دراســــــات المســــــــــتقبل :
نحو مناهج إيمانية
في علم المستقبليات الوضعية,
لماذا وماذا
ب لها ؟!
وكيف يُ ْ
ستَو َج ُ
(معهد الدراسات اإلسالمية 6 ،يناير )2013
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Future Studies :
Toward Faith-Oriented Disciplines
in Positivist Futurology,
?Why , What and How Ought It Be

الرائى المستقبلى ..كيف يفكر وجوبيا من التحديات العالمية الخمسة عشر لمشروع األلفية
()Millennium Project’s 15 Global Challenges
مياه نظيفة
Clean Water

التنمية المستدامة والتغير المناخي
Sustainable development
& Climate Change

األخالقيات العالمية
Global ethics
العلوم والتكنولوجيا
& Science
Technology

السكان والموارد
& Population
resource

الطاقة
Energy

الدمقرطة
Democratization

الجريمة المنظمة العابرة
للحدود
Transnational
organized crime

المنظورات طويلة المدى
Long-term
perspectives
االلتقاء العالمى لتكنولوجيا
المعلومات
Global convergence
IT

وضع المرأة
Status of
women
السالم والصراع
& Peace
conflict

الفجوة بين األغنياء والفقراء
Rich – poor gap
9

قضايا الصحة
Health issues

القدرة على اتخاذ القرار
Capacity to

سيناريوهاتُحضاراتُإيمانيةُ جديدة..
ومؤشرات تحوالت حضاريةُإسالميةُوسطيةُراهنة,
❑صعود الفكر اإلسالمى التقدمي
إعتماد الديموقراطية (الحوكمة ,الحكم الرشيد) ,والتعددية الثقافية العقيدية,
❑ ظواهر إنتقال الريادة من مراكزها التاريخية،
إلى أطرافها الجغرافية شرقا وشماال (ماليزيا ،إندونيسيا ,تركيا ،أذربيجان)
❑ بزوغ جمهوريات جديدة مستقلة،
أو بسبيلها إلى االستقالل (أسيا الوسطى ،أوروبا ،الصين ،وروسيا)
❑ صعود درجة التأثير والتنافسية
من دول إسالمية ,مع قيم أخالقية إيمانية ,في القرار الدولي إقتصاديا وسياسيا،
❑ ظاهرة أسلمة العلوم والتكنولوجيا ,وعودة اللغة العربية,
❑ تحوالت جذرية في درجة تأثير ودور علماء األمة القائمين على الدراسات اإلسالمية,
مع انتقال كثير من وظائفهم إلى الحاسب اآللي والقرص الممغنط بشتى اللغات,
❑ عودة وظيفة ضمير األمة من علمائها ,إستقالال عن سلطتها السياسية
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❑ مؤشرات هجر النماذج المثالية إلسالم لعصور الوسطى
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