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  تقديم  

تعد من أهم القضايا فى عالمنا "  واحدةاالندماج فى حضارة عالمية  " إن محاوالت التأكيد على أهمية       
. كمرتكزات أساسية فى بناء مجتمع اإلنسان  التعايش السلمىالمعاصر ، وهى حضارة تنطلق من مبادئ 

وليس معنى ذلك أن العالمية تقوم على أساس نفى الخصوصيات الثقافية المميزة للمجتمعات ، ولكن 



    

وية اإلنسان فى عالم الغد ، هوية تقوم على محاولة البحث عن الثوابت المشتركة لتأكيد ه
، ومن ثم تتحول المنافسة والصراع  "التعاون الدولى والسالم العالمى " أساس المعانى المرتبطة ب 

األيديولوجى بين المجتمعات من محاولة الصدام إلعالء الهويات والسيطرة المادية إلى عمق التفكير فى 
يتحدد بطبيعة  الحوار الحضارىوعلى ضوء ذلك فإن . اإلنسانية وهويتها القيمة المضافة لميراث الحضارة 

،التى تعنى بتنظيم وضبط العالقة بين  Global Cultural Paradigmالرؤية الثقافية العالمية 
إثراء  القيمة المضافة فى عالم  اإلنسان ، وتعبئة الجهود الدولية " الحضارات على متجه واحد هو 

& القيم " ، ومن ثم تتشكل الفعاليات الحضارية على معنى "مستقبل اإلنسانية ومصيرها لمواجهة تحديات 
 . فى عالم اإلنسان " المواطنة 

ــاهم العــالمىوٕايمانــا بــأن القيمــة الحقيقيــة لمعنــى        تكــون بالقــدر الــذى يتجــه بــه  العدالــة والســالم والتف
رامــة اإلنســان وحرياتــه فــى إطــار معنــى الهويــة بنــاء عــالم واحــد يليــق بك: " المجتمــع العــالمى مــن أجــل 

البشرية ، واالتجاه بطموحـات المجتمـع العـالمى لتحقيـق آمـال واحـدة تعبـر عـن  القـيم المضـافة فـى بنـاء 
". وتنميـة الحضــارة األنســانية ، والـوعى الكــونى بالمســئوليات والتحــديات تجـاه قضــايا المســتقبل والمصــير 

   دراسـة يكمـن فـى التأكيـد علـى أهميـة البعـد الثقـافى والقيمـى فـى العالقـاتإيمانا بكل ذلك ، فـإن منطلـق ال
  . الدولية 

 لقـيم التسـامحإن قبول اآلخر واالنفتاح على ثقافته فيه إغناء للذات ، وهذا األمر يقوم على فهم جيـد      
بقيمـه التـى تحـدد  فإن هذا االنفتاح ينبغى أن يكون مشروطا بمعرفة هذا اآلخر بثقافته ومعرفـةومن ثم . 

غاياته الكلية التى يعمل من أجلها ، ومن ثم يكون االنفتاح على اآلخر بالطريقة التى نختارها نحـن حتـى 
  .نغلق على الذات فتكون العزلة والتخلف نال نفنى فى اإلعجاب به فتكون التبعية وال 

فـى آن واحـد ،  "صـراع الحضـارة & لقـيم أزمـة ا" والمتأمل للواقع المعاصر ، يجد أن العالم يعـيش اليـوم      
اإلنسانية ، وقصور فى المرجعية التـى نحـتكم إليهـا "  المواطنة& القيم " مما قد يؤدى إلى اضطراب معايير 

فى تقدير جهود اإلنسان ومسئولياته فى العالم الـذى يعـيش فيـه ، األمـر الـذى يشـير فـى كليتـه إلـى عـدم 
  . إليها الحضارة العالمية المعاصرة  وضوح الغايات النهائية التى تتجه

وعلى الرغم من ذلك كله ، فإنه مما الشك فيه أن اإلنسانية اليوم قادرة على رفـع التحـدى مـن أجـل       
بناء عالم أكثر إنسانية وأكثر عدال وسلما ، عالم تسود فيه ثقافة السالم وقـيم العـدل والتسـامح بحثـا عـن 

وهـذه القـدرة مشـروطة بـالفهم ".  عـالم يتسـع  للعـيش مٌعـا"   :ارة اإلنسانية القيمة المضافة فى ميراث الحض
، إنهـا قـدرة مشـروطة بتربيـة دوليـة مـن "   Transnational Approachعبر الـدولى " الجيد للمدخل 



    

السالم ، وثقافة عالمية من أجـل التفـاهم المشـترك حـول قضـايا المسـتقبل والمصـير ،    أجل
  .ز مسئوليات المواطنة العالمية فى بناء حضارة اإلنسان ورسالة إعالمية تبر 

الموقـف العـالمى مـن القضـايا المشـتركة فـى مسـيرة  " وعلى ضوء المسئوليات والمعانى المقصودة ب    
التطــور الحضــارى فــى عــالم اليــوم ، ودور اإلنســان فــى حمايــة القــيم وتفعيــل حركيتهــا بمــا يليــق بالمكانــة 

يتضح أن اإلنسان هو الذات الفاعلة فى صناعة الحضارة وحمايـة القـيم ، "  ان فى الكونالوجودية لإلنس
علــى ضــوء هــذه المعــانى  تلتقــى رســاالت الســماء جميعهــا مــع طموحــات اإلنســان لتحقيــق اإلنمــاء ، و 

فـــإذا مــا تباينــت لغــات الشـــعوب وطموحاتهــا ، وٕاذا مــا اختلفــت معتقـــدات . الحضــارى للهويــة اإلنســانية 
األمــر . فــى عــالم اإلنســان "  المواطنــة& القــيم "وب ودياناتهــا ، فهنــاك نقطــة االلتقــاء التــى تتمثــل فــى الشــع

والتفـاهم & السالم & التسامح & العدالة : الذى يعنى حاجتنا إلى تبنى مدخل تربوى مالئم لتنمية الوعى بقيم 
ء مسـتقبل الحضـارة ، وٕاثـراء ُهويتـه ، وذلك بما يـدعم رؤيـة جديـدة لـدور اإلنسـان ومكانتـه فـى بنـا العالمى

  .البشرية فى عالم الغد 
بين التضمينات القيمية " االلتقاء  ال التقاطع " وٕاجماال فإن هذه الدراسة ُتعنى بالبحث عن نقاط       

واإلنسانية  فى ثقافات األمم والشعوب حول متطلبات اإلنماء الحضارى لمستقبل الهوية اإلنسانية فى 
   .عالم الغد

  :وتتمثل مشكلة الدراسة فى محاولة اإلجابة على السؤال التالى      
إلى أى مدى تسهم التربية فى تأكيد المعانى المرتبطة بالقيم االنسانية والمواطنة العالمية كمدخل لتنمية الوعى بقيم " 

  " السالم والتفاهم العالمى 
  :محاور على النحو التالى  من خالل ثالثةمطروحة قضية الالو قد أمكن معالجة      
  نحو فهم أفضل لحوار الحضارات : أوال. 
 مدخل جديد من أجل التفاهم العالمى : اإلنسانية " المواطنة & القيم : "  ثانيا. 
 التربية الدولية وبناء مجتمع اإلنسان فى عالم الغد :  ثالثا . 

لت إليــه مــن استخالصــات ونتــائج ، فقــد ، ومــا توصــ وعلــى ضــوء العــرض الفكــرى فــى محــاور الدراســة         
التى من شأنها إلقاء الضوء علـى مسـئولية المجتمـع العـالمى فـى العمـل علـى  اقتراح بعض التوصياتأمكن 

هـذا باإلضـافة إلـى . ، ومسـئوليات المجتمـع العربـى فـى هـذا المجـال  هيئة بيئة مناسبة لحوار الحضاراتت
رات و تنميــة وعــى شــبابها بــالقيم الداعمــة للتعــاون الــدولى تحديــد دور الجامعــة فــى تعزيــز حــوار الحضــا

  . والتفاهم العالمى 
تنمية الوعى بثقافة الحوار وقيم السالم مـن أجـل التفـاهم العـالمى  " :مع عرض تجربة جامعة المنصورة فى مجال      

  " .والمواطنة فى عالم اإلنسان 



    

 "م العالمى شباب من أجل التنمية والسالم والتفاه: " مشروع  
  )األهداف ، استراتيجيات العمل ، آليات التنفيذ ، معايير التقييم ( 

والشـباب  الناشـئينالتربـوى ، لتهيئة حـول آليـات العمـل العلمـى وكلنا أمل فى فـتح قنـوات الحـوار     
  .ن من أجل بناء مستقبل أفضل لعالم اإلنساليعيشوا معنى الحضارة ومسئولياتها      من أبناء األمة

  
  



    

  )) الدراسة محتويات((  
**  **  **  **  **  **  

  .مقدمة  
  مشكلة الدراسة وأهمية دراستها. 
  اإلطار المفاهيمى للدراسة: 
  نحو فهم أفضل لحوار الحضارات  :أوال. 

o    أخطأ هنتجتون فى تحليالته ، فاتجه العالم بمصيره نحو الكارثة. 
o    أصالة قيم التعايش & بين أزمة الصدام  :مكانة الدين فى العالقات الحضارية

  .والحوار
o     قراءة فى خبرات بعض المنظمات الدولية الداعمة لحوار الحضارات. 
  مدخل جديد من أجل التفاهم العالمى : القيم والمواطنة اإلنسانية  :ثانيا 

o  مؤشرات األزمة القيمية فى عصر العولمة & بذور الصراع الحضارى. 
o نسانية إل ية للمواطنة فى عالم االمضامين القيم. 
  التربية الدولية وبناء مجتمع اإلنسان فى عالم الغد  :ثالثا . 

o  الداللة & المفهوم : التربية الدولية. 
o  التربية الدولية من أجل التوافق العالمى حول بناء مجتمع اإلنسان فى عالم الغد . 
o تعزيز حوار الحضـارات وتعميـق لدور التعليم الجامعى فى نموذج  & التربية الدولية 

 .تصال بين الشعوب ال ا قنوات
  خاتمة الدراسة ومقترحاتها 

  :جامعة المنصورة فى مجال تجربة  ضمع عر 
تنمية الوعى بثقافة الحوار وقيم السالم من أجل التفاهم العالمى والمواطنة فى عالم  ((

  ))اإلنسان 
 "فاهم العالمى شباب من أجل التنمية والسالم والت: " مشروع  

  )األهداف ، استراتيجيات العمل ، آليات التنفيذ ، معايير التقييم ( 


