ب ؤظالفهم بلى الىالًاث اإلاخدذة مثال باللىة ؤسلهم، مثل ألامٍش

ىُحن ألافاسكت  . ومثل هزا اللٌى ًاهذ ِلى ؤن الخثاكف هى فّل ) /3759stghttps://bit.ly (وؤلاخماُ، مثل ألامٍش

اث التي كذ جىجش ًِ الجهل مداًذ مً الخّاسف والخىاـل في بواس وعبُت زلافُت الهذف منها جفادي الخالف

ت ) لبُىك  ت ؤو مىاحهاث بحن الجماِاث البؽٍش  (.562 ؿ. ،2019اإلاخبادٌ، اإلاادي لفشاِاث فىٍش

https://bit.ly/2QdnMJY
https://bit.ly/2Rbd3Rc
https://bit.ly/3759stg
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ُت خُاة  وبىاء ِلى رلً فةن الاجفاٌ الثلافي بحن ؤفشاد ؤو حماِاث مخباًىت زلافُا ًازش ِلى هِى

ل الخىُف مْ الىاكْ الاحخماعي والثلافي الجذًذ ألافشاد، خُث ًجب ؤن جخغحر اظتراجُجُاث الخىُف لذحهم مً ؤح

مً خىلهم. وفي هزا الؽإن وحذث همارج ِذًذة مفعشة لذسحت واججاه هزا الخىُف، خُث كذم غىسدن 

Gordan  ؤًً اكترح همىرج الخثاكف ؤخادي الاججاه، فُما بّذ خلق 1964ؤٌو همىرج لّملُاث الخثاكف ِام ،

ت اإلاهاحشة Berry (1974 ،1980 ،1984 )بحري  بلى ؤن الخثاكف ِملُت زىائُت ألابّاد جخذاخل فيها زلافت اإلاجمِى

لُحن، وبزا ؤزبذ ؤن البّذًً )الخفاً ِلى اللُم الثلافُت الخاـت به، ومؽاسهخه في  وزلافت العيان ألـا

مىً دمجهما، والخلا ) ت1990اإلاجخمْ اإلامُف( معخلالن ٍو اإلاهُمىت(  ( ؤدسن بحري ؤن اإلاجخمْ اإلامُف )اإلاجمِى

عُىش ِليها( بلى خذ هبحر ؤو ؤكل ٌُ ت التي  ت اإلاهاحشة )اإلاجمِى لُه ، هى الزي ًفشك خفائفه ِلى اإلاجمِى ِو

اظتراجُجُاث الخثاكف  ،فدعب بحري همىرج الخثاكف ًخيىن مً زالزت ِىاـش هي: جفمُالث ؤو مىاكف الخثاكف

ؤي معخىي الفّىبت التي ًىاحهها ألافشاد  acculturative stressؤو حغُحراث مدذدة في العلىن، الاحهاد الخثاكفي 

 .(Julián, p. 125)في الخّامل مْ اإلاىكف في اإلاجخمْ الجذًذ 

ت مً ِذمه في اإلاجخمْ اإلامُف ًىشح اظتراجُجُاث هي: بما الاهذماج  بن خُاس الخفاً ِلى الهٍى

integration (  ت الثلافُت الشخفُت وجفبذ في راث (، ؤو  اإلامُفالىكذ حضء مً اإلاجخمْ الخفاً ِلى الهٍى

ت الثلافُت لؤلـل والاهممام بلى اإلاجخمْ assimilation الاظدُّاب  (، ؤو خُاس  اإلامُف)جفمُل الخخلي ًِ الهٍى

ت وجلالُذ مجخمْ  separationالففل  )ٌؽحر بلى ِذم وحىد ِالكت مْ اإلاجخمْ اإلامُف، والخفاً ِلى هٍى

الخىاـل الثلافي والىفس ي مْ ول مً مجخمْ اإلايؽإ واإلاجخمْ  ) marginalizationاإلايؽإ(، وؤخحرا التهمِؾ 

ٌى بلى ؤن ًفبذ حضء مً هزا ألاخحر(    .( Julián, p.126)اإلامُف، مْ جلُُذ الـى

فاث والخفيُفاث ًبذو وهإن الخثاكف ًيىن بهجشة شخق ؤو حماِت واخخالوها  مً خالٌ هزه الخٍّش

خفىس وان صخُدا لىكذ ما، بال ؤهه مْ الثىسة الشكمُت الشاهىت وجىفش خذمت باإلاجخمْ اإلامُف، سبما هزا ال

الاهترهِذ والهىاجف الىلالت الزهُت وألالىاح الشكمُت، ؤـبذ فّل الخثاكف ممىىا، ختى وبن لم ًىً هىان 

اث حذًذة للخثاكف، خُث ؤن الفشد  الخىلل اإلاادي للفشد، وهزا ما خلم ؤبّادا وبن صر الخّبحر همارج ومعخٍى

وهدُجت لخإزشه بثلافت ؤخشي غحر جلً العائذة في مجخمّه، ًجّله ٌِّؾ لمً ؤخذ خُاساث الخىُف الثلافي 

ت مْ  مً بكلُم آلخش.لم ًيخلل مادًا ختى وبن  اإلازوىسة آهفا هزا الخفىس ًشبي بحن الخثاكف هٍاهشة مُّاٍس

 واكْ الخثاكف في اإلاخىظي؟  الىاكْ اإلاادي للمجخمّاث وىاكْ اكخفادي، ومً هىا هدعاءٌ ًِ 

ت وكاهشة ِلى  ت وغاٍص ت ؤو معخلٍى ًخفىس البّن ؤن الخثاكف في اإلاخىظي هى مً باب جإزحر زلافت كٍى

ت في بلذان الؽماٌ ِلى  زلافت لُّفت ؤو معخمّفت ومغضوة وملهىسة، وهي خاٌ الثلافت الغشبُت الاظخّماٍس

وفي هزا الاججاه ًمىً  .( /38qo8mThttps://bit.ly لجىىب )الثلافاث اللىمُت والىوىُت اإلادلُت في بلذان ا

ومىه ، ( 505،ؿ.2014ابً خلذون  )الخذجج بملىلت ابً خلذون الؽهحرة: "اإلاغلىب مىلْ بخللُذ الغالب"

ىي، ماكخت جخمْ إلاىىم فالخثاكف الزي ٌؽحر بلى جشاحْ زلافت المُّف ملابل هُمىت زلافت الىشف ألاك

الخفىق اإلاادي، وفي هزا الفذد ًمىً الخمُحز بحن الخثاكف واإلاثاكفت، فهزه ألاخحرة جلىم ِلى الاخترام والدعامذ 

ُت آلاخش واخخالفه، في خحن ؤن الخثاكف ًدمل في وُاجه الشغبت في مدى آلاخش، وفشك  تراف بخفـى والِا

م بحن اإلافىلخحن ًفبذ الخثاكف ؤكشب بلى  ) https://bit.ly/2wEeakN (ِلُهالخبُّت  ومىه برا ؤخزها بهزا الخفٍش

ؤن ًيىن ظُاظت مخبّت مً كبل الذٌو هإخذ آلالُاث لخىفُز ظُاظاتهم الخاسحُت، ؤهثر مىه مىفز لخّاسف 

 الؽّىب وجالكدها الثلافي.

https://bit.ly/38qo8mT
https://bit.ly/2wEeakN
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تؤغلبها واهذ كىي  اإلاخىظي في ظُاظاتها الثلافُت )فما اهخهجخه دٌو المفت الؽمالُت مً   اظخّماٍس

َمَشة ( اججاه دٌو حىىب اإلاخىظي ) ّْ َ
( هى هُى مً الخثاكف اإلابرمج له مً كبل هزه الذٌو لممان  دٌو ُمعخ

ت هفىرها في ؤلاكلُم، وما ظاِذ ِلى رلً بعجاب واهبهاس ؼّىب المفت الجىىبُت مً اإلاخىظي بالثلافت  اظخمشاٍس

ما حّل مً هزه الذٌو في خالت اإلاخللي، بال ؤهه مْ مىحاث الهجشة بؽليها ،  -ألاوسوبُت-الخماسة الغشبُت و 

ؽشعي ـاس ًىشح هثحرا مىلُى الخثاكف في المفت الؽمالُت مً اإلاخىظي، بدىم اخخاله الالؽشعي وغحر 

ً مً دٌو حىىب اإلاخىظي باإلاجخمّاث ألاوسوبُت، م ا ؤدي لخلم همي حذًذ مً حماِت واظّت مً اإلاهاحٍش

خحن.  لُت للمجمِى  الثلافت في هزه اإلاجخمّاث مغاًشة ًِ الثلافت ألـا

لىً سغم رلً ًبلى الخبادٌ الثلافي ِبر لفتي اإلاخىظي جبادٌ غحر مخيافئ بحن زلافت غشبُت مخلذمت 

خُت ه ي راتها، ما ًجّل مً الغضو جمخلً بمياهُاث واظّت، ملابل زلافاث جللُذًت ال جضاٌ ؤدواتها اإلاىسوزت الخاٍس

(، خاـت وؤن مٍّم دٌو حىىب اإلاخىظي حؽهذ  289ؿ.، 2006ِماد )  والخبُّت الثلافُت خاـل هزه الّالكت

اًت ألاظشة، ما ًادي بلى ظهىلت الخإزش بالثلافت الغشبُت وما ، جشاحّا في كىاعي الخّلُم بجمُْ فشوِه وهزا ِس

له  وحّمل ِلى الخفاً ِلى مىسوثها الثلافي  - تؤوسوبُ –ًاهذ رلً وحىد ظُاظاث غشبُت  مداولت وؽشه وحعٍى

َمَمً مؽشوُ الؽشاهت ألاوسوبُت اإلاخىظىُت بىذ معخلل خٌى البّذ الثلافي جخلخق 
َ
هىمىرج في اإلاخىظي، بر ج

تراف بإن جلالُذ الثلافت والخماسة في خىك اإلاخىظي، والخىا س بحن دًباحخه واآلحي: "ؤن اإلاؽاسهحن ًىشسون الِا

ب بحن الؽّىب وحشجُْ  هزه الثلافاث، والخبادٌ ِلى ـُّذ ؤلاوعاوي والخىىىلىجي والّلمي، جمثل لشوسة للخلٍش

دسان اإلاخبادٌ بُنهم، وافلىا ِلى بكامت ؼشاهت في الؽئىن الثلافُت والاحخماُِت الخفاهم بُنهم وجدعحن ؤلا 

 . ( https://bit.ly/2l9H86f   )وؤلاوعاهُت" 

هزا الىق ٌّىغ الشئٍت الثلافُت لؤلوسوبُحن في ِالكتهم بباقي دٌو اإلاخىظي، مً مىىلم جىظْ 

مفهىم ألامً والتهذًذ في ألاحىذة ألاوسوبُت، هاهًُ ًِ بشوص اإلاخغحر الثلافي همفذس مً مفادس الفشاُ ؤم 

ً اللىي ِلى همي الخفاِالث الثلافُت العائذ بحن  الخّاون في ؤدبُاث اإلاّشفت العُاظُت، وهٍشتها لخإزحر مىاٍص

وهىا واهذ ؤهثر اإلابادساث الثلافُت ، ( https://bit.ly/2l9H86f جثاكف، هلل، فشك، اظدُّاب ؤو اهذماج وغحرها )

لمً مخخلف مبادساث  لافاث والخماساث وألادًان،في اإلاخىظي ؤوسوبُت، مً خالٌ دِم مبادساث الخىاس بحن الث

الخّاون والؽشاهت بحن لفتي اإلاخىظي )اِالن بشؼلىهت، الؽشاهت ألاوسومخىظىُت، ظُاظت الجىاس ألاوسوبُت، 

اإلاخىظىُت لخىاس الثلافاث، بلافت -التي جيللذ في النهاًت بةوؽاء اإلااظعت ألاوسوبُت والاجداد مً ؤحل اإلاخىظي( 

 Medومؽشوُ مُذ مُذًا  Med campusمؽشوِاث مؽترهت للخّاون الثلافي مثل: مؽشوُ مُذ وامبغ بلى بكامت 

media  وجمبِغTempus )  https://bit.ly/2l9H86f (  . 

   ألابعاد ألامنية لحزكة التثاقف: أداة القوة الناعمة للذول  -2

 مفهوم القوة الناعمة .2-1

ر اللىة في الّالكاث الذولُت اإلادشن ألاظاس ي الزي جخدذد ِلى ؤظاظه هىاق ظلىن الذولت حّخب

وحجم جإزحرها، وبىاء ِلُه بشصث الّذًذ مً الخفيُفاث لللىي فىلٌى كىي ـغشي، كىي مخىظىت وؤخشي 

الاخخالف في ِاإلاُت وؤخشي بكلُمُت، وهزا الخماًض هاجج ًِ  - دولُتٍِمى، هما هلٌى كىة كىي كلت  و ،هبري 

 ؤخشي.ٌُف اللىة مً حهت الخمىً مً ملىماث اللىة مً حهت واللذسة ِلى جى 

https://bit.ly/2l9H86f
https://bit.ly/2l9H86f
https://bit.ly/2l9H86f


 لبنى حفاؿ و شخماه مشاد                  "ألابعاد  ألامنية لحزكة التثاقف بين ضفتي املتوسط"

 

 271 -250/ ص: 2020 / جويلية02العذد / 00املجلذ          الجزائزية لألمن والتنمية      املجلة  265

 

مادًت وؤخشي ومً هىا ًيىن الخذًث ًِ مفادس اللىة في الّالكاث الذولُت، والتي جىحى بلى مفادس 

ٌ مادًت، ؤًً كُمُت ؤو غحر  ت وختى الاكخفادًت  : ًىذسج لمً الفىف ألاو مخخلف  ومجمُى اللذساث الّعىٍش

ّخبر هزا الىمي  ألاخشي،لىت لها وغحرها مً الذٌو اإلاىاسد اإلاادًت التي مً ؼإجها ؤن جخلم فاسكا بحن الذولت اإلاا َو

.سا هاما في كُاط كىة وهفىر مفذمً اللىة   الذٌو

، فبذال مً العُىشة Soft Powerؤو الىاِمت  اللُىتبال ؤهه مْ جهاًت اللشن اإلااض ي بشصث ؤهمُت اللىة 

ت اإلايلفت ِب ل ألامذ، ؤـبدذ الخدشواث جذاس ِبر ؼبياث  ور الخشوب الّعىٍش الّمل الذًبلىماس ي الشظمي الىٍى

احخماُِت جىاـلُت مؽيلت مً ؤبىاء الذٌو اإلاعتهذفت بّذما جم حغزًتها بإفياس واهماه ظلىهُت وؤخشي زلافُت، 

 (.20ؿ،2018خعً ) الخاج  .وكُمهوكُم مّشفُت وؤخالكُت جخذم الىشف ألاكذس ِلى وؽش زلافخه 

لفذ  خعب ما حاء به حىصٍف هاي في هخابه اإلاىظىم بـ: "اللىة الىاِمت": "بجها اللذسة ِلى  للىة الىاِمتابٍو

م الجاربُت بذال مً ؤلاسغام ودفْ ألامىاٌ، فهي جيؽإ مً حاربُت زلافت بلذ ما،  ذ ًِ وٍش الخفٌى ِلى ما جٍش

وهي ال حؽحر بلى ؤلاكىاُ وكىة الدجت وبن واهذ جخممىه وبهما  ،( 12،ؿ.2007،هاي )ومثله العُاظت وظُاظاجه"

ومثل هزا الخفىس الفىشي ًلىدها بلى فىشة باسي بىصان  ،( 26 ؿ.) هاي، لئلرِاناللذسة ِلى الجزب اإلاادي 

ا ال وما صاد مً فّالُت هزه اللىة وىجه، بؽإن دوس وُف الفذاكت والّذاوة في سظم مجشي الّالكاث الذولُت

ال جخمْ للىاِذ اللاهىن الذولي والاجفاكُاث الذولُت، بر ًمىً  وجدخاج للىىاث الاجفاٌ الشظمي لخفُّلها 

، جىلل الخجاس، جىلل الىالب، - خيىمُتالغحر  - شظمُتالغحر  اللىىاث رلًجفُّلها ِبر مخخلف اللىىاث بما في 

الم ودوس   الخ. ... العِىماوظائل ؤلِا

ف سوبشث  يي )وفي حٍّش ( لللىة الىاِمت هي: "اللذسة ِلى  2011 -2006 غُدغ وصٍش الذفاُ ألامٍش

 .( 33 ؿ. ) الخاج خعً، " جدذًذ وجىحُه العلىن بذال مً فشك ؤلاسادة

ً بظُمىهض فاِخبرث اللىة الىاِمت  ؤما آها إجها: "الجُل والىمي الشابْ مً خشوب اإلاعخلبل، بالىٍش بلى جبذٌ مىاٍص

ت الخللُذًت، وفؽل همي خشب اإلاذن، وهمي ميافدت الخمشد، وجخمحز بإجها حعتهذف العُىشة  الخشوب الّعىٍش

ملُاث اإلاّلىماث والخالِب باإلا فاهُم ِلى الىاط، مً خالٌ الذبلىماظُت الّامت والاجفاالث الاظتراجُجُت ِو

ت واظخخذام ظالح الجى، وغحرها  ، بُّذا ًِ اخخالٌ وجذمحر اإلاذن،واإلاؽاِش ومهاحمت اإلاىاكْ واللىاِذ الّعىٍش

 . ( 33 ؿ. ) الخاج خعً، مً ألاظلخت"

ف ألاخحر ًلىدها بلى لشوسة الففل في خشهت الخثاكف التي ججشي ِلى اإلاعخىي الّالمي، فلذ جيىن  الخٍّش

ف باآلها اليؽاواث الثلافُت ال ب زلافاث الؽّىب مً بّمها البّن، والخٍّش تي تهذف في ٌاهشها بلى جلٍش

ٌ والخّشف ِلى آلاخش، هي مً كبُل الٍاهش الزي ًخفي اظتراجُجُاث  تهذف في الخلُلت لخدلُم ؤغشاك  ،دو

 ومفالر ظُاظُت وجىظُْ الىفىر والععي للعُىشة.

ً مىاسد اللىة الىاِمت خعب جفىس حىصٍف هاي جى ً، ِو دفش في: زلافت البلذ ومذي حاربُتها لآلخٍش

ظُاظاث البلذ الخاسحُت ِىذما ًشاها آلاخشون  ،كُم البلذ العُاظُت ومذي ؤلاخالؿ في جىبُلها داخلُا وخاسحُا

ت ؤخالكُت ، لىً العااٌ الزي ًىشح هفعه، هل هىان ( 21،ؿ.2019) مّىك مؽشوِت وراث ظلىت مّىٍى

ت غحر مخىي لها، و بحن العُاظت الثلافُت جىاظم بحن دوس الؽّىب في وؽ لت ِفٍى ش زلافتها التي جخم ِادة بىٍش
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بمفلخت الذٌو بالذسحت ألاولى، مً خالٌ التروٍج ألهماه  توفم جفىس ظُاس ي مّحن مشجبىهي  للذٌو التي 

 ى وؽش زلافتها.مجخمْ الذولت الّاملت ِلافشاد ظلىهُت و ؤخشي كُمُت، كذ ال جيىن مخبىاة بالمشوسة لذي غالبُت 

فالخثاكف ًمىً ؤن ًيىن هدُجت للّالكاث اإلاجخمُّت الّاإلاُت، هما ًمىً ؤن ًيىن  ما جلذموبىاء ِلى 

في بواس ما ، .... ِلميحّاون  وهدُجت لعُاظاث مخىي لها كذ جيىن ِلى ؼاولت جبادٌ زلافي، ؼشاواث ِلمُت 

 .الخثاكف مىفز آخش لللىة الىاِمت ًفىلر ِلُه بالذبلىماظُت الثلافُت وفي هزه الخالت ًيىن 

 ألامن والثقافة  .2-2

ِخباسه ؤخذ كىاِاث ؤمً الذولت، ؤًً ـاسث الذٌو 
ْ
هثر الخذًث في آلاوهت ألاخحرة ًِ ألامً الثلافي با

ىستها الذولُت، ورلً مً مىىلم دفاعي وهجىمي في آن واخذ؛ دفاعي مً  جىلي ؤهمُت هبحرة للىاِها الثلافي ـو

ُف الثلافت هإخذ ؤدواث الفشاُ بحن خُث خماًت الثلا فت الىوىُت واللُم اإلاجخمُّت، وهجىمي مً خُث جٌى

، فّالم الُىم ٌؽهذ جدىالث ِذًذة جدشهها بفىسة ؤولُت ما ٌّشف باللُم الّاإلاُت لللىة ألاولى ؤو اللىي  الذٌو

 ذ...الخ.الغشبُت ِمىما بن صر الخّبحر ممثلت في خلىق ؤلاوعان، الذًملشاوُت والخىم الشؼُ

وبدىم الاسجباه بحن العلىت اإلامثلت في ماظعاث الذولت بمخخلف هخبها، والاًذًىلىحُت اإلاّبرة ًِ 

اًت كىاُ الثلافت  مجمُى ألافياس واإلاّاًحر واللُم لهزه الىخب، فةن مثل هزه الثىائُت جاهذ ِلى ؤهمُت ِس

اث الذولت ألامىُت. فدؽب ْ هخبت مُّىت بثلافت مُّىت ظِىّىغ الخلا واِخباسه مجاال خعاظا ًىذسج لمً ؤولٍى

ت ؤو  ِلى مخشحاث ألابيُت العُاظُت والاكخفادًت اإلاعحرة مً كبل هزه الىخب ؤو جلً خعب مؽاسبها الفىٍش

الثلافُت، وهزا ما حؽهذه الّذًذ مً دٌو حىىب اإلاخىظي، هُى مً الفشاُ بحن الىخب اإلاؽبّت بالفىش الغشبي 

 الاظالمي الّشبي.وهٍحرتها اإلاؽبّت بالفىش 

جىشح معإلت الخّذد الثلافي داخل مجخمّاث ؤلاكلُم  ،باألمًفي حضئُت ؤخشي جشبي الثلافت 

ت  ُغت ظُاظُت واداٍس اإلاخىظىي، فىّمت الخّذد كذ جخدٌى بلى هلمت بن لم ًخم اخخىاءها لمً بواس مجخمعي ـو

 ،ؤهلُتكذ ًادي إلؼّاٌ فخُل ـشاِاث جممً الخىُى ملابل الىخذة، وهزا ما مً ؼإهه بزاسة الخّفب الزي 

ت وألامً  ت مً حهت والهٍى )كبلُت، وائفُت، بزيُت، ِشكُت...الخ( هىدُجت خخمُت لالسجباه الىزُم بحن الثلافت والهٍى

 مً حهت ؤخشي، وهزا خاٌ ِذًذ دٌو المفت الجىىبُت مً اإلاخىظي.

، هاهًُ ًِ الخإزحر مً حاهب آخش فةن اوّذام ظُاظاث ووىُت جدمي الثلافت الىوىُت  لهزه الذٌو

الىاظْ لىظائل الخىاـل والاجفاٌ بالّالم، ظاهم بؽيل هبحر في حّل خشهت الخثاكف في اإلاخىظي جمط ي وفم 

با رو اججاه واخذ ؼماٌ ذ الثلافي في الجىىب، حىىب، وهى ما وشح مفاهُم مً ك -معاس جلٍش الخبُّت بُل الخجٍش

 ا.غحره والثلافُت، الهُمىت الثلافُت 

 الذول املتوسطية:ضمن ثفاعالت ناعمة  كآلية التثاقف .2-3

ٌٌّى هثحرا ِلى الثلافت همفذس مً مفادس المغي، ورلً مً مىىلم حشجُْ الاهفخاح الثلافي ِلى 

خُه، ختى جضوٌ خالت الفذام واخخمالُت الفشاُ،  آلاخش والخّشف ِلى مىسوزاجه وجلالُذه الاحخماُِت ولغخه وجاٍس

ىُت ِام  Multiculturalمفىلر مخّذد الثلافاث وهزا ما ًترحمه  الزي بشص ألٌو مشة في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ف اإلاجخمْ اإلاخدشس مً الجزاِاث ؤلاكلُمُت ومخّذد  E. Haskellمً خالٌ الشوائي هاظيل  1941 الزي ؤساد به ـو

شاق ً الّابذًً ألاحىاط وألِا مً  يالثلافي داخل الذٌو فل ىشح البّذ( ، فعابلا وان ً 258ؿ. ،2012 ) ٍص
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اللىمُت، بال ؤهه بّذ جهاًت الخشب الباسدة ؤـبدذ الثلافت حؽيل بّذا هاما في فهم  -مىىلم وخذتها الىوىُت

الكاتها ظُاظاث ا  البُيُت.لذٌو الخاسحُت ِو

ىلم بُاس بىسدًى  ت، مؽحرا به بلى اظخغالٌ اللُ Pierre Bourdieuٍو م مفىلر اكخفاد اإلاىاسد الشمٍض

ت حّشك فُه مىخجاث في ـىسة  واإلالىماث الثلافُت في الّالكاث الذولُت، ففي ول مجخمْ هىان ظىق لثروة سمٍض

شظم معخىي الخذخل اإلااظس ي الزي مً  زلافاث ولغاث في بواس جىافس ي، ِلى ؤظاظها ًخدذد جمحز احخماعي؛ ٍو

ت ملابل ؤلا ؼإهه الشفْ مً كُم (،  12 ؿ. ،2016 ) بىوىط ؤو تهمِؽها هلاؿ مً ؤخشي ت بّن اإلاىخجاث الشمٍض

وهزا ما ًخم اظخغالله مً كبل الىٍام العُاس ي للذٌو داخلُا؛ ومً كبل الذوٌ ألاخشي خاسحُا في جزهُت بّن 

 الجزاُ. والخىجشاث ؤو ألاصماث التي كذ جفل لخذ الفشاُ 

تروٍج لثلافت مُّىت، بما لل ،اإلاعىشةِشفذ الّالكاث اإلاخىظىُت زلافُا صخما مً خُث البرامج للذ 

ت مً اإلاشاهض الثلافُت ألا  لزلً جخىصُ ِبر اإلاخىظي وؤو للخىاس، ؤو كفذ الخّاون اإلافط ي للخجذًذ،  ىبُت حمجمِى

ىهُت والشوابي اإلادىاث ال ِلى لفخُه، ىبُت خاـت منها حلى حاهب ِذد هام مً الجامّاث ألا بالالىتروهُت، خلفٍض

 زلافُاِالكاث دٌو الاجداد ألاوسوبي مْ دٌو الجىىب  1995 بشؼلىهتِضص اِالن ألاوسوبُت، ؤًً 

(36b4tWAhttps://bit.ly/  مً خالٌ ِلذ زلت مً الاحخماِاث بحن وصساء زلافت دٌو ؤلاكلُم، وبوؽاء بشامج ،)

م جبادٌ ا لىالب والؽباب، بهخاج ألافالم، دِم حّاون مؽترهت، وؼشاواث زلافُت ججمْ لفتي اإلاخىظي، ًِ وٍش

)Cortes 09,20 للخىاس بحن الثلافاث Anna lindh  ( https://bit.ly/2TzrwYG )ت ماظعاإلاجخمْ اإلاذوي وجإظِغ 

p. 132) 2005دساظُت لبىاء  ، وهي ماظعت شجّذ مىز البذاًت اإلاجاالث الاحخماُِت والثلافُت، وكذمذ خللاث

ب، حشجُْ اإلاهشحاهاث الثلافُت والفىُت، جلذًم الذِم للترحمت ألادبُت، ووىسث مجاٌ ِملها ما  اللذساث والخذٍس

ْ في ظخت مجاالث هي: ألافياس وؤلاًذًىلىحُاث،   2011- 2009بحن ظىتي  لُلىم ِلى اظتراجُجُت جذُِم مؽاَس

الم، الذًً، ا  .) https://bit.ly/2TKFneV ( واللُملشوخاهُاث الخّلُم، الاهخاج الثلافي، ؤلِا

ً بِالمُحن ومؽغلحن زلافُحن ومشبحن وكادة سوخُحن وما بلى  ججمْ اإلااظعت خبراء بكلُمُحن ومذًٍش

خىظي، رلً، لدؽىُل ؼبىت واظّت الىىاق مً ألافشاد الزًً ًمىنهم اإلاعاِذة في ِملهم في البدش اإلا

     في حمُْ البلذان مً خالٌ ؼبىتها مً وهالء اإلاجخمْ اإلاذوي، Anna Lindhلاللىاُل بّملها حّمل ماظعت و 

الخّاون مْ اإلااظعاث ؤلاكلُمُت والذولُت، الثلافاث، مْ ماث اإلاىشظت للخىاس بحن ؼبىت ووىُت مً اإلاىٍ 43و

تو   مفش. -ملشها ًىحذ باإلظىىذٍس

اء الثلافت لذٌو اإلاخىظي بلى اظتراجُجُت راث بّذًً: الخىاس بحن كذ خلفذ احخماِاث وصس و 

، وهى ما ججعذ لمً بشامج ومعاساث ) https://bit.ly/2TKFneV ( الثلافُتالثلافاث، والخّاون في العُاظت 

اإلاخىظي، بكامت مؽشوِاث مؽترهت للخّاون  ِذًذة مثل بشامج مُذ، ظُاظت الجىاس ألاوسوبُت، الاجداد مً ؤحل

ت لذٌو Med campus (14/10/1992الثلافي همؽشوُ مُذ وامبغ  ( حهذف للشفْ مً معخىي اإلاىاسد البؽٍش

 Medذًا ، ومؽشوُ مُذ مُ( https://bit.ly/379ntWJ حىىب اإلاخىظي ِلى ؤظاط ججشبت الجامّاث ألاوسوبُت )

media  ت وجىظُْ اإلاؽاسهت ُواملش ًِالم في جدلُم ؤهذاف الذٌو اإلاشجبىت بالذالزي حهذف بلى جذُِم دوس الا

( هي: الجضائش، 2004الؽّبُت، وهى ٌعتهذف حعّت دٌو مً حىىب اإلاخىظي لمً ظُاظت الجىاس ألاوسوبُت )

 (.  https://bit.ly/366uDKk مفش، اإلاغشب، جىوغ، ألاسدن، بظشائُل، لبىان، لُبُا، فلعىحن )

https://bit.ly/36b4tWA
https://bit.ly/2TzrwYG
https://bit.ly/2TKFneV
https://bit.ly/2TKFneV
https://bit.ly/379ntWJ
https://bit.ly/366uDKk
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( جإظغ ظىت Trans European Mobility Program for University Studies) Tempusوجمبِغ  

( 2000-1998) 3( جمبِغ1998-1994) 2( جمبِغ1994-1990) 1وفم ـُغ مشخلُت صمىُت جمبِغ 1990

ماء في ، (...2013-2008) 5( جمبِغ2007-2000) 4جمبِغ ش وجدذًث الخّلُم الّالي للذٌو ألِا حهذف لخىٍى

لُا والؽشق ألاوظي  الاجداد ألاوسوبي وؼشوائهم في ؼشق ؤوسوبا، آظُا الىظىى، ؼماٌ افٍش

(https://bit.ly/2RclAmZ .) 

 ريخي وثقارب جغزافيعالقة التثاقف بالصزاع في املتوسط: موروث ثا -3

خي للّالكاث بحن دٌو  ؼيل الخلاسب الجغشافي بحن لفتي اإلاخىظي ِامال هاما في سظم اإلاعاس الخاٍس

ت  واإلاخىظي في ؼليها الخّاووي  الفشاعي، هما وان مذِاة لخيؽُي خشهت الخثاكف بمخخلف ـىسها الفىٍش

ً الثلافاث في خىك اإلاخىظي، هىدُجت وألادبُت، الفلعفُت وختى الذًيُت، ختى حؽيلذ جىلُفت خاـت م

للخجارب والخىافش الزي محز الّالكاث الثلافُت بحن ؼّىب ؤلاكلُم، بما بدىم خعاباث ظُاظُت مىىوت بةسادة 

الذٌو وظُاظاتها الخيىمُت والفخىخاث ؤلاظالمُت،  الخشوب الفلُبُت، الاظخّماس ألاوسوبي ليل دٌو ؼماٌ 

اجُت للفشد اإلاخمثلت في خب الالىاُل والخّشف ِلى آلاخش، والتي ججعذث في خشهت اإلاخىظي، ؤو بدىم ؤلاسادة الز

 الهجشة ِبر لفتي اإلاخىظي.

هزا الىاكْ فشك مّىى ؤمني في اإلاخىظي ًجمْ بحن سئٍت مخىاكمت لذوس الثلافت في وىجها وظُلت 

ب الشئي بحن ؼّىب ودٌو ؤلاكلُم، ما ًيخج ِىه خالت مً ألامً والاظخلشا س، وبحن مً ًشاها  ظببا في لخلٍش

ـشاِاث مدخملت معخلبال في ؤلاكلُم، وهزا ما ٌعخذعي لشوسة بِادة الىٍش في الىمارج الثلافُت اإلاىشوخت في 

اإلاخىظي ومخابّت خشهت الخثاكف في ؤلاكلُم، ختى ال جىإي لعُىشة وشف واخذ ؤو هُمىت زلافت واخذة، ما مً 

اإلاخىظي ٌؽهذ في الفترة الشاهىت جذاخال زلافُا مخّذد اإلاؽاسب،  وؤن خىك  ؼإهه ؤن ًفط ي للفشاُ. خاـت

ت مً خالٌ الخمىس اللىي للفحن بذٌو  فبحن الثلافخحن الغشبُت والّشبُت الاظالمُت جخذاخل الثلافت آلاظٍُى

ا مدما ِلى اإلاذي البُّذ بن واهذ حععى للهُمىت  لُا، التي لً ًبلى خمىسها اكخفادًا ججاٍس ؼماٌ بفٍش

 ُْ الىفىر. وجىظ

ذ مً اخخماالث الخىافغ الثلافي في خىك  بشوص خشواث وجىٍُماث ظُاظُت وؤخشي  ،اإلاخىظيوما ًٍض

زلافُت مخىشفت ال حعاِذ ِلى حشجُْ خشهت الخثاكف في ـىستها الاًجابُت، مً خالٌ هزه الجضئُت البدثُت 

 وؽحر بلى مثالحن مً ؼإجهما الخإزحر ِلى خشهت الخثاكف في اإلاخىظي.

 أبعاد صعود اليمين املتطزف على حزكة التثاقف في املتوسط: نمذجة الثقافة ألاوروبية. 3-1

ؼهذث ؤوسوبا في العىىاث ألاخحرة جفاِذ لخشواث الُمحن اإلاخىشف، الذاُِت بؽذة للخفاً ِلى للذ 

ت ألاوسوبُت الثلافُت واللُمُت، بما ألغشاك اهخخابُت ظُاظُت داخلُت، ؤو ألغشاك ؤمى ُت جشجبي بالتهذًذ الهٍى

الزي حؽيله مىحاث الهجشة واللجىء اللادمت مً دٌو حىىب اإلاخىظي، ظىاء باِخباسها دٌو مفذس ؤو دٌو 

ت...( بلى  ؤمً الاحخماعي )هزا الخُاس الّذًذ مً مٍاهش الالِبىس، خُث ٌّضي  مت، تهذًذ الهٍى البىالت، الجٍش

 .ً وسة جبني ظُاظاث جدذ مً جفاكم ٌاهشة الهجشة هدى الذٌو لزلً ًذِى ؤصخاب هزا الخُاس بلى لش و اإلاهاحٍش

 .هلُااإلاّاًحر واللُم ألاوسوبُت باِخباسها ؤهمىرحا  وألاوسوبُت، مْ الخفاً بل وؤهثر مً رلً الخّفب للثلافت 

https://bit.ly/2RclAmZ
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ن ؼإجها مً جفىساث هىزا مثلو   اظدىاد بّن الذٌو ، فجماما معاسها وؼل الخثاكف ِملُت جلٍى

ً مً المفت الجىىبُت للمخىظي باِخباسها مفذسا ألاوسوبُت ِلى جإز  حخماعيؤلا ليعُج ا لتهذًذحر خشهت اإلاهاحٍش

لذ لخذ اخخمالُت بُيُت خذور خالفاث و  هاظُاظاتغحرث مً  هالذسحت ؤج ،وسوبيواليعم الاكخفادي ألا  ـو

ىاهُا مً  الاجدادجفىً  ىعذفُما ِشف بال الاجدادألاوسوبي و هى ما بذؤث بىادسه بخشوج بٍش الزي اظدىذ في ، بًر

ً بفىسة ولُت  الاججاهبال ؤن هزا  .داسة ألاوسوبُت لٍاهشة الهجشةؤخذ حىاهبه ِلى ؤلا  اإلاخىشف حّامل مْ اإلاهاحٍش

ً في ظُاكاث اكخفادًت في بواس ما ٌّشفولم ًىىه بلى  بالهجشة الاهخلائُت  اظخغالٌ الذٌو ألاوسوبُت لهاالء اإلاهاحٍش

ً الزًً ًىخشوىن في اإلاجخمْ ألاوسوبالذٌو كبل ِذًذ اإلاخبىاة مً  ي ألاوسوبُت. هاهًُ ًِ رلً فةن ِذد اإلاهاحٍش

خإزشون بثلافخه وكُمه ؤهثر م ؤولئً الزًً ٌؽيلىن جُاسا حاربا هدى زلافت ؤخشي، ومشد رلً ؤن اإلاهاحٍشً ً ٍو

ج مً الثلافاث زلافت  واخذة، وبهما ِباس دًاهت ؤو هدى ؤوسوبا ال ًىدذسون مً ملت ؤو ِشكُت ؤو  ة ًِ مٍض

اث لمً اإلاجخمْ ألاوسوبي.  والّشكُاث، وهزا ما ًجّل مً ِملُت الخثاكف حعحر هدى اهذماج هزه اإلاجمِى

وفي ظُاق آخش ًشبي جُاس الُمحن اإلاخىشف بحن جىامي ٌاهشة الهجشة وجضاًذ الّملُاث الاسهابُت وسبىها 

لالوي الهدؽاس هٍشة مخىشفت لخذ بُّذ، بفىسة مباؼشة بتزاًذ ِذد اإلاعلمحن في ؤوسوبا وهي  ففي جدبْ مىىلي ِو

ٌاهشة الاسهاب وؤهذاف الخىٍُماث الاسهابُت ًدبحن ؤن ألامش ال ًخّلم بفىسة مىللت بٍاهشة الهجشة، وهزا ما 

 ظىىضخه في الّىفش الخالي.

 أبعاد التثاقف للهجزة في املتوسط: فزصة للقضاء على إلاسالم فوبيا. 3-2

الخثاكف في اإلاخىظي وفم ـىسجحن مخىاكمخحن اخذاهما اًجابُت  وللّالكت بحن الهجشة  ًمىً الىٍش 

لت غحر سظمُت، وهى ألامش  و ألاخشي ظلبُت، الخفىس الاًجابي مً خُث دوس الهجشة في حشجُْ خشهت الخثاكف بىٍش

ي لهزه الّالكت ًىمً الزي مً ؼإهه الخخفُف مً الشئٍت العلبُت التي ًدملها ول وشف لآلخش، والخفىس العلب

اهشة ؤلا في الخلا ف وْ اإلادخمل بحن الهجشة ٌو إجها بسهاب، خُث جادي هجشة بّن ألافشاد بلى وؽش زلافت جـى

 ألامش الزي ًلىد باججاه بشوص ـشاِاث. ، خىشفتم

لي، فمً  ولزلً فاإلاهاحش ٌعاهم في وؽش زلافخه في البلذ اإلاعخلبل، ووؽش زلافت آلاخش في البلذ ألـا

خخلان اإلاىحىدة بحن ماِت ًمىً ؤن ًخفف رلً مً خذة ؤلا ٌ جبادٌ ألافياس والخّشف ِلى ِاداث وكُم ول حخال

الم، التي جفىس مثال في اإلاعلمحن ِلى ؤجهم  الجماِاث بدىم الذِاًت وجىحُه الشؤي الّام مً كبل وظائل ؤلِا

لهزا فمً  وما ٌّشف باإلظالم فىبُا، اسهابُحن، ما خلم جخىف لذي الغحر معلمحن مً ول شخق معلم في بواس 

ً روي الذًً  تخىشفاإلاؼإن خشهت الخثاكف بحن لفتي اإلاخىظي الخخفُف مً خذة هزه الىٍشة  بؽإن اإلاهاحٍش

 .بالخفىؿ  الاظالمي

 الخاثمة:

 خىاـل بحن اإلاجخمّاث وهبز ـىس الاخخالفًبلى الخثاكف ـىسة راث وحهحن، فلذ ٌؽيل كىاة لل

ه الخاد، بل وؤهثر  مً رلً آلُت للخذ مً الجزاِاث ؤلازيُت، ومً حهت ؤخشي كذ ًادي الخثاكف بلى الخىٍى

جلذم وعخيخج ـذام. ِمىما مما  لالخخالف واخخمالُت هُمىت زلافت حماِت دون ؤخشي، ما كذ ًخىلذ ِىه

ت مً الىخائج هىسدها فُما ًلي:   مجمِى
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  الى اختراق مً حهت اخشي ؤدث هما ُ الثلافي، ىى بلى حشجُْ الخبادٌ والخ والخلاهتؤدث الثىسة الشكمُت

الخذود الثلافُت، وكللذ مً امياهُاث الخثاكف بحن ألافشاد والجماِاث، بل وشجّذ اإلاط ي باججاه زلافت 

 ِاإلاُت واخذة. 

 " ت ًىٍش للخثاكف ِلى ؤهه كذ ٌؽيل ظببا للفشاُ بدىم اسجباوه بلُمت راجُت للفشد ؤال وهي "،  الهٍى

ت هى مً ًدذد اخخماالث الفشاُ، اججاهه ودسحخه.ولزلً ًبلى   وُف الّالكت بحن الخثاكف والهٍى

 ، الخثاكف هى معاسه والهُمىت الثلافُت هي هدُجخه حّخبر الثلافت اخذ مفادس الغضو الىاِم.  

 ( لِعا مخمازلحن و  الخثاكف ًخىلب وشفحن مخلاسبحن ً ا.( مادًا  جماماال مخىافٍش  وفىٍش

 حن داخلي وخاسجيِل ًبرص الخثاكف : بحن الثلافت اإلاهُمىت وزلافت  ى معخٍى في آن واخذ، داخل الذٌو

وهىا ًبرص الىلاػ خٌى  ،زلافُاالهىامؾ ان صر الخّبحر، وخاسج الذٌو بحن الؽّىب والذٌو اإلاخخلفت 

 .الخمعًزىائُت الخللُذ/ 

 الخبادٌ الثلافي ومبادساث خىاس الثلافاث في اإلا ْ ، وهزا ًمّىا ؤوسوبُت اإلافذس خىظي في مجملهامؽاَس

 ؤمام هُمىت الىٍشة الغشبُت ألاوسوبُت في الّالكاث الثلافُت اإلاخىظىُت. 

 ( بذٌ  صمشةشخق،  وبُّت ألاهٍمت العُاظُت في حىىب اإلاخىظي اللائمت ِلى فشداهُت الخىم )

ذ مً خالت ال خيهان الثلافي بن صر اإلااظعاث ظُيىن لها جإزحر هبحر ِلى معاس الخثاكف في اإلاخىظي، وظتًز

 الخّبحر في حىىبه.

  محزة الّالكاث الثلافُت اسجباوها بالفشد بفىسة مباؼشة، وهزا ما ٌّىي محزة للمؽاسواث اإلاذهُت الؽّبُت

ِبر الخذود، والزي مً ؼإهه ؤن ًذِم خشهت الخثاكف في اإلاخىظي، ِىغ العُاظاث الثلافُت الخيىمُت 

ُف ا ، وهى ما ًفعش الخىافغ الثللذس لثلافت همفالتي جمُل هدى جٌى  افي بحن اللىي الّاإلاُت )لىة الذٌو

 ( في اإلاخىظي.ٌَ   جشهُااًشان،  ( والاكلُمُت ) سوظُا، الفحن، الغشبُت

 قائمة املزاجع:

خ:   https://bit.ly/2wEeakNؽت، ظمحر، في الخثاكف واإلاثاكفت، في : ب .1   .20/08/2019 بخاٍس

الهُمىت والاخخالف في جذبحر الخىُى الثلافي، الشباه: ميؽىساث اإلاّهذ اإلاليي للثلافت  (. 2016بىوىط، اخمذ. )  .2

غُت  ألاماَص
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https://bit.ly/2wEeakN
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