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 إهداء

 

  الجامعاتبالتدريسية  اتوالعلم من الهيئإلى الباحثين وراء املعرفة   

 والباحثين املجدين بمختلف الجامعات وبخاصة طلب املجتهدين  بالطل إلى    

 أقسام اللغة العربية  ذوى الهمم الوثابة .   

  ارف كلية معإلى  و الجامعة اإلسلمية العاملية بماليزياوأخيرا وليس آخرا  إلى   

 من دعم للمعرفة  ان يقدم على مابها شكرا وثناء  الوحي والعلوم اإلنسانية

 من ثمرات عقول عشرات الباحثين من  نهدي هذا الجهد الجمعي  إليهم جميعا  

   .أنحاء العالم العربي واإلسلمي

 

  



 د
 

 شكر وتقدير

 

عالم في اإلقليم والثقافة والحوكمة في الاألول  املؤتمر  العاملي هذا الكتاب ألوراق 

إال  بجهود الباحثين الذين نقدم إليهم أسمى آيات الشكر  يكن ليرى النور  لم املعاصر 

امعة في الج كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية  ثم بالدعم السخى منوالتقدير، 

األستاذ املشارك الدكتور شكران عبد الرحمن اإلسلمية العاملية بماليزيا، وال سيما 

لية ك رعاية  على نشر الكتاب تحتدون تردد ة تفضل باملوافق عميد الكلية، والذي

رئيس املؤتمر األستاذ املشارك ال ينس ي فضل  و ،معارف الوحي والعلوم اإلنسانية

فائق  فلهم جميعاالدكتور س. م. عبد القدوس على جهوده في تسيير املؤتمر وإدارته، 

ل كر موصو والش الشكر والتقدير والعرفان وأخلص الدعوات لكل منهم على ما قدم 

  الكتاب  كذلك إلى من أسهم في إخراج
ً
 ومراجعة وترتيبا

ً
 .تنضيدا
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 مقدمة الكتاب

الحمد هلل وكفى والصلة والسلم على رسوله املصطفى وآله وصحبه الغر امليامين 

 أجمعين. وبعد؛

 عن االستمرارية، وتتكون من أربعة أبعاد، ف
ً
تتعلق التنمية بمسألة النمو فضل

 .الجودة، والقدرة، واملساواة، واملؤسسات لخلق االستقرار في حياة اإلنسانهي: تحسين 

إن توفر املوارد البشرية واملادية والسياسية والتكنولوجية ضروري من أجل التنمية في 

العصر الحديث، ومن ناحية أخرى، فإن التخلف اإلنمائي ال يقتصر على الفشل في 

من اإلفقار ؛ ولكن هناك جدال حول تحديد التطور، بل هو شرط لخلق عملية نشطة 

العوامل التي تعزز التنمية أو الفقر، مع التركيز على بعض القضايا مثل دور الدين 

 
ً
والثقافة وحكم مجتمع معين؛ بينما يجادل بعض املحللين في أن الدين والثقافة وخاصة

 اليوماإلسلم ومعاييره وقيمه )الشريعة( تتنافى مع التنمية التي تعّد م
ً
، وإن املسلمين عيارا

، سواء تمت املقارنة باملعايير العاملية الذين يعيشونها على املستوى 
ً
ما زالوا فقراء نسبيا

الفردي أو الوطني؛ أما البلدان ذات األغلبية املسلمة في العالم فلديها مستويات 

 .ي للفردلمنخفضة نسبيا من التنمية االقتصادية، حيث تقاس بالناتج املحلي اإلجما

ويرى بعض املحللين أن التخلف في البلدان ذات األغلبية املسلمة يؤدي إلى 

االضطرابات وصعود التطرف الديني فيها، وعلى النقيض من هذا الرأي، فإن بعض 

 أمام 
ً
التحليلت االقتصادية ال تقدم أي دعم أو حجة ملفهوم أن اإلسلم يقف عائقا

لى لفكرة أن تأثير اإلسلم إيجابي، بالنسبة إ النمو، وهذه الدراسات في الواقع هي تعزيز



 و
 

 .التنمية االقتصادية

يقول بعض املحللين اآلخرين إن الفشل في تنمية البلدان ذات األغلبية املسلمة 

ونموها ليس بسبب الدين؛ ولكن بسبب فشل الحكومة في تعزيز قيم الحكم الرشيد، 

م ين على تحويل مصالحهوتنفيذ استراتيجيات التنمية من خلل تحفيز املخلص

 .الشخصية والسياسية الضيقة إلى املصلحة العامة

كما زعموا أن غياب الرؤية اإلسلمية واملسار نحو التنمية، بما في ذلك العيش 

البسيط، والشعور باالنتماء، والرفاهية للجميع، واالهتمامات بالنسبة إلى اآلخرين، 

قر تمعات املحلية(، هي األسباب الرئيسة للفوالتضامن اإلنساني، واملشاركة )داخل املج

 أما التنمية ملجتمعات اإلسلمية.وعدم االستقرار في ا
ً
 إن بعض أنظمة الحكم كانت عائقا

والسياسية واالجتماعية التي ال علقة لها بالدين. وهناك البشرية واالقتصادية 

ة االضطرابات بأن التخلف هو املحفز في إثار  من رأىمجموعة أخرى من املحللين 

والراديكالية في البلدان ذات األغلبية املسلمة، ولها جذورها في املؤسسات االقتصادية 

والسياسية في البلدان الفقيرة، بما في ذلك البلدان اإلسلمية في أفريقيا وآسيا، وأن 

معظم الدول في العالم اإلسلمي تفتقر إلى حقوق اإلنسان، والحكم الرشيد، 

ومع  - وكلها دول لديها إرث استعماري  -سياسية الديمقراطية والعملية  واملؤسسات ال

ذلك فإن التركيز على نماذج الرأسمالية الغربية  في التنمية، واستبعاد الدين وتجاهل 

األبعاد املحلية للمجتمعات التقليدية مثل الثقافة والواقع االجتماعي، واالقتصادي 

أدى إلى ردود فعل متباينة في البلدان ذات األغلبية والسياس ي والثقافات اإلدارية، قد 

املسلمة، وتشمل ردود الفعل هذه االغتراب االجتماعي على نطاق واسع، والتعاسة 



 ز
 

 من التعاون واالختلالت البيئية التي تهدد 
ً
املتسارعة، وتشجيع التنافس املضطرب بدال

ر بعض ذه الحقائق تثيبشكل خطير العلقات التكافلية بين البشر والطبيعة. كل ه

األسئلة واملناقشات التي ال بد منها، والتي يجب معالجتها بشكل صحيح من املنظورين 

 .النظري والعملي

 

 :املؤتمر هذا أهداف ومن

التصدي ملشكلة التنمية أو الفقر في البلدان النامية بشكل عام والدول اإلسلمية 

إعادة تركيز االهتمام على فلسفة التنمية والتحديث في ضوء و  ، على وجه الخصوص

دور الدين والثقافة ونظام الحكم املثقل بالقيم وتأثيرها في حياة اإلنسان واملجتمع، 

والسياسة واإلدارة والحوكمة في عالم العوملة والتكنولوجيا، لهو مسعى مهم للقيام بها، 

ين الجمع بين الباحثين واألكاديميين واملمارس الهدف الرئيس من هذا املؤتمر العاملي هوو 

الذين يشاركون بنشاطات في الجوانب النظرية والعملية للدين والثقافة والحكم، 

وتشجيعهم على تقديم أوراق بحوثهم األصلية للنظر فيها في هذا املؤتمر، والهدف اآلخر 

نتائج  يا إلى تقديملهذا املؤتمر هو تنظيم منتدى بحثي، ودعوة لطلبة الدراسات العل

 أبحاثهم.

  فهي كما يأتي: املؤتمر  محاور  أما

 الدين والعلم والفلسفة واألخلق والدين والروحانية.  -

 األدب والفنون والثقافة والتاريخ.  -



 ح
 

 املجتمع والثقافة واألسرة والحركة االجتماعية والتغيير والسكان والهجرة.  -

 ة.التعليم واألخلق وإدارة املعرف  -

 القضايا الجنسية وتمكين املرأة والنساء.  -

 الحوكمة والسياسة العامة واإلدارة العامة واإلدارة والقيادة.  -

 العوملة والتصنيع وعمليات السوق.  -

الحكومة اإللكترونية، وتكنولوجيا املعلومات، والتجارة اإللكترونية، والجرائم   -

 م.اإللكترونية، واالتصاالت ووسائل اإلعل 

العلقات الدولية والجغرافيا السياسية والصراعات والجرائم والعنف   -

 واإلرهاب.

السياسة واملؤسسات السياسية والتاريخ السياس ي والقانون وسيادة القانون   -

 وحقوق اإلنسان.

 التنمية الريفية والحكومة املحلية وتحديث الزراعة واألمن الغذائي.  -

، وتخفيف حدة الفقر، والقروض الصغيرة، واألعمال املنظمات غير الحكومية  -

 االجتماعية والرعاية االجتماعية.

 العلوم والتكنولوجيا في تغيير املجتمع والبيئة واالبتكار والتغيير.  -

 االقتصاد والتطوير والتحديث ووكاالت التنمية.  -

 قضايا أخرى ذات صلة بموضوع املؤتمر. -

 اور املح هذه عن معبرة - هللا بحمد - العلمّية واألوراق املؤتمر، أبحاث جاءت وقد

ة، الدين والعلم والفلسفة واألخلق والدين والروحاني تشمل والتي املؤتمر، اقترحها التي



 ط
 

واألدب والفنون والثقافة والتاريخ، والحوكمة والسياسة العامة واإلدارة العامة واإلدارة 

 مجور 
ً
 .بالنشر جديرة أبحاث فيها وجاءت ،ترونيةالحكومة اإللك والقيادة. وأخيرا

 بماليزيا ةالعامليّ  اإلسلمّية بالجامعة اإلنسانية، والعلوم الوحي معارف كلية سعىت

 تأهيلب والكلّية، الجامعة، أهداف بتحقيق وذلك العلمي، والتمّيز الجودة، اعتماد إلى

  الطلبة
ً
، علمّيا

ً
 نجاحال وتحقيق تخرجهم، بعد وذلك اإلسلمّية، األمة وخدمة وأخلقّيا

  رفعت وإذ. حديثةال الحاسوبية والتقنية العصرية، التطبيقات عبر تخصصاتهم في الباهر

لدكتور   اإدارة كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ممثلة بعميد الكلية األستاذ املشارك 

، عبد القدوسشكران عبد الرحمن، ومدير املؤتمر األستاذ املشارك الدكتور   س. م. 

 لذينا والجامعية األولى  العليا الدراسات وطلبة ،ي الجامعةف التدريس هيئة أعضاءوإلى 

 لذينا الجامعة خارج من واألفراد واملؤسسات، املؤتمر، لجنة بمساعدة مشكورين قاموا

 السفر اقمش تكّبدوا الذين وللباحثين باشر،مباشر  غير أو مباشر بشكل دور  لهم كان

 للمؤتمر، العلمّية اللجنة أعضاء إلى خاص بشكل موصول  والشكر املؤتمر، في للمشاركة

 .والعلمي اللئق بشكلها املؤتمر أوراق إخراج في الفعلي سهامهمإل 

طانا يسدد أن تعالى هللا سائلين
ُ
مة اإلسلمية في الدين والحوك األمة خدمة نحو خ

 آسيا.والثقافة واإلقليم الخاص بمنطقة جنوب شرق 

 رئيس هيئة التحرير

األستاذ الدكتور عاصم شحادة علي
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