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قتصادي خاصة بها، في العصور ما قبل او سياسيخالقي وأإدراك وتصور وجودي ومعرفي ولكل عقيدة 

المعرفي يشكل المفهوم األخالقي اإلدراك ي يشكل األساس لإلدراك المعرفي والحداثة، كان اإلدراك الوجود

التي بدورها تشكل رؤى ياسية والبنية القانونية تشكل النظرية السالرؤية القانونية والموقف األخالقي يشكل و

 ن األعلى إلى األسفل و إنقالبه رأسا  صف عصر الحداثة بتحول هذا التسلسل مقتصاد. لكننا يمكن أن ناال

البنية الجديدة المتشكلة في المحرك للمفاهيم أعالها. هو  ادقتصاال على عقب. بمعنى أنه مع الحداثة أصبح 

 سية من جديد وفقا  السياو مجاالت الطبيعيةالشكلت و ،ت التقليدية القديمة في العالمهذه الفترة فكفكت كل البنيا

 للتسلسل الجديد.

فكرة قيام  محاوالت تضيق على الكنيسة الكاثوليكة في المجتمعات الغربية، برزت مع ظهور البروتستانتية و

قتصادية  يصعب التغلب اقوة فكرية وسياسية وعسكرية ومستوى  السياسة العلمانية. أوربا التي وصلت إلى

ال إنزعي إلى نقل وتغيير العالم خارجها. في هذه البيئة س  على التأثير وقادرة عليها في تلك الفترة كانت 

 معتقدات أخرى  كما هي  من دون تعديل أو تغيير. اجفرافي علىالمفاهيم السياسية الغربية 

باألحرى  ة أوللمسيحي المقدس كذلك تركيب الكتاببين التصور الوجودي والمعرفي و بسبب اإلختالف الكبير

لدين اإلسالمي، ولدت عملية تركيبة القرآن الكريم  في اوعرفي مالاثولوكي والتصور الوجودي ولمذهب الكل

اهيم السياسية في النهاية ردت بعض الدول اإلسالمية المفون مراعاة الفروق مشاكل عويصة. والنقل من د

لبعض اآلخر قلد المفاهيم أما اسالمي، وت بنيات جديدة لم يرى لها مثيل في التاريخ اإلصاغو الغربية تماما  

 إلى بنيات سياسية متجزئة. ال او محاكمة، مما أدى إلى تحول العالم اإلسالميالسياسية للحداثة من دون سؤ

رغم اإلصالح التي كذلك هائي، رغم التطبيقات العلمانية في الغرب لم تختفي الكنيسة الكاثولوكية بشكل ن

لوجود الكنسي استمر اوكأحدى أعمدة الهوية المسيحية. على موقعة  محافظةظلت الكنيسة  تعرضت له

لغربية في صراعها مع الشيوعية  وإدارة الرأي السياسي الخفي في توجيه الحضارة ااإلجتماعي الظاهر و

إلى اآلن شروعية بعض الجماعات السياسية. وكذلك في دعم مفي القضايا اإلجتماعية و العام المسيحي

  ها كمؤسسة ال يمكن التخلي عنها تحت قيادة الفاتيكان.تحافظ على حيويتالكنيسة 



 

 

كذلك هنالك فروق . وات أكبرالفروقف المسيحيةن اإلسالم ويفي التصور الوجودي بإن وجددت  تشابهات و

. لذا يصعب الحديث عن اإلقتصاديةوالسياسية و معرفية واألخالقيةين في التصورات النيبنيوية بين الد

الشكل الدين اإلسالمي و نشأةسياسية كالكنيسة في العالم اإلسالمي. ية وإجتماعية وئف دينمؤسسة ذات وظا

المؤسسات ليست  للوحي اإلسالمي إدى إلى بروز مؤسسات فريدة خاصة بالعالم اإلسالمي. هذا البنيوي

ت نتيجة ديني في السياسة كما هو الحال في بنية الكنيسة الكاثولوكية. بل ظهرإنعاكس للتسلسل هرم إداري 

لبنية هذه  وية الدينية فشكلت المادة الرابطةالهالتي فرضتها العصور. أما  ةاإلقتصاديو ةللظروف اإلجتماعي

 المؤسسات.

اإلسالمي بشكل أو بآخر جسم قيادي يمثل هويته. مع إنتشار تأثير مفهوم القرن العشرين كان للعالم  حتى

فة تحت عهدة مجلس الشعب التركي وأصبحت معطلة خالالسياسة العلمانية في العالم ، دخلت مؤسسة ال

 بهذا الشكل حرم العالم اإلسالمي من الجسم القيادي الذي يمثل هويته.، ووظيفيا  

يادي، إما أن تختفي ال يمكن تخيل هوية من دون جسم قيادي. مع إختفاء الجسم القالطبيعة ال تقبل الفراغ. و

. في القرن العشرين كما في كل ةتحت لواء عدد من األجسام القياديأن تتحول إلى هويات متجزئة  الهوية أو

ومية. هوية الدولة القعلى حدات سياسية حديثة قائمة اإلسالمي ساحة لمحاوالت تكوين و العالم أصبح العالم

تكوين  تمن جانب آخر حافظت الهوية اإلسالمية القائمة على عقيدة متينة على حيويتها. فشلت محاوال

حركات ل نية نصوصها. وقامت عدة مبادراتبقيدة اإلسالمية وإسالمي قومي ألسباب متعلقة بالعإدراك 

 شملت كافة العالم اإلسالمي.الدولة لملء فراغ الهوية و على مستوىو يمستوى الشعبالحقوقية تحتية على 

لعالم اإلسالمي. ولكن قيادية ا تبني ها إيرانمن بعدمملكة العربية السعودية وال على مستوى الدولة حاولت

أجسام مستغلة سبب في تحولها إلى الوسائل واألهداف أفشل هذه  المحاوالت أو تعدم التطابق بين الرؤى و

رؤى أو أما المحاوالت التحتية الناتجة عن ال. معاصرة في العالم اليلعالقات الدولمن القوى الكبرى في ا

إلى منظمات خطرة جدا  ورتلكنها تح ،ير لمحاوالت الدولةمن التأث درجةبنفس ال الحرص لملء هذا الفراغ 

ية في مستوى من التطرف  لم ظهرت في هذا الفراغ بنيات سياسو .للعالم اإلسالمي فقط بل لكل العالمليست 

ليس هنالك  .من يوليو في تركيا  11إنقالب الـعش واالدو ةكالقاعد وصل الحال إلى منظمات ،يرى من قبل

 سبيل للتخلص من المنظمات مناسبة للحروب بالوكالة واإلستغالل اإلستخباراتي. وأن هذه ال للكالم فيحاجة 

 ما شبهها من دون تكوين قيادة مشروعة تمثل الهوية اإلسالمية.هذه المشكالت و

مؤسسات سياسية مرتبطة بتسلسل ديني مشابه  يلم يشهد العالم اإلسالم تاريخيا   بإستثناء حاالت مؤقتة

ام ببعض القييين العرفية من ممارسة السياسة وتمكن الحكام في العالم اإلسالم تحت ما يسمى بالقوان .للكنيسة

ا هو اإلقتصادية. من جانب آخر بنية النص الديني في اإلسالم على غيرمالتغيرات السياسية واإلجتماعية و

أي ية. يقح للعلماء)رجال الدين( القيام بتغيراألسس اإلعتقادية أو اإلجراءات التطبتتيية ال موجود في الكاثولوك

 يمكن أنعتبار اله الخاصية الفريدة لإلسالم في اإلالهوية من دون آخذ هذ سياسية في ما يخصمناقشات 

طبيقية للعقيدة التو في اإلعتبار البنية اإلعتقاديةلذا البد خالل مناقشة القضايا أن يأخذ  تعطي نتائج صحيحية.

 اإلقتصادية الحدثوية.ضرورة أنتجتها الظروف السياسية واإلجتماعية والدولة الوطنية التي هي اإلسالمية و



 

 

في العالم اإلسالمي ال يمثل تهديد  ن الفراغ القيادييخية نالحظ أرلتامن جانب آخر بالنظر إلى التطورات ا

الزاوية ال مفر من قيادة مركزية  تؤثر على كل العالم. من هذه نتائجللمسلمين فقط بل من الممكن أن يولد 

قادرة على التعامل مع   العصرة لقيادة يجب أن تكون مناسبة لطبيعدينية. بالنظر إلى ظروف العصر هذه ا

شاملة. ليس من و ة عليا ومفتوحة للمشاركة النظام العالمي المعاصر، كما يجب أن تكون ذات قابيلية تمثيلي

غذي األول لهذه المنظمات هو األيدولوجية.  فما ما شابها. ألن الم  منظمات كداعش وإليقاف   غير ذلك سبيل

 يمكن إنهاء المشكالت المتولدة عنها.رة ال يطلم يتم إيجاد بدائل لإليدولوجية المس

ل الظروف ظلقضية السلطة الروحي في ضرورة مناقشة الجوانب الدينية والسياسية واإلجتماعية  ال مفر من

في اإلعتبار إحتياجات األمة اإلسالمية الموضوع في العالم اإلسالمي مع الوضع  الراهنة. يجب مناقشة هذا

لحماية ذا القضية الزمة لتأمين الوحدة وحماية التنوع، وضروريات الظروف الراهنة للعالقات الدولية. فهو

في النهاية حماية مصالح إليقاف سفه اإلرهاب وو روعةغير مشالية نانوالمسلمين من تسلط المنطمات غير الق

 .العالقات الدوليةفي إطارمي العالم اإلسال

 تاج الفكري. نتيجة لذلك صارت مسألةالضعف في اإلن الجارية في العالم اإلسالمي مشكلةمن أهم المشاكل 

اج الفكري جعل من تطبيق المباديء األساسي لإلسالم في عالم اليوم لغز. الضعف في اإلنتكيفية فهم و

إختالف اآلراء  لنفس المفاهيم  نتج عن ذلكوصيلة لإلسالم. اليوم عن المباديء األ الصعوبة أن نتكلم في عالم

 إختالف الفهم لنفس الظواهر مما إلى سوء فهم عميق.و

مع اعل مع أحواض الحضارات األخرى. واستطاع حوض الحضارة اإلسالمية بموقعه المركزي أن يتف

نتج التفاعل.  مفعول به في هذاسالم إلى متأثر وركز حول العولمة تحول العالم اإلممع الت ا  صوصخثة والحدا

أرضية  ولدت قضايا ال تتعلق بالمسلمين فقط بل بكل اإلنسانية. لذا البد من  هذه عن عملية التحول إلى متأثر

 شروط العصر.صيلة واإلسالمي في إطار القيم األ آخذ مسألة الفراغ القيادي في العالم

سالمية والعالم، وذلك للدول اإلتراتيجية في بناء مستقبل مستقر المتوقع من هذا المنتدى هو المساهمة اإلس 

ألسس التطرق ة وهوية اإلسالمية في الفترات السابقالقيادة التي عاشتها الفراغ عن طريق مناقشة مشكلة 

بين النظري  "نعقد تحت شعار ياإلسالمي العالمي الذي س المخرون التاريخي للحضارة اإلسالمية. المنتدى

سيتم العمل على تقديم مساهمة متواضعة في قضية النقطة  "، من هذهاإلندماج السلطة الروحية ووالعملي 

تسريع السعي إلنتاج األفكار الالزمة لحل المشاكل، وتحسين صورة وتوحيد الخطاب في العالم اإلسالمي،  

 راء مخزون الفكر اإلسالمي لخدمة البشرية جمعاء.واثية، البلدان اإلسالم

 الموضوع الرئيسي

 السلطة الروحي و اإلندماج بين النظري و العملي 

 موضوعات فرعية 

 مخرون الفكر السياسي اإلسالمي والسلطة الروحية



 

 

 المشتركة: التوحد في التنوع والفروقاتالقيم 

 جتماعية والسياسية واالقتصادية المعاصرةاإلالظروف إمكانية بناء قيادة روحية أو سياسية في 

 تحدياتالدينية في سياق  التفاعل الحضاري: الفرص وال أو القيادة السياسية

 .في مقاومة اإلرهاب المشاكل المتولدة من قصور السلطة الدينية أو السياسية

 

 ( www.dunyaislamforumu.org) العالمي اإلسالمي تدىالمن

بالتعاون مع منظمة المؤتمر اإلسالمي  (TASAM)راسات اإلستراتيجية التركية اآلسيوية نظم مركز الد

(ICO)  التعاون" أول منتدى بإسطنبول، تحت شعار "السالم والحضارة و 8111يناير  31-82في تاريخ

ن أ لىالذي ينص عوإعالن اسطنبول  لدول اإلسالمية. في نهاية المنتدى تم إعتمادفي اللمؤسسات الفكرية 

لتفعيل مجاالت التعاون تحت مظلة و ،التجاربفي العالم اإلسالمي المعلومات و تتشارك المؤسسات الفكرية

ظم المنتدى في إسطنبول، باكو، القاهرة، ون  منتدى المؤسسات الفكرية في الدول اإلسالمية. واحدة تم تأسيس 

تلف. وفي المنتدى الذي نظمه مركز البحوث بغداد وإسالم آباد على التوالي وفي كل سنة كان تحت شعار مخ

إعالن تم قبول  8111مارس  2-6التركية اآلسيوية في ضيافة مجلس الدفاع الباكستاني في إسالم آباد بتاريخ 

المنتدى العالمي والذي يطرح شمولية القضية وفي هذا إطار تم اإلتفاق على تغير اإلسم إلى  إسالم آباد

.  حيث ن ظم المنتدى العالمي اإلسالمي السابع في إيران في ( World Islamic Forum - WIF )اإلسالمي

8116. 

إسهامات استراتيجية في تعميق جدول األعمال تهدف إلى تقديم  عالميةفعالية  ؛اإلسالمي العالمي المنتدى 

المؤتمر  األعضاء في منظمة جتماعي واالقتصادي من خالل الجمع بين ممثلي الدولاإلالمشترك والتكامل 

ية إندماج مدني عبارة عن عمل وهو أنحاء العالم،من مختلف  المسلمينمن والمفكرين وقادة الرأي  اإلسالمي

الفشل التاريخي الذي شهدته  أن يتجاوز العالم اإلسالمي أنه بالتمثيل المؤسسي القوي يمكن قائمة على فكرة 

 اإلنسانية  في بناء "السلطة والعدالة".

 


