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»مستقبل الدين في عصر العولمة« ..مؤتمر يبحث عن
المشترك والمختلف بينھما

مقتطفـات مـن صفحة
الرأي الرياضي
فكر عبد الرحمن بن مساعد!..

أنس الشيخ علي عضو اللجنة المنظمة :من أھدافه تشجيع فكر نقدي لقضايا العولمة وتحدياتھا
لندن :مسعود الوه
تنظم جمعية علماء االجتماعيات المسلمين في بريطانيا وكلية
الدراسات اإلسالمية في سراييفو والمعھد العالمي للفكر اإلسالمي،
بالتعاون مع مركز دراسة الديمقراطية في جامعة وستمنستر
البريطانية ومركز الوليد بن طالل للدراسات اإلسالمية في جامعة
كامبردج ومركز الدراسات المتقدمة في سراييفو ومركز الوليد بن
طالل للتفاھم اإلسالمي  -المسيحي في جامعة جورج تاون
األميركية ،مؤتمرا بعنوان »مستقبل الدين في عصر العولمة«،
في الفترة ) (19 – 18سبتمبر )أيلول(  2010في مدينة
سراييفو .وأشارت ورقة عمل المؤتمر إلى أن »ظاھرة العولمة قد
أطلقت قوى غير مسبوقة في المجاالت السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعالقات الدولية .أوال ،وقبل
كل شيء ،بحقيقة أن تطور الدولة القومية ومؤسساتھا كأكبر قوة
مؤثرة في المجاالت السياسية واالقتصادية العالمية ،واعتبار األمن
القومي والعالمي موضع اھتمامھا ومحركھا األول ،يشكالن تحديا
كبيرا للمجتمعات الدينية حول العالم .وثانيا ،بحقيقة أن ھناك
ديناميكيات كالتجانس االجتماعي ،والقوى المحركة للسوق،
واستمرار والدة وانتشار التكنولوجيا الحديثة ،خاصة في مجال
االتصاالت ،أنتجت نوعا من الممارسات االستھالكية ذات البعد
العالمي ،التي تحدد عملھا منظومة من القيم العلمانية .وتولد ھذه
الديناميكيات غير المسبوقة تحديات ذات أوجه وأبعاد متعددة
للمجتمعات الدينية حول العالم ،وكذلك لمستقبل األديان في عصر
العولمة الجديد«.
وقال الدكتور أنس الشيخ علي ،رئيس جمعية علماء االجتماعيات
المسلمين في بريطانيا وعضو اللجنة المنظمة ،إن »للمؤتمر ثالثة
أھداف :أوال ،مناقشة وبحث وجھات نظر دينية تقود إلى فھم
التحديات المتعددة األوجه لظاھرة العولمة وكيفية مواجھتھا .ثانيا،
تحديد قواسم مشتركة بين مختلف المجتمعات الدينية ،يمكن أن
تكون منطلقا لجھود مشتركة في كيفية التعامل مع بعض أوجه
العولمة ،خاصة في مجال التعليم ،وتعزيز السالم بين الشعوب،
والقضاء على الفقر ،وتوفير العالج الصحي ،والتمويل العالمي،
والبيئة .ثالثا :تشجيع فكر نقدي بناء بين علماء ومفكرين من
المسلمين ومن األديان األخرى حول القضايا التي ولدتھا تحديات
العولمة لألديان المختلفة«.

د .أنس الشيخ علي

وذكر الدكتور الشيخ علي أن بعض األسئلة التي سوف تطرح
للنقاش من خالل األوراق التي سوف يتم تقديمھا وجلسات النقاش
تتضمن محاور مثل:
* ما ھو الجديد في ظاھرة العولمة؟ ما الفرق بينھا وبين تجارب
العولمة التي مرت بھا الحضارات اإلنسانية سابقا؟
* ھل يمكن لإلسالم والمسيحية واليھودية فھم القوى المحركة
للعولمة ونتائجھا؟ وبدقة أكثر ،ھل يمكن تقديم وجھات نظر فكرية
مناسبة وذات صلة بالتحديات المعاصرة التي تواجھھا األجيال
الحالية التي تعيش عصر العولمة؟
* ھل لدى العولمة قاعدة أخالقية فكرية لسياساتھا المتبعة؟ وإذا
كان ھذا غير موجود ،فإلى أي قواعد سلوكية تستند؟
* ھل من الممكن اعتماد وجھة نظر دينية أخالقية في السياسة
الدولية واالقتصاد والنظام المالي؟ وبتعبير آخر ،ھل يمكن لإلسالم
والمسيحية واليھودية تغطية المتطلبات األخالقية التي يتطلبھا
مجتمع العولمة في كل المجاالت؟
* إذا كان باإلمكان إيجاد منظومة أخالقية دينية لمجتمع العولمة،
فما الذي يمكن لھذه المنظومة أن تقدم من أجل مواجھة التطرف
السياسي واإلرھاب ،وتعاطي المخدرات ،والتجارة بالبشر ،وقضايا
العدالة االجتماعية ،واعتداءات النظم القومية على حقوق األفراد
والمجتمعات واألقليات؟

ملصق المؤتمر

* ھل يمكن اعتبار البدائل التي يقدمھا النظام األخالقي الديني قابلة للتطبيق في بناء منظومة مالية جديدة ونماذج لإلنتاج واالستھالك ،بحيث تنھي
اإلفراط والعجز األخالقي للنظام االقتصادي والمالي العالمي الحالي؟
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* كيف يمكن للبحث العلمي الذي يستند إلى منظومة أخالقية دينية أن ينقد العولمة المعاصرة؟ ھل توجد بدائل؟ ما ھي الخطوات العملية التي يمكن
للعلماء الذين يعتمدون مثل ھذه المنظومة اتخاذھا باتجاه التعاون والتواصل العالمي؟
ولمعلومات إضافية عن المؤتمر والتسجيل يرجى الكتابة إلى.«admin.amssuk@gmail.com» :
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