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 ةالمقدم

 فػػ  ةالدولػػ مؤسسػػات مػػف مؤسسػػة أي تمعبػػ  اف يمكػػف فعػػاؿ دور ال يوجػػد مػػف
 مػع فػ  التعامػؿ يػوم  كسػموؾ وترسػيهاا المجتمع ف  الثقافات حوار وتعزيز اشاعة
، التعميميػة السػػيما الجامعػػات المؤسسػػات غيػػر، يةسنسػاسناإل بحقوقػػ  واالعتػػراؼ، االهػر

 أهالقيػػػة بمامػػػة تضػػػطمع والسػػػبب لكوسناػػػا، غيػػػر حكوميػػػة اـ حكوميػػػة سػػػواك أكاسنػػػت
 لسػػػموؾ كمػػػ  الحمقػػػات فاػػػ  أسنمػػػوذج ةمكتممػػػ مسنظومػػػة فػػػ  وقػػػت واحػػػد وتعػػػد وتربويػػػة

 المعرفػة وسنقػؿ الػتعمـ وقدرتػ  عمػ  الكممػات واففعػاؿ فػ  المتجسدة ومسنتجات  سنسافاإل
 لألجياؿ.

 تسنطمػػؽ ايميػػة البحػػث فػػ  اف دور الجامعػػات لػػيس قػػا ـ عمػػ  :اهميةةة الث ةة 
 سػػػػطح  بػػػػؿ ايضػػػػا   مجػػػػردة وبشػػػػكؿ بمفػػػػردات، ومقػػػػررات تعميميػػػػة الفػػػػرد فكػػػػر حشػػػػو

وحاضػػػػرس ومسػػػػتقبم  .السػػػػيما فػػػػ   ماضػػػػي  فػػػػ   سنسػػػػاسناإل السػػػػموؾ راسػػػػةبد االيتمػػػػاـ
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اذ ، المجتمػػػع الػػػذي يضػػػـ الػػػواف واتجايػػػات متسنوعػػػة والتػػػ  عاسنػػػت مػػػف ازمػػػات عديػػػدة
القػػيـ بجػػو  ومسنظومػػات والسػػموؾ الػػوع  مػػف متميػػزة تعمػػؿ الجامعػػة عمػػ  همػػؽ اسنمػػاط

 مف الحوار التفاعم  ك  تعكس سنتا ج ذلؾ عم  المجتمع ككؿ.
تكمػف اشػكالية البحػث فػ  اف عمميػة تعزيػز ثقافػة الحػوار فػ   :ة الث  اشكالي

المجتمػػػع عػػػف طريػػػؽ الجامعػػػات يجػػػب اف تمػػػارس جاػػػد مضػػػاعؼ اذا مػػػا كػػػاف يػػػذا 
، الػػدور الػػذي سػػتمعب  يػػو فػػ  مجتمػػع متسنػػوع االديػػاف والمػػذايب والطوا ػػؼ واالعػػراؽ

 جتماع .وازمات قاسية اثرت عم  سنسيج  اال فضال  عف ما تعرض ل  مف ظروؼ
يسنطمػػػؽ البحػػػث مػػػف فرضػػػية مفاديػػػا .اف دور الجامعػػػات فػػػ   :فرضةةةية الث ةةة 

تعزيػػز ثقافػػة الحػػوار مسػػؤولية تشػػاركية بػػيف االسػػتاذ والموظػػؼ الجػػامع  والطالػػب إذ 
تتالش  اماماـ كؿ االهتالفات الديسنية والقوميػة والمذيبيػة وتػدهالت السنظػاـ الحػاكـ. 

يذس المسؤولية وعكساا عمػ  مسػتقبؿ السػمـ  فاؿ ثمة مف وسا ؿ ُيعتمد عمياا لتحقؽ
 ؟ف  المجتمع ككؿ

مػػف اجػػؿ حػػؿ اشػػكالية البحػػث واالجابػػة عػػف فرضػػيت  سػػيتـ  :منهجيةةة الث ةة 
وايضػػػا  االعتمػػػاد ، االعتمػػاد عمػػػ  المػػسناج الوصػػػف  لوصػػػؼ وتحميػػؿ الحػػػوار والثقافػػة

لحػػوار عمػػ  المػػسناج االسػػتدالل  االسػػتسنباط  لمكشػػؼ عػػف العالقػػة بػػيف تعزيػػز ثقافػػة ا
واهيػػرا  مػػسناج االستشػػراؼ المسػػتقبم  لفاػػـ مسػػتقبؿ الجامعػػات فػػ  ، والسػػمـ المجتمعػػ 

 تعزيز ثقافة الحوار وتحقؽ السمـ المجتمع .
مقدمػػة وثالثػػة إلػػ   لتطبيػػؽ مسناجيػػة البحػػث تػػـ تقسػػيـ البحػػث :هيكميةةة الث ةة 

بعسنػػػػػواف الثقافػػػػػة  افوؿمباحػػػػػث وهاتمػػػػػة ويػػػػػوامش ومراجػػػػػع البحػػػػػث .فجػػػػػاك المبحػػػػػث 
لحوار وطبيعة العالقة بيسناما اما المبحث الثاسن  سنػاقش وسػا ؿ تعزيػز ثقافػة الحػوار وا

 عمػ  واسنعكاسػاا الحػوار وسنشريا ف  الجامعات. ف  حيف تسناوؿ المبحث الثالػث ثقافػة
  .المجتمع  السمـ مستقبؿ
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 األولاملبحث 
 انثقافة واحلىار وطبيعة انعالقة بينهما

اس فػػال احػػد يفكػػر كمػػا اسنػػ  ال عا ػػد تربػػوي مػػف المؤكػػد اذا تشػػابات افكػػار السنػػ 
يرجػػ  مػػف المؤسسػػات التعميميػػة مػػا لػػـ تعمػػؿ عمػػ  تسنميػػة تفكيػػر جيػػؿ المسػػتقبؿ مػػف 

واف ذلػؾ يػتـ مػف هػالؿ تحريػر االمكاسنيػات العقميػة لػد  الطمبػة ، اجؿ مستقبؿ الجيػؿ
وتكويف فكر سنقدي وفؽ اسػس تربويػة لتمكػيف الطمبػة مػف ماػارات الحػوار وملياتػ  مػف 

جؿ تحقيؽ التواصؿ االجتماع  المطموب ف  البي ة الجامعية والػذي سػتسنعكس اثػارة ا
عم  المجتمع ككؿ .مع المالحظة اف ذلػؾ يتطمػب مسػاحة واسػعة مػف الحريػةاتفكيرا  

، باعتباريا القاعدة االساسية والشرط الالـز لتكويف الفكػر السنقػدي مػف جاسنػب( وتعبيرا  
 ومف اجؿ الوصػوؿ، (1اس المجتمع مف جاسنب اهروممارسة الحوار الاادؼ الذي يسنشد

يػػػػذا الفكػػػػر السنقػػػػدي يجػػػػب تسػػػػميط الضػػػػوك عمػػػػ  معسنػػػػ  الثقافػػػػة ومعسنػػػػ  الحػػػػوار إلػػػػ  
 لسنكتشؼ بعديا طبيعة العالقة بيسناما.

 :ما معنى الثقافة : أولا 
، وثقػػػؼ الرجػػػؿ ثقافػػػة اي صػػػار حػػػذقا  ، تعػػػرؼ الثقافػػػة ل ػػػة  مػػػف ثقػػػؼ الشػػػ ك 

الثقػػػاؼ هشػػػبة  تسػػػو  باػػػا الرمػػػاح وثقػػػؼ ثقفػػػا  اي صػػػار و ، والثقافػػػة العمػػػؿ بالسػػػيؼ
، وفػػ  ثالثيسنيػػات القػػرف المسنصػػـر ومػػا بعػػديا اسػػتعمؿ لفػػظ ثقافػػة فػػ  المعسنػػ  ( 2افطسنػػا  

الػػػذي كػػػاف القػػػدماك يسػػػتعمموسن  وفيػػػ  لفػػػظ اذداب الػػػذي يعسنػػػ  االهػػػذ مػػػف كػػػؿ شػػػ ك 
اسػػ  بطػػرؼ أي توسػػيع مػػد  معارفػػ  .كمػػا يقػػوؿ كبيػػر أ مػػة افدب فػػ  العصػػر العب

                                                           

صابس ع٘ض جٞدٗزٛ، دٗاعٜ تعصٝص ثقافة اىحو٘از فوٜ اىئٞ وة اىعاٍعٞوة ٍوِ ٗجٖوة ّاوس اععوا  ( 1)

، جاٍعوة غٞئوة، 3،اىعودد 11عيوً٘ اىتسب٘ٝوة ٗاىْيعوٞة، اىَعيود ٕٞ ة اىتدزٝط بعاٍعوة غٞئوة، ٍعيوة اى

 .313،ص 4112اىَدْٝة اىَْ٘زة، 

، بوا  روسا اىءوا ، داز ارٞوا  1ٍحَد بِ ٍنسً بِ ٍْا٘ز االفسٝقٜ اىَصسٛ، ىعواُ اىعوس ،    4))

، موورىل اّاووسم ٍحَوود بووِ بنووس اىووساشٛ، ٍ توواز 381-382،ص 1999اىتووساا اىعسبووٜ، بٞووسٗ ، 

 .82،ص 1981اىنتب اىعسبٞة، بٞسٗ ، اىصحاح، داز 
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وف  العصر سنفس  كاسنوا ف  اوربا يقولوف اسنػ  ال يػتـ عمػـ المػرك اال اذا عمػـ ، الجاحظ
 .( 1اش ك مف كؿ ش ك وكؿ ش ك عف بعض الش ك

، وي  واحػدة ( حضارة-cultureاما الثقافة اصطالحا  فيقاؿ اف كممة ثقافة ا 
( الطبيعػة-natureثالثة يشوباا التعقيد وال يتفوؽ عمياا سو  كممة اأو  مف كممتيف

بػػالرغـ مػػف وجػػود سنظػػرة عمػػ  اسناػػا مشػػتقة مػػف الثقافػػة اال اسناػػا تعػػد االعقػػد .فقػػد ظػػؿ 
فحتػػػ  عػػػاـ ، يسنالػػػؾ اهػػػتالؼ بػػػيف العممػػػاك حػػػوؿ ايجػػػاد تعريػػػؼ موحػػػد يتفقػػػوف عميػػػ 

وحاليػػػا  يػػػ  عمػػػـ قػػػا ـ ، تعريػػػؼ 161حػػػوال إلػػػ   وصػػػؿ تعريػػػؼ كممػػػة الثقافػػػة1952
فاػػ  المعرفػػة والفػػف واالهػػالؽ والعػػادات وأيػػة بذاتػػ  يتسػػايـ فيػػ  فػػروع عمميػػة مهتمفػػة 

 .( 2اكعضو ف  المجتمع سنسافقدرات اكتسباا اإل
لقػػػد طرحػػػت الثقافػػػة فػػػ  افدبيػػػات العربيػػػة وفػػػ  التعريفػػػات الهاصػػػة بالثقافػػػة  

.فكر واحد يأهذيا مف زاوية لتساعد ف  حؿ إشكالية البحث الذي يعرُض  مع وجػود 
.فػػػػػبعض ( 3ااػػػػػا بالحضػػػػػارات والثقافػػػػػات االهػػػػػر تأكيػػػػػد عمػػػػػ  مفاػػػػػوـ الثقافػػػػػة ومقارسنت

السيما االسنثربولولجييفاعممػاك ، المرجعيات ال ربيةإل   الباحثيف ال يتردد ف  الرجوع
لتعريػػػػػؼ الثقافػػػػػة كػػػػػوسناـ مهتصػػػػػيف بجاسنػػػػػب التطػػػػػور ( والمجتمعػػػػػات سنسػػػػػافدراسػػػػػة اإل

 وعميػػػػ  فالثقافػػػػة كاسنػػػػت يػػػػ  الكػػػػؿ المعقػػػػد والمتشػػػػابؾ فػػػػ  افسنظمػػػػة التػػػػ ،  سنسػػػػاسناإل
تتضػػػػمف اسػػػػاليب الحيػػػػاة الماديػػػػة والروحيػػػػة فاػػػػ  تتولػػػػد مػػػػف عمميػػػػة اسنتػػػػاج الوجػػػػود 
الجمػػاع  بوصػػفة وجػػودا  اجتماعيػػا  .حيػػث يػػر  المفكػػر العربػػ  محمػػد عابػػد الجػػابري 
فػػػ  الثقافػػػة اسناااعبػػػارة عػػػف مركػػػب متجػػػاسنس مػػػف ذكريػػػات وتصػػػورات وقػػػيـ ورمػػػوز 

شػػرية باويتاػػا الحضػػارية مػػف وتعبيػػرات وابػػداعات التػػ  تحػػتفظ فػػ  ظماػػا الجماعػػة الب

                                                           

( رعِٞ ٍؤّط، اىحعازة فٜ ار٘اه ٗع٘اٍوو يٞاٍٖوا ٗتر٘زٕوا، ظيعوية متوب عواىٌ اىَعسفوة، اىعودد 1)

 .321، اىَعيط اى٘غْٜ ىيءقافة ٗاىيُْ٘ ٗاٟدا ، اىن٘ٝت، ص113

اىَعيوط  ،473ّئٞو عيٜ، اىءقافة اىعسبٞة ٗعصوس اىَعيٍ٘وا ، ظيعوية متوب عواىٌ اىَعسفوة، اىعودد ( 4)

 .133، ص4111اى٘غْٜ ىيءقافة ٗاىيُْ٘ ٗاٟدا ، اىن٘ٝت، 

ّاظٌ عئد اى٘ارد اىعاظ٘ز، دٗز اىَؤظعا  اىتعيَٞٞة اىعسايٞة اىحنٍ٘ٞة ٗاالٕيٞة فٜ تعصٝوص رو٘از 3) )

،اىعاٍعوة اىَعتْصوسٝة، ميٞوة 112اىءقافا  فٜ اىَعتَع اىعسايٜ، اىَعية اىعٞاظوٞة ٗاىدٗىٞوة، اىعودد 

 .3ص 4111ٞة، اىعيً٘ اىعٞاظ
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( 1ا( هالؿ ما تعرض  مف تصورات بفعؿ ديمومتاا وقدرتاا لمتواصؿ وافهذ والعطاك

ادوارد تػػػػايمور افب ( اإلسنكميػػػػزي ااالسنثروبولػػػػوج  سنسػػػاف.كمػػػا عػػػػرؼ الثقافػػػػة عػػػػالـ اإل
الحقيقػػػػػ  لمفاػػػػػوـ الثقافػػػػػة بأسنااامركػػػػػب يتضػػػػػمف جميػػػػػع المعػػػػػارؼ والعقا ػػػػػد والفسنػػػػػوف 

كعضػػو  سنسػػافلتقاليػػد وجميػػع التسنظيمػػات والعقا ػػد المكتسػػبة مػػف طػػرؼ اإلوالقػػواسنيف وا
وقػػد عرفػػت الثقافػػة تعريفػػات كثيػػرة مػػف قبػػؿ مجموعػػة مػػف البػػاحثيف ، (2ا( فػػ  المجتمػػع

والمفكػػريف ال يتسػػع المقػػاـ لػػذكريـ .لكػػف بصػػورة عامػػة يعتبػػر مفاػػوـ الثقافػػة مالزمػػا  
حوؿ وحدة البشػرية مػف هػالؿ التسنػوع  لمعموـ االجتماعية وضرورة لاا لحٍد ما لمتفكير

البيولوجيااعمـ دراسة الحياة واشكالاا وتفاعؿ إل   بشكؿ يهتمؼ عف التفكير المستسند
فمفاوـ الثقافة يقػدـ اجوبػة اكثػر اقسناعػا  عمػ  سػؤاؿ الفػارؽ بػيف ( الكا سنات الحية فياا

مػـ الوراثػة الشعوب حيث اف الجواب العرق  اهذ يفقػد قيمتػ  شػي ا  فشػي ا  مػع تطػور ع
 كػػا ف ثقػػاف  إذ قبػػؿ عشػػرة ماليػػيف سػػسنة اسنتقػػؿ مػػف التكيػػؼ الػػوراث  سنسػػافالبشػػري فاإل

العاقػػػؿ بعػػػدما تراجعػػػت غرا ػػزس تراجعػػػا  كبيػػػرا  وحمػػػت  سنسػػافالثقػػػاف  حيػػػث سنشػػػأ اإلإلػػ  
القػػػػدرة فػػػػ  التكيػػػػؼ مػػػػع بي تػػػػ  اوال   سنسػػػػافالثقافػػػػة محماػػػػا تػػػػدريجيا  .فالثقافػػػػة تمػػػػسن  اإل

يػػذس البي ػػة ومشػػروعات  ثاسنيػػا  .ممػػا يجعػػؿ ت ييػػر الطبيعػػة امػػرا   وتعطيػػ  قػػدرة لتكييػػؼ
 .( 3اممكسنا  

 :ما معنى ال وار : ثانياا 
وري اي الرجػػػوع عػػػف الشػػػ ك  ػػػ ويقػػػاؿ حػػػار ، تعػػػود اصػػػؿ كممػػػة الحػػػوار ل ػػػة  الحع

ومف ذلػؾ ، (4احاؿإل   والحور: السنقصاف بعد الزيادة فسن  رجوع مف حاؿ، بعدما كار
ه ل ػػػف أعف ظعػػػف   قولػػػ  تعػػػال ه إيسن ػػػ ُ  ورع يعُحػػػ

وتحػػػاوروا تراجعػػػوا الكػػػالـ ، . اي لػػػف يرجػػػع( 5ا

                                                           

 .2( ّقالً عِ اىَصدز ّيعٔ، ص1)

(2) TYLOR Edward B., La Civilisation pri¬mitive (trad. franç.) , Reinwald, 

Paris. 1876-1878, 2 vol,1re éd. en anglais 1871,p: 20. 

  اتحواد ( دّٜٗ م٘غ، ٍيًٖ٘ اىءقافة فٜ اىعً٘ االجتَاعٞة)دزاظة( ، تسجَوة ياظوٌ اىَقوداد، ٍْاو٘زا3)

 . 8-7،ص 4114اىنتا  اىعس ، دٍاق،

 .794ٍحَد بِ ٍنسً بِ ٍْا٘ز االفسٝقٜ اىَصسٛ، ٍصدز ظئق ذمسٓ، ص2) )

  12( ظ٘زة االّاقاق، اٟٝة 1)
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، . اما الحوار اصطالحا  فاػو ضػرب مػف االدب الرفيػع واسػموب مػف اسػاليب ( 1ابيسناـ
ويػػو مراجعػػػة الكػػػالـ ولكػػػف بطريقػػػة مؤدبػػػة وبألفػػاظ حسػػػسنة فياػػػا سنػػػوع مػػػف اسنػػػواع الػػػود 

اطػػراؼ عػػدة مػػف اجػػؿ تبػػادؿ  أو .كمػػا اف الحػػوار يػػو حػػديث بػػيف طػػرفيف( 2اوالحػػب
 .( 3احؿ مسناسبإل   وجاات السنظر حوؿ مسألة متسنازع عمياا بقصد الوصوؿ

اف االستعداد لمحوار وعدـ الهوؼ مسن  مف ايـ ضرورات سنشر وترسيخ ثقافػة  
، الحػػوار .فالحقيقػػة يجػػب اف تكػػوف متاحػػة لمجميػػع بأشػػكاؿ وصػػي  متعػػددة ومتسنوعػػة

يقػػػة التػػػ  تػػػدؿ عمػػػ  ضػػػيؽ االفػػػؽ والعجػػػز عػػػف ويػػػذا يعسنػػػ  هطػػػأ فكػػػرة احتكػػػار الحق
وجػػود همػػػؿ فػػػ  أو  وتعبػػػر عػػػف ضػػعؼ حجػػػة المحػػػاور، التحػػاور مػػػع الػػػذات واذهػػر

الطبيعػ  القػوؿ بضػرورة تحمػؿ  واذا كاف االمر باذس الصػورة فمػف، سموك  الشهص 
المؤسسة الجامعية مسؤولية تأسيس وترسيخ وسنشػر ثقافػة الحػوار بػيف طمبتاػا السػيما 

سنػػا العربيػػة والعراقيػػة عمػػ  وجػػ  التحديػػد التػػ  تعتبػػر امتػػداد لػػذات السنسػػيج فػػ  جامعات
 الػػرأيواف كػػؿ ذلػػؾ يػػتـ مػػف هػػالؿ تحويػػؿ فكػػرة احتػػراـ ، المتسنػػوع الػػذي يمثمػػ  العػػراؽ

يجػػػاد برسنػػػامج عمػػػؿ سػػػموك  ومعرفػػػ  بأسػػػموب يػػػدفع  اذهػػػر والتحػػػاور معػػػ  سػػػمميا  وا 
وكػػؿ ، رات مػػع االسػػاتذة والػػزمالكاعتمػػاد المعمومػػة الموثقػػة وتبػػادؿ الهبػػإلػػ   الطمبػػة

ومػػف ، ذلػؾ مػػف اجػػؿ اضػػفاك واشػػاعة روح التعػاوف والحػػوار فػػ  الوسػػط الجػػامع  اوال  
ـع ف  الوسط االجتماع  االوسع ثاسنيا   ث
 .( 4ا

  :( 5اشروط الحوار ترتكز عم  االت فإف  بسناك  عم  ذلؾ 
الحقيقػة  وعػدـ االدعػاك بػامتالؾ، عدـ ال اك االهر السيما الذي سنهتمػؼ معػ  -1

 المطمقة الت  ال تأت  اال بالحوار. 
                                                           

( ٍعد اىدِٝ اب٘ ظوإس ٍحَود ٝعقو٘  اىيٞوسٗش يبوادٛ، اىقواٍ٘ض اىَحوٞػ، ٍؤظعوة اىسظواىة ىيرئاعوة 1)

 . 782ص ،4111ٗاىْاس ٗاىت٘شٝع، بٞسٗ ، ىئْاُ، 

( ٍصريٚ فاظو مسٌٝ اى ياجٜ، ٗعقٞو ٍحَد صاىح، ٍيًٖ٘ اىح٘از ٍع االخوس ٗإَٞتؤ فوٜ اىينوس 4)

 . 87،ص 4117، اىعساق، 2، اىعدد7اإلّعاّٜ، ٍعية ٍسمص بابو ىيدزاظا  اإلّعاّٞة، اىَعيد 

يوول ،ٍسمووص اى1َ( ٍحَوود سووَط اىوودِٝ خ٘جووة، اىحوو٘از يدابوؤ ٍْٗريقاتوؤ ٗتسبٞووة االبْووا  عيٞوؤ، غ3)

 .12، ص4117عئداىعصٝص ىيح٘از اى٘غْٜ، اىسٝاض، 

 . 332-333ٍصدز ظئق ذمسٓ، ص، ( صابس ع٘ض جٞدٗز2ٛ)

 .9( ّاظٌ عئد اى٘ارد اىعاظ٘ز، ٍصدز ظئق ذمسٓ، ص1)
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ال يفسػػد الػػود.  الػػرأياالهػػر واالعتػػراؼ بوجػػودس فػػاالهتالؼ فػػ   الػػرأياحتػػراـ  -2
 معتقد ال يجب اف سنأهذ مسن  موقؼ عدا  .أو  فأي راي

اعطػػاك الكػػؿ الحػػؽ فػػ  التعبيػػر عػػف اراكس ومعتقداتػػ  بحريػػة تامػػة حتػػ  واف  -3
  .كاسنت تتعارض مع اطراؼ ومراك اهر 

ويػذا يتطمػب ، اف لمكؿ حضػارة وثقافػة لاػا هصوصػية ديسنيػة ووطسنيػة وقوميػة -4
 فاـ ذلؾ فاما  ايجابيا  واعتبارس امر طبيع .

ضرورة وجود حوار بيف المسمـ وغير المسمـ عم  اف يتـ وفؽ مبدأ المدافعة  -5
 الذي يمسنع الفساد ف  االرض ويسنم  الهير ف  العالـ.

 :  ثقافة وال وارطثيعة العالقة ثين ال : ثالثاا 
اف مػػػف أولػػػ  مسػػػتويات االرتكػػػاز لطبيعػػػة العالقػػػة بػػػيف الثقافػػػة والحػػػوار يػػػ   

الحوار مع االهػر ثقافيػا  اي بمعسنػ  اهػر الحػوار فػ  الػديف والمػذيب والمعتقػد والم ػة 
ويذا ال يػتـ اال فػ  اطػار ثقػاف  عػالم  حيػث اف العػيش ، والقيـ بالرغـ مف اهتالفاا
عمػ  المسػتو  الػوطسن  يشػكؿ اكثػر تحػػديا  أو  سػتو  العػالم المشػترؾ سػواك عمػ  الم

ويػػذا بػػدورس سػػيمـز مواجاػػة التحػػديات ، كوسنػػ  يمتػػاز بتسنوعػػ  الثقػػاف  والطػػا ف  واالثسنػػ 
وذلػػؾ ال يمكػػف البػػدك فيػػ  قبػػؿ ، المشػػتركة وايجػػاد ارضػػية لمتعػػاوف واالحتػػراـ المتبػػادؿ

فػات وتػؤمف بػالتسنوع والتعػدد ايجاد وهمؽ ثقافػة حواريػة متقدمػة تعبػر فػوؽ كػؿ االهتال
فتأسػػػيس ثقافػػػة الحػػػوار بػػػات مسػػػألة حتميػػػة السػػػيما بعػػػدما بػػػرزت افكػػػار تسنشػػػر ثقافػػػة 
التفرقػػػة والتطػػػرؼ والطا فيػػػة والقوميػػػة ومسناػػػا العولمػػػة التػػػ  شػػػاديا ومػػػازاؿ يشػػػاديا 

والتػػ  تعسنػ  فػػ  ( اويعيشػاا العػػالـ السػيما فػػ  مسنطقػة الشػػرؽ الوسػط والهمػػيج العربػ 
                                                           

( ) ّرمس فٜ ٕرا اىَعاه اُ اىسئٞط اىيسّعٜ اىعابق جاك سٞساك عئس عِ اىع٘ىَة فٜ ميَوة ىؤ اىقإوا

اىًٞ٘ اى٘غْٜ اىيسّعٜ ياه فٖٞا )اُ اىع٘ىَوة بحاجوة ىىوٚ ظوئػ  ّٖوا  بَْاظئة 4111/تَ٘ش/12فٜ 

تْووتش سووسٗخاً اجتَاعٞووة مئٞووسة ٕٗووٜ ٗاُ ماّووت عاٍووو تقوودً فٖووٜ تءٞووس اٝعوواً ٍ وواغس جدٝوودة ْٝئ ووٜ 

تَْووٜ اىعسَٝووة  -4تصاٝوود ظووإسة االيصووا  االجتَوواعٜ  -1اىتينٞووس فٖٞووا جٞووداً، ٍٗووِ ٕوورٓ اىَ وواغسم

اليتصوادٝة(، ىَصٝود ٍوِ اىتياصوٞو اّاوسم عئود اىعصٝوص عءَواُ اىتو٘ٝعسٛ، تٖدد اّاَتْا ا-3اىعاىَٞة 

، ٍْاوو٘زا  اىَْاَووة االظووالٍٞة ىيتسبٞووة 4اىحوو٘از ٗاىتياعووو اىحعووازٛ ٍووِ ٍْاوو٘ز اظووالٍٜ، غ

 . 13-14،ص 4111ٗاىعيً٘ ٗاىءقافة، ىٝعٞعن٘، اىسباغ، اىَ س ، 
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اػػا محاولػػة فمركػػة العػػالـ ممػػا يػػدفع سنحػػو صػػراع حضػػاري وييمسنػػة فمسػػفة ابسػػط معاسني
.بسنػاك  عمػ  ذلػؾ فثمػة عالقػة تكامميػة ( 1اقطػب واحػدأو  وثقافة وسياسة واحػدة لمحػور

 ( 1ة والحوار يعبر عسناا الشكؿ رقـ اوثيقة بيف الثقاف
 العالقة التكاممية بيف الثقافة والحوار( 1الشكؿ رقـا

  
 
 
 

 :اد الثا   ثالعتماد عمىالشكل من اعد
ورقةة ث ثيةة ممقةاي فةي ، سثل النجاح  ول الثقافةا  فةي عةالم مت يةر، عثداهلل تركماني -

 2005/تشةرين الثةاني/25-23ندوي الترا  العرثةي وال ةوار الثقةافي التةي اقيمة  فةي 
 . 8،ص2005، جامعة تونس، ية والجتماعيةنسانفي كمية العموم ال 

حوار تضع صياغة لمجموعة متسناسقة مف القيـ العالمية الثقافة والفإف  وعمي  
ويػػذس المامػػة ال يمكػػف اف تضػػطمع باػػا غيػػر ،  سنسػػاسنالتػػ  تأهػػذ باعتباريػػا التسنػػوع اإل

ويػػذا مػػا ، االيميػػة والسػػيما الجامعػػاتأو  المؤسسػػات التعميميػػة سػػواك الحكوميػػة مسناػػا
ت تسػػػتوعب اكػػػدت عميػػػ  اغمػػػب الدراسػػػات والبحػػػوث والمػػػؤتمرات .حيػػػث اف الجامعػػػا

جميػػع الهصوصػػيات تباعػػا  لمبي ػػة المحيطػػة باػػا فاػػ  تتميػػز بكوسناػػا المسػػتقطب لكػػؿ 
الػػدياسنات واالعػػراؽ والعػػادات والقػػيـ والتقاليػػد واالعػػراؼ والموروثػػات الثقافيػػة لممجتمػػع 
فاػػ  حضػػارية دومػػا  بمواريثاػػا وتراثاػػا الحضػػاري الػػذي يكسػػباا معطيػػات مػػف الم ػػة 

ممػػػ  وتقسنػػػ  متقػػػدـ وغيريػػػا. ممػػػا يجعماػػػا بػػػأبا  صػػػورة والػػػديف والتػػػاريخ ومسػػػتو  ع
لمثقافة والحوار محققة  باذا تكامؿ وطسن  ومجتمع  سمم  مسػتداـ وفػؽ سنظػاـ تربػوي 
معاصر ومتجدد يعتمػد الحػوار اساسػا  لحصػالح والتجديػد والعػيش المشػترؾ ومرسػها  

                                                           

 .11اىَصدز ّيعٔ، ص( 1)

االرضية 

المشتركة 

 للحضارة

 اإلنسانية 

 تؤدي 

االعتراف 

بتقاليد 

الثقافات 

 تعددة الم

تفاعل الهويات 
الثقافية 

وتعايشها 
سلمي بين 

  الجميع
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ة مػف الوسػا ؿ مجموعػ واف كػؿ ذلػؾ ال يػتـ اال مػف هػالؿ، (1اكما بيسنا لموحدة الوطسنية
المعرفيػػػة والوطسنيػػػة واالجتماعيػػػة فضػػػػال  عػػػف وسػػػا ؿ التربيػػػػة الدوليػػػة التػػػ  لاػػػػا دور 

ويػػذا مػػا سػػسنتطرؽ لػػ  فػػ  ، اساسػػ  فػػ  تعزيػػز ثقافػػة الحػػوار وسنشػػريا داهػػؿ الجامعػػات
 المبحث الثاسن  مف يذا البحث.

 املبحث انثاني
 وسائم تعزيز ثقافة احلىار ونشرها يف اجلامعات

ذي تمارسػػػ  الجامعػػػة كمؤسسػػػة معسنويػػػة يسنفػػػذ مػػػف هالؿااالسػػػتاذ ف الػػػدور الػػػإ 
فاػػـ يمثمػوف العسناصػر الر يسػػة لعمميػة الت ييػػر ( الباحػث والموظػؼ الجػػامع  والطالػب

، الديمقراط  الذي سيرسخ ثقافة الحوار ويجعماا مسنسجمة مع جميع اطياؼ المجتمع
  فيتكامػػؿ السنسػػيج وبػػذلؾ تهمػػؽ حالػػة مػػف الػػتالحـ والتػػنزر بػػالرغـ مػػف اهػػتالؼ الػػرؤ 
والتػ  ال تػتـ اال ، (2ااالجتماع  ف  بوتقة الفعؿ الوطسن  مف اجػؿ اتمػاـ عمميػة البسنػاك

مػػػف هػػػالؿ مجموعػػػة مػػػف الوسػػػا ؿ تعػػػزز عمميػػػة سنشػػػريا فػػػ  الجامعػػػات ال سػػػيما فػػػ  
ولتسنعكس بعػد ذلػؾ عمػ  ، القضايا المجتمعية المهتمفة تجسنبا  لثقافة العسنؼ مف جاسنب

 ب اهر مما يدفع سنحو تحقيؽ السمـ المجتمع  المسنشود.المجتمع ككؿ مف جاسن
 وسائل تعزيز ثقافة ال وار في الجامعا 

اف معرفػػػة االهػػػر واحتػػػراـ افكػػػارس حتػػػ  لػػػو كاسنػػػت  الوسةةةائل المعرفيةةةة. : اولا 
وذلػؾ فػ  ظػؿ ، مهالفة لما سنعتقػد اسنػ  الحقيقػة اصػب  مػف متطمبػات المثاقفػة العالميػة

صػؼ فػ  السػاحة العالميػة والسػيما العربيػة مسناػا .حيػث المت يرات المتالحقة التػ  تع
اف االعتراؼ باذهر وقدرت  عم  الحوار اصب  جزك  ال يتجزأ مػف اهالقيػات التفػايـ 
الدول  مػف اجػؿ ارسػاك اسػس التعػايش السػمم  حيػث اف معرفػة االهػر يجػب اف تػتـ 

                                                           

فووٜ اىتناٍووو اىوو٘غْٜ، اىَعيووة اىعٞاظووٞة ٗاىدٗىٞووة، اىعوودد  ( باووٞس تسمووٜ مسٝاوواُ، دٗز اىعاٍعووا 1)

 .13-14، ص4111،اىعاٍعة اىَعتْصسٝة، ميٞة اىعيً٘ اىعٞاظٞة، 112

اىَعيوة اىعٞاظوٞة ٗاىدٗىٞوة، اىعودد ( صاىح عئاض اىئٞاتٜ، دٗز اىعاٍعوا  فوٜ تسظوٞق ثقافوة اىحو٘از، 4)

 .13ص، 4111، اىعاٍعة اىَعتْصسٝة، ميٞة اىعيً٘ اىعٞاظٞة، 112
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المجتمػػع فػػ   مامػػة اسنجػػاز يػػذا التعػػايش واالسنسػػجاـ بػػيف ابسنػػاكفػػإف ، (1افػػ  جػػو تبػػادل 
اغمػػب دوؿ العػػالـ دا مػػا  مػػا تواجػػ  مشػػكمة االسنتمػػاكات المتعػػددة والمهتمفػػة التػػ  تمثػػؿ 

معْقسنعاُكـ إيسن ا السن اُس  أعيُّاعا وذلؾ مصداقا  لقول  تعال  ه يعا، سسنة اهلل ف  الكوف رٍ  مِّف هع  ذعكعػ
ـْ  وعُأسنثعػػ    ْمسنعػػاُك عع ُعوب ا وعجع قعبعا يػػؿع  ُشػػ ُفوا وع ـْ  إيف   ليتعععػػارع ُك مع رع سنػػدع  أعْكػػ ـ   الم ػػ ع  أعتقػػاكـ إيف   الم ػػ ي  عي ميػػي  عع

بييػػر  ه ، ويػػذا يسنطبػػؽ عمػػ  اغمػػب المجتمعػػات العربيػػة والسػػيما مجتمعسنػػا العراقػػ ، (2اهع
والذي يعسن  وجود تبايف ف  التوجاات والمصال  حيث اف يذس االسنتمػاكات يػ  حػؽ 

لمعرفية ك  توج  كػؿ يػذس مشروع .لذا يبرز يسنا دور الجامعات مف هالؿ الوسا ؿ ا
االسنتمػػػػػػاكات سنحػػػػػػو الطريػػػػػػؽ الصػػػػػػحي  مػػػػػػف هػػػػػػالؿ تعزيػػػػػػز الػػػػػػوع  الثقػػػػػػاف  داهػػػػػػؿ 

 :، وذلؾ وفؽ االت ( 3االجامعات
 القػػدوة: حيػػث يجػػب عمػػ  االسػػتاذ الجػػامع  اف يمثػػؿأو  االسػػتاذ الجػػامع  المتميػػز .1

الػػػركف االساسػػػ  فػػػ  سنشػػػر ثقافػػػة الحػػػوار بػػػيف الطمبػػػة مػػػف هػػػالؿ امتالكػػػ  الكفػػػاكة 
الصػػػفات الحميػػػدة وابتعػػػادس عػػػف المواضػػػيع الشػػػا كة المثيػػػرة لممشػػػاكؿ السػػػيما بػػػيف و 

وعدـ فرض رأيػ  وتوجاػ  عمػ  الطمبػة ، الطمبة متجسنب لفاحش القوؿ والكالـ الجارح
وكػذلؾ يجػب عميػ  التصػرؼ بأسػموب ماسنػ  ممػا ، اسنما تشجيعاـ عم  ابداك افكاريـ

عقؿ ووجداف إل   ستاذ السناج  يصؿسيهمؽ جو مف االحتراـ والتعمـ بذوؽ رفيع فاف
 الطمبة ف  وقت واحد.

المسنػػايج العمميػػة المتطػػورة: تعػػد المراجػػع والمسنػػايج التػػ  يعتمػػد عمياػػا االسػػاتذة فػػػ   .2
عمػػػ  معطيػػػات العصػػػر والتػػػ  يعتمػػػد عمياػػػا لحيفػػػاك  افوؿالجامعػػػات يػػػ  المؤشػػػر 

ا وتبسػػيطاا بالتزاماتػ  بشػكؿ صػحي  وسػريع واف تطػػوير المسنػايج ال يعسنػ  اهتصػاري
بػػؿ تفعيػػؿ فكػػر الطالػػب وروح االبتكػػار لديػػ  عػػف طريػػؽ الحػػوار والمسناقشػػة والتشػػجيع 

                                                           

 . 332صابس ع٘ض جٞدٗزٛ، ٍصدز ظئق ذمسٓ، ص( 1)

 .13ظ٘زة اىحعسا ، اٟٝة ( 4)

اىعٞاظٞة فٜ اىعاٍعا  اىعسايٞوة ٗدٗزٕوا فوٜ تَْٞوة  –غٔ رَٞد رعِ اىعْئنٜ، اىتْا ة االجتَاعٞة  3))

ٞة، ،اىعاٍعوة اىَعتْصوسٝة، ميٞوة اىعيوً٘ اىعٞاظو112ثقافة اىح٘از، اىَعية اىعٞاظٞة ٗاىدٗىٞة، اىعدد 

، مرىل اّاسم صادق االظ٘د، عيٌ االجتَاع اىعاظوٜ اظعؤ ٗابعوادٓ، جاٍعوة ب وداد، 79،ص4111

 . 329، ص1991ميٞة اىعيً٘ اىعٞاظٞة، 
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التحميػػػؿ والسنقػػػد البسنػػػاك وحريػػػة التعبيػػػر كػػػ  تحقػػػؽ يػػػذس إلػػػ   عمػػػ  االسنػػػدفاع الجػػػريك
 .( 1االمسنايج يدفاا المسنشود

الحفػظ اساليب التدريس المتبعة والدراسات العممية: اف االبتعاد عف اساليب التمقيف و  .3
دوف فاػػـ يػػ  مػػف ايػػـ هطػػوات التعمػػيـ فػػ  العصػػر الحػػديث الػػذي بػػدك يعتمػػد عمػػ  
طػػرؽ المسناقشػػة واالستفسػػار والتحميػػؿ واالسػػتسنتاج وربػػط المواضػػيع واالفكػػار بعضػػاا 
ببعض ال سيما مع وجود التكسنولوجيا العممية الحديثة .اذ اف الجامعات اهػذت عمػ  

اـ عػػػف ثقافػػػة الحػػػوار فػػػ  شػػػت  جواسنبػػػ  عاتقاػػػا تشػػػجيع الطمبػػػة عمػػػ  اجػػػراك دراسػػػات
وذلػػػػػؾ مػػػػػف هػػػػػالؿ اشػػػػػراؾ الجميػػػػػع بمهتمػػػػػؼ  يةسنسػػػػػاسناإلأو  االجتماعيػػػػػةأو  العمميػػػػػة

 اسنتماكاتاـ.
وثقافػة الحػوار: اذ يتوجػب امػداد المكتبػات الجامعيػة بكػؿ مػا يػو المكتبات الجامعية  .4

  .( 2احديث مف مؤلفات عف الحوار وثقافت  ومداب  ومليات ووسا ؿ سنشرس
اف التأكيد عم  أولويػة الوحػدة الوطسنيػة في مجتمػع الوسائل الوطنية:  : نياا ثا

ويػػػات عبػػػر المؤسسػػػات التربويػػػة والتعميميػػػة والسػػػيما افوليجػػػب اف تكػػػوف فػػػ  مقدمػػػة 
شػهص يعػيش إلػ   وذلؾ مف اجؿ تحويؿ الفرد مف شهص يعػيش لسنفسػ ، الجامعات

فػ  المجتمػع وباػذا يمقػ   وبػذلؾ يصػب  عضػوا  مسػؤوال  ، مع الجماعة ويتشارؾ معاػـ
وذلػػؾ مػػف ، عمػػ  الجامعػػات دور كبيػػر فػػ  تعزيػػز ثقافػػة الحػػوار فػػ  البي ػػة الجامعيػػة

هػالؿ اوال  اقامػػة االسنشػطة الالمسناجيػػة مػف هػػالؿ تشػجيع طػػالب الجامعػة عمػػ  ابػػداك 
وايضػػػػا  اقامػػػػة دورات تدريبيػػػػة فػػػػ  فػػػػف الحػػػػوار ، مرا اػػػػـ فػػػػ  المواضػػػػيع المامػػػػة لاػػػػـ

ادة الطمبػة مسناػػا مػف هػالؿ قيػاس مػػد  تػأثير ذلػؾ عمػ  سػػموكاـ. ومتابعػة مػد  اسػتف
اقامػة ورش عمػؿ ومػؤتمرات ومسنػاظرات بشػأف ثقافػة الحػوار وفػؽ اسػموب إلػ   اضافة  

ثاسنيػػػػا  افسػػػػاح المجػػػػاؿ لمطمبػػػة بػػػػالظاور فػػػػ  وسػػػػا ؿ االعػػػػالـ مػػػػف ، حضػػػاري وواعػػػػ 
ريػػػػػة الكتروسنيػػػػػة مػػػػػف هػػػػػالؿ اعػػػػػداد البػػػػػرامج الحوا صػػػػػحؼأو  اذاعػػػػػاتأو  فضػػػػػا يات

                                                           

( خيووو٘د عرٞوووة اىييٞوووت، يىٞوووا  ّاوووس ثقافوووة اىحووو٘از ٗارتوووساً اىوووس ٛ اٟخوووس ىووودٙ غيئوووة اىعاٍعوووا  1)

)ثقافوة اىحو٘از ظوسٗزة ٗغْٞوة(،  اىييعرْٞٞة، دزاظة ٍقدٍوة ىَوؤتَس جاٍعوة فيعورِٞ تحوت عْو٘اُ

 .14-11، ص4111

 .  17( غٔ رَٞد رعِ اىعْئنٜ، ٍصدز ظئق ذمسٓ، ص4)
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الحضػػػارية وفػػػؽ سياسػػػة الحػػػوار الجيػػػد ولػػػيس الحػػػوار القػػػا ـ عمػػػ  الصػػػراخ والعسنػػػؼ 
  .( 1اوالتشاير

 لقػػػد تعػػػرض المجتمػػػع بشػػػكؿ عػػػاـ ومجتمعاتسنػػػا: الوسةةةائل الجتماعيةةةة : ثالثةةةاا 
ضػػعؼ وتمػػزؽ اجتمػػاع  كبيػػر إلػػ   العربيػػة بشػػكؿ هػػاص هػػالؿ العقػػديف الماضػػييف

بػػػروز تهمهػػػؿ اجتمػػػاع  إلػػػ   .ممػػػا اد  سنتيجػػػة  لمصػػػراعات واالسنقسػػػامات واالريػػػاب
ولمواجاػػػة يػػػذا التحػػػدي ، بسػػػبب اسنقسػػػامات ديسنيػػػة وطا فيػػػة وعرقيػػػة ومذيبيػػػة وغيريػػػا

توجػػب العمػػؿ عمػػ  اعػػادة تصػػويب االمػػور ووضػػعاا فػػ  مسػػاريا الصػػحي  بالسنسػػبة 
لممجتمػػع .لػػذا وقعػػت جػػؿ عمميػػة التصػػويب يػػذس عمػػ  الجامعػػات كمؤسسػػات تعميمػػة 

ع .مػف اجػػؿ العمػؿ عمػػ  اعػادة تكػػويف عقميػة بصػػيرة تتجػػاوز وكجػزك مػػف يػذا المجتمػػ
واف ذلػػؾ يػػتـ مػػف هػػالؿ ، الجمػػود والتعصػػب ال سػػيما لػػد  الطمبػػة داهػػؿ الجامعػػات

تعزيز ثقافة الحوار اجتماعيا  وتكويف حمقات تعاوف بيف الطمبػة والجامعػة ابتػداك  مػف 
ؤوف الطمبػة كػوسناـ عالقػة الطمبػة بػالموظفيف االداريػيف ال سػيما مػوظف  التسػجيؿ وشػ

اوؿ جاػػػػة يتعامػػػػؿ معاػػػػا الطالػػػػب عسنػػػػد دهولػػػػ  الجامعػػػػة بػػػػدكا  مػػػػف عمميػػػػة التسػػػػجيؿ 
فػإف  ، ومػف يسنػا( 2اوالتوزيع عم  االقساـ الموجودة ف  الكميػة وغيريػا مػف المراجعػات

الجامعات اهذت بوضع هطط تسنظـ كؿ يذس العالقات مػع الطمبػة والمػوظفيف لتقػديـ 
المسػػاعدة الجيػػدة وحػػؿ اي مشػػكمة يمكػػف اف تحػػدث .كمػػا كافػػة التسػػايالت والػػدعـ و 

تعمػػػؿ الجامعػػػات عمػػػ  تسػػػهير التكسنولوجيػػػا الحديثػػػة لهدمػػػة عمميػػػة الحػػػوار والتفاعػػػؿ 
كمواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاع  مػػثال  مػػف هػػالؿ اشػػراؾ كافػػة الطمبػػة بػػالمواقع الهاصػػة 

ع عمػػػ  لمجامعػػػة والكميػػػات التابعػػػة لاػػػا فيػػػتـ بػػػذلؾ التواصػػػؿ مػػػع كػػػؿ طالػػػب واالطػػػال
ولػيس يػذا فقػط اسنمػا اشػراؾ الطمبػة ايضػا  فػ  ، متطمبات  ومشاكم  والعمػؿ عمػ  حماػا

مواضػػيع حواريػػة ثقافيػػة بشػػت  االهتصاصػػات عبػػر يػػذس المواقػػع ممػػا سػػيسنم  ويقػػوي 
( ثقافة الحوار ويطوريػا .كمػا تسػتهدـ الجامعػات شػبكة المعمومػات الدوليػة ااالسنترسنػت

                                                           

، مورىل اّاوسم راٍود عَواز، اىعاٍعوة بوِٞ 333( صابس عو٘ض جٞودٗزٛ، ٍصودز ظوئق ذموسٓ، ص1)

 .17-13،ص 1993اىسظاىة ٗاىَؤظعة، ٍنتئة اىداز اىعسبٞة ىينتا ، اىقإسة، 

 .17، ص1998دٝد تسب٘ٛ ثقافٜ، ٍنتئة اىداز اىعسبٞة ىينتا ، اىقإسة، راٍد عَاز، ّح٘ تع( 4)
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فػػإف  وباػػذا، فػػ  الػػتعمـ عػػف بعػػدأو  ت مجاسنيػػةفػػ  اعطػػاك دورات تدريبيػػة ومحاضػػرا
الجامعات تدير كؿ ذلؾ بجو مف االلفة والتعاوف الحوار واالحتراـ ممػا سػيعزز الثقػة 
والحوار ويقوي  وبالتال  سيكوف لػ  اسنعكػاس ايجػاب  عمػ  تحقيػؽ السػمـ فػ  المجتمػع 

 .( 1اككؿ
 افيػة جديػدة تػدعويعػيش عالمسنػا اليػوـ موجػة ثق:وسةائل الترثيةة الدوليةة : راثعاا 

، ضػػػرورة ايجػػػاد ثقافػػػة مشػػػتركة قا مػػػة عمػػػ  اسػػػس تتفػػػؽ عمياػػػا الشػػػعوب جميعػػػا  إلػػػ  
وبػػػالرغـ مػػػف وجػػػود عػػػدـ وضػػػوح لمػػػا تقدمػػػ  يػػػذس الموجػػػة الثقافيػػػة بهصػػػوص اقامػػػة 

سنساسنجامعة حضارية و  ية يجتمع الكؿ عم  كممة موحدة فياا .فػاف ذلػؾ ال يمسنػع مػف ا 
وفػػػ  مقػػػدمتاا قػػػيـ الحريػػػة ، ية العميػػػاسنسػػػاسنـ اإلقبػػػوؿ التعامػػػؿ وفػػػؽ مسنظومػػػة مػػػف القػػػي

والعدؿ والحوار مع اذهريف والعمؿ الجاد عمػ  بسنػاك جسػور مػف المػودة والسػالـ بػيف 
ومصػػداؽ ذلػؾ االيػػداؼ السػبعة عشػر التػػ  وضػعت مػػف قبػؿ االمػػـ ، السنػاس جمػيعاـ

 امةالمسػتد التسنميػة أيػداؼ سنفػاذ رسػميا   يبػدأ ،حيػث2116الثػاسن / /كاسنوف1المتحدة ف 
 فػػػػػػ  العػػػػػػالـ قػػػػػػادة اعتمػػػػػػديا التػػػػػػ  ،2131 لعػػػػػػاـ المسػػػػػػتدامة التسنميػػػػػػة لهطػػػػػػة 17الػػػػػػػ

 الهمػػػس السػػػسنوات هػػػالؿ البمػػػداف اذ سػػػتعمؿ .تاريهيػػػة أمميػػػة قمػػػة فػػػ  2115/أيمػػػوؿ
والتػػ  مسناػػا التعمػػيـ الجيػػد والمسػػاواة بػػيف الجسنسػػيف ، وفػػؽ يػػذس االيػػداؼ المقبمػػة عشػػرة

 .( 2اوغيريا والعدؿومكافحة عدـ المساواة والسالـ المستداـ 
والعمػػؿ سنحػػػو ايػػداؼ مشػػػتركة ، اف االكتشػػاؼ التػػدريج  لألهػػػريف مػػف جاسنػػػب 

حماػا مػف جاسنػب اهػر .يمػثالف المسػاريف المامػيف أو  مد  الحياة لتجسنب الصػراعات
لألمػػػػػـ المتحػػػػػدة، ففػػػػػ  تقريػػػػػر لاػػػػػا عػػػػػف التعمػػػػػيـ لمقػػػػػرف الواحػػػػػد والعشػػػػػريف تبػػػػػيف اف 

مت مف غايػة التعػايش السػمم  ركيػزة اساسػية الصراعات والعسنؼ ووسا ؿ التدمير جع
يسنب   عم  العالـ تحقيقاػا السػيما عمػ  مسػتو  التعمػيـ اذ البػد لمطمبػة التعػرؼ عمػ  

                                                           

 . 12-14( خي٘د عرٞة اىييٞت، ٍصدز ظئق ذمسٓ، ص1)

)2) D.Strinst, An Inroductin to theorise Rutledge Poul,2011 ،p: 86, Also See:  

ٌ اىَتحدة عيٚ سوئنة اىَعيٍ٘وا  ٕدفاً ىتح٘ٝو اىعاىٌ، إداا اىتَْٞة اىَعتداٍة، ٍتاح عيٚ ٍ٘يع اال17ٍ

 م  https:: www.un.org/sustainabledevelopment/ar -اىدٗىٞة )االّتسّت( عيٚ اىسابػ

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar
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واف ذلػػػؾ ال يػػػتـ االمػػػف هػػػالؿ تشػػػجيع ل ػػػة الحػػػوار ، التسنػػػوع المبػػػدع لمجػػػسنس البشػػػري
ف ثػػػـ والفاػػـ المتبػػػادؿ والتػػػ  تسػػػتادؼ اوال  المتعممػػػيف كػػػوسناـ االجػػػدر فػػػ  تعمماػػػا ومػػػ

وعميػػ  فقػػد بػػات الحػػديث عػػف ثقافػػة الحػػوار وعػػف الحػػوار بػػيف ، (1االمجتمػػعإلػػ   سنقماػػا
االديػاف والتقػػارب بػػيف الثقافػات ريػػاف جديػػد لأللفيػة الثالثػػة ولػػـ يعػد ترفػػا  فكريػػا  .لػػذلؾ 

هاف عػالـ ال ػد يسنب ػ  اف  -فيد ريكو مػايور -يقوؿ المدير السابؽ لمسنظمة اليوسنسكو 
عف العالـ الذي سنعرفُ  اليوـ حيث يرتبط الوع  بصػدقية وحتميػة يكوف مهتمفا  بعمؽ 

الم مقة واالسنفتاح عم  فضاك ارحػب غسنػ  ( ايذا الرياف بتجاوز السنزاعات الدوغما ية
المؤسسػػػات الجامعيػػػة اصػػػبحت بموجػػػب يػػػذس الصػػػورة معسنيػػػة فػػػإف  وعميػػػ ، (2ابتسنوعػػػ ه

وذلػؾ وفػؽ مجموعػة مػف ، يبتعزيز ثقافة الحوار ومساعدة الطمبة عم  التفكيػر السنقػد
الػػدواع  الدوليػػة لمتربيػػة والتػػ  تػػتمهص بػػػي أ/ترسػػيخ فكػػرة الحػػوار مػػع االهػػر واحتػػراـ 
التسنػػػوع ب/سنشػػػر ثقافػػػة الحػػػوار بػػػيف الطمبػػػة إلرسػػػاك قاعػػػدة التعػػػايش السػػػمم  ج/حػػػث 

 .( 3االطمبة عم  االسنفتاح عم  الجامعات االهر  والحوار معاا
اسػػػا  جويريػػػا  فػػػ  مسػػػتقبؿ ثقافػػػة الحػػػوار اف كػػػؿ ذلػػػؾ سػػػيعمؿ عمػػػ  همػػػؽ اسنعك 

  ومستقبؿ السمـ المجتمع ، الذي سسنبحث  ف  المبحث االهير مف يذا البحث.

                                                           

غيعت ٍْص٘ز، ٍعَع اىَعسفة ٗثقافة اىتَْٞة، بحث ٍيقة ظَِ ابحواا ٍوؤتَس اىتسبٞوة فوٜ ٍعَوع ( 1)

 . 337-333، ص4113ىَعسفة، اىَعيط االعيٚ ىيءقافة، اىقإسة، ا

( ) ٘اىدٗغَائٞوة  ٗ)اىدٗغَاتٞووة( م اصوو اىنيَووة ّٝ٘اّٞوة ٗتعْووٜ اىوس ٛ اى٘اروود  ٗ اىَعتقود االٗروود، ٕٗوو

ٍصريح ٍستئػ بنيَة )دٗغَوا( اىو٘ازدة فوٜ اىينوس اىودْٜٝ اىَعوٞحٜ اىنواث٘ىٞنٜ ٗاىتوٜ تعْوٜ اىَئود  

ة اىَريقوووة ٍتعووواٗشاً اٛ ز ٛ س صوووٜ  ٗ  ٛ توووسدد فوووٜ ذٕوووِ اىَوووؤٍِ، اىووورٛ ْٝعوووب اىٞووؤ اىصوووح

ٗاىدٗغَائٞووة ىياووة اّتاووس  ٍووؤخساً فووٜ اىعوواىٌ اىعسبووٜ تصاٍْوواً ٍووع راىووة االرتقوواُ اىعٞاظووٜ ٕٗووٜ 

اىتعصووب ىينووسة ٍعْٞووة ٗزفووط االظووتَاع ىنووو االفنوواز االخووسٙ اىَعازظووة ٗرتووٚ ٍووع توو٘فس دىٞووو 

ءس ٍِ ذىل ٝصو ىىٚ ٍحازبة مو ٍِ ٕ٘ ظد فنسٓ، ٕٜٗ ظدٕا فاىدٗغَائٜ ٝسفط اىَْاياة ٗاالم

راىة ٍتقدٍة ٍِ اىعَ٘د اىينسٛ، ٗٝنءس اّتاازٕا عْود اىَتاوددِٝ اىودِْٝٞٞ  ٗ اىعٞاظوِٞٞ .... ىَصٝود 

،داز اىيوووازض ىيْاوووس 1، غ4ٍوووِ اىتياصوووٞو اّاوووسم عئوووداىٕ٘ا  اىنٞووواىٜ، اىَ٘ظووو٘عة اىعٞاظوووٞة،  

سم فوواٝص زسووٞد، اىدٗغَائٞووة اىعٞاظووٞة ٗاىْووصق، ...موورىل اّاوو397،ص 1991ٗاىت٘شٝووع، عَوواُ، 

، 3/11/4113فٜ  14134صحٞية اى٘غِ )ص٘  عَاُ فٜ اى٘غِ اىعسبٜ(، صيحة ازا ، اىعدد 

 . 9ص

(2) Uneso, the Art Living in peace:towards on new peace consciousness, 

paris,4,july ،pierre weil,2003,p:9  

 .371-371ظئق ذمسٓ، ص ( صابس ع٘ض جٞدٗزٛ، ٍصدز3)
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 انثانث املبحث
 ثقافة احلىار وانعكاسها عهى مستقبم انسهم اجملتمعي

تعد ثقافة الحوار مف ايـ عوامػؿ تحقيػؽ السػمـ االجتمػاع  والتعػايش السػمم   
عالقات بيف افراد المجتمع ويبعث روح الطمأسنيسنػة بػيف مهتمػؼ فالحوار يعزز سنسيج ال

وكذلؾ يزيؿ المسافات بيف التيارات الفكريػة .حيػث يمكػف اف سنعػرؼ السػمـ ، افطياؼ
المجتمعػػػ  عمػػ  اسنػػػ  تػػوافر االسػػػتقرار واالمػػف والعػػػدؿ الكافػػؿ لحقػػػوؽ أو  االجتمػػاع 

ويعػػد السنظػػاـ ، (1اضػػا  بػػيف عػػدة مجتمعػػات بػػؿ بػػيف الػػدوؿ ايأو  االفػػراد فػػ  مجتمػػع مػػا
المعتمػػد عمػػ  وسػػا ؿ تعزيػػز ثقافػػة الحػػوار التػػ  تػػـ عرضػػاا فػػ  المبحػػث  -التعميمػػ 
مػػػػػف ايػػػػػـ مقومػػػػػات السػػػػػمـ االجتمػػػػػاع  فػػػػػ  الحاضػػػػػر والمسػػػػػتقبؿ .فطمبػػػػػة  -الثػػػػػاسن 

ويمثموف ايػـ معػايير القػوة حيػث اف تسػم  ، الجامعات يمثموف المهرجات العممية لاا
إلػػ   ار سػػيجعماـ اداة فاعمػػة فػػ  سنقػػؿ المجتمػػع مػػف شػػأفطمبػػة الجامعػػات بثقافػػة الحػػو 

مجتمػػػع مػػػتعمـ اكثػػػر قػػػوة واقتػػػدار ممػػػف سػػػواس إلػػػ   شػػػأف اهػػػر اكثػػػر ارتقػػػاك  وتحويمػػػ 
مجتمػػػع عصػػػ ا عمػػػ  االهتػػػراؽ مػػػف اي إلػػػ   ممػػػا يسنػػػتج عػػػف ذلػػػؾ تحولػػػ ، المتهمػػػؼ

 .( 2اوبالمحصمة سسنحصؿ عم  مجتمع متمدف ف  سنااية االمر، جاات مسناو ة
س اسنعكاس ثقافة الحوار ف  الجامعات عم  مستقبؿ السمـ االجتمػاع  اف قيا 

سػػػيتـ عبػػػر رسػػػـ مشػػػاديف مسػػػتقبمييف. بسنػػػاك  عمػػػ  المعطيػػػات التػػػ  تػػػـ تحديػػػديا فػػػ  
المبحثػػيف السػػابقيف، واف ذلػػؾ سػػيتـ عمػػ  المػػد  المتوسػػط .لبيػػاف مػػد  تػػأثير تحقػػؽ 

 احديما عم  السمـ المجتمع  .
 ت قق السمم المجتمعيمشهد زيادي تراثط و  : اولا 
ف االفتراض الذي يقوـ عمي  يذا المشاد عم  المػد  المتوسػط يػو اف القػيـ إ 

أو  لثقافػػة الحػػوار مػػف قبػػؿ طمبػػة الجامعػػات سػػواك مػػف المسػػتمريف بالدراسػػة المكتسػػبة
                                                           

،ٍسموص 1ظيعوية زظوائو فوٜ اىحو٘از، غ14( خاىود ٍحَود اىئودٗٛ، اىحو٘از ٗبْوا  اىعويٌ االجتَواعٜ، 1)

 .14،ص 4111اىَيل عئد اىعصٝص ىيح٘از اى٘غْٜ، اىسٝاض، 

( ٍحَوود ٗائووو اىقٞعووٜ، اىعوويٌ االجتَاعٜماىَقٍ٘ووا  ٗاىٞووا  اىحَاٝووة   ٍحافاووة ّْٞوو٘ٙ  َّ٘ذجوواً  ، 4)

 .14،ص 4117يدزاظا  االظتساتٞعٞة، ٍسمص ُّ٘ ى
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ف تفعيػؿ ا  و ، لرسـ هطوط السػمـ المجتمعػ  ا  ومعزز  ا  قوي ا  المتهرجيف ستكوف دافعمف 
هاصػة لتعزيػز االسنػدماج بػيف مجمػؿ شػرا   المجتمػع تتطمػب والمعالجات ال المبادرات

الحاكمة يقابم  الدعـ االقتصػادي الماػـ الػذي يجػب اف  اوال  دعـ سياس  مف السمطة
وفػػػػؽ هطػػػػط اسػػػػتراتيجية دقيقػػػػة ، يتصػػػػؼ باالسػػػػتمرارية مػػػػف اجػػػػؿ تحقيػػػػؽ يػػػػذا السػػػػمـ

إلػ   عرضػتومدروسة لدعـ عمميات التسنمية البشرية ال سيما لد  المجتمعات التػ  ت
مسػارس الصػحي  إلػ   حروب واسنقسامات لذا ستسنبري يسنػا ثقافػة الحػوار لتعيػد المجتمػع

 التهطػػػيط فمػػػع وجػػػود عمميػػػة، (1اال سػػػيما فػػػ  مسػػػألة احتػػػراـ االهػػػر والمشػػػاركة معػػػ 
القػػػواسنيف وسػػػبؿ  يطػػػور عممػػػ  بأسػػػموب العػػػال  التعمػػػيـ فػػػ  الكامسنػػػة الطاقػػػة السػػػتثمار
التعمػػيـ  مجػػاالت فػػ  والمحاسػػبة والمراقبػػة المػػواد وافروتػػ واإلشػػراؼ واالعتمػػاد التسنميػػة
 تصػػػميـ وذلػػػؾ مػػػف هػػػالؿ، والسنوعيػػػة الكميػػػة اتجاياتػػػ  فػػػ  الػػػتحكـ اجػػػؿ مػػػف العػػػال 
 وتجديػػد وتػػوازف وتسنػػوع وتوسػػيع لتشػػجيع تسنمويػػة مواصػػفات ومعػػايير واعتمػػاد وتطػػوير
 سناػػػوضالبشػػػرية مػػػف اجػػػؿ ال لمتسنميػػػة اإلطػػػار افعمػػػ  كوسنػػػ  جودتػػػ  وتحقيػػػؽ التعمػػػيـ

 بطػرؽ المعػايير باػذس مػد  االلتػزاـ يقػاس أف ويسنػا البػد، كافة الصعد عم  بافوطاف
 سنوعيت  توجيا  وتحسيف ولضماف التعميـ جودة لقياس وموثقة دقيقة أكاديمية وأدوات

 :( 2اوكؿ ذلؾ مف اجؿ تحقيؽ االيداؼ االتية باستمرار
العمػػػؿ ممػػػا  وؽسػػػ ودهػػوؿ المسنافسػػػيف، صػػػفوؼ تقػػػدـ مػػف الشػػػاادة حامػػػؿ تمكػػيف .1

 تهػػريج هػػالؿ مػػف يػػذا السػػوؽ رفػػد قػػادرة عمػػ  التعميميػػة مػػف المؤسسػػة سػػيجعؿ
 وتحديات المجتمع.  الحديثة التكسنولوجيا موا مة يستطيع كفوك كادر

 الػػػػذيف الشػػػػاادات بحممػػػػة تػػػػدفع التػػػػ  التعمػػػػيـ رداكة مكافحػػػػة مػػػػف الدولػػػػة تمكػػػػيف .2
متطػابؽ  تعميمػ  سنظاـ وذلؾ مف هالؿ إعداد، سنحو البطالة العمؿ سوؽ يرفضاـ

                                                           

، مرىل اّاسم ظاجد سسيٜ، دٗز اىعاٍعا  فوٜ ترو٘ٝس ٗتَْٞوة اىَعتَوع، 13، صاىعابقاىَصدز ( 1)

 . 172، ص4118ٍسمص اىدزاظا  االٝساّٞة، اىعدد اىعاسس، جاٍعة اىئصسة، 

اىعسبووٜ ىيتوودزٝب ّقووالً عووِم ارَوود ٍصووريٚ، بسّوواٍش ادازة اىعوو٘دة اىاوواٍية ٗترئٞقاتٖووا، اىَسمووص ( 4)

، موورىل اّاووسم 41، ص4114، يرووس، 4114 43/3/4114-43ىوودٗه اى يووٞش اىعسبووٜ،  اىتسبوو٘ٛ

  .173ظاجد سسيٜ، ٍصدز ظئق ذمسٓ، ص
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 العمػؿ الطالػب وسػوؽ يحػدديا والقاسنوسنية الت  التسنظيمية والمتطمبات مع المعايير
  . العالقة ذات افهر  والجاات

 التعمػػػيـ بمؤسسػػػات العمػػػؿ سػػػوؽ تعريػػػؼ هػػػالؿ مػػػف الجػػػدد الهػػػريجيف اسػػػتيعاب .3
 وهبػػػػرات ومػػػػؤيالت وشػػػػااداتاا افكاديميػػػػة الدراسػػػػية وسنظماػػػػا وبرامجاػػػػا العػػػػال 

 التسنسػػيؽ بعػػد الدولػػة لاػػا عمػػؿ تهطػػط فػػرص همػػؽ فػػ  يسػػاـ ذلػػؾ الف، ريجياػػاه
 مواصػػػػفات المسنػػػػتج ذلػػػػؾ لػػػػيظمف افهػػػػر ، والػػػػوزارات العػػػػال  التعمػػػػيـ وزارة بػػػػيف

مػف رفػد السػوؽ المت يػر  التعمػيـ مؤسسػة لتمكػيف ب  المرتبطة والعمميات التعميم 
 فػ  واالبتكػار اإلبػداع مػ ع والقػدرة المروسنػة تممػؾ متجددة بشرية بموارد باستمرار

 . االلكتروسنية البرامج تديريا الت  البسن  حجـ اقتصادية وسيتوسع باذا بي ة
مػػػف ، افهػػػر  والمؤسسػػػات التعميميػػػة المؤسسػػػات بػػػيف والهبػػػرات المعرفػػػة تبػػػادؿ .4

 أرجػػاك فػػ  تطبيقيػػة دروسػػا  أو  عمميػػة أبحاثػػا   بإسنتػػاج الجامعػػة أسػػاتذة هػػالؿ قيػػاـ
الهػػاص بالدراسػػة  القطػاع مؤسسػػات وبالمقابػػؿ قيػاـ كػػوادر، اإلسنتاجيػػة المؤسسػات

 إلياػػػا يسنتمػػػوف التػػػ  المؤسسػػػة بعػػػض مشػػػاريع وتسنفيػػػذ التعميميػػػة المؤسسػػػات فػػػ 
 . التعميـ العال  مؤسسة مهتبرات ف  لمسنتجاتاـ التطويرية افبحاث ويجروف

 تحصػػػيماـ هػػػالؿ والعػػػاـ الهػػػاص القطػػػاع تػػػدريب مكثػػػؼ لمطمبػػػة فػػػ  مؤسسػػػات .5
، العمػػػػؿ سػػػػوؽإلػػػػ   افكػػػػاديم  المجػػػػاؿ مػػػػف الالحػػػػؽ ييال  السنتقػػػػالاـتػػػػأ الدراسػػػػ 
 افكػػػػاديمييف بػػػػيف المشػػػػتركة والتطويريػػػػة البحثيػػػػة افعمػػػػاؿ تشػػػػجيعإلػػػػ   اضػػػػافة  
 العممػػػ  البحػػػث فػػػ  الثقػػػة وتعزيػػػز واالقتصػػػادييف والصػػػسناعييف والطمبػػػة افسػػػاتذة
يجػػػاد الجػػػامع   تسنفػػػذيا تػػػ وال لمصػػػمحة القطاعػػػات البحثيػػػة لممشػػػاريع التمويػػػؿ وا 
 .لمطرفيف مشتركة بفا دة تعود والت  العال  التعميـ مؤسسات

 ومؤسسػػات التعمػػيـ مؤسسػػة بػػيف العضػػوي والتػػرابط االيجػػاب  التعػػاوف يػػذا إف 
 بإيجػػػاد يسػػػم  كمػػػا، التعميميػػػة الاي ػػػة أفػػػراد ماػػػارات بتحػػػديث افهػػػر  يسػػػم  الدولػػػة
 الت  الحديثة بالتكسنولوجيا زياالعال  وتمكيسناا وتجاي التعميـ مؤسسات لتمويؿ الحموؿ
 ولتضػعاا بكميت  المجتمع ايجابا  عم  يسنعكس الذي العمؿ سوؽ حاجات مع تتماش 

 المػػوارد البشػػرية القريػػب ال ػػد فػػ  أسنفسػػاـ يػػـ سيصػػبحوف الػػذيف طالباػػا تصػػرؼ فػػ 
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وباػذا ، الصػعد كافػة عمػ  التسنميػة وتحقيػؽ والقػدرات االمكاسنيػات تطوير ستتول  الت 
اعم  بيف الدولة ومؤسساتاا السيما التعميمية الممثمة بالجامعات وباالستسناد الجو التف

لثقافػة الحػوار ستتالشػ  الحػواجز واالهتالفػػات وتهتفػ  ويتحػوؿ المجتمػع ككػؿ واحػػد 
محققػػػػا  سػػػػمـ مجتمعػػػػ  مسػػػػتداـ وسػػػػسنر  مالمػػػػ  يػػػػذا المشػػػػاد متحققػػػػة عمػػػػ  المػػػػد  

 المتوسط. 
 المجتمعي سممال وتفكك مشهد تراجع التراثط : ثانياا 

يرسـ يذا المشاد افتراض التراجع عمػ  المػد  المتوسػط فػ  اداك المؤسسػات  
الكبيػػريف  والتػػردي الجامعػػات وغيػػاب ثقافػػة الحػػوار بسػػبب التهمػػؼ التعميميػػة والسػػيما

وبسػػػبب تراكمػػػات سياسػػػية واجتماعيػػػة واقتصػػػادية وامسنيػػػة ، فػػػ  المجتمػػػع مػػػف سناحيػػػة
المجتمػػػع بشػػػكؿ مباشػػػر السػػػيما مػػػع غيػػػاب وغيريػػػا مػػػف المشػػػاكؿ التػػػ  تمػػػس حيػػػاة 

المعالجػػػات الجػػػادة مػػػف سناحيػػػة اهػػػر  .حيػػػث اف سنشػػػاط الجامعػػػة يبػػػوب فػػػ  مجػػػاليف 
والمجاؿ االجتمػاع  القػا ـ عمػ  ، المجاؿ المعرف  القا ـ عم  التدريس وسنقؿ المعرفة

 .( 1ااساس المسايمة الفعمية ف  تمبية حاجات الفرد والمجتمع الحالية والمستقبمية
التراجع وي امعػوؽ  مشاد لتحقؽ داعم  ثالثة معوقات يسنالؾ ذلؾ عم  بسناك   

قيػػػػػاـ  دوف تحػػػػػوؿ ،والتػػػػػ ( وطبيعػػػػػة ايػػػػػداؼ الجامعػػػػػة، والتسنميػػػػػة، السنظػػػػػاـ السياسػػػػػ 
 عػػػف الجامعػػػات أزمػػػة تسنفصػػػؿ حيػػػث ال، فػػػ  المجتمػػػع الحضػػػاري بػػػدوريا الجامعػػػات

 المؤسسػػة مفاػػوـ عمميػػة فػػ  إشػػكالية مػػف عاسنػػت فقػػد، المجتمػػع مؤسسػػات مػػف غيريػػا
 ييكميػةإلػ   المضػموف تحولػت فػ  إبػداع وملية مسنتج إذ بعدما كاسنت مشروع، (2اذاتاا
 الجماعػػة إطػػار فػػ  اإلبػػداع الفػػردي بػػروز دوف يحػػوؿ عػػا ؽ شػػكم  وغػػدت إطػػار فػػ 

شػػػادت  وتشػػػادس دوؿ العػػػالـ السػػػيما العػػػالـ  الػػػذي والثقػػػاف  الفكػػػري االسػػػتالب بسػػػبب
 روح يقتػػؿ داك التعميميػػة المؤسسػػة فتحولػػت، اريهػػ مػػف ت مظممػػة حقبػػة العربػػ  عبػػر

                                                           

 . 13( ٍحَد ٗائو اىقٞعٜ، ٍصدز ظئق ذمسٓ، ص1)

 ( تٞعٞس عئداىعئاز اٟى٘ظٜ، يزا  ٍٗالراا  فٜ تر٘ٝس اىتعيٌٞ اىعاىٜ ٗاىعاٍعة فٜ اىعوساق، ٍعيوة4)

 ، فٜ ٍ٘يعٖا عيٚ سئنة اىَعيٍ٘ا  اىدٗىٞة )االّتسّت( عيٚ اىسابػم1831اىح٘از اىَتَدُ، اىعدد 

www.ahewar.org/debat/show.art   

http://www.ahewar.org/debat/show.art
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 عا قػػا   الجامعػػات صػػارت مػػف ذلػػؾ وافهطػػر بػػؿ، إلياػػا المسنتمػػ  الفػػرد لػػد  اإلبػػداع
 مػػػف وأسػػػاتذتاا اإلبداعيػػػة عسنػػػد طمبتاػػػا والػػػروح الطمػػػوح بتحطػػػيـ العممػػػ  البحػػػث أمػػػاـ
 زا  بجاػػدسي متميػػ العممػػاك مػػف المتميػػز القاتػػؿ فأصػػب  والػػروتيف المفروضػػة القيػػود هػػالؿ

 بػدؿ ب  تفتهر الجامعة وغدت، عمي  فضماا مف أكثر الجامعة عم  وفضم  الهاص
ويسنػػا سنحػػف بصػػدد توضػػي  لاػػذس المعوقػػات الثالثػػة ، (1اإلياػػا يػػو باالسنتسػػاب يفتهػػر أف

 :الداعمة لتحقؽ مشاد التراجع
   :معوق النظام السياسي -1

 مؤسسػات ايمسنػة عمػ يظار يذا المعوؽ عسند قياـ السنظاـ السياس  الحػاكـ بال 
 قيمػػة يهشػػوف الحكػػـ عمػػ  القػػا موف ال سػػيما عسنػػدما يكػػوف والجامعػػات العػػال  التعمػػيـ
إف  إذ يعتقػد يػذا السنظػاـ، وتقدمػ  وسنتشػار ثقافػة الحػوار المجتمػع تطوير وأيمية العمـ

 تشػكؿ واإلداري العممػ  اسػتقاللاا تأهػذ عسنػدما عموما   التعميمية والمؤسسات الجامعة
العمميػػة مسػػتادفة مػػف  والمؤسسػػات الجامعػػة فتصػػب  سػػمطتاـ ومسناصػػباـ عمػػ  هطػػرا  

إلػػ   مامتاػػا قػػدرتاا وتحويػػؿ وتحطػػـ الجامعػػة ويسنػػا يػػتـ تهمػػؼ، قبػػؿ السنظػػاـ الحػػاكـ
 ال التػ  السػمطة الحاكمػة أجسنحة مف بجسناح عالقة وتصب  القا ـ السنظاـ رسالة تركيز
 السنظػػاـ بطبيعػػة تػػرتبط سنيويػػةب مشػػكمة ويػػذس فياػػا وتػػدهمت إال كبيػػرة وال صػػ يرة تبقػػ 

الجامعػػػات ال سػػػيما اذا تػػػزامف كػػػؿ ذلػػػؾ مػػػع اسنتشػػػار االزمػػػات  عمػػػ  القػػػا ـ والمشػػػرؼ
 .( 2اوالحروب واالضطرابات والطا فية واالرياب

 :التنمية معوق -2
 ف  الجامعات، فاذا كاسنوا يمثمػوف يرتبط يذا المعوؽ بمف يباشروف المسؤولية 

 التكػويف لطبيعة سنظرا   إصالح  دور لمعب ت  تؤيماـال افيمية يممكوف طيعة ال أداة
 لاػػـ .فباػػذا الحػػاؿ سيصػػب  رسػػـ وحػػدد مػػا بتجػػاوز لاػػـ يسػػم  ال والػػذي تمقػػوس الػػذي

ممػػػا  العمميػػػة لأليميػػػةأو  الجري ػػػة لمشهصػػػية فاقػػػد الجامعػػػة لرسػػػالة المسنقػػػذ والمهمػػػص

                                                           

 .171( ظاجد سسيٜ، ٍصدز ظئق ذمسٓ، ص1)

 . ( تٞعٞس عئداىعئاز اٟى٘ظٜ، ٍصدز ظئق ذمس4ٓ)
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ثريػا عمػ  رسالة الجامعات السيما ف  سنشػر ثقافػة الحػوار وا أداك تشتتإل   سيفض 
المػػػادي مػػػف هػػػالؿ قيػػػاـ كػػػؿ عضػػػو فاعػػػؿ فػػػ   وسػػػي مب الطػػػابع الفػػػردي، المجتمػػػع

مؤسسػػػات أو  جامعػػػات يسنتمػػػ  إلياػػػا عػػػف التػػػ  الجامعػػػات بالبحػػػث هػػػارج المؤسسػػػة
وعممػػػػػ  المػػػػػذاف سػػػػػيبتعداف عػػػػػف مػػػػػوقعاـ  جاػػػػػودس غيػػػػػر حكوميػػػػػة تقػػػػػدرأو  حكوميػػػػػة

 الصحي . 
  :معوق طثيعة اهداف الجامعة -ثالثا

العمميػة كأحػد معوقػات تراجػع  ورسػالتاا الجامعػة أيػداؼ طبيعػة مةتطرح مشك 
 مػػػػف ثقافػػػة الحػػػػوار واثريػػػػا عمػػػ  السػػػػمـ المجتمعػػػػ  السػػػيما اذا كاسنػػػػت الجامعػػػػات أداة

سػتعمؿ  مسنػذاؾ .افوؿالسمطة القا مة ويذا المعوؽ ل  ارتباط بػالمعوؽ  تكريس أدوات
 ويػػػػو سنجاحاػػػػا شػػػػروط أيػػػػـ الحػػػػاؿ بطبيعػػػػة يفقػػػػديا ويػػػػذا، عمياػػػػا الشػػػػرعية إلضػػػػفاك

 رسػػػػالتاا طبيعػػػػة فػػػػ  الػػػػدواـ عمػػػػ  تتػػػػدهؿ الػػػػذي هػػػػارج  مػػػػؤثر أي عػػػػف االسػػػػتقالؿ
 مجػػاؿ فػػ  اسػػتجد مػػا أهػػر ال يواكبػػوف بػػاحثيف لتهػػريج وسػػيتحوؿ مسنايجاػػا، العمميػػة

وعميػ  ، التقميديػة المعرفػة مػف ادسنػ  بحػد وربمػا، الفػراغ يمػال مػف تهػرج إسنما ابداعاـ،
 وظيفيػػػة مراكػػػزإلػػػ   معظماػػػا تحػػػوؿ بقػػػدر مػػػا بحثيػػػة مؤسسػػػات الجامعػػػات لػػػف ُتعػػػد
واإلداريػيف والبػاحثيف وسػتفقد قػدرتاا فػ  همػؽ وايصػاؿ ثقافػة الحػوار  افساتذة لمعظـ

  .( 1امما سيؤثر سمبا  بالتال  عم  السمـ المجتمع 
لممشػػػاديف المسػػػتقبمييف وسنقػػػاط تحقػػػؽ كػػػؿ مسنامػػػا عمػػػ   بعػػػد يػػػذا االسػػػتعراض 

قػػػػد يأهػػػػذ بػػػػالتحقؽ هػػػػالؿ يػػػػذا المػػػػد   افوؿالمشػػػػاد  تػػػػرجي فػػػػإف  المػػػػد  المتوسػػػػط
حػػددت سػػبعة عشػػر يػػدفا  إلسنقػػاذ العػػالـ  2115واف االمػػـ المتحػػدة فػػ  عػػاـ ، السػػيما

 يػػ  المسػػتدامة التسنميػػة بعػػدما عػػاسن  مػػا عاسنػػ  فػػ  شػػت  المجػػاالت حيػػث اف أيػػداؼ
لمجميػػع لمػػا تتضػػمسن  مػػف مبػػادئ ثقافػػة  اسػػتدامة وأكثػػر أفضػػؿ مسػػتقبؿ لتحقيػػؽ هطػػة

الحػػػػوار كالمسػػػػاواة وقبػػػػوؿ االهػػػػر وسنشػػػػر السػػػػالـ واالزديػػػػار والعػػػػدؿ والتعمػػػػيـ الجيػػػػد 

                                                           

تٞعٞس عئداىعئاز اٟى٘ظٜ، ٍصودز  ،مرىل اّاسم173-171ظاجد سسيٜ، ٍصدز ظئق ذمسٓ، ص( 1)

 ظئق ذمسٓ.
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سنواجااػػػا .كمػػػا اف يػػػذس االيػػػداؼ  التػػػ  وذلػػػؾ يمثػػػؿ ايػػػـ التحػػػديات العالميػػة، وغيريػػا
 تحقيػؽ الماػـ الركػب فمػف عػف يتهمػؼ أحػد تتميز بػالترابط مػف حيػث تحقيقاػا كػ  ال

 العػػالم  ميػػ  وبوجػػود يػػذا التوافػػؽوع، (1ا2131 عػػاـ بحمػػوؿ افيػػداؼ مػػف يػػدؼ كػػؿ
إلػػ   تمتػػد أف يجػػب اسػػتثمارية وفػػؽ اسػػتراتيجيات المسػػتدامة التسنميػػة أيػػداؼ لتحقيػػؽ

كػػؿ ذلػػؾ سػػيدفع مشػػاد زيػػادة التػػرابط وتحقيػػؽ السػػمـ فػػإف  أكثػػر، يكػػف لػػـ إف سػػسنة 15
 المجتمع  لمتحقؽ والذي يعد هير اسنعكاس لثقافة الحوار.

                                                           

( تقسٝس عاىَٜ ساٍو عِ ٍؤسس  ٕداا اىتَْٞوة اىَعوتداٍة ٗى٘روا  اىَعيٍ٘وا ، ٍؤظعوة بستيعوَاُ 1)

صووٌَٞ، ٗسووئنة ريوو٘ه اىتَْٞووة اىَعووتداٍة، ت رووٞػ اىتقسٝووس، فٞنساّووت ىً ىض، اىقٞووادة ٗاالعووالً ٗاىت

 .8ّٞ٘ٝ٘زك، ص4113اىَعٖد اىْٖدٛ ىيَعت٘غْا  اىئاسٝة،
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 الخاتمة
فرضػػػػيت  حػػػػوؿ تحديػػػػد  عمػػػػ  البريسنػػػػة محاولػػػػة ث فػػػػ البحػػػػ يػػػػذا اسنصػػػػرؼ لقػػػػد 

مجموعػػة مػػف الوسػػا ؿ المعػػززة لعمميػػة ثقافػػة الحػػوار واسنعكاسػػاا عمػػ  المجتمػػع ككػػؿ. 
 مػسنظـ ومسػتقؿ وايجػاد ترتيػب العػال  فػ  الجامعػات لمتعمػيـ االيداؼ تحديد حيث اف

 إلػػ  بالضػػرورة يػػؤدي الػػذي فػػ  المجتمػػع والتجػػدد واالسنػػدماج االصػػالح يضػػمف لاػػا،
 تػأثير بػيف تجمع مف مسناجية اسنطالقا   وذلؾ، االمثؿ بالشكؿ والماارات القدرات تسنمية

 وعميػػ  فقػػد بػػات االرتقػػاك، والعكػػس صػػحي  بالكػػؿ اي المجتمػػع الجػػزك اي الجامعػػات
امػػة. ففػػ   اي تتطػػور ال ذلػػؾ وبػػدوف الواقػػع يفرضػػاا ممحػػة العػػال  ضػػرورة بػػالتعميـ
 التػػ  المشػػاكؿ تحديػػد مػػف البػػد العػػالـ فػػ  المتسػػارعة والمت يػػرات المسػػتجدات ضػػوك
، فياػػا القصػػور جواسنػػب معالجػػة يسنب ػػ  التػػ  والسنػػواقص التعمػػيـ والث ػػرات مسناػػا يعػػاسن 

 التعمػيـ شػؤوف عمػ  القػا ميف هػالؿ مػف والث ػرات المشاكؿ يذس عاـ لحؿ وعقد اتفاؽ
لسنجػػاح والمتمقػػيف اي الطمبػػة. فا فيػػ  مػػف اسػػاتذة ومػػوظفيف جػػامعييف والعػػامميف العػػال 

 ظػػػروؼ فػػػ  سنفسػػػاا تسػػػويؽ عمػػػ  قػػػادرة مسػػػتسنيرة سػػػوية شهصػػػية الحقيقػػػ  يػػػو اسنتػػػاج
وبالتػػال  ، سنظريػػا وجاػػة عػػف والػػدفاع االبتكػػار والحػػوار عمػػ  وقػػادرة، التسنػػاقض شػػديدة

ويذا ما يسير العالـ سنحػوس حاليػا  وفػ  المسػتقبؿ ، سيسنعكس ذلؾ عم  المجتمع جميعا  
 جموعة مف التوصيات .ومف اجؿ ذلؾ سنورد م، المتوسط المد 

  :توصيا  الث  
 لمسناقشػػػػة كافػػػػػة الطمبػػػػة وبػػػػػيف بيسناػػػػا اتصػػػػاؿ قسنػػػػػوات بفػػػػت  الجامعػػػػات تعمػػػػؿ أف .1

 التربويػػػة قضػػػايايـ ممارسػػػة ثقافػػػة الحػػػوار السػػػيما فػػػ  مػػػف تحػػػد التػػػ  المعوقػػػات
 والتعميمية.

 إشػراكاـ هػالؿ مػف وذلػؾ، الطمبػة لػد  الحػوار ثقافػة الجامعات بتعزيػز تعمؿ أف .2
والمػػوا   المسنصػػوص عمياػػا فػػ   والقػػواسنيف افسنظمػػة بتطبيػػؽ المتصػػمة ؤوفالشػػ فػػ 

 اتهػاذ فػ  المشػاركة مف تمكسناـ مرحمة ف  أصبحوا أسناـ يشعروا الجامعات حت 
 . حياتاـ مف القادمة لممرحمة تمايدا   القرارات
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 دوريػػـ ممارسػة لاػـ يتسػسن  كػػ ، والتبعيػة الهسنػوع أشػكاؿ مػف كافػػة الطمبػة تحريػر .3
 الحوار ف  المجتمع مف اجؿ تحقيؽ السمـ المستداـ . ثقافة سنشر عممية ف 

 ماػػػارات تتسنػػػاوؿ التربويػػػة المسنػػػايج فػػػ  دراسػػػية موضػػػوعات العمػػػؿ عمػػػ  إدهػػػاؿ .4
 ومداب . ومليات  ومقومات  وشروط  الحوار واساليب 

 أف عمػػػػػ  والتأكيػػػػػد الجامعيػػػػػة المؤسسػػػػػات فػػػػػ  المقػػػػػارف افديػػػػػاف تػػػػػاريخ تػػػػػدريس .5
 .باا القبوؿ يجب يةإسنساسن يقةحق اذهر مع االهتالؼ

قامػػػة حواريػػػة ايجػػػاد مراكػػػز .6 الحػػػوار  أيميػػػة تؤكػػػد تثقيفيػػػة وسنػػػدوات دورات وورش وا 
 افساسػػػػػية القاعػػػػػدة باعتباريػػػػػا، وتعبيػػػػػرا   تفكيػػػػػرا   بجسناحياػػػػػا الحريػػػػػة قاعػػػػػدة عمػػػػػ 

فضال  عف التواصؿ مػع جامعػات العػالـ ، الجامعية والمجتمعية الحياة لديمقراطية
 وصكافة باذا الهص

 وثقافػػة الحػػوار ومجتمػػع المحػػاور سنسػػافاإل سنهمػػؽ القػػوؿ اسنػػ  كػػ  يسنب ػػ  وأهيػػرا   
 يػذا، والتفكيػر التعبيػر حريػة فيػ  تسػود مسنػاخ تػوفر مػف بػد فػال الحوار وعقمية الحوار
 الػر يس السػبب ويػو العربيػة غا ب ف  بعض المجتمعات السػيما المجتمعػات المسناخ

 بػػبعض وعصػفت، المجتمعػات يػذس اجتاحػت تػػ ال العارمػة الشػبابية الثػورات قيػاـ فػ 
إلػػػػ   الػػػدعوة العربيػػػة التربويػػػػة المؤسسػػػات مػػػف يسػػػػتدع  ممػػػا، االسػػػتبدادية أسنظمتاػػػا

تأسػػيس ثقافػػة حواريػػة بػػيف ابسنػػاك المجتمعػػات العربيػػة كافػػة لهمػػؽ ثقافػػة حواريػػة داهػػؿ 
 فراد.الجامعات اوال  وهارجاا ف  المجتمع ثاسنيا  لسنشر السمـ والمساواة بيف جميع اال
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 قائمة المصادر

 ** القرآن الكريم
 أولا: المصادر العرثية

متػػاح عمػػ  موقػػع االمػػـ المتحػػدة عمػػ  شػػبكة ، يػػدفا  لتحويػػؿ العػػالـ، ايػػداؼ التسنميػػة المسػػتدامة17 .1
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 :الممخص
 المجتمػػػػع فػػػػ  الثقافػػػػات حػػػػوار وتعزيػػػػز اشػػػػاعة فػػػػ  فعػػػػاؿ دور الجامعػػػػات تمػػػػارس

 يقػوـ ال إذ. يةسنساسناإل بحقوق  االعتراؼو  االهر، مع التعامؿ ف  يوم  كسموؾ وترسيهاا
 تاػتـ اسنمػا. سػطح  وبشػكؿ مجػردة تعميميػة ومقػررات بمفػردات الفػرد فكر حشو ف  دوريا

 متسنوعػػة واتجايػػات الػػواف يضػػـ الػػذي المجتمػػع فػػ  السػػيما، ومسػػتقبم  وحاضػػرس بماضػػي 
 ع الػػو  مػػف متميػػزة اسنمػػاط همػػؽ عمػػ  الجامعػػة تعمػػؿ اذ عديػػدة، ازمػػات مػػف عاسنػػت والتػػ 

 المجتمػع عمػ  ذلػؾ سنتا ج تعكس ك  التفاعم  الحوار مف بجو القيـ ومسنظومات والسموؾ
 عػػػػف فضػػػػال   واالعػػػػراؽ والطوا ػػػػؼ والمػػػػذايب االديػػػػاف فػػػػ  المتسنػػػػوع المجتمػػػػع فػػػػاف. ككػػػػؿ

 مسػػػؤولية تمثػػػؿ التػػػ  الحػػػوار ثقافػػػة لتعزيػػػز اكبػػػر دور يتطمػػػب فيػػػ  الحكػػػـ سنظػػػاـ تػػػدهالت
 الوسػػػا ؿ مػػػف مجموعػػػة هػػػالؿ مػػػف والطالػػػب جػػػامع ال والموظػػػؼ االسػػػتاذ بػػػيف تشػػػاركية
 مػف باتجاي  وتسير عمي  تؤكد العالـ دوؿ ف  الجامعات اغمب اهذت ما ويذا، المتسنوعة

 . المجتمع  السمـ تحقؽ اجؿ

  ال وار ثقافة – المجتمعي السمم -الجامعا  -ال وار – الثقافة: مفتا ية كمما 
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ABSTRACT: 

Universities play an active role in promoting and 

strengthening the dialogue of cultures in society and establishing 

them as daily behaviors in dealing with each other and 

recognizing their human rights. Its role is not to fill the thought of 

the individual with abstract and superficial educational vocabulary 

and curricula. It cares about past، present and future, especially in 

a society that includes diverse colors and trends that have suffered 

from many crises, as the university is working to create distinct 

patterns of awareness and behavior and systems of values in the 

atmosphere of dialogue Interactive to reflect in the results on 

society as a whole, and that diverse society in religions, sects, 

sects and races as well as the interventions of its system of 

governance require greater role to promote a culture of dialogue 

that is a participatory responsibility between the professor and the 

university employee and the student through a variety of means. 

This is what the majority of universities in the world have been 

emphasizing and moving towards in order to achieve community 

peace. 

Key words: Culture - Dialogue - Universities - Community 

Peace - Culture of Dialogue  

 

 


