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تمر األمة املسلمة اليوم بلحظة تحول تاريخي فارقة تتقاذفها أمواج قرون من التخلف
وتنكب مسيير الهدى والعلم ،تحدوها أشواق العز والكرامة والحرية ،تتشبت بمكاسب
عقود من الصييحو صييار

حقائق اجتماعية ال تزول ،وتتجه نحو نهضيية أطلقت لها

العديد من املشياري تريد أن تصل بها إلى شاطئ األمان ،شاطئ الحرية والديمقراطية
والحكم الرشييييد وإقامة نظم العدل ودولة القانون وتشيييييد مجتمعا

الرفاه والقيم

والسالم واالنسجام االجتماعي.
إن استشعار طبيعة اللحظة والوعي بحقيقة التحديا
وحد املصيير الحتمية هو الذي دف العشيرا

املشتركة يف سائر األمة ،وكذا

من علماء وسياسة ومفكري وقاد األمة

للتيداعي إلى املؤتمر الثياني ملنتدى اكواالملبور بكواالملبور أيام  72-72-72نوفمبر
 7102للبحي

يف موضيييو جوهري :هو الحرية والديمقراطية ودورهما يف تحقيق

االستقرار والتنمية.
وىلع مدى يومين من النقاش والبح

وتبادل الخبرا

وتركيا) توصل املشاركون إلى بلور تصورا

وفحص التجارب املميز (ماليزيا

وأفكار وتوجها

من شأنها أن تكون نبراسا

ملسيير املستقبل ودليال ملشاري النهضة تمكن األمة من تعزيز قدراتها للخروج اآلمن
واملظفر من لحظة التداف العسييير التي تمر بها ،ويف هذا اإلطار يؤكد املشيياركون
ىلع ما يلي:
 اعتبار تحقيق الحرية والديمقراطية واعتماد نظام الحكم الرشيد أولوية املرحلة،وطريق العبور الحتمي والوحيد نحو االستقرار والتنمية.
 -إن تحقيق هذه الغاية يتطلب تضيييحيا

جسييياما من الجمي بغرض تقليل

املخاطر وتقليص زمن التحول الديموقراطي وتخفيف أعبائه ،علما أن البديل
عن إنجاز مكسييب الحرية وتملك الديمقراطية والحكم الرشيييد أكثر فداحة وأملا
من أي ثمن آخر يمكن تخيله.
 التيأكييد ىلع أهميية تيأصيييييل مفاهيم الحرية والديمقراطية والتنمية يفاملنظومة اإلسيييالمية ونشييير ثقافتها يف املجتم من خالل كل الوسيييائل
والوسيييائ

التعليمية والتربوية واإلعالمية والثقافية والفقهية ،إذ سيييتظل

الفائد من الحرية منقوصيية يف أي مجتم ال يدرك قيمتها كما سييتظل ثمار
اليديمقراطية مجتزأ يف أي مجتم ال يمارسيييها الناس يف البيت واألسييير
والشركة واملنظمة والحزب.

 اعتبار االنسيجام وتماسيك مجتمعاتنا اإلسالمية أمر ضروري لبناء أنظمة سياسيةحر وديمقراطية ،كما أنه السبيل األفضل لصد وحجب مشاري التدخل الخارجي
الجاهز إلعاقة مسيرتنا نحو النهوض.
 اعتبيار التنو العرقي واملذهبي والثقايف والفكرى واحترام الخصيييوصييييا ،املؤسسة ىلع املساوا يف املواطنة والعدالة يف الفرص والتكامل ،أمرا ملحا
لوقف اسيتنزا

طاقا

األمة وتهيئة األرضيية الضييرورية لالقال نحو املسييتقبل

الواعد املضيء بحول الله.
 -إعطاء األولوية للمشتركا

الوطنية م القوى األساسية يف األمة لتأسيس دولة

القانون ،واالمتنا عن االنجرار إلى املعارك الجانبية التي تخدم االستبداد وتطيل
من أمد مصارعته وتزيد آالم الخالص منه.
 االهتمام ببناء أرضية وطنية صلبة جامعة قبل التنافس االيديولوجي والسياسيبما يجعلنا نتجنب السقوط الجماعي يف الجوال

األولى من ذلك التنافس.

 بذل أقصييى الجهد لكسييب من يمكن كسييبه ملشييرو التغيير وتجنب كسييبالعداوا

بغير طائل ،ومحاولة إقنا األنظمة القائمة بأن التحول الديمقراطي

يخدم االسييتقرار واألمن والتنمية ،وإفهام القوى الدولية واإلقليمية أن مصييالحها
مصييانة ومحفوظة ما احترمت لشييعوبنا حقها يف التمت بذا

الحقوق ونظام

الرفاه الذي تتمت به الشعوب يف العالم املتقدم.
 إشيراك كل قوى األمة يف مشيرو النهضية وتأسيس اإلطار والفضاءالذلك ،من علماء يخلِّصون الفقه والشر من شبها

الضرورية

املبطلين املشرعين للظلم

والفسيياد ،ومفكرين يقودون الفعل الشييعبي ويرشييدونه ،وقانونيين ومشييرعين
يحصينون خيارا

األمة يف الدسياتير والقوانين ،وسياسة وقاد يحققون األفكار

ىلع أرض الواق وينجزون املشاري يف حيا الناس العملية.
 ضيرور اقتنا األنظمة الحاكمة بأن مصييلحتها يف الديمقراطية وتوفير الحرياوأن رفضيييها ملطالب الشيييعوب باإلصيييال والتغيير هو مضييييعة للفرص ،وهو
استدعاء ألزما

ال طائل منها سيكونون أكبر الخاسرين فيها إذ أن إراد الشعوب

ال يمكن أن تقهر مهما طال الزمن و مهما طالت املعانا  ،وأن االسييتبداد نهايته
مروعة وتاريخه يبقى مشينا تتناقل أخباره األجيال.
 -ويف األخير يعلن منتدى كواالملبور:

-

بأنه سيعكف ىلع دراسة معمقة للمناقشا
عن الحريا

والدراسا

التي تمت يف املؤتمر

والديموقراطية وسينشر ىلع إثر ذلك يف مطل سنة " :7102إعالن

كواالملبور" لتوجيه األمة نحو سييبل تحقيق االسييتقرار والتنمية بضييمان الحريا
والديموقراطية ،وسييقوم أعضياء املنتدى من مختلف األقطار لتوصييله ألصحاب
التأثير يف العالم اإلسيييالمي والترويج له عبر مختلف وسيييائل اإلعالم وإثرائه
ومناقشييته يف العديد من الندوا
واإلرشاد إلى غاية املؤتمر الثال

والورشيييا

التعليم

ومختلف مؤسيييسيييا

يف شهر نوفمبر .7102

 ويعلن عن إطالق شييبكة دولية للباحثين يف الفكر اإلسييالمي تعنى بتشييجياإلبيدا الفكري الفردي واالجتهاد الجماعي يف ما يخدم احتياجا
مجال العلم والفكر وفق مسارا

األمة يف

بحثية يحددها علماء ومفكرو املنتدى.

 كما يعلن املنتدى عن إطالق الجائز السيينوية املسييما " جائز محمد مهاتيرالدولية" لتكريم ،بمناسيييبة املؤتمر املقبل ،أحسييين بح

يف كيفية تحقيق

الحكم الرشيد يف الدول اإلسالمية.

 72نوفمبر 7102
كواالملبور -ماليزيا

