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 :(*)راسات الحضارية وحوار الثقافاتالد برنامجكلمة مدير 
 ()د.نادية مصطفى

بوالالالم  وتحيالالالة ناصالالالة منالالالي نالالال ن هالالال   ال لسالالالة لمالالالن  علالالاليوم ورحمالالالة ا و،رواتالالال   وأهالالال ا السالالال م 
  وتحيالة أنالإ ىلالى ااسالتا  الالدوتور طال   الابر ال لالواني أبالو الفضال  حضر من أسرة الدوتورة منى

الالا والالالرسيب السالالالابا للم هالالد ال الالالمي للفوالالر اعسالالال مي ورسالاليب  ام الالة ال لالالالوم قرطبالالة ) أسالالتا نا  مي ا
 زوج الدوتورة منى.و ر ينيا  سابقاا( بف مية واال تماعيةاعس 
 تلمي ات الدوتورة منى أبو الفض .من زهرات و  أرى في القاعة ي َمن  يحأ   وما

حمالال  عنوانهالالا اسالالم الالالدوتورة منالالى أبالالو الفضالال  ىحالالدى ن تمالالا اليالالوم فالالي هالال   النالالدوة التالالي ينحالالن 
الا باالنتمالا وهالي ليسالت نالدوة تال،بين  أو م الرد  ء ىليهالا أستا ات ه   الكلية ال ظيمة التي نفنالر  مي ا

ولنقدم ت ورةا ودعوةا. فهي ندوة علمية   فورة ورمزو ولكن هي ندوة الستدعاء فور  ؛تفاء بشنإاح
التالالي ) فالالي التالالدراب والبحالالذ فالالي هالال   الكليالالةأسالالهم  نة ونالالواة لمدرسالالةي وتيالالاري م رفالاليلفوالالر عالمالالة ىنسالالا

 د.اكثر من أر، ة عقو ( راة والفوراة المتنوعةهي ساحة للتفاع  بين التيارات والمدارب النظ
الالتمثالال  نمنا هالال   ننالالدوتفالالي   ال لالالوم السياسالاليةقسالالم علمالالي يالالتم دانالال  ونالالارج  ليالالدتق مالالن نمالالا ج او  ا
نار هالالا. وأ والالر مالالن مالالن أسالالات ة هالال   الكليالالة و  أ الال ء ،سالالات ةنالالدوات احتفالالاء بقالالدت ع  حيالالذ  والكليالالة؛

فالالالي وليالالالة االقتصالالالاد وال لالالالوم  ر حامالالالد ر،يالالالانالالالدوة تالالالراذ الالالالدوتو  :لالالالى سالالالبي  المثالالالان ولالالاليب الحصالالالرع
الالالا ل نالالالة السياسالالالة فالالالي الم لالالالب ااعلالالالى للثقافالالالة ور   مالالالت دوتالالالور  فالالالتح ا النطيالالال    السياسالالالية  أيضا

الا بال قمدوتور  عبد الملك عودة   والشالهر الو  تكالرام الالدوتور  سالم ان بطالرب بمشاليسة ا  ساليتم أيضا
مت الدوتور  المسيري  ودوتور  أنور ى للثقافة ور  فرج ا   و لك فإن ل نة الفلسفة بالم لب ااعل

 عبد الملك .
 علمية وليب م الرد لي م روف وت ورة بتقاليد ومداربتقليد دو  اامر بمثابة فض ا عن أن ه ا

 ،شناإ  بالرغم من أهمية ال ان  الشنصي واعنساني.ب الت ورة
ة لل  قالات الدوليةاالمدرسالة يالناطابر وأ ور على سبي  المثان ولاليب الحصالر مسسالب المدرسالة ال

  الال ي اسالتدعى وظال  يسالتدعي القاليم   "Martin Wight ة في ال  قات الدوليالة  مالارتن واالتالحديث
والالالالدين والثقافالالالة والحضالالالارة فالالالي دراسالالالة ال  قالالالات الدوليالالالة  فالالالي وقالالالتي غلبالالالت وط الالالت فيالالال  المدرسالالالة 

وال  قالالالات الدوليالالالة بصالالالفة مبراقيالالالة اامراويالالالة علالالالى تقاليالالالد علالالالم السياسالالالة بصالالالفة عامالالالة الوضالالال ية اع
 ناصة.

                                                 
 2009يونيو  11تحول البرنامج إلى "مركز" بموجب القرار الصادر من جامعة القاهرة بتاريخ  (*)

()  انتقلت إدارة مركز الدراسات الحضارية وحوار و 2010لية في مارس بالك قسم العلوم السياسية ةسرائتولت د.نادية مصطفى

 . 2010الثقافات إلى د.باكينام الشرقاوي في سبتمبر 
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 قالالد نالالدوات فالالي فوالالر علمالالاء أسسالالوا مالالدارب ووالالانوا نالالواة لتيالالارات ومالالدارب د بالال،ن ت  تقليالال هنالالاكى ن 
م رفية منتلفة  وه ا تقليد ي   تش ي   فالي دواسرنالا ااكاديميالة المصالراة وال ر،يالة نظراة و فوراة و 

حتفالالاء بااشالناإ فقالش و،شالالناإ علالى اال هالال ا التقليالد فالي وضالال   الحالالي ى  يقتصالر ؛واعسال مية
 ..لو .وليب بما قدمو  وما مث  

فنحن في حا ة ملحة لبيان مالا نحققال  فالي داسرتنالا  يد ي   أن نهتم ب  ل دة اعتبارات:وه ا التقل
ىنتاج ال لم الحالديذ يبالدو وإنتالاجي  ىن حيذ س مية من تراكم في ىنتاج ال لم؛المصراة وال ر،ية واع

الا  ولاليب م الرد مواقالف فوراالة وسياسالية غر،يي مستورد فقش  في  حين أننا في ه   الالداسرة ننالتع علما
ش سالل  إنتالاج ال لالم مو الود ولكالن ال ي  فنشر على سالاحات الحروالة والتليفزاالون والصالحافة  قد تظهر وت  
الا بال  أو مت ما النيالو  حتالى نسالتطيا أن نحقالا  اليب متراكما وما أن    علي  الضوء انتراقاالا وتراكما

 لم في مستوا  ال المي.على ص يد ال 
وثيالالالراا علالالى دراسالالالة ويفيالالة تف يالالال  هالالال    وقالالد عوالالالف برنالالامع الدراسالالالات الحضالالاراة وحالالالوار الثقافالالات

سالال مية وعالميالالالة  أ الفوالالرة  وويفيالالة تنفيالالال ها  ووضالالا نطالالالة لدراسالالة  عالال م ورمالالالوز مصالالراة وعر،يالالالة وال
يالالة ووطنيالالة قوم -ومالالا قلالالت-  ورمالالوز قالالراءة فالالي الفوالالر الحضالالاري اعالال م و لالالك فالالي نطالالاع مشالالروع 

 -وهو منا  اهتمام البرنامع في بحث  في علم السياسة– لبيان ويف أن مفهوم الحضاري  وعالمية؛
 وممتد  وي وب نبرات وتقاليد مت ددة ومر  يات متنوعة. واسا  
لوض ية والمادية ىلى نطاع آنر لفي النروج من ااسر الضيا    اشتروت  ميا ه   الرموزى

هالال   ال ناصالالر ي تفاعالال    مالالن ديالالني وثقافالالة وأنالال ع وتالالارا  فالاليالالرتبش بالالأرحالال  نالالاإ باعنسالالان ومالالا 
د اآلن ىعالالالادة ل  الالالوَ هالالالو مالالالادي مثالالال  السياسالالالة واالقتصالالالاد  وعلالالالى نحالالالوي ي    مي هالالالا ولالالاليب بانفصالالالان عمالالالا

التالي  ت راف ال ديد من الم االت مثال  م الان علالم السياسالة  وهال ا مالن دانال  التقاليالد ال ر،يالة  اتهالا
 مبراقية.عأرست التقاليد الوض ية وا

أقولهالا    وحين أقون  منالى أبالو الفضال   فالإننيفي ه ا الم ان وقد وانت  منى أبو الفض   راسدة
الا الستا ة و اا ر مننسانة أكثقصد بها اعأبقلبي و  الا؛ حيالذ وانالت داسما الم لالم بمثابالة م لمة لنالا  مي ا

ساليظ  علالى قاسمالة سالمها و ووان ا .وااستا  الحراإ على التواص  اعنساني ما  ميا من حولها
تالالراثهم ىنتالالا هم و مالالن حيالالذ نشالالر وتف يالال   عتزمنالالا االقتالالرا  مالالنهم وأعطينالالا لهالالم ااولويالالةا أسالالماء مالالن 

 .ال لمي
 منالى أبالو الفضال   ب الد وفالاحي مراالر مالا المالرك  فلقالد والان هنالاك أكثالر  ناوعدا مالا يتصال  بفقالدان

أعمالان وة ب د أن تناولت الكلية ن أعمالها ن ن ه   الندمن قيمة وراء ىعطاء البرنامع أولوية لتناو  
لنالإ عبالد الوهالا  المساليري. وأسالتطيا أن أمن ااستا  الدوتور حامالد ر،يالا وااسالتا  الالدوتور  و 

 في اآلتي: أبو الفض  ه   القيم واالعتبارات التي دف ت للبدء بتناون أفوار د.منى



 

 

 

 

 قراءة يف منظومة العطاء الفكري للدكتورة مىن أبو الفضل :أعمال ندوة

 

29 

 

نرد االعتبار لقيمة ااستا  ال الم الم لالم المنالتع لل ديالد فالي  :أوالا  ا عالن ااضالواء  وال  ال لالم ب يالدا
من عامة  ولكن ر،ما يس،ن ساس   أعتقد أن من يحضر اليوم ي رف من هي منى أبو الفض    ونت  

مالالن هالالي منالالى أبالالو الفضالال س حيالالذ لالالم يسالالما عنهالالا أو يراهالالا أو يقالالرأ لهالالا فالالي  :المثقفالالين والمت لمالالين
ع بالالال  حسالالالا   أو وز  ت الالال صالالالحيفة أو برنالالالامع تليفزاالالالوني أو وحاصالالاللة علالالالى  الالالاسزة مالالالن ال الالالواسز التالالالي

لنبرات  أو ناشرة فالي دوراالاتي عر،يالة أو دور نشالر عر،يالة  متحدثة عن نفسها في م ورات أو وت ي 
 اعماني عديدة منها ال ديد ومنها المورر. 

الا و لالك مالن فتالرة طوالالة  ىال أنال   ن م  لم تكن منى أبو الفض  و  ه ا  ولكنهالا وانالت تنالتع علما
ن ظهالالر   قالالد تالالم نشالالر م ظمالال -سالالفوممالالا قالالد يوالالون مب ثاالالا لأ– فالالي النالالارج وبالل الالة اعن ليزاالالة  وال

ممالا وتبتال  منالى أبالو الفضال  أو شالاروت فيال  من ه ا اعنتاج  ن ن السنوات النمب اانيرة ب ك  
 ي وانالت مستشالارة لال  بالل ة ال ر،ية  ووان  انباا من  بالت اون مالا برنالامع الدراسالات الحضالاراة الال

بالالطبا عالن  الحضالارة للدراسالات السياسالية  فضال ا ة  وو لك ما مروز ااالستشار  وعضوة في هيست 
  م ية دراسات المرأة والحضارة.في  هودها 
هالال ا هالالو  راب بدر الالة أكبالالر  فوالالانفقالالد وانالالت منالالى أبالالو الفضالال  تقالالوم بالالالت ليم والتالالد  المقابالال وفالالي 

 ى  ت طى لهم وت،ن  منهم. لهم من تدرب ما شاغلها حيذ التفاع 
ت أسسالها منالى أبالو الفضال  فالي شالو ي سالال اتيالة والنصوصالية الحضالاراة التالي أر  انت ف :اثانيا 

لالم ف افا عنها الب ك اآلن واالدعو ىليهالا؛دعن ال اتية والنصوصية الحضاراة التي ي    علميي منظم
م الالرد حمالالاب وانف الالان فقالالش  ولكالالن والالان ااهالالم هالالو ويفيالالة تحوالهالالا ىلالالى منها يالالة  يوالالن اامالالر عنالالدها

ا في ىطار .كماا في ال لم وت  علمية منظمة تحقا ترا ا  ديدا  ضيف ىنتا ا
حامالد ر،يالا ومالن ب الدهما  يال   مالن البالاحثين  دوتالور منى أبو الفض  ومن قبلها دوتورة ل ا  فإن
ال لالوم السياسالية مالا وامال   فالي هنالا عالن مدرسالةأتحالدذ أنالا و   سيف عبالد الفتالاح دوتور على رأسهم

ا هسالء  لتنصإنارج ه ا اتقديري ل هودي أنرى لمدارب منتلفة  ا تهدوا في أن يوضحوا   مي ا
ا  وليست م رد فق  أن الدراسات اعس مية هي دراسات علمية وشرا ة موانها في  ا تماعية أيضا

 أقسامي أنرى وولياتي أنرى غير وليات ال لوم اال تماعية واعنسانية الحديثة.
ة الصالالالادر   مالالالة القطالال  ااعلالالى سالالالبي  المثالالان دعالالالوة د.منالالى أبالالالو الفضالال  فالالالي وتابهالالا  ومالالن  لالالالك 
اامالالة مالالن مفهالالومي عقالالدي ىلالالى مسالالتوى للتحليالال  ومفهالالومي لتحواالال  مفهالالوم   1983عالالام  طب تالال  ااولالالى

 ى راسي في البحذ السياسي.
  1983الصالالادر عالالام   قالالان د.حامالالد ر،يالالا فالالي مقدمالالة وتابالال   اعسالال م والقالالوى الدوليالالة مووالال لك 

وانف ان  ولكن ي   أن يوالون  عاطفة م رد ي ليبالحضار تراذ الحين أشار ىلى أن الر وع ىلى 
 ا منظماا. هدا 
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مالن مر  يالاتي حضالاراة  اعنسالاني الفوالرمالا  حضالاري  فوالري ل المر  يالة اعسال ميةتواصال   :اثالثا 
ف،ستا نا الدوتور حامد ر،يا لم  ؛وعدم ان زالها أو ان  قها عن  ال المفي و  زمان ومواني ب منتلفة

ال ب الالالد أن درب تالالالراذ اآلنالالالران ولمالالالدة سالالالنوات وسالالالنوات حصالالال  يوتشالالالف قيمالالالة تراثنالالالا اعسالالال مي ى
الالالا والالان  الم رفالالالي تكالالالوان الن لهالالا علالالالى عالالدة در الالالات للالالدوتورا  مالالالن  ام الالات أورو،يالالالة. ووالال لك أيضا

تالرى أنال  ال  -رحمهالا ا–منى أبو الفض  قد بدأ من النظراة الفوراة في ال ر   ووانت لوالثقافي 
المهالاليمن مالالن فوالالر  ومالالا ون فهالالمي ونقالالدي للسالالاسد بالالدفالالي ال الالالم موالالان لت ديالالد الالال ات والعالالادة مشالالاروتها 

  سنرى في أعمان ه   الندوة.
ومقابالالال  لمنظالالالورات اقتالالالرا  منالالالى أبالالالو الفضالالال  مالالالن منظالالالوري حضالالالاريي )ىسالالال مي(  والالالانومالالالن ثالالالم  

نها ال ترى أن المنظور الحضاري ىسال مي فقالش  ولكالن الحضالارات اانالرى حيذ ى نر؛أ حضاراة
الا تحتالوي علالى منظالور  كالن تالرى هال ا المنظالور الحضالاري لالم تف  ات حضالاراة لل لالوم اال تماعيالةأيضا

ا عالالن االنتقالالان مالالن ال لالالم الحالالديذا ال لالالوم اال تماعيالالة الحديثالالة ىلالالى  فلالالم تكالالف   ؛مالالن القصالالة ىال  الالزءا
الالا أن الدراسالالات الحضالالاراة ال ت نالالي فقالالش بي   وهوالال ا م    ومالالن ال لالالم الحالالديذ ىلالالى الواقالالا التالالراذ  نالالة أيضا

 أو التاراني. منها ة ىس مية  سواء الفوري دراسات  ات مر  ي
أن عالم السياسة لن ي حقا تراكماا دون عبالور الحالدود الفاصاللة بالين علالم السياسالة وال لالوم  :ارابعا 
ا التقسالاليم السالالاسد لل لالالوم اال تماعيالالة واعنسالالانية  والالال ي هالالو تماعيالالة واعنسالالانية اانالالرى  متحالالديا اال 

 غر،ي بالطبا.
ن ا  والال ا وانالالت منالالى أبالالو الفضالال  موسالالوعية ال لالالموه  نطلقالالت وعالالادت ىلالالى علالالم السياسالالة الالال يوال

 ا تهدت لت،سيب م ان للدراسات الحضاراة على ص يد  ومن رسية فلسفية واس ة.
ت ومروالالالالز ثقافالالالالاحالالالالوار الالدراسالالالالات الحضالالالالاراة و  برنالالالالامعوالسالالالاليدات الحضالالالالور: ى ا والالالالان  السالالالالادة

مالالالا فوالالالر حضالالالاراة  القالالالراءة فالالالي فوالالالر أعالالال م ورمالالالوز مشالالالروع اأقالالالد بالالالد الحضالالالارة للدراسالالالات السياسالالالية
الا  ىن ا نصال  اآلن ىلالى د.منالى أبالو الفضال  فإننال -رحم  ا–د.المسيري ب د وفات   ب الد وفاتهالا أيضا
إال أنندا نعتدزم بد  ن   "ندا يددفعنا إلدى الفعدلءعلمافقدداننا  إنما يالدن علالى أن فدن  لك على شيء 

 األبعاد الحضارية تا وأعالم األمم األخرى  اقد أفكار أعالمني ظروف مختلفة لنهللا أن نتحرك ف
ن والالان   تقالالديراا لمالالا بالالين يالالدينا مالالن مفوالالران وعلمالالاء ناصالالة فالالي م الالان )لالاليب أصالال   علالالى الالالنفب وال

حديذ عن تقياليم عالالم الأثناء   اتيةالنف االت االو  حاسيباامن  تتنلإأن  (ال لم والدرب والفور
اليالوم  ولال ا ال الم  يحظى ب  ن ن حيات  بما يحظَ لم  ه ا ال المن ى ا واعلى يدي   ناصة  نات لم

 بالال قمفإنالال  علالالى أ نالالدتنا وحتالالى نهايالالة هالال ا الفصالال  ومالالا بدايالالة الفصالال  ااون مالالن ال الالام الدراسالالي ال
 : ااستا  السيد يب  والدوتور أحمد صدقي الد اني.ااسماء اآلتية
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فراالا عمال  النالدوة ممالن  بال لك وأقصالد–اءتنالا ه   الندوة ىنما تمث  قر  والسيدات الحضور:السادة 
   ول ال  ال لمالي فالي ىسالهام منالى أبالو الفضال  وعطاسهالا -شارك في ىعداد البحوذ ورساسة ال لسالات

ىلالالى أ يالالان وعمالالا أرادت أن توصالالل     بالف الال  منالالى أبالالو الفضالال تهالال   القالالراءة تكالالون م بالالرة عمالالا أسسالال
 الباحثين والشبا  والط  .

 .ه   قراءتنا بو  ما تحوي  من  اتية وفي البداية والنهاية  ستظ 
  عميالدة وليالة االقتصالاد عاليالة المهالدي ةأن أو   الشور استا تنا الدوتور وفي نهاية اامر البد 

الالا أشالالور  .ومالالن حضالالر مالالن حضالالراتكم  وةلتشالالرافها لنالالا بحضالالور هالال   النالالد م السياسالالية؛وال لالالو  وأيضا
ض   وو لك فراالا مروالز الحضالارة للدراسالات م قراءة في فور وأعمان د.منى أبو الفالفراا ال ي قد  

ز  السياسالالالية وعلالالالى رأسالالالهم مالالالدحت مالالالاهر المالالالدير التنفيالالال ي  وما الالالدة ىبالالالراهيم الباحالالالذ ااون بالالالالمرو
فقالالد قالالاموا ب هالالدي أساسالالي فالالي ىعالالداد  ؛ن بالالالمروز والال لكالبالالاحثو  ومحمالالد ومالالان  وسالالمية عبالالد المحسالالن

منالى أبالو الفضال  مالن مالا أصالدرت  د. عالن ت ميالا وال  ة ولمدة أكثر من ستة أشالهر  فضال ا ه   الندو 
د قاسمالالة واملالالة بهالال   شالالرت لهالالا والعالالدان  وبحالالوذ وتالال   مالالنو  وتابالالات منشالالورة بالالدوراات عر،يالالة وأ نبيالالة

الالالا اون مالالالا د.ااعمالالالان بالت الالال طالالال   الالالابر ال لالالالواني فالالالي هالالال ا اامالالالر  علالالالى أن تكالالالون هالالال   النالالالدوة منطلقا
ون ن شالر عصالدار  فالي وتال ي أعمان منى أبو الفض  ىلالى  انال  ت ميالا مالا قالد يوال عنععداد وتا  

 .ىن شاء ا م م ة
 التنفيال ي اععالداد سالاعد فالي الال ي برنالامع الدراسالات الحضالاراةو لك بالطبا أقدم شالوري لفراالا 

ن ؛ل قالالد هالال   النالالدوة  والال لك شالالوري النالالاإ ىلالالى د.ناديالالة أبالالو غالالازي  أح مالالت عالالن أن تقالالدم  التالالي وال
مالالن القالالراءة ال لميالالة  يساا ر،مالالا أكثالالر  ىنسالالانية أرادت أن تقالالدم شالال هالالا  ولكنهالال   النالالدوةن قالالراءة فالالي أعمالالا

 اة انالالالمالالالن م مالالالا واكالالال  ىعالالالداد   و سالالالاعدتنا فالالالي ىعالالالداد فالالاليلم تالالالوثيقي أو تسالالال يليالمنظمالالالة وهالالال ا بالالال،ن 
نال ن هال ا الفاليلم  اليالوم قدم  ومهمالا والان مالا سالي  الحصون على مادت  ن ن ااشهر اار، ة اانيرة

  تها.ستاهد  مشوور يدن على عرفان تلمي ة افهو  
 ي بالطبا لست بحا ة ان أشور ااستا  الدوتور سيف الدين عبد الفتاح.أننوما 

منالالى أبالالو الفضالال   ىضالالافة ىلالالى تحيالالة تقالالدير وامتنالالان ىلالالى ااسالالتا   أسالالرة الالالدوتورة وأنيالالراا  أحيالالي
ال  دور  الالال يعلالى فقالال (  أصالون لماوعال أسالالتا  وهالو)زوج الالدوتورة منالالى  الالدوتور طال   الالابر ال لالواني

رساسالالت  فتالالرة نالال ن  اسالالتفدنا منالال  ب قالالود حيالالذ الت الالاون فالالي هالال   النالالدوة  بالال  سالالبق  قالالش علالالىيقتصالالر ف
وليالالة فالالي اعسالال م ولمروالالز لمشالالروع ال  قالالات الد ورعايتالال  الكرامالالة للم هالالد ال الالالمي للفوالالر اعسالال مي

 أمتالي فالي ال الالم  عالدة أعالداد مالن حوليالة لسياسية ال ي أصدر في ظال  رعايتال  دراسات اللالحضارة 
 الفور الحضاري اعس مي واعنساني بصفةي عامة.في  ينحثالبلتدرابية  دة دوراتوأعد ع
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وهالالم   اليالالوملهالالم الحضالالور  م يتسالالنَ والال  موالالان ممالالن لالالوتحيالالة ىلالالى ت ميالال  د.منالالى وأصالالدقاسها فالالي 
ن لم يون ب  ب    منهم حان دون حضور  اوثيرون  ون رف أن وثيرا    د القلو . د الموان وال

بش ور  ي اش  منتلف  ىزاءها أش رلى تشرافوم ه   الندوة التي ع ى وأشور حضراتكم مرة أنر 
 ...قمت ب  من ندوات ن ن ال شر سنوات الماضيةعما 

ول ال   …رحمة ا على منى أبو الفض   و ورى طيبة وعطرة عنسانة وعالمة وصديقة وأنالت
أب الاد    والمقاالت مالنر  الكتتيح لنا أن نتكلم فيما لم تسط   تالشهادات في آنر ه   الندوة س ة لس
 منى أبو الفض .وشنصية فور 

وأنق  الكلمة اآلن ىلالى ااسالتا  الالدوتور ساليف الالدين عبالد الفتالاح عالن مروالز الحضالارة للدراسالات 
بالت الالاون بالالين برنالالامع الدراسالالات الحضالالاراة وحالالوار الثقافالالات ىنمالالا يالال،تي السياسالالية؛ ان هالال   النالالدوة 
سالاليف بال مالال  بالال  مالالن قبالال  أن نتالالولى ية الالال ي أشالالر ف ود.للدراسالالات السياسالالبالكليالالة ومروالالز الحضالالارة 

 مهالمراسالات الحضالاراة  ونقالوم بال  ب مال ي مهمة ىدارة مروز البحوذ والدراسات السياسية و،رنامع الد
 ىصدار حولية  أمتي في ال الم  المهتمة بقضايا وأحوان ال الم اعس مي. في مقدمت 
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 :كلمة مدير مركز الحضارة للدراسات السياسية

 سيف الدين عبد الفتاحد.
 
 ﴾ رَبَّنَ ا الَ ُتؤَاِخْذنَ ا ِإن نَِّسينَ ا أَْو أَْخطَ أْنَ ا ﴿ بسم ا الرحمن الرحيم   

هال   المهدي على تشرافها  أود أن أتو   ب اية الشور ىلى أستا تنا ال ميدة الدوتورة عالية بدايةا 
لك أشالالالالور أسالالالالتا تنا الالالالالدوتورة ناديالالالالة علالالالالى أن تكالالالالون هالالالال   النالالالدوة فالالالالي ونفهالالالالا ورعايتهالالالالا  ووالالال و  النالالالدوة

 .عن مروز الحضارة للدراسات السياسيةال الية بي  ف،نا أتحدذ منتدباا  مصطفى على ثقتها
ال ي يشم  السياسي وال مراني  بم نى الحضاري  أسود ه   الم اني المت لقةوفي ه   المناسبة 
 ابن نلدون  لينحالت هال ا النحالت بين ال مران والسياسة  اء  يفي ارتبا ي ت،سيسضمن ما يشم . ف

وعلالالم السياسالالة  وهالالو المت لالالا بالالال مران  الال ي دار بالالين عقالالون المفوالالران وال لمالالاء فالالي علالم اال تمالالاع
 السياسي.

فددي تعريددفي فريدددي للسياسددةت أكددد أسددتا نا المرحددوم حامددد ربيددع أن السياسددة هددي علددم بندداء 
سيالالةي عميقالالة وبصالاليرة أكالالدت الالالدوتورة فالالي اتسالالاع أفالالا السياسالالة ورد االعتبالالار لهالالا  وفالالي ر و  .الحضددارة

 شمنى أبو الفض  ضرورة ت،سيب منظوري حضاري للنظر في الظواهر اال تماعية والسياسية مرتب
 وفروعاا. ب لوم السياسة عاسلةا 

وفالالالالي ىشالالالالارة ال يموالالالالن ت اهلهالالالالا  وانالالالالت الالالالالدعوة لت،سالالالاليب  ام الالالالات حضالالالالاراة  ومراكالالالالز بحالالالالوذ 
اامالم  وصالياغة أصالون النساليع اال تمالاعي ال مرانالي  حضاراة  تقوم بالوظيفة الحضاراة في بنالاء

ا ىلالالى ت،سالاليب ويالالان ا تمالالاعي حضالالاري   -وهالال ا مالالن ب الالك مالالا قالتالال  أسالالتا تنا الالالدوتورة منالالى–اسالالتنادا
 ليتحرك صو  فورة ونبرة وعبرة.

  فهالالالي فوالالالرة البنالالالاء الحضالالالاري وصالالالياغت  ال مرانيالالالة  والنبالالالرة هالالالي نبالالالرة الحضالالالارات ةأمالالالا الفوالالالر 
الالالا لتسسالالالب بالالال لك أصالالالون الت الالالارف والم رفالالالة والم الالالروف الحضالالالاري؛ لنقالالالدم  المقارنالالالة والثقافالالالات أيضا

صالالالياغة م رفيالالالة واعالالالدة وداعيالالالة تقالالالوم علالالالى ال مالالالا ال الطالالالرح واالسالالالتب اد  وتقالالالوم علالالالى التفاعالالال  ال 
 اطبي الالالة وسالالالننا و االنقسالالالام أو االن الالالزان  وتقالالالوم لتسسالالالب م نالالالى ال بالالالرة  فتسوالالالد أن للحضالالالارة قوانينهالالالا 

مالا أن   ىمالا ىلالى تالدهور والهالدار وسالقو  ووهالن :نسان  فتحدد ل  و هاتشرطية تحدد ف اليات اع وال
 تحدد و هات النهضة والنهوك والص ود وال زة.

 وي موالالالن أن نتواصالالال  حتالالالى نصالالال  ىلالالالى  ها بالالالال ابن نلالالالدون نبالالالدس ف الحضالالالاري  النسالالال نهالالالا سلسالالاللة ى
حضالالاري واد الت،صالالي  الالموصالالون لالالر  هالالي سلسالاللة السالالند الحضالالاري و منالالى أبالالو الفضالال   د. أسالالتا تنا
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كتالالال  تالالالنظم الرسيالالالة ال مرانيالالالة  وت  لتنالالالوع الثقافالالالات  وأفالالالا يتسالالالا لت الالالارف الحضالالالارات  ف   ووعالالالاء يتسالالالا
الدراسات الحضاراة في ضفيرة علمية تستثمر المو ود وتبحذ عن المهم المفقود  وفي و  حروالة 

 تحقيا القصد والمقصود. ت ىبت
سالالات السياسالالية وصالال   وصالاللة وتواصالال  الدراسالالات الحضالالاراة والدرا ،الالينفالالال لم  رحالالم  بالالين أهلالال   و 

 نس  مثمر  ورحم  وعلم بيان مسثر.
لميالالة والبحثيالالة ىن التوقالف عنالالد رواد الت،صالي  الحضالالاري والت الالرف علالى ىسالالهاماتهم الم رفيالة وال 

يوالون أو ال   فالإن اامالر  وحالين يوالون هالسالء فالي ىطالار حقال  ال لالوم السياسالية من اامور الوا بالة.
 وأنس .

ممثلالالة فالالي عميالالدتها وفالالي برنالالامع   بالالين وليالالة االقتصالالاد وال لالالوم السياسالاليةوفالالي ىطالالار هالال ا الالالرحم 
و،الالين مروالالز الحضالالارة للدراسالالات السياسالالية  وفالالي سالالياع هالال     الدراسالالات الحضالالاراة وحالالوار الثقافالالات
أسالالالتا ة قالالالديرة وباحثالالالة  الالالديرة فالالالي البحالالالذ  لترصالالالد ىسالالالهامات الصالالاللة الحضالالالاراة  تقالالالا نالالالدوة اليالالالومين

ضالالاري الموصالالولة الممتالالدة القاصالالدة ىلالالى بنالالاء اعنسالالان وال مالالران والالالدرب ضالالمن سلسالاللة السالالند الح
 وااكوان.

نهالالا منظومالالة تسوالالد ال طالالاء ال لمالالي والم رفالالي الفيالالاك  وفاعليالالة ااداء  فهالال  نحالالن أهالال   للوفالالاءس ى
لتهالالالا بوالالال  ىنتا هالالالا   وقامالالالة فوراالالالة مث  أبالالالو الفضالالال  و،الالالين قيمالالالةي علميالالالة تمثلهالالالا أسالالالتا تنا الالالالدوتورة منالالالى

هالالا حالالا ىلالالى أسالالتا تنا؛ اننالالا ر،مالالا لالالم نول  رفيالالة  تالال،تي هالال   النالالدوة التالالي ن تالال ر بهالالا مالالة م يالفوالالري  وق
 ..قدرها.
 نادية مصطفى:د.

شوراا د.سيف الدين عبد الفتالاح  واآلن نسالتما ىلالى ااسالتا ة الالدوتورة عاليالة المهالدي عميالد وليالة 
هالالالي شالاليمة وليالالالة  االقتصالالاد وال لالالوم السياسالالالية  وأ الالدد شالالوري لهالالالا علالالى تشالالرافها هالالال   النالالدوة  فهالال  

 االقتصاد وال لوم السياسية في احتضان أبناسها وفي تكرام أسات تها.
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 كلمة عميدة كلية االقتصاد والعلوم السياسية:

 عالية المهديد.
 
بسم ا الرحمن الرحيم  ااستا ة الدوتورة نادية مصطفى أستا ة ال لوم السياسية بالكلية ومدير 

حوار الثقافات  ااستا  الدوتور سيف الدين عبد الفتالاح أسالتا  ال لالوم برنامع الدراسات الحضاراة و 
فإن  ب د أن  حقيقةا فض : السياسية  السادة الحضور وباانإ عاسلة ااستا ة الدوتورة منى أبو ال

ن وال  مالا   ىال أعلم ما ا أقالون اآلن  ى  سيف الدين عبد الفتاحد.نادية مصطفى وو لك د.تحدثت 
دوتورة منالى ال  أما ع قتي بأبو الفض  دراسة وتلم ة وصداقة بالدوتورة منى قة نابا عن عقاال  

ي أسالتا  اقتصالاد ولاليب علالوم سياسالية فلالم يوالن لالي الشالرف أن أتتلمال  نالفهي منتلفة تماماا  حيالذ ىن
 على يديها أو حتى أزاملها في القسم أو م ان الدراسة.

عملي ن بشو  مستمر بالكلية ن ن يالمقيم ي ونت منني أزعم أننوبالرغم من أن  فبالنسبة لي
 حتالى منى ظلت بالنسبة لي ولفترة طوالة م الرد اسالم فقالش لالم أقابلال   و لالكد.  ىال أن بها بالتدراب

وقالد ونالت حينهالا ووالي ا للكليالة    سالت أو سالبا سالنوات مضالت  حيالذ فو سالت بهالا تال،تي ىلالى موتبالي
انأنبرتها أن ي بنفسهانفتوعندما عر   وهال   ال لسالة التالي  ا عنهالا ولكالن دون أن أراهالا.ما أسالم ي داسما

بحس  مالا - قد استمرتوان من المفترك أن تستمر لبضا دقاسا بقدر اامر ال ي وانت تراد   
ما ينطر على  هن حضالراتكم  سالواء فالي  اكثر من ساعتين  وقد تناقشنا ن لها في و    -أت ور

 مصر وغير  لك.السياسة أو االقتصاد أو الحياة عامة  أو ااوضاع ب
بحثالالالت عنالالالك  ثالالالم وحينهالالالا قلالالالت لهالالالا: ىن ونالالالت أعلالالالم أن منالالالى أبالالالو الفضالالال  هالالالي حضالالالرتك لكنالالالت 

الا ال لسالات ممتالدة  ىلالي   ت  وقالد  الاءثانيالةا  وعدتني ب،ن ت،تي ىلالي   بالف ال  مالرتين تقراباالا  ووانالت أيضا
 الوقت.
 ...(*)راا في نفسيمرات فقش  ىال أنها تروت أثراا وبي ث ذي لم أقابلها سوى نوبالرغم من أن 

الندوة لتقديم قراءة مت مقة في فور الدوتورة تنصيإ سيف على د.نادية و د.ي أشور نول ا  فإن
ن وان  لك ال ينفي نمنى  ف،نا حزانة على أن ي لم أت لم على يديها ولم أقرأ وتبها استفيد منها  وال

                                                 

امتالالزاج  د.منالالى أبالالو الفضالال   ممالالا أكالالد أنااسالالتا ة الالالدوتورة عاليالالة المهالالدي بالبوالالاء؛ تالال،ثراا بالال ورى أ هشالالت ( هنالالا *)
علالى عمالا  ص  دان  م اهدنا ال لمية  وأكالد وال لكمة التوام ل حال ان  اعنساني أمر مهم لدعال ان  ااكاديمي ب

  .)المحرر( -رحمها ا–ىنسانية ال المة منى أبو الفض  
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منى د.وه ا ما حدذ بالنسبة لي ما تت،ثر ب   لكنك أو ث ذ و  ك قد تقاب  ىنساناا لمرة أو اثنتينأن
 أبو الفض   ى  ت،ثرت بها وما أنا مت،ثرة به ا الموقف اآلن.

 أعمالهالالا المتميالالزة علالالى نحالالوي لنالالا فرصالالة والالي ن الالرف أكثالالر عنهالالا  ولنالالدرب ول الال  هالال   النالالدوة تقالالدم 
ن ونالالا نحالالنو أعمالالا   ت هياتوفيالالت. ومالالا ما توقفالاليالالتم  ب الالد اآلن نالالدرب هالال   ااعمالالان ىال أن  لالالك وال

 منى أبو الفض .د.في وتا ي محترم عن  -ناديةد.وما أشارت –ه   الندوة   ما أعمانل  أن ت  مآ
تظالالالر نأال ن   هالالوات الحضالالالاراة وحالالوار الثقافالالالاتواامالالر الثالالاني الالالال ي أر الالو  مالالالن برنالالامع الدراسالال

ىن وانت ىسهاماتهم على ه ا النحو  السيما وأن لالدينا بوليالة   ناصة ورم ااشناإ ب د وفاتهملن
ن ونالت ال أزعالم أن عالددهم منتلفالة  وال  ن فالي تنصصالاتي اد وال لوم السياسية علماء متميالزاقتصاال

 ي   أن نهتم بهم وال ننتظر الوفاة.ننا فإ  وبير
فالالالي ىعالالالداد الالالالزم ء المشالالالاروين   ميالالالاالفتالالالاح و سالالاليف الالالالدين عبالالالد د.ناديالالالة مصالالالطفى و د.وأشالالالور 

وأتمنى أن تكون  منى على الحضور.د.سلة الفيلم الوثاسقي  وما أشور عاأبحاذ ه   الندوة والعداد 
 مناقشات ه   الندوة مثمرة  على نحو يوضح  وان  وثيرة قد ال يوون وثيرون على دراية بها.

 :نادية مصطفىد.
منالالى أبالالو الفضالال  عالالن  عاليالالة علالالى هالال   الكلمالالات الصالالادقة  وهوالال ا حالالان والال  مالالن الحالالظد.أشالالور 
 .التقاهاقر  ثم 

دوة قالراءة متكاملالة مهالداة ىلالى  يال ي لالم تكالن لال  فرصالة أن يالدرب وأتمنى أن تكون أعمان هال   النال
على يد منى أبو الفض  أو يحتك بها أو يقرأ لها. ونالرى القاعالة مليسالة ب، يالاني منتلفالة  فهنالاك مالن 

مي اىيمالالالان الشالالالود.السالالاليد عمالالالر .باكينالالالام الشالالالرقاوي ودد.و  أميمالالالة عبالالالودمثالالال : د.احتالالالك بهالالالا مباشالالالرة 
 :ازي  و يال  مالن ت مال تها الصال يرات ممالن والن قرابالات منهالا مثال د.نادية أبو غو  صالحأماني د.و 
الالا م نالالا د.أ. فضالال ا عالالن  منالالى أبالالو الفضالال  نا يالالة عبالالد الم نالالي مالالن صالالديقات د.هنالالد مصالالطفى  أيضا

ا من ااقار  م نا  د.زان  سليم   .ابن شقيا الدوتورة منى أبو الفض  ىبراهيم أبو الفض د.وأيضا
ر،مالالا أثنالالاء مرضالالها منالال  عالالدة   بمنالالى أبالالو الفضالال  تلحقالال التالالين ا يالالااوالال لك هنالالاك الكثيالالر مالالن 

وفضالالاليلة الشالالالي  عمالالالرو الالالالورداني مالالالن دار   بت الالالارة اازهالالالر الم يالالالد فم نالالالا عبالالالد ا عرفالالالان  أعالالالوام
 محمد ومان ووثيرون.أ.رحا  عبد الرحمن من السودان و د.اعفتاء  و 

أو تتلمال وا علالى  منهالا تتلمال وا علالى يالديها وت لمالوا ممالنأ يان متفاوتة ما أود قول  أن الحضور 
   وه   فرصة ععادة القراءة في فورها.أعمالها

افولما أعدنا القراءة  قرأهالا مالن قبال  والي ي قالدم لال  ن صالة تساله  فهالي فرصالة لمالن   اكتشفنا  ديدا
  ن زت وانتهت.ض  وان مهمة ا ياني  وليب مهمة أ  ل  القراءة  فما قدمت  منى أبو الف



 

 

 

 

 قراءة يف منظومة العطاء الفكري للدكتورة مىن أبو الفضل :أعمال ندوة

 

37 

 

منالالى  ولالال ا فالالإن أفضالال  تحيالالة لهالالا أن تسالالتمر مسالاليرة يالالر فالالي حيالالاة د.هنالالاك الكثيالالر والكث أعتقالالد أن
 وليستمر ال م .دعت ىليها والمنهع ال ي اقترحت   الفورة التي

 


