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 ن الختاميّ بياال

 

ا في جميع مجاالت الحياة تقريًبا؛ من العلم إلى  شهد عالمنا في القرون الثالثة األخيرة من تاريخ اإلنسانية تطّوًرا حقيقّيً

االستغالل  مع انتشار نظامَوْضَع اإلنسانّية جمعاء تحت حصار خانق من ناحية أخرى شهد التكنولوجيا، ومن الثقافة إلى الفّن، لكّنه 

مشكلة عولمة الحضارات المعاصرة وظهور مشاكل مماثلة في كل مكان تؤّكد ضرورة وجود نماذج  إنّ و مالي.واالستهالك الرأس

مّرت فقط بقيت مستمّرة إلى يومنا هذا من بين أربعين حضارة ومن المعروف أّن هناك خمس حضارات  .بديلحّل مختلفة للحضارة ك

الحضارة الصينية، والحضارة الهندّية، والحضارة األوروبية، والحضارة  ؛ هذه الحضارات الخمس هيعلى تاريخ العالم

 األرثوذكسية، والحضارة اإلسالمية.

 

ه في تاريخ تبالنظر للتراث الذي ترك –الحضارة اإلسالمية على الرغم من أّنها فقدت نشاطها وفعالّيتها منذ فترة طويلة؛ لكّنها 

  تؤّكد أّن األمل بانبعاثها وعودتها موجود. –والفنية وغيرها  البشرية في المجاالت الثقافية والعلمية

 

-24 جامعة ماردين آرتوقلو التي تدرك هذا الواقع قامت بتنظيم هذه الندوة الدولّية )ندوة مستقبل الحضارة اإلسالمّية( في تاريخ

باكستان وين جاؤوا من قطر واألردن بمشاركة أرباب العلم الذ 2018تشرين األّول )أكتوبر(  6-4الموافق  1440محّرم  26

وإنكلترا ومن عّدة مدن تركّية لمناقشة وتصّور مستقبل الحضارة اإلسالمّية وكيفّية إعادة هذه الحضارة العظيمة إلى الحياة من جديد. 

في حّل المشكالت الحالّية  –انطالًقا من ميراثها الحضارّي  –وتّم في هذه الندوة مناقشة كيفّية مساهمة الحضارة اإلسالمّية 

 المحتملة. وتّم الوصول في ختام مباحثات هذه الندوة إلى القرارات اآلتية مع التوصية بنشرها:والمستقبلّية 

 

األنبياء المأخوذة  التي تقوم أساًسا على تطبيق تعاليم اإلسالمّية الحضارة القيم اإلنسانّية الكونّية، وإحياءيجب إعادة إحياء  .1

 من مصدر إلهّي، ومتشّكلة من ُخالصة الفكر والعقل اإلنسانّي.

 .والفنّ  كرسلطة السياسية إلى جانب العلم وعلم االجتماع والفتأثير الارة بالحض إعادة بعثبّد من ال .2

 ويرتبط بالحضارة اإلسالمّية. في العالم اإلسالميّ  جهد ظهراالستخفاف بأّي  عدميجب  .3

لجميع شعوب  شمولّيةالالمعلومات، العدالة اإللهّية،  ديمومةمستقبل الحضارة اإلسالمّية: الرسالة، لبناء أسس  ةأربعهناك  .4

 .الدنيا

منها  كاّل على أّنها تّيارات متنازعة بل على أّن التيارات الفكرية الرئيسية التي تشكل الفكر اإلسالمي  ال ينبغي النظر إلى .5

 الحضارة اإلسالمّية.في  مفيد في مجال مختلف

لذلك  والنظرة إلى العالم توجد في كّل المجاالت التي يوجد فيها اإلنسان. الحضارة من خالل نظرتها للعالم،أسس تتشّكل  .6

فإّن الحديث عن مستقبل الحضارة اإلسالمية يجب أن يكون مرتبطا بوجودها بشكل فاعل في العالم من الناحية العلمّية 

 والثقافّية والفكرّية.

يجب أن نكون أّمة تحقّق ذاتها، وتستفيد من تجاربها في في نفس الوقت لحضارة اإلسالمّية لاالفتخار بالماضي المجيد مع  .7

 يد تقييمها. الماضي وتع



يعتمد تصميم المستقبل على محتوى تراكم البحث الحالي وفي الوقت نفسه على مدى قابلية التطبيق؛ ألّن  المرحلة التي  .8

مرت بها كل حضارة ستكون نتيجة لعمل أعضاء الحضارة في الماضي ومستقبلها سيكون نتيجة عمل الحاضر. لذلك يجب 

 .ووضع الخطط الالزمة لذلكالمّية من اآلن العمل لمستقبل الحضارة اإلس

المستقبل الحضارة اإلسالمية، يجب عدم تجاهل المشاكل األخالقية والثقافية والبيئية التي تواجه  تصّورعند مناقشة  .9

 اإلنسانية ألّن الحضارة التي تثبت نفسها في حّل هذه المشاكل لن يكون لها في العالم االفتراضّي المستقبلّي.

كّل الوسائل مباحة لتحقيق ذلك قامت باستغالل ما في أيدي  جعللهث وراء المزيد من األرباح وترة التي تالحضارة المعاص .10

لذلك  ُعرضة للخطر. ةالناس، ولم تكتف بسلب إرادتهم بل جعلت المصادر الطبيعّية الغنّية التي هي من حّق األجيال القادم

 يعي هذه المشاكل ويعتمد على األخالق كمبدأ مهّم من مبادئه. يجب أن يتّم تكوين مستقبل الحضارة اإلسالمّية بشكل

 .بالنفس مستقبل الحضارة اإلسالمية مرتبط بوعي أجيالنا. لذلك ال بّد من تنشئة أجيالنا على تعليم يمنحهم اإللهام والثقة .11

كما أّنه  ذلك خطوة بخطوة والمنهجي، وتطبيق والعملي النظري التخطيط على اإلسالمية الحضارة في الهيكلة إعادة تعتمد .12

 .واضحة يرتبط بتنفيذ مشاريع

 والطب العلوم مجاالت اإلسالمية يجب عمل أبحاث حول مساهمة المرأة عبر التاريخ في الحضارة في المرأة دور إلحياء .13

 إلسالمّية.واإلدارة. وهكذا يمكن تحديد األرضّية التي يمكن للمرأة أن تساهم فيها في صنع مستقبل الحضارة ا والفنون

 اإلسالمي العالم فإن الحضارات"، "صراع وتحت عنوانسيطرة القطب الواحد  " ونهايةالستارة الحديدّية"مع انهيار  .14

الهجمات  أنواع لجميع مفتوحة منطقة إلى وتحولت اإلرهاب، يغذي كأّنها مصدر ظهرت منطقتنا، وخاصة بأسره،

 السياق، هذا األنظمة الفاشّية. في بعض مصالح الحضارات بل هو صدام بين بين صراعاً  ليس إّنه الواقع ووفي .اإلرهابّية

ا  مشروع "اّتفاق الحضارات" في بنية األمم إنشاء وإسبانيا تمّ  تركيا مع بالتعاون المتحدة، هذا المشروع الذي كان ضرورّيً

 اإلسالمي. وبالد العالم إلضفاء طابع مؤّسساتي لبلدنا

 بين الصراعات المسلمة وليس للمجتمعات تهديًدا تشكل الداخلّية هي الصراعات نجد أنّ مي؛ سالاإلعالم إذا فّكرنا بواقع ال .15

 االتفاق الداخلّي.و وحدةمستقبل في الاليجب أن يكون تصّورنا عن  من هنا الحضارات.

 في مستفيًدا والتكنولوجيا، العلم القائم على المؤّسسي الطابع ذي التعليم لالنتقال إلى اإلسالمي العالم في المعلمون يحتاج .16

 .غير األوروبّية أيًضا الثقافات من مساهمات ذلك

 بالحضارة تتعلق وبرامج مشاريع إقامة بمكان األهمية منفإّنه  القادمة األجيال لدىللحضارة  صحيح إدراك خلق أجل من .17

 .جامعاتنا خصوًصا في اإلسالمية عموًما والحضارة

لزيادة الفعالّيات  المماثلة، والمؤسسات التربية والتعليم وزارة مع مشتركة دراسات إجراء المهم من السياق هذا في .18

 .السليم الحضاري الوعي واألنشطة في هذا الموضوع بهدف نشر

 اإلسالمي العالم في ينبغي. لهذا ومستمّرة طالما أثبتنا وجودنا الحقيقّي كمسلمين فهذا يعني أّن الحضارة اإلسالمّية موجودة .19

النهوض  بضرورة يؤمن كّل مسلم أن يجب. والمقبلة الحالية األجيال بين الحضارة وعي وإحياء لتطوير الجهود بذل

 بالحضارة اإلسالمّية.

 الوعي تعزيز في معاً  والعمل الجهود بذل إلى والمفكرين والعلماء اإلسالمي العالم إدارة كوادر ندعو السياق، هذا في .20

 .بالحضارة

 لجميع الحاضرينوتحّية طّيبة 
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