
A/56/523األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalاجلمعية العامة 
2 November 2001
Arabic
Original: English

061101    051101    01-61760 (A)
*0161760*

الدورة السادسة واخلمسون 
البند ٢٥ من جدول األعمال 

   سنة األمم املتحدة للحوار بني احلضارات 
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قـــررت اجلمعيـــة العامـــة مبوجـــب قرارهــــا ٢٢/٥٣  - ١
املــؤرخ ٤ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ١٩٩٨ علــى إعــالن ســـنة 
٢٠٠١ سـنة األمـم املتحـدة للحـوار بـني احلضـارات، ودعــت 
احلكومات ومنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك منظمـة األمـم 
ـــن  املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)، وغريهــا م
ــــة، إىل ختطيـــط  املنظمــــــات الدوليــة وغــري احلكوميــــــة املعني
وتنفيذ برامج ثقافية وتعليمية واجتماعية مالئمة لتعزيز مفهوم 
احلـوار بـني احلضـارات، بوسـائل مـن بينـــها تنظيــم املؤمتــرات 
واحللقـات الدراسـية ونشـر املعلومـات واملـواد األكادمييـــة عــن 
املوضوع وإبالغي باألنشـطة الـيت تقـوم ـا. وطلبـت اجلمعيـة 
ـــا ٢٣/٥٥ املــؤرخ ١٣ تشــرين الثــاين/  العامـة مبوجـب قراره
نوفمــرب ٢٠٠٠ إىل األمــني العــام أن يقــدم إليــــها يف دورـــا 
السادسـة واخلمسـني تقريـرا موضوعيـا عـن آفـاق احلـــوار بــني 

احلضارات واألنشطة املتصلة بسنة األمم املتحـدة للحـوار بـني 
احلضارات. 

وأثـارت فكـرة إقامـة حـوار بـني احلضـــارات اهتمامــا  - ٢
كبـريا علـى مسـتوى املؤسســـات األكادمييــة واملنظمــات غــري 
احلكومية واملؤسسات الدوليـة. ولعبـت اليونسـكو دورا هامـا 
للغايــــــة فــــــي إثــارة هــــــذا االهتمــام مــــــن خــالل عقـــــــد 
مؤمتـرات وحلقـات دراســـية مــع احلكومــات واتمــع املــدين 
وغريها من منظمات األمم املتحدة يف بلدان عديـدة. وجـرت 
ـــدان مــن مجيــع أحنــاء العــامل مثــل  هـــــذه األنشطـــــة فـــــي بل
األردن وأملانيـا وأنـدورا والربتغـال وبولنـدا ومجهوريـــة كوريــا 
وسويسـرا وكنـدا وكوبـا وكوسـتاريكا والتفيـا ومـايل ومصــر 
واململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمــــى وآيرلنــــدا الشــــمالية 
والنمســا. كمــا أن اليونســــكو اختـــارت إقامـــة حـــوار بـــني 
احلضارات كهدف استراتيجي الستراتيجيتها املتوسطة املـدى 
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للفـترة بـني ٢٠٠٢-٢٠٠٧، ممـا يعكـس الـتزام املنظمــة ــذه 
العملية. 

وعمل ممثلي اخلاص لسنة األمـم املتحـدة للحـوار بـني  - ٣
احلضـارات، جيـاندومينكو بيكـو، مـع املديـر العـام لليونســكو 
ــدمي  ومـع عـدد مـن كبـار الشـخصيات الذيـن قبلـوا دعـويت لتق
إسـهام موضوعـــي يف هــذا احلــوار املــهم. وقــد قدمــوا إيلَّ يف 
اآلونة األخرية النتائج اليت متخض عنها عملهم التعاوين املمثـل 
يف كتـاب عنوانـه مـد اجلسـور: احلـوار بـني احلضـارات (انظــر 

املرفق األول لالطالع على قائمة بأمساء املسامهني). 
وقــدم عــدد مــن احلكومــات، مبــا يف ذلــــك االحتـــاد  - ٤
الروسي وأملانيا ومجهورية إيران اإلسالمية وبلجيكـا والبوسـنة 
واهلرســك وبولنــدا وتونــس وفــرتويال وقريغيزســتان وكنــــدا 
ولبنان وليتوانيا ومدغشقر واململكة العربية السعودية ومنغوليا 
والنمسا واليابان، تقريرا إىل ممثلـي اخلـاص عمـا يقـوم بـه كـل 
ــــذا احلـــوار. وردت   مــن هــذه البلــدان مــن أنشــطة تتعلــق
حكومــات أخــــرى علـــى مذكـــرة شـــفوية مؤرخـــة ١ آب/ 
أغسطس ٢٠٠١ تستعلم عـن األنشـطة الـيت اضطلعـت ـا أو 
شجعتها استجابة إىل قرارات اجلمعية العامة. ويتضمـن املرفـق 

الثاين قائمة بأمساء البلدان اليت استجابت. 
ـــدد مــن كبــار الشــخصيات  وأعربـت حكومـات وع - ٥
العامـة يف سـائر أحنـاء العـامل عـن اهتمـام كبـــري أيضــا بتجديــد 
اجلهود على مجيع مستويات اتمع بغية تشـجيع إقامـة حـوار 
بني احلضارات يف السنوات املقبلة. وينعكس هذا يف أن ممثلي 
الشخصي قد تلقى كما تلقت اجتماعات فريـق الشـخصيات 
البـارزة دعمـا كبـريا مـن حكومـات النمسـا ومجهوريـــة إيــران 
اإلسـالمية وآيرلنـدا وقطـر. وأسـهمت حكومـة سويسـرا ماليــا 
ــــد  يف صنــدوق األمــم املتحــدة االســتئماين، والــذي كنــت ق
أنشــأته لســنة احلــوار بــني احلضــــارات. وقدمـــت منظمـــات 

أكادمييـة وغـري حكوميـة أيضـــا دعمــا لوجســتيكيا وماليــا إىل 
ممثلي الشخصي وإىل أعمال فريق الشخصيات البارزة. 

 
 ثانيا - تقرير عن األنشطة 

ـــــن الــــدول األعضــــاء بسلســــلة مــــن  قـــام عـــدد م - ٦
ــــاال بالســـنة الدوليـــة  االجتماعــات واألنشــطة الرئيســية احتف
للحــوار بــني احلضــارات وتــأييدا هلــا. واســتضافت حكومـــة 
النمسا يف فيينا يف كانون األول/ديسـمرب عـام ٢٠٠٠ اجللسـة 
االفتتاحيــة لفريــق الشــخصيات البــارزة املعــين بــــاحلوار بـــني 
ــــك يف آب/أغســـطس ٢٠٠١ ملتقـــى  احلضــارات. وتلــى ذل
ـــة  سـالزبورغ بـني احلضـارات: منـوذج جديـد للعالقـات الدولي
ــوان  الـذي قـام األمـني العـام بافتتاحـه والـذي أصـدر وثيقـة بعن
�أفكـار ســـالزبورغ� (انظــر A/56/419). وستســهم النتــائج 
اليت تتمخض عن املناقشـات يف مناقشـة اجلمعيـة العامـة حـول 
املســـألة. وسيســـتمر احلــــوار يف ملتقــــى املــــائدة املســــتديرة 
ـــرباير  املسـيحي – اإلسـالمي يف فيينـا املزمـع عقـده يف شـباط/ف

 .٢٠٠٢
واحتفــاال بالســنة الدوليــة للحــوار بــني احلضـــارات،  - ٧
قامت الوزارات االحتادية األملانية وممثلو اتمع املدين باختيـار 
٩٠ مشــروعا لتمثــل مســــامهة أملانيـــا. وجيـــري تنفيـــذ هـــذه 
املشاريع من قبـل طائفـة واسـعة مـن منظمـات اتمـع املـدين، 
ـــرية ومنظمــات غــري حكوميــة  مـن بينـها معـاهد ومـدارس كب
صغــرية. وتســعى هــذه املشــاريع بصــورة رئيســية إىل توثيـــق 
وإقامـة مناقشـات وتبـادل وجـهات النظـر بـــني مجيــع الفئــات 
االجتماعيــة يف أملانيــا واخلــــارج. وأصـــدر معـــهد العالقـــات 
الدوليـة األملـاين أيضـا طبعـة خاصـة عـن خمتلـف اآلراء املتعلقـــة 
بدور الثقافة كأداة من أدوات منع الصراعـات. وستسـتضيف 
أملانيـا أيضـا مؤمتـر اليونسـكو الـدويل بشـأن السياســـة الثقافيــة 
كمهمـة عامليـة الـذي سـيعقد يف برلـني يف الفـترة مـــا بــني ١٦ 
و ١٨ تشـرين الثـاين/نوفمـــرب ٢٠٠١. وســريكز املؤمتــر علــى 
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البعـد العـــاملي للثقافــة وســيبحث مواضيــع مــن بينــها التنــوع 
الثقايف والصراعات والتعددية. 

ورعــت حكومــة اليابــان الربنــــامج العـــاملي لبعثـــات  - ٨
الشباب الذي قامت مبوجبه بدعوة ٤٠ شـابا مـن مجيـع أحنـاء 
العامل لزيارة اليابان لتبـادل وجـهات النظـر بشـأن مسـائل مـن 
ـــذي عقــد يف آذار/مــارس  منظـور عـاملي. وركـز االجتمـاع ال
٢٠٠١ علـى موضـوع �احلـوار بـني احلضـارات … مـن قـــرن 
ــــرد النتـــائج الـــيت  مــن الصــراع إىل قــرن مــن التعــايش�. وت
متخضت عنها املناقشات يف �رسالة للقرن احلادي والعشـرين 
ـــيت قدمــت إىل عميــد جامعــة  موجهـة مـن شـباب العـامل� وال
األمـم املتحـدة لتقدميـها إىل األمـني العـام. وتقـوم اليابـان أيضــا 
مبد يدها إىل مناطق أخرى من خالل رعاية حلقة دراسية عـن 
التعليـم ومحايـة الـــتراث الثقــايف يف جنــوب – شــرق أوروبــا، 
مثال، وعقدت احللقـة يف آذار/مـارس ٢٠٠٠ وكـانت ـدف 
إىل البحث عن تدابري لتحقيق التفاهم بـني اموعـات العرقيـة 
من خالل التعليم ومحاية التراث الثقـايف لتلـك املنطقـة. إضافـة 
إىل ذلـك ، قـامت احلكومـة حبـوار بـني احلضـارات مـع العـــامل 
اإلســالمي. وإحــدى املبــادرات الرئيســية هلــا تتمثــل يف بنـــاء 
شبكة من األكادمييني ومؤسسات البحث يف اليابـان والبلـدان 
ـــادل  اإلسـالمية سـعيا إىل تعزيـز التفـاهم املتبـادل مـن خـالل تب

البعثات. 
وقـامت األمـم املتحـدة بـدور نشـط أيضـا يف تشــجيع  - ٩
إقامـة حـوار بـــني احلضــارات. فــاضطلعت اليونســكو، وهــي 
إحدى الوكاالت الرئيسية يف تعزيز احلوار، بطائفة واسعة من 
األنشـطة بالتعـاون مـع الـدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـــة 
الدولية وغري احلكومية. وتشتمل األنشطة الرئيسية اليت قـامت 
ا اليونسكو عقد املؤمتر الدويل للحوار بـني الديانـات، الـذي 
ـــبتمرب  عقــد يف طشــقند يف الفــترة مــن ١٤ إىل ١٦ أيلــول/س
٢٠٠٠ يف إطار مشاريع اليونسكو املسماة �التالقي الروحـي 
واحلــوار بــني الثقافــات�، و �احلــوار بــني ثقافــات الشــــرق 

ـــيا الوســطى�، واملؤمتــر الــدويل للحــوار بــني  والغـرب يف آس
احلضارات، املعقود يف فلنيوس، بليتوانيا يف الفترة مــا بـني ٢٣ 
و ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ برعايـة رئيســـي ليتوانيــا وبولنــدا 

واملدير العام لليونسكو. 
وحضـر املؤمتـــر زعمــاء سياســيون وصــانعو قــرارات  - ١٠
وباحثون وفنانون من أكثر من ٢٠ بلدا وأربع قـارات لتبـادل 
وجهات النظر واخلربات بغيـة البحـث عـن طـرق أفضـل لبنـاء 
التفــاهم املتبــادل بــني مجيــع الشــــعوب اســـتنادا إىل املفـــاهيم 
املشــتركة عــــن التســـامح والتضـــامن والتعـــاون. وتراوحـــت 
القضايـا الـيت حبـث بـني �تعـــدد اهلويــات والقيــم املشــتركة� 
و �العوملة والتنوع الثقايف� و �اآلخـر� و �التجـارة والعلـم 
والتبــادل الثقــايف�. ومتخــــض عـــن املؤمتـــر إعـــالن فلنيـــوس 

(A/56/87، املرفق). 
ونظمــت جامعــة األمــم املتحــدة أيضــا سلســلة مـــن  - ١١
حلقـات العمـل واملؤمتـرات واألنشـطة األخـرى، مبـــا يف ذلــك 
مســابقة املقــال لألطفــال بعنــــوان �احلـــوار وراء احلـــدود�. 
وعكست املؤمترات وحلقات العمـل املنظـور العـاملي للجامعـة 
ـــات  دول األمـم املتحـدة وقـد شـارك فيـها أشـخاص مـن خلفي
ثقافية متنوعة إلجراء مناقشات معمقة ـدف إىل التوصـل إىل 
ـــني احلضــارات.  فـهم أفضـل ملـا يلـزم لتحقيـق حـوار هـادف ب
وجتـري اإلشـارة إىل سلسـلة مـن حلقـات العمـــل الــيت جــرت 
لتيسـري إقامـة مناقشـات معمقـة حـول مســـائل شــاملة حتضــريا 
للمؤمتر الدويل للحوار بني احلضارات. وحبثت حلقات العمل 
هـــذه مواضيـــــع مثــــل مســــامهة العلــــم ووســــائط اإلعــــالم 

واالتصاالت والتعليم واألخالق والقيادة. 
وعقد املؤمتر الدويل للحوار بني احلضـارات يف الفـترة  - ١٢
مـــا بـــني ٣١ متـــوز/يوليـــه و ٣ آب/أغســـــطس يف طوكيــــو 
وكيوتو. واشترك فيه متكلمون من ٢٣ بلدا وحبث عددا مـن 
املسائل من بينها الدروس املستقاة من التاريخ واتمع املتعـدد 
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ـــابل  الثقافـات والتحـول الثقـايف وآفـاق مـن آسـيا، والعامليـة مق
اخلصوصية، واجلوانب السياسية للحوار بني احلضارات. 

وقـد نظـر يف هـــذه املؤمتــرات واألنشــطة يف الوســائل  - ١٣
الكفيلــة بتســهيل احلــوار. ورئــي أن االســتفادة مــن وســـائط 
ــــة واجلديـــدة إىل جـــانب التربيـــة يف ميـــدان  اإلعــالم التقليدي
الثقافات املتعددة، إضافة إىل عقد لقاءات وجها لوجــه، ميكـن 
أن تكتسـب أمهيـة حيويـة يف تشـــجيع احلــوار. وميكــن تعزيــز 
احلــوار إذا اســتفدنا مــن العلــم وســيطا نــــدرس مـــن خاللـــه 
وننــاقش، وإذا ركزنــا اجلــزء األساســي مــــن جـــهودنا علـــى 
ــهم  الشـباب. ونظـرا ألن العلـم يقـوم علـى معرفـة مشـتركة وف
مشــترك علــى املســتوى التقــين، فــهو يوفــر منتــــدى لتبـــادل 
املعلومات استنادا إىل أهداف ومصاحل مشتركة. وال شـك يف 
أن مثـــة اختالفـــات كبـــرية يف املواقـــف إزاء العلـــم احلديــــث 
واستخداماته. وإذا عملنا ما من شأنه أيضا احـترام التنـوع يف 
القيــم واملعتقــدات، فباإلمكــان أن يكــون العلـــم أداة مفيـــدة 
للحوار حىت وإن مل يلق تشجيعا أو لقي إنكارا على املسـتوى 

السياسي.  
ما هي التوقعـات بالنسـبة إلقامـة حـوار يف املسـتقبل؟  - ١٤
يف ضـوء نتـائج هـذه املؤمتـــرات واألنشــطة، تكــون التوقعــات 
إجيابية إذا فهمنا متاما أن التنوع الثقايف والديين يصبح مصـدرا 
للقوة ال سببا لالنقسام واملواجهة. بل تـأيت التوقعـات بالنسـبة 
للحوار أفضل من ذلك إذا فهمنا أن هدف احلوار ال يعـين أن 
يفــرض املــرء آراءه، أو حــىت أن يتــم التوصــــل إىل توافـــق يف 
اآلراء. واحلــوار ممكــن إذا قبلنــا القــول بأننــا نعيــش يف عـــامل 
متنـوع، وإن كنـا نتقاسـم نفـس القيـم القائمـة علـــى التســامح 
واحلرية، عامل حيترم حقوق اإلنسان للجميــع. وسـوف تتكلـل 
تفاعالتنا بالنجاح إذا ما دخلنا يف حوار قـائم علـى االحـترام، 
ومىت مل تصدر عنا أحكام على النماذج الثقافية األخـرى قبـل 
أن نـدرس مناذجنـا حنـن. وباإلمكـــان أن نســتمد دروســا مــن 
التاريخ لنرى كيف جنحت بعض عمليات تفاعل حضاريـة أو 

عمليـات تفـاعل بـني حضـــارة وأخــرى ومل تنجــح تفــاعالت 
أخــرى. وبإمكاننــا أيضــا أن حنــدد أفضــل املمارســــات مـــن 
التجــارب املعــاصرة. واألهــم يف هــذا أن متــارس احلكومـــات 
اإلرادة السياسـية الالزمـة لضمـان اســـتمرار احلــوار فيمــا بــني 
خمتلف فئات اتمع، وأن يتم هذا احلوار علـى مجيـع الصعـد، 
من احمللية إىل الوطنيـة إىل اإلقليميـة إىل الدوليـة، ليشـارك فيـها 
مجيـع أولئـك الذيـن ظلـوا حـىت اآلن مـن دون متثيـل كــاف يف 
عمليــات صنــع القــرارات السياســية، وخاصــة منــهم النســـاء 

والشباب.  
وقــد أظــهرت املؤمتــرات واألنشــطة أيضــا أن األمـــم  - ١٥
املتحدة تظل املقر الطبيعي للحوار فيما بني احلضــارات؛ وهـي 
املنتدى الذي ميكـن أن يزدهـر فيـه احلـوار ويـؤيت مثـره يف كـل 
ميدان من ميادين العمل اإلنساين. وما مل يتحقـق هـذا احلـوار 
– داخـل احلضـارات والثقافـات  كل يوم فيما بني مجيع األمم 
– ال ميكــن أن يتحقــق ســالم دائــم  واجلماعـات وفيمـا بينـــها 

وال ازدهار آمن. 
والعوملة هي أحد املواضيع اهلامة اليت ميكن أن يتطرق  - ١٦
هلـا احلـوار اجلـاري فيمـا بـني األمـم. وحنـــن إذ نفــهم التفــاعل 
املستمر بني العاملي واحمللي يف مجيع مشـارب احليـاة املعـاصرة، 
ـــع  فـإن علينـا مجيعـا أن نكفـل توزيـع فوائـد العوملـة علـى اجلمي
بالتسـاوي حـىت ال تبـدو أوجـه الظلـم الـيت تقـرن يف كثـري مــن 
احلاالت ذه العملية وكأـا متـس فئـات معينـة مـن الشـعوب 
دون غريهـا. ومـن األمـور البالغـة األمهيـة أيضـــا أن ال تعكــس 
العوملة غلبة أو انتصار إيديولوجية على أخـرى أو نظـام ثقـايف 
أو اقتصادي على آخر. فمن األمهية مبكان حقـا احملافظـة علـى 
التنوع الثقايف يف عملية التفاعل الدينامية فيما بـني احلضـارات 

ضمن عملية العوملة. 
احلوار فيما بني احلضـارات أساسـي إذا كنـا نريـد أن  - ١٧
نوفَّـق يف حتقيـق أحـد األهـداف الرئيسـية للمهمـة امللقـاة علـــى 
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عاتق األمم املتحدة، وهي منع نشوب الصراعات. وحنـن مـىت 
أوجدنا تفامها واحترامـا متبـادال، بإمكاننـا أن نقلـل مـن سـوء 
ـــدام الثقــة وأن نضــع األســاس حلــل الصراعــات  التفـاهم وانع
بدون عنف. ويكتسـب احلـوار أمهيتـه أيضـا بالنسـبة للجـانب 
اآلخر من مهمتنا املتمثلـة يف تعزيـز التنميـة. فبتقاسـم اخلـربات 
والبحــث عــن احللــول بصــورة مشــتركة، بإمكاننــا أن حنــــل 
املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت متسـنا مجيعـا سـواء منـها 

املشاكل احلالية أو تلك اليت ستنشأ يف املستقبل. 
 

 ثالثا -ملاذا احلوار؟ ملاذا اآلن؟ 
كان مقررا أن يقدم يف هــذا الوقـت تقريـر ـائي عـن  - ١٨
هذه املسألة. ولكن القول بأن هذا التقريـر ـائي أمـر يصعـب 
ختيله. فأحداث هذا العام ميكـن أن تكـون قـد وجـهت أنظـار 

كثريين إىل ضرورة، بل لزوم، إقامة حوار بني احلضارات. 
لقـد فـرغ فريـــق األشــخاص البــارزين، الــذي ُأنشــئ  - ١٩
لغرض استكشاف طبيعة هـذه املواضيـع، مـن عملـه، وأهـدى 
إيلَّ الكتاب املذكور آنفا. وعلــى الرغـم مـن أن النـص، ليـس، 
على وجه التحديد، وثيقة من وثائق األمم املتحدة، فإنـه يتيـح 
فرصة للتأمل يف عدد من التغريات اليت يبدو أا تـأخذ جمراهـا 
يف اتمع الدويل. وهو ال يقدم أي توصيات، بل يقدم، بـدال 
من ذلك، بعض مالحظات عن التوجـهات اجلديـدة الـيت رمبـا 
ـــربز إىل الوجــود يف النظــام الــدويل. هــذه  تكـون قـد بـدأت ت
االجتاهات ميكن أن تعزز وميكن أن حتدث الدمــار. وهـذا أمـر 
يعود إىل كل فرد فينا. ويصح هذا القول أكثر ما يصـح علـى 
الفترة اليت تلت اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت يف ١١ أيلول/ 

سبتمرب واليت أبرزت أسوأ ما يف البشر، يف حني يسعى احلـوار 
إىل تدعيم وتعزيز أفضل ما يف البشر. فاحلوار بـني احلضـارات 
ليـس فقـط ردا ضروريـــا علــى اإلرهــاب - بــل هــو خصمــه 
اللدود. فحيث يسعى اإلرهاب إىل بث الفرقة بني بين البشر، 
يهدف احلوار إىل توحيدنا؛ وحيث يستند اإلرهاب إىل نظـرة 
عدوانيــة تقــوم علــى اســتبعاد اآلخريــن، يســــعى احلـــوار إىل 
احتضـان اآلخريـن وإىل تقبـل الفكـرة القائمـة علـى أن امتــالك 
احلقيقــة ليــس حكــرا علــى أي مجاعــة دون غريهــا. وحيـــث 
يسـعى اإلرهـاب إىل أن جيعـل التنـوع فينــا مصــدرا للصــراع، 
بإمكـان احلـوار أن جيعـــل هــذا التنــوع ذاتــه أساســا لالرتقــاء 

والنمو. 
يتضمـن كتـاب �مـد اجلسـور� حــافزا حمرضــا علــى  - ٢٠
الذهاب إىل أبعد مما ختيلته عقول كثريين منـا حـىت اآلن. وإين 
ـــذا الكتــاب علــى وضــع األســاس  علـى أمـل يف أن يسـاعد ه
ــني  إلحـراز مزيـد مـن التقـدم يف طريـق احلـوار - سـواء فيمـا ب
الدول األعضاء أو داخلها. واحلوار ال يعين استرضاء غطرسـة 
العنـف أو غطرسـة القـوة وهـــو مفتــوح للجميــع، وينبغــي أن 
يستند إىل املبادئ األساسية الـواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة. 
فهذه املبادئ متثل القاسم املشترك للقيم اليت نؤمـن ـا مجيعـا، 
ـــث يف  بصـرف النظـر عـن اللـون أو املعتقـد. وحـريُّ ـا أن تب
مجيـع النـاس إميانـا بإمكانيـة أن يصبـح احلـوار بـني احلضـــارات 
وســيلة لتقليــل املخــاوف مــن التنــوع وأن يكــون مبثابـــة أداة 
للكفـاح املسـتمر ضـد اإلرهـاب. وقـد يكـون أداة ناعمـة مـــن 
أدوات الدبلوماسية، ولكن بإمكانـه أن يكـون االجتـاه الغـالب 

على املدى البعيد.  
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 versity School of Diplomacy and International Relations, 2001)
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