

      

  

المركز الوطني للوثائق والبحوث

       
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نھيان نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون
الرئاسة ،انعقد في مدينة أبوظبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة مؤتمر اإلمارات الفلكي
الثاني بعنوان "دور الفلك في المجتمع اإلسالمي :التطبيقات في الشريعة والتعليم والبيئة"
في الفترة ما بين  30آيار/مايو –  1حزيران/يونيو 2010م الموافق  18 -16جمادى اآلخرة
1431ھـ ،والذي نظمه كل من جمعية اإلمارات للفلك والمشروع اإلسالمي لرصد األھلة
بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والبحوث.
أشاد المشاركون بالمستوى العلمي المتميز للمؤتمر وبمشاركة أصحاب الفضيلة العلماء
)من فقھاء ومفتين وفلكيين( ،وأوصى المشاركون البالغ ع ددھم أكثر من مئة وخمسين
مشاركا م ن ست وعشرين دولة )األردن وألمانيا واإلمارات وإندونيسيا وإيران وبلجيكا
وبروناي وبريطانيا وتركيا والجزائر والسعودية وسريلنكا والسنغال وسوريا والسويد
ولبنان وعُمان وفرنسا وقطر وليبيا وماليزيا ومصر والمغرب ونيجيريا وھولندا والواليات
المتحدة( بما يلي:
 -1تنظيم المؤتمر الثالث في نفس المجال بعد سنتين ،وندوات دورية بين
المختصين من الفقھاء والفلكيين لمواصلة التقدم في المواضيع المطروحة.
 -2مواصلة النقاش وتقريب وجھات النظر في مسألة التقويم اإلسالمي للوصول الى
صيغة مقبولة وقابلة لالعتماد والتطبيق على أوسع نطاق ورفع ما تم الوصول
إليه إلى الجھات المعنية.
 -3إذا قرر علم الفلك أن االقتران ال يحدث قبل غروب الشمس أو أن القمر يغرب
قبل الشمس في اليوم التاسع والعشرين من الشھر فال يدعا لتحري الھالل.
 -4مواصلة التقدم الذي حدث في مسألة تحديد الشھور اإلسالمية برد الشھادات
التي ترفضھا الحسابات القطعية التي تقدمھا الجھات الفلكية المعتبرة.
 -5إشراك فلكيين متخصصين بموضوع رؤية الھالل في اللجان الرسمية المعنية
بإعالن دخول الشھور الھجرية.
 -6مواصلة دراسة مواقيت الصالة للمناطق ذات خطوط العرض العليا وتعميم
نتائج الدراسات من أجل إفادة المسلمين.

 -7العمل مع المؤسسات التعليمية إلدخال فصول من علم الفلك الشرعي في المناھج
التعليمية للدول اإلسالمية.
 -8تقييم مستوى الثقافة الفلكية في المجتمع )في المدارس واألندية والمؤسسات
الثقافية والدينية المختلفة( عن طريق دراسات مسحية ،والعمل على معالجة
النقائص في ھذا المجال.
 -9تشجيع ومساعدة وسائل اإلعالم على إدراج مواد من علم الفلك )خاصة منه ما
يتعلق بتحديد الشھور ،وحساب مواقيت الصالة ،الخ( ورد التنجيم ،وذلك
لتصحيح المفاھيم لدى العامة والخاصة.
 -10توطيد العالقات بين الجھات المنظمة للمؤتمر والمؤسسات الفلكية والعلمية
والرسمية في العالم العربي واإلسالمي.
 -11نشر كتاب أعمال المؤتمر بمستوى علمي عال وتوزيعه على المكتبات ليصبح
مرجعا للباحثين في الموضوع.
 -12نشر مقال تلخيصي عن المؤتمر في الصحف والمجالت ولدى وكاالت األنباء.
 -13وضع ھذه التوصيات ونتائج أخرى من المؤتمر على موقع المؤتمر والمواقع
ذات العالقة.
 -14رفع برقية شكر وامتنان الى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نھيان نائب
رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة لرعايته الكريمة لھذا المؤتمر وأعماله.

