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   العام صالحمبادرة العولمة لل

)GCGI( 

 

  مقدمة وجيزة                                             
 

 بقلم                                                         

  

  )دكتوراة في ا!قتصاد (كامران موفيد. د

 

 The Globalization For The Common Goodظھ�رت مب��ادرة العولم��ة للص�الح الع��ام

Initiative  ) GCGI( ولي� بالمملكة المتحدة ع�ام "أكسفورد"مدينة ب ٌعقد يمؤتمر دول في للمرة ا
تنوع��ة م��ن الب��احثين وا�ك��اديميين والخب��راء السياس��يين ورج��ال م مجموع��ة ت تجمع��حي��ث ،2002

 في تحقيق رؤيتنا الوقت لذلك متعددة في معتقدات و، من بلدان�عمال والناشطين على نحو استثنائيا
 تواجھھا التي مدى تعدد ا'زماتوقد أدركنا . ، وعولمة تقود إلي السعادةإحياء الروح اJنسانيةسبيل 

لقضايا العالمية الت4ي وا'ديان للتصدي لا'عراق  إطار متعدد الثقافات وتوفيرإلي  والحاجةالبشرية 
 ومنذ . واقتراح الحلول على حد سواء، تحليل المشك;تىعليعمل إطار وھو  – العولمة ترتبت علي
 ب�ين تش�كل مكان�ا لOلتق�اءحي�ث  ،ارات مختلف�ة ع�دة ف�ي ق�ف�ي دول م�ؤتمرات س�نوية ٌتعق�د ذلك الح�ين
والس��عي إل��ي تط��وير ، اJنفت��اح ال��ذين التزم��وا برؤيتن��ا لبن��اء المجتم��ع وتش��جيع الح��وار وا�ش��خاص

  . عTقات مثمرة وبناءة

  

 العدال44ة  التقص44ي ع44نإل44يتس44عى  بط44رح رؤي44ة  عملن44ا وبحثن44ا، ف44ي2002من44ذ مطل44ع ع44ام وقمن44ا 
 وا!جتماعي444ة ا'خ;قي444ة والمس444ئولية  والس444;م وا!س444تدامة ا!يكولوجي444ةوا!جتماعي444ة ا!قتص444ادية
الذي يستند إلي ا!نفتاح القلبي، والس4خاء اOنس4اني، وا!ھتم4ام  الوعي الروحي إطارفي المشتركة 
فكرة شاملة وواعية بالبيئة واتصال اJنس�ان ) GCGI(مة للصالح العام  مبادرة العولُوتعد .باRخرين
 ،قاب�ل للتطبي�قوحقيق�ي ه X يزال ممكنا بلوغ نظام رأس�مالي على اXعتقاد بأنرؤيتنا وتقوم  .بالطبيعة
لقضايا ا�ساس�ية الت�ي ل ًشموX أكثر نظرة   لتحقيق رؤيتنا ھوما نحتاج إليه. ومثمر أخTقي، ومستدام

عل�ي نح�و ي�ؤدي إل�ي تغيي�ر   النج�احتعري�ف مص�طلحإع�ادة من ھنا يتعين علينا . ي اJتفاق عليھاينبغ
ً واجتماعي�ا وبيئي�اًاواقتص�اديً والمجتمعات روحيا فراد لeشامل  أن ننق�ل �وXدن�ا ، وذل�ك إذا م�ا أردن�اً

  .   أفضلًوأحفادنا عالما

  

المس4تويات الدولي44ة واOقليمي44ة ي عل44ي لبح4ث التجريب44ي والنظ44ري والتطبيق4 نجم4ع ب44ين اوف4ي عملن44ا
كننا من البحث ا يمبمولمة والصالح العام، ع المختلفة للا'وجهالعديد من والوطنية والمحلية لتحليل 

 بيئ4ة مواتي4ةالعولمة، وذل4ك بغي4ة إيج4اد التي تفرضھا تحديات لمواجھة ال الحلول اOنسانيةواقتراح 
  .النقديةوناھج المتنوعة  على المتشتمل البحث الدولي للتميز في

  

ف44ي ھ44ذا الص44دد نس44عي إل44ي اختب44ار المح44او!ت الكب44ري الت44ي قام44ت عل44ي الجم44ع م44ا ب44ين ا!قتص44اد 
تركيزن44ا وإذا ك44ان . اكتش44اف ا'س44س النظري44ة لھ44ذه ا'نش44طة،  والعم44ل عل44ي ا'خ44;ق والروحاني44ةو

مب4ادرات إل4ي ي4ر ف4ي الحاج4ة عند التفك، فإنه  على حلول ا'زمة ا!قتصادية العالمية ينصبالرئيسي
 إل44ي الت44ي قلم44ا تج44د طريقھ44ا ًا'كث44ر عمق44اً دائم44ا التس44اؤ!ت نض44ع نص44ب أعينن44ا، جريئ44ةاقتص44ادية 
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 البازغة حديثا فضT عن فنحن نتحرى القضايا اXقتصادية .مناقشات السياسية أو ا'حاديث العامةال
؟ م�ا الرفاھي�ة ولس�عادةالمص�در الحقيق�ي لو ما ھ�:  ا�خTقية والروحيةتينالمتعمقة من الناحي المسائل

ًھي الحياة الجيدة؟ م�ا ھ�و غ�رض الحي�اة اXقتص�ادية؟ م�اذا يعن�ي أن تك�ون إنس�انا يع�يش عل�ى س�فينة 
  فضائية بموارد محدودة؟

  

جاب�ات لھ�ا إل�ي إXقتراب منھا ومناقشتھا والوص�ول ف�ي نھاي�ة ا�م�ر ينبغي  اه التساؤXت وغيرھا ھذ
وتشكل بالنسبة لنا دل�يT موجھ�ا ف�ي س�عينا إل�ي ايج�اد ،  العامة السياسات عند وضعتؤخذ في اXعتبار

  . ھانئةتمكننا من العيش في حياةعولمة إنسانية، 

  

ھي اRن معترف بھا كمبادرة نجحت ف4ي تأس4يس فري4ق ) GCGI(إن مبادرة العولمة للصالح العام 
 م4ن الب4احثين للتركي4ز عل4ى قض4ايا حي طابع رو التخصصات ومتعدد ا'ديان وذيعمل كبير ومتعدد

إن خب4رات ھ44ؤ!ء الب44احثين ال44ذين دعم44وا مب44ادرة . العولم4ة والص44الح الع44ام والموض44وعات المتعلق44ة
ا!قتص444اد : تش444تمل عل444ى التخصص444ات ف444ي المج444ا!ت التالي444ة) GCGCI(العولم444ة للص444الح الع444ام 

ريخ والفلس44فة وعل44م ا!جتم44اع والدراس44ات التجاري44ة والعل44وم السياس44ية والع;ق44ات الدولي44ة والت44ا
وا!نثربولوجي444ا ا!جتماعي444ة وعل444م ال444نفس والدراس444ات اOع;مي444ة والجغرافي444ا والدراس444ات البيئي444ة 

اعات لص444ر، والس444;م وتس444وية اوالرياض444يات والفيزي444اء والكيمي444اء والتعل444يم والدراس444ات التنموي444ة
  .والقانون وا'خ;ق وعلم ا'ديان

  

 ومتع�دد، يج�ب مTحظ��ة أن اس�تيعابيلھ��ا توج�ه ) GCCI(ص�الح الع�ام  وحي�ث أن مب�ادرة العولم�ة لل
 X تستثني وجھات نظر أي دين بعينه من أدي�ان الع�الم أو أي وجھ�ات نظ�ر تنطوي عليالمبادرة Xو 
 Xسياسيتوجهحزب سياسي بعينه أو أي ب ترتبطروحية و .  

  

 المؤتمر الدولي لمبادرة العولمة حولت، 2002 عام "أكسفورد"انعقاد المؤتمر ا�ول في ًوأخيرا ومنذ 
) 2003( سانت بيتسبرغ : حول العالمينتقل من مكان tخر إلي حدث سنوي) GCGI(للصالح العام 

 2008م�ؤتمر ع�ام ٌعق�د و). 2007(واسطنبول ) 2006(وھونولولو ) 2005(وكينيا ) 2004(ودبي 
لوي�وX بش�يكاغو بينم�ا  بجامع�ة 2009 م�ؤتمر ع�ام ت استض�افة وتم،في كلية ترينتي بجامعة ملبورن

  .كاليفورنياب في جامعة كاليفورنيا اللوثرية  2010عام آخر  مؤتمر ت استضافةتم

  

ف44ي مكتب44ة ) GCGI(تم استض44افة ال44ذكري العاش44رة لم44ؤتمر مب44ادرة العولم44ة للص44الح الع44ام وس44ت
ام وح444وار العولم444ة للص444الح الع444" بعن444وان 2011 يوني444و 16 إل444ى 12اOس444كندرية ف444ي الفت444رة م444ن 

  ".بناء الس;م والعدالة والرخاء": الحضارات
  

م��ة م��ن أج��ل  ال��دكتور ك��امران موفي��د، مؤس��س مب��ادرة العولبرعاي��ةوف ينعق��د الم��ؤتمر الع��المي س��و
  .، مديرة منتدى الحوار بمكتبة ا#سكندريةي ھبة الرفاعسيدةالصالح العام وال

  
 وكراھيتھم، والخوف من المختلفين،والحروب  التي تتسم بانتشار العنف وا�رھاب ا�ثناءفي ھذه 

.شكال ل في ا�فق والذي يلوحلصراع الحضارات  فإن ا'لتزام بالحوار بين الحضارات ھو الترياق
 "المع5ولم"لقد أصبحت مكان5ة الحض5ارات ف5ي الع5الم  .المتعددة للھيمنة السلطوية والتنميط الثقافي

واق5ع  .، اقتصاديا، واجتماعيا في مرحلة العولم5ةتحتل مساحة عريضة من النقاش، سياسيا قضية
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ويمك5ن النظ5ر إل5ي الت5اريخ  . م5ن مكون5ات التنمي5ة البش5ريةاً كبي5راً مكون5ا�م5ر أن الحض5ارات تمث5ل
  . والتباد'ت بين الحضاراتمن التفاعBت في واقع ا�مر، علي أنه بمثابة سجل ،ا�نساني

  
غي�ر  بأھمي�ة ، م�ن حي�ث ا#مكاني�ة والنط�اق، ارات مس�ألة الح�وار ب�ين الثقاف�ات والحض�تي�وقد حظ

، يط�رح م�ن أي مرحل�ة أخ�ري س�ابقةوأكث�ر ب�ل  .مسبوقة، وبصفة خاصة في السياق الدولي الحالي
ًالحوار تحديا رئيسيا والذي يجب أن  ، وا'عت5راف  بينھ5اوحدة البشرية والقيم المشتركة يعتمد علىً

لم�اذا يعتب�ر م�ن الض�روري  . لكل حض5ارة وثقاف5ة وف5ردالكرامةفي تساوي الو بتنوع ثقافات العالم
م�ا ھ�و الت�أثير ال�ذي  الح�وارات الس�ابقة؟ م�اذا يمكنن�ا أن ن�تعلم م�ن المشاركة في حوار الحض�ارات؟

ھل يمكن أن يكون ھناك   وسير عملية الع@قات الدولية؟ىثه الحوار المتزايد علي فحوِحديمكن أن ُي
 عولم�ة م�ن  أي،ةمش�تركال ةرئيس�يال ا#نس�انيةق�يم لل، ونظام لكونيةما يمكن أن نطلق عليه اBخ@ق ا

   اCخت@فات الثقافية والحضارية؟تسمو عليأجل الصالح العام 
 

التحديات وعلى   بالعديد منمواجھته ت فإن حوار الحضارات قد تمومنذ بزوغ فخر ا�لفية الثالثة،
ة وا�وروبي لحضارات ا�سBميةا  إلينوجه الخصوص تحديات الحوار بين ا�شخاص الذين ينتمو

الخوف من اHخر، أو التعبير ا�كثر مBئمة ھو الخوف م5ن   أخر خطير وھو تحٍدوثمة .وا�مريكية
  .سBموفوبيا أو الخوف من ا�سBمإ ُالمسلمين أو ما يعرف اليوم باسم

  
ا في القرآن الك5ريم ا�سBمية والتي تجد مصدرھالحضارة  ثوابت وأصول إيضاحإلي نحن بحاجة  

  الحاليفي وقتناتحديات الثقافية نحن بحاجة كذلك لمواجھة ال و.وسنة النبي الشريفة الموثوق بھا
  .ورخاء  البشرية الفرصة للعيش في سBم وأمانمن شأنھا منحلتحقيق نتائج إيجابية 

  
لمواجھ5ة  ادھ5جھو وح5د وم5ن بينھ5ا الش5عوب العربي5ة وا�سB5مية أن ت،على جمي5ع ش5عوب الع5المو

 ي ثق55افتح55الف والغ55ربيين تك55وين عل55ى المس55لمين يج55ب و. م55ن العولم55ةنبثق55ةالتح55ديات القوي55ة الم
للتعامل   معايير مرجعيةوضع قادرين على نلتحالف، سيكونوومن خBل ھذا ا .وفكري فعال ومثمر

تع5اليم الت5ي والمبادئ وال مع بعضھم البعض، وتقديم المعلومات الصحيحة عن المفاھيم ا�سBمية،
 مون ف55ي حي55اتھم اليومي55ة ل55يس ك55أمر م55ن أم55ور ال55دين فحس55ب ولك55ن كمجموع55ة م55نليطبقھ55ا المس55

  .تأينما وجد ا�خBقيات الثابتة التي تلتزم بھا كافة المجتمعات المسلمة

  

ً حوار الحضارات جنبا إلى جنب مع العولمة للص�الح الع�ام، فإنن�ا يمك�ن أن نص�بح ومن خ@ل ايجاد
والطم5ع والفردي5ة  الكراھية والخ5وف وا�ناني5ة  ا'ستعBء وحوائط نزيل صالحة واBمل، ًجسرا للم

  .عن الحوار والفھمناوالفقر التي تفصل
  .صحيح يحتاج الحوار الجيد للعولمة الجيدة والعكس 

  

لجن���ة الم���ؤتمر التنفيذي���ة، قب���ل  ي��تم ا#ش���راف عل���ى التنظ���يم الكام��ل للم���ؤتمر الس���نوي العاش���ر م��ن
 : ھمؤھاوأعضا

 

 كارمان موفيد. د 

  . مدير منتدي الحوار بمكتبة ا#سكندرية، ھبة الرفاعي/ السيدة
 .اJسكندرية، نائب مدير منتدى الحوار بمكتبة سامح فوزي/ السيد

 . روح العالم، زيورخ، سويسرامنتدى، رئيس سيستو جي كاستاجنولي/ السيد
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بجامع�ة س�ان جوزي�ه  ، بكلي�ة العل�وم اXجتماعي�ة، العالمي�ةتمدير مرك�ز الدراس�ا، مايكل كونيف. د.أ
 .اBمريكية الحكومية، الوCيات المتحدة

كلي��ة إدارة اBعم��ال، جامع��ة   والمالي��ة والمحاس��بةاXقتص��اد، رئ��يس قس��م عل��م جامش44يد دام44وي. د.أ
 .الوCيات المتحدة اBمريكية كاليفورنيا اللوثرية،

والخط���اب النق���دي، جامع���ة  س���ات الحض���اريةرا الد، أس���تاذ مس���اعد ال444درديري.عب444د الموج444ود ر. د
 .الحكومية، سان بول، مينيسوتا، الوXيات المتحدة ا�مريكية متروبوليتان

كلية جوزيه سيتي، سان جوزيه، رئيس  ، أستاذ مساعد الفلسفة ومقارنة ا�ديان،جيرالد جرادزن. د.أ 
 .ت المتحدة ا�مريكية، كاليفورنيا، الوXيا تيميكوX جامعة الوزارات العالمية،

 س�ان جوزي�ه،  مصر، كلية مدينة سان جوزيه،2010، منسق، الرحلة التعليمية إبراھيم. أسامي . د.أ
  .كاليفورنيا

 العالمي��ة، جامع��ة ب��وردو، تس��اس قس��م اXتص��اXت وم��دير مرك��ز الدرا، رئ��ييحي44ي كام44اليبور. د.أ
  ح العامدورية العولمة للصالالوXيات المتحدة ا�مريكية ومحرر 

  

  :ھا ھم، وأعضاؤ)ICC(ساندة من قبل لجنة التنسيق الدولية ُدعمة ومُواللجنة التنفيذية بدورھا م

  

  ، نائب جامعة الفاتح، اسطنبول، تركياالبارس;ن اكيجينس. د.أ

جامعة روتجرز، ومؤسس ورئ�يس المجل�س ب، مدير مركز الشرق ا�وسط، ھوشانج أميرھماني. د.أ
   الوXيات المتحدة ا�مريكيةا�مريكي اJيراني،

  ، رئيس المؤتمر العالمي لeديان، أكسفوردماركيوس برايبروك. القس د

  ، كلية البيئة، جامعة ماكغيل، كندا براون.بيتر ج. د.أ

قسم علم ا�دي�ان، جامع�ة / ، مدير الدين والعولمة، كلية الشئون الحكومية والدوليةجوانيلدو بورتي. د
  دةدرم، المملكة المتح

  ، رئيس منتدي روح العالم، زيورخ، سويسراسيستو جي كاستاجنولي/ السيد

بجامعة سان جوزيه الحكومية،   العالمية، بكلية العلوم اXجتماعية،تالدراسا، مدير مايكل كونيف. د.أ
  اBمريكية الوCيات المتحدة

  دا، عميد كلية ا#دارة، جامعة دالھاوسي، ھاليفاكس، كنبيجي كيننجھام. د.أ
ال�رئيس اBس�بق لجمعي�ة الفلس�فة ، )الوCي�ات المتح�دة اBمريكي�ة(، جامع�ة ن�وتردام فريد دالم4اير. د.أ

  )SACP(اMسيوية والمقارنة 
كلي��ة إدارة اBعم��ال، جامع��ة   والمالي��ة والمحاس��بةاXقتص��اد، رئ��يس قس��م عل��م جامش44يد دام44وي. د.أ

 الوCيات المتحدة اBمريكية كاليفورنيا اللوثرية،
والخط��اب النق��دي، جامع��ة  ، أس��تاذ مس��اعد الدارس��ات الحض��اريةعب44د الموج44ود راج44ح ال44درديري. د

  الحكومية، سان بول، مينيسوتا، الوXيات المتحدة ا�مريكية متروبوليتان

  ، ألمانياھايدلبرغ، أستاذ علم ا�ديان النظامي، جامعة أورليش دوكرو. د.أ

  ، شيكاغو، الوXيات المتحدة ا�مريكيةلويوX جامعة ، قسم علم ا�ديان،وليام سي فرينش. د.أ

  ، جنيف، سويسراGlobethics.net، رئيس مؤسسة والتر فوست/ السيد

العل��وم السياس��ية والدراس��ات المس��تقبلية، جامع��ة كاليفورني��ا الحكومي��ة، الوXي��ات ، لين44دا ج44روف. د.أ
  المتحدة ا�مريكية

كلية جوزيه سيتي، سان جوزيه، رئيس  فة ومقارنة ا�ديان،، أستاذ مساعد الفلسجيرالد جرادزن. د.أ 
  ، كاليفورنيا، الوXيات المتحدة ا�مريكية تيميكوX جامعة الوزارات العالمية،
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، نائ���ب م��دير مرك��ز ط���ب المس��نين ومرك��ز ط���ب ا�س��رة والمجتم��ع، جامع���ة ماريت44ا ج44رادزن. د.أ
  ستانفورد، الوXيات المتحدة ا�مريكية

  ، رئيس قطاع العTقات الخارجية، مكتبة اJسكندرية، مصراس;مبوليالسفيرة ھاجر 

  ، رئيس جامعة ا�سكندرية، مصرھند حنفي. د

  ، عمان، ا�ردن)AARU(، السكرتير العام، رابطة الجامعات العربية صالح ھاشم. د.أ

 وش�مال ىا�دن�رر بي بي س�ي الس�ابق، الش�رق ، أكسفورد، ومح،كلية كيلوغ...، فرھانج جھانبور. د
  أفريقيا، المملكة المتحدة

 س�ان جوزي�ه،  مص�ر، كلي�ة مدين�ة س�ان جوزي�ه،2010، منسق، الرحلة التعليمي�ة سامي إبراھيم. د.أ
  كاليفورنيا

 العالمي��ة، جامع��ة ب��وردو، تس��اس قس��م اXتص��اXت وم��دير مرك��ز الدرا، رئ��ييحي44ي كام44اليبور. د.أ
  مة للصالح العامالوXيات المتحدة ا�مريكية ومحرر دورية العول

والم�دير الع�المي الس�ابق ) IEP21(، المدير التنفيذي لمشروع المشاركة بين ا�ديان جيم كيني/ السيد
  )CPWR(لبرلمان أديان العالم 

، رئيس الفلسفة السياسية، جامع�ة انس�بروك، النمس�ا، ورئ�يس منظم�ة التق�دم الدولي�ة ھانز كوشلر. د.أ
)I.P.O(فيينا، النمسا ،  

  ، قسم علم ا�ديان، جامعة سيتون ھيل ، الوXيات المتحدة ا�مريكيةانسيس ليبفر. د.أ

  ، ومدير مؤسسة أوراسيا، الھندجواھر Xل نھرو، كلية الدراسات الدولية، جامعة أرون موھانتي. د

  ، قسم العTقات الدولية، جامعة ساسكس، المملكة المتحدةفابيو بيتيتو. د

  ير مركز المفاوضات العالمية، الوXيات المتحدة ا�مريكية، مدجيمس بي كوليجان/ السيد

رئيس تحرير دوري�ة انس�ايت ب�ين ا�دي�ان، المملك�ة المتح�دة والوXي�ات المتح�دة ، آ!ن ريس. القس د
  ا�مريكية

  ، كاليفورنيا، الوXيات المتحدة ا�مريكيةتيميكوX ، جامعة الوزارات العالمية،جون رايماكر. د.أ

  ، رئيسة ومحررة مؤسسة، دورية كوزموس، الوXيات المتحدة ا�مريكيةوفنانسي ر. د

، رئيس قسم اXتصاXت، كلية المعرفة اJسTمية والعلوم اJنسانية، الجامعة نوربايدوري روس;ن. د
  اJسTمية العالمية، ماليزيا

رفي بكلية كيلوغ كاھن متقاعد بكنيسة المسيح، أكسفورد، وزميل شالقس كانون فينسينت سترادوك، 
  ، أكسفورد، المملكة المتحدة

  ، جنيف، سويسراGlobethics.net المدير التنفيذي ومؤسسكريستوف ستاكلبرجر، . د.أ

  ، أوھايو، الوXيات المتحدة ا�مريكيةويلمنجتونقسم علم اXقتصاد، كلية ، ستيف سيسجي. د.أ

وعض��و أك��اديمي ب��ارز ف��ي معھ��د ) SJSU(، جامع��ة س��ان جوزي��ه الحكومي��ة ج44اكلين ثرايس44تون. د.أ
سوليا لتحالف الحضارات التابع لجامعة سان جوزيه الحكومي�ة ف�ي ا�م�م المتح�دة، الوXي�ات المتح�دة 

  ا�مريكية

  

نطلب مساندتكم لھذا المؤتمر الدولي المنعقد في حينه Xستمرار المس�اھمة ف�ي فھمن�ا للعولم�ة وح�وار 
  .الحضارات والصالح العام

  

  د، مؤسس مبادرة العولمة للصالح العامكامران موفي
info.globalisationforthecommongood.www  

  
http://www.gcgalexandria2011.info/ 
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