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 مفاھیم أساسیة في الحوار البینثقافي 
 

 الحوار البینثقافي
 ھروتز-وندي لیدز

 مدیرة مركز الحوار البینثقافي
 ، جامعة فیالنوفا، والیة بنسیلفینیا، الوالیات المتحدة األمریكیةاالتصالكرسي عائلة ھارون في  أستاذة

 

 ما ھو؟
یحصل الحوار البینثقافي عندما یتحادث أفراد من جماعات 

ویعترفون بھذه  -لھم أفكار وتصورات متعارضة -ثقافیا مختلفة
ورغبة في أن یعرض كل فرد رؤاه ویجد لھا  .االختالفات

على االستماع إلى رؤى  -بدوره -مستمعا، یوافق كل متحاور
اآلخر(ین). والحوار البینثقافي بناء تشاركي؛ یلزم لھ تعاون 

وبالرغم المتحاورین لینخرطوا في صیغ مختلفة من التفاعل. 
لیس من الزمھ  -حسب التعریف الشائع-من أن الحوار 

االتفاق، یعبر المتحاورون باستمرار عن مدى رغبتھم باالتفاق 
ولو في بعض األشیاء على األقل؛ ذلك أن التفاھم بدایة حسنة، 
وأنھ أفضل من النزاع. وأكثر الحوارات صعوبة یكون بین 

حوارات ھو أكثرھا ذوي أشد الرؤى تباینا، إال أن أصعب ال
 أھمیة. 

 من یستخدم ھذا المفھوم؟
لطالما استخدم الدبلوماسیون الحوار البینثقافي لیصفوا عالما 
مثالیا، عوضا عن أن یحددوا حقیقة ماثلة. وازداد استخدام ھذا 

اختصارا للتعاون بین  -عبر العقود القلیلة الماضیة–المصطلح 
الجماعات الثقافیة داخل الحدود األمم و/أو التعاون فیما بین 

الوطنیة، خاصة داخل أوروربا منذ قیام االتحاد األوروبي. 
وعادة ما یتصور أؤلئك المنادون بالحوار البینثقافي أنھ سیعزز 
التسامح واالنفتاح واالحترام المتبادل لینتج عن ذلك حل 

 النزاعات بین الجماعات ونشر السالم واالنسجام.

 ؟ماذا بقي من عمل
ورغم أھمیة الحوار البینثقافي للدبلوماسیین والممارسین، نادرا 
ما یختار األكادیمیون ھذا المصطلح الفني، ناھیك عن أن 

إال أن دراسات حول مواضیع ذات یركزوا علیھ في أبحاثھم؛ 
صلة بالحوار البینثقافي استخدمت مفردات متداخلة معھ. 

تاج إلى مزید من وإضافة إلى خالصة نتائج تلك األبحاث، نح
 الحوار البینثقافي على جلب  قدرةالدراسات للتأكد من مدى 

 

 

ومؤكد أن معرفتنا بالعناصر النتائج الحسنة التي تعزى إلیھ.
ستكون ذات قیمة كبیرة. إن المھمة وبكیفیة تعلیمھا وتعلمھا 

المنطق یفرض أن یقوم تخصص االتصال 
(Communication)  رئیس في اإلجابة عن ھذه بدور

األسئلة؛ حیث أنھ من خالل االتصال/التواصل یكون حوار 
 المتحاورین. 
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