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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 قليمية التطورات الدولية واإل

 وأثرها على مستقبل املشروع اإلسالمي

 ،،،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد 

ارع األحداث  ، وتسوضرورياته ال شك أنَّ عنوان الورقة يحتاج إلى نقاش عميق، فأهمية املوضوع 

 
 
، إالأنَّ الوقمل املتات لتقديمها نفعلت ليز   وتالحقها، تجعل منه موضووووعا

 
املوضووووع ثال ةالةة    شووواً،ا

 عناوين وخاتمة: 

 :
ً
 مة حول املشروع االسالميالبد من كلأوال

قضوووية املعوووروع االسوووالمه قضوووية  وهرية، ولقد عااووورنا تقف القا منمل منتصووو  القرن املا ووو ت ح   

أت مع غياب الدولة العثمانية، وإنقاء الخالفة  يومنا هملا، واالختالفات حول املعروع    زة، وقد بد

 ب روج معواويوة على 
 
بول يال ثال عمق التواريا االسوووووووووووووالمه، مو ونة منومل سوووووووووووووقياوة بلت سوووووووووووووواعودة، مرورا

 خالفة علال  رم هللا و هه. 

حول املعوووروع اليوم ماهيته، ومرتتهاته، وعالقته باملر عية الدي ية من  هة، وعالقته بال رب من 

 . هة أخرى 

نوووا نتجووواوص عن ألوووووووووووووحووواب النمولج ال ربه وإن بوووان هو السووووووووووووووواًووود ثال مع   بالننوووا، ولتن  و وهنوووا نع

 قسم ن: إلى  ألحاب املعروع االسالمه انقسموا 

األمل على أسوووووووووفمة اخالتمع من خالل الدعوة واليزبية والتو يه ح   تسوووووووووتعيد األمة  القسمممممممممم ا ول:

 ئات لي،ون الدين هو مر عية االنارة والحت  . هويتقا وانتمائقا، ة  ن تقل إلى املؤسسات والهي
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نون الت لال عن ويأخمل املسووووووووووفمون التقدم ال ربه  ،نمج االسووووووووووالم بالحداةة ال ر ية :القسمممممممممم ال ا ي

 معتقانالق  وممارسالق  الدي ية واألخالقية. 

و  ن التجارب  وإلا انتقفنا إلى التجارب، فهناك تنوع    ز ب ن السونة االخالفة  والعويعة ااالمامية ،  

السووووووووونة أناسوووووووووه ، من أف اىسوووووووووتان التجر ة األولى والثانية، والسوووووووووونان وتر يا ومصووووووووور وتوى  أهل 

ألن  السووووووووويا   خختفاة ، وال نريد مناقعوووووووووة التجارب والخروج عنضوووووووووافة إلى تن يمات القاعدة اباال 

 ول مالا نقصد باملعروع االسالمه. االتعري    هملا لي  مناط ال حث، ولتن أريد أن أق

رؤيتنا القيمية والثقافية والسوياسوية والقانونية واالقتصوانية املسوتندة إلى هو  املشمروع اإلسمالمي:

 املر عية االسالمية القانرة على عونة الدين ليقون الحياة.  

  :
ً
 .الدولية وأثرها على مستقبل املشروع اإلسالميالتطورات ثانيا

الحرب العوامليوة الثوانيوة، وترتي     ة حقو  مرت على السووووووووووووواحوة الودوليوة منوملةالةو   أنَّ بو  القول أسوووووووووووووت يع  

 الحالة الدولية ومؤسسالقا وهيئالقا. 

   الحقبة ا ولى/

، وبوووان ثال هوووملب الحق وووة تواصن 1991نيسوووووووووووووم ز    26ح      1945الحرب ال وووارنة وال ت اسوووووووووووووتمرت منووومل  

 على أحد األطران، وبانمل الحروب  معقول يسووووومع بالعمل عند اختالن األ ند
 
ات الدولية، معتمدا

، ولتن بصوووووووووووور  بالوبالة، وبانمل حر ة النقضوووووووووووة أو املعوووووووووووروع االسوووووووووووالمه مسوووووووووووتقدن من  ال ال رف ن

 نسوووووووووووووقوواط القي  واملعوواي ز ال ت  ، واألطران الوودوليووة بووانوومل معنيووة بوو م تفاووة
 
وظ  ي    ؤمن بقووا، وأحيووانووا

حصوووووووووفمل موا هات عدة ب ن االسوووووووووالمي ن  قد و  ،سوووووووووريةأ ندات    مه  ثالاسوووووووووت د  ااالسوووووووووالميون أو ي

 حصوووفملوقوى اليسوووار ثال مواقع عدة، بأف اىسوووتان والصوووومال واليمن والعووويعوووان و 
 
  غ زها، وأحيانا
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من خالل تدافعات بي ية او ناخفية ولتن بان هناك فراوووة    ،تدافعات ناخفية  ما حصووول ثال مصووور

 عن الااعف ن السوياسوي ن الت ار، بدأت تنمو منمل السو عي يات ول  تتوق  ثال ال
 
عال  االسوالمه رغما

فقويومل شوووووووووووووو وة ألوووووووووووووحواب املعوووووووووووووروع االسوووووووووووووالمه بم تف  االتحوان السووووووووووووووفي ت والواليوات املتحودة،  

سوتقان بقا، وأناروا    اتو هالق  ح   أضوحو   قوة ال ي 
 
ب يران وأف اىسوتان والسوونان، وفاصوا    عدة،نوال

جرى ثال تفك امل  رحفة.  ثال بل انت ابات بانمل ت 

 الحقبة ال انية/  

 ما بعد الحرب ال ارنة وسمالقا

 تارن أمري،ا على العال ، وتمدن املؤسسات الدولية لتص ع املعاي ز األمريتية يال األساس. ▪

معاق ة بل من ي رج عن السياسة األمريتية بالحصار أو الحرب أو العقاب على بافة األاعدة،   ▪

 ومؤسسات وأفران، وحماس 
 
.نوال

 
  جهء من العال  االسالمه السياس ت نمول ا

 أا حمل األم  املتحدة وهيئالقا أنوات عند السياسة األمريتية. ▪

، وض  مع   الدول ال ت استقفمل عن االتحان الروس ت. ▪
 
 تمدن ال رب غر ا

 ما  ال رب بما يسوووووووووو،  باالرهاب، وخااووووووووووة االرهاب االسووووووووووالمهو اسووووووووووت دال العدو املر ه  ألمري،ا   ▪

وض ط  ل،ل من ي ال  السياسة األمريتية، ورس  اورة لهنية، وتوسع ثال للك صورا انعى ال رب

  لت سياساته. تعلى نول املن قة لت

 . 2003مارس ثال ت  احتالل العرا  ة  ، 2001أ تو ر   6 ثال ت  احتالل أف اىستان ▪

  : من حيث القضية الفلسطينيةفرد أمريكا في املنطقة تراجعت بسبب تو 

 االعيزان بالقدس موحدة وعاامة لفتيان الصهيوىه.ت   .1
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 ت  نقل الساارة األمريتية لفقدس.   .2

 لافس ي ي ن ثال السف ة واألنروا.   متت  م.ت. ن، ووق  املساعدات عن ات  إغال  .3

 ت  االعيزان بض  الالوالن لفتيان الصهيوىه.  .4

 ت  االعيزان بعرعية االستي ان ثال الضاة ال ر ية.  .5

 ت  إطال  معروع ااقة القرن.  .6

 ت  تمويل املعاريع املمهدة لصاقة القرن ثال املن قة العر ية بععرات املفيارات.   .7

ت  إ هاض بل معوواريع النقضووة االسووالمية أو االسووالم السووياسوو ت ثال املن قة، خااووة السووونان،  .8

 ، وفعفوا ثال ففس  ن. اليمن، مصر، توى ، ليبيا

 بل االنقيارات ثال االقفي  بسب  تارن أمري،ا ثال العال . .9

 الحقبة ال ال ة: املرحلة الراهنة

الواليوات املتحودة غ ز قوانرة على مموارسووووووووووووووة موا بوانومل تاعفوه ثال املرحفوة السووووووووووووووابقوة، فواالختالفوات   ▪

ل  أرهقها، خااوووووووووووووة ثال  الداخفية برصت ألول مرة، وت،الي  أعمالها العسوووووووووووووترية ثال م تف  نول العا

 العرا  وأف اىستان، وانتاأت نون أن تحقق ما أرنات.

 وتشاليعها ل زي انيا للخروج منه.   ،االختالفات مع أورو ا ون رة أمري،ا إلى االتحان األوروبه ▪

نقضووووووووووووووة االتحووان الروسووووووووووووو ت وموا هووة السووووووووووووويوواسووووووووووووووة األمريتيووة ثال أو رانيووا، وعوودم  اووايووة األنوات   ▪

الروس، وإرها  اخالتمعات األورو ية بعووووووو،ل خاأ ثال مسوووووووألة ال اقة وال ملاء  املسوووووووت دمة لههيمة  

 وخااة مع قدوم العتاء.

 ثال اقتصووووووانها، واحتمال منافسووووووة الواليات املتحدة بعد ععوووووور سوووووونوات،  بلصوووووو ن  لهاب ا  ▪
 
عيدا

واسووووووووووووت اللها الىعوووووووووووو ال أمري،ا ثال محار ة االرهاب ومعووووووووووووابفها ثال العرا  وأف اىسووووووووووووتان، فعهصت من 
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 مع الدول ثال معووووروع الحهام وال ريق، مع إنرا ها  واوووونعمل لناسووووها اانها، اقتصوووو 
 
 تعووووار يا

 
قتصووووانا

ثال  أنَّ معر ة أو رانيا يال مقدمة ملوا هة الصوووو ن، ولمللك ف نَّ الصوووو ن و ث ز من نول العال  خااووووة 

  ية ل  تق  مع السياسة األمريتية. من قتنا العر 

حيث إنَّ روسووووويا  ،األق اب مصووووولحة م فقة ل،ل شوووووعوب املن قةالت ي ز نحو عال  متعدن إنَّ  

ال تتدخل ثال شووووووؤون الدول الداخفية، وال تارض على الدول سووووووياسووووووات اقتصووووووانية وا تماعية على  

، وقوة عسووووووووترية 2مفيون    17مقاسووووووووها، ويال نولة لات موارن ط يعية، ومسوووووووواحة   رافية    زة 

 ونووية معت زة. 

تارض رؤيتقا على اآلخرين، وال شووووووووووروط لدةقا ثال ب ية الدولة وال تشووووووووووالع  أما الصوووووووووو ن فتمللك ال  

على التحول الديمقراطه وال ت ال  ب اوووووووووالحات ناخفية.  ما أن عالقات الصووووووووو ن االقتصوووووووووانية مع 

الوقمل ناسووه العووريك األ  ز نصوو  إنتا ها يمله  لفصوو ن، ويال ثال   فالسووعونيه   ميع نول املن قة

  ولت ن.اليران، رغ  العداء ب ن الد

  هناك  على ما تقدم ف نَّ  بناء   
 
عن أمري،ا، لتن أمري،ا قد    فراوووووووووووة ت دو لفنقوض باملن قة بعيدا

. ت دوا ليسمل امل
 
 قررة لوحدها ثال شؤون املن قة  ما بان سابقا

و ون عال  متعدن الق  ية ال يجعل ال رب يارض قيمه ون رته ، ويجعفه يحيزم خصوايات   

ة الحيزام قي  الووودين وأعران دهوووا، وهوووملا بحووود لاتوووه يعووووووووووووو،ووول فراوووووووووووووووة    ز الووودول الثقوووافيوووة وتقووواليووو 

 من أن يجعل هملب القضايا معتعفة لصالح اعمجتم
 
تنا والتعدنية العرقية، واململه ية الدي ية، بدال

 مصالحه وم   اته.  

ا: مستقبل املشروع اإلسالمي
ً
 ثال 
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لدراسوووووووووووة اوووووووووووانقة وشووووووووووواافة لواقع املعوووووووووووروع املت  زات الدولية واالقفيمية يال مت  زات محاهة  .1

راية وتجاوصها لو ون االسالمه، وعالج االش،اليات الملات
 
 .ة من خالل فقدان االمري،ان لفتارنف

ط يعة لفمعوووروع االسوووالمه أنه ال يسوووتند إلى أف،ار ايديفو ية فرنية وإنما ن ع من حا ة الناس  .2

أنووه ل  ي عوووووووووووووووأ تن ي  واحوود بووان راًوود لهووملا وسوووووووووووووؤاله  عن م،ووانووة االسوووووووووووووالم  ثال اخالتمع، ولهووملا نجوود  

 ر مسوووووووف  برص مجموعات تتعوووووووارك ثال الخ وط العريضوووووووة لهملا املعوووووووروع،  
 
املعوووووووروع، وإنما ثال بل ق

 .حيابول االسالم ونورب ثال ال ابة عن أسئفة ملحة لدى الععوب حإق  ع ارة عن ألن

 اليوم   نالك أسوئفة ملحةهغ زب، ولتن   ه قوة واوالبة ونيمومة ال تو د ثالط يعة املعوروع تمنح .3

عيد قوى االسوووووووووالم الحربه أو
 
السوووووووووياسووووووووو ت تقدي  ناسوووووووووها لفعوووووووووعوب بعد   االسوووووووووالم   ومن أهمها  ي  ت

انتسوار مو ة الر يع العربه ونفع التيار االسوالمه ةمن    ز، و مللك أسوئفة تتعفق ثال تقيي  املرحفة 

ا ثال املرحفة القانمة ثال ظل املت  زات الدولي  .واالقفيمية الالاريةة املاضية لفمض ت قدم 

قتفع،  ل  ننجحننا أيج  أن ىعيزن  .4 ووقع عفينا خسوووووووووووواًر فانحة، لتن ل  ي تمت املعووووووووووووروع ول  ي 

أمر متوقع  وه  انار ته لفدولة الحديثةاملعوووووروع االسوووووالمه ثال افعوووووال تجر ة  وإنَّ   وهو باقال ومو ون،

وال يتوقع عووووواقووووول أن ألقصووووووووووووووووواًوووووه عن االنار ة واىعووووودام التجر وووووة واالرانة االمريتيوووووة  ولي  ماوووووا  ،  

ا  سوووووووووتق فهي ا بالورون، و التالال يج    خصوووووووووومه أو أعداءب اقفيمي   راء تقيي  موضووووووووووعال  ر ء  إونولي 

 راءات سوي،ون  إون هملا التقيي  المل  ي  لت عفيه لفتجر ة املاضوية، ويال تجر ة مفيئة باألخ اء، ون

 ق ل باملا  ت.املست

ا على القيام ب  راءات عمفية،  .5 ح   هملب اللح ة ل  يجر  نقاش حقيقه حول املسوووووووووتق ل ع ا 

فواقع اليوم ي تف  عن سووووووووووووووابقوه، ونحن أموام  يول م تف  عن السووووووووووووووابق، بول هو  يول حوال بي نوا  
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منمل   و ينه آةار الر يع العربه فنجد أن نولة مر هية  مصووووووووووور هنالك حا ه بي نا و  ن الاليل الالديد

 قرابة عقد، وهملا له اىع،اسات سف ية إن ل  يجر  استدرا ها.

ا،  ما عفينا  .6 نحن بحا ة إلى ضوووووووو ط الخالن ب ن القوى االسووووووووالمية، ح   ال نأبل بعضوووووووونا بعضوووووووو 

الحااظ على اخح ات املضوووووويئة ثال معووووووروعنا االسووووووالمه ح   ت قإ مفهمة وتسوووووواه  ثال إعانة ان ال   

اخح ات املعووووووووروع الالهان  ثال ففسوووووووو  ن المل  تمثفه الحر ة،   املعووووووووروع االسووووووووالمه، ومن أه  هملب

ا على مجموع العووووووعوب العر ية واالسووووووالمية، ول هملا نتجاوص عن الخالفات الصوووووو  زة فهو يؤةر ايجابي 

 الرأ  ح   ال نقدم قالعنا بأيدينا.ثال  

املعوووووووووووروع  نحن أمام  مفة من الارأ،  ما أننا أمام تحديات ليسووووووووووومل بالهينة، ولهملا ف ن روان  .7

االسووووالمه بحا ة إلى مقار ة ا تماعية وسووووياسووووية  ديدة، قانرة على التعامل مع املت  زات الدولية 

 واالقفيمية و مللك اخحفية، وقانرة على تجاوص عثزات املا  ت.

: الخالصة
ً
 أخيرا

 معوووروع االسوووالمه ظل عال  متعدن الق  ية وهناك مسوووتق ل لف  هناك فراوووة ملعووواريع النقضوووة ثال

. وهنوواك  اي  الضووووووووووووو وط على مجتمعوواتنووا ونول املن قووة  نتيجووة لتعوودن االق ووابوللووك بت،  واعوود

 عن االمالءات األمريتية،
 
 مسوواحات من العمل مع الصوو ن وروسوويا، وح   ال رب بعيدا

 
خااووة  أيضووا

وهناك نعوة روسوية للحوار مع الحربات االسوالمية،  بوق  تعمي  رؤى ال رب وم انًه وتصووراته،

مر الصووويلت الخفياال العربه، وبفها معووواريع ت دم املن قة واملعوووروع االسوووالمه، وإخراج وهناك املؤت

ال يتوأتإ هوملا إال إلا  ة، و إسوووووووووووووراًيول من املن قوة، والعمول على وق  الودع  ال ربه أمر ثال غوايوة األهميو 

 
 
 وتحقيق موا ىسووووووووووووو ى  لق و  الرابع نحن والهنود وافريقيوا،لف رب ومصوووووووووووووالحوه، وملوالا ال ن،ون ا   نوا نودا

 اليه من نجات ملعروع االمه املر ه  بتحرير القدس وففس  ن.


