ميحرلا نمحرلا هللا مسب
ل
ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

إعالن كواالملبور

مقدمة ( ليست جزء من اإلعالن) :إعالن كواالملبور هو أحد خمرجات املؤمتر السنوي ملنتدى كواالملبور الذي
انعقد يف كواالملبور مباليزاي أايم  29-28-27نوفمرب  2015برائسة د.حممد مهاتري .حضر املؤمتر عدد معترب من
العلماء واملفكرين والساسة من خمتلف البلدان اإلسالمية فتدارسوا ملدة ثالثة أايم أوضاع األمة ،خصوصا ما يتعلق حبالة
الفوضى وعدم االستقرار اليت تعم عددا من بلداهنا وصعوبة توفري احلرايت وحتقيق االنتقال الدميوقراطي وضمان احلقوق.
وقد رأى املؤمترون أن يصدروا إعالان عاما حتت اسم "إعالن كواالملبور" ،يتوجهون به إىل خمتلف األطراف اليت هلا أتثري
على األوضاع ،انصحني ومنبهني إىل ما جيب القيام به لتحسني األمور واخلروج من األزمات ،على أن يُوجه اإلعالن

إىل مائة شخصية مؤثرة يف العامل اإلسالمي ،تسلمها هلم وفود من أعضاء األمانة العامة وممثلون عن علماء ومفكري

منتدى كواالملبور .ويوجه إىل الرأي العام عموما يف خمتلف البلدان عرب سلسلة من الندوات واملؤمترات الصحفية.
ولصياغة هذا اإلعالن ،تشكلت عدة ورشات يف اليوم األخري من املؤمتر ،خلصت إىل حزمة من التوصيات أُصدر
خمتصر عنها يف بيان تاله رئيس املؤمتر د.مهاتري يف اجللسة اخلتامية .واتُّفق على أن تستمر جلنة يف إعداد مشروع اإلعالن
ٌ

العام على مهل ابالعتماد على حزمة التوصيات .ويف يوم  18يناير  2016انعقدت ندوة حضرها قرابة نصف عدد

املشاركني يف املؤمتر إلثراء املشروع وأصدروا اإلعالن على النحو التايل:

إعالن كواالملبور
حنن ،اجملتمعني يف مؤمتر كواالملبور للفكر واحلضارة ،أايم  29 - 28 – 27نوفمرب  2015بكواالملبور ـ ماليزاي:

ـ ابعتبار أن هللا جعل التنوع واالختالف سنة كونية واجتماعية ماضية إىل يوم القيامة وفق قوله تعاىل﴿ :لِ ُك ٍّل َج َع ْلنَا
ِ ِ
اخليـر ِ
ِ
آَت ُكم فَ ْ ِ
اَّللِ َم ْرِجعُ ُك ْم
ات إِ َىل ه
ِمْن ُك ْم ِش ْر َعةً َوِمْنـ َهاجاً َولَ ْو َشاءَ ه
اَّللُ َجلَ َعلَ ُك ْم أُهم ًة َواح َد ًة َولَك ْن ليَـْبـلَُوُك ْم ِيف َما َ ْ
استَب ُقوا َْْ َ
َِ
َجيعاً فَـيُـنَـبِئُ ُك ْم ِمبَا ُكْنـتُ ْم فِ ِيه ََتْتَلِ ُفو َن﴾ .املائدة.48 :
اه ْم ِيف الْ َِرب
ـ و حيث إن هللا كرم اإلنسان ،وجعل حلياته حرمة وقداسة وفق قوله سبحانهَ ﴿ :ولََق ْد َكهرْمنَا بَِِن َ
آد َم َو ََحَْلنَ ُ
ِ ِ
ِ
والْبح ِر ورزقْـنَاهم ِمن الطهيِب ِ
ِ
ِ
ك
ات َوفَ ه
َج ِل ٰذل َ
ض ْلنَ ُ
اه ْم َعلَى َكث ٍّري مم ْهن َخلَ ْقنَا تَـ ْفض ًيال﴾ سورة اإلسراء ،70 :وقوله﴿ :م ْن أ ْ
َ َ ْ َ ََ ُ ْ َ َ
ٍّ
ض فَ َكأَهّنَا قَـتَل ٱلن ِ
ٱألر ِ
َكتَـْبـنَا َعلَ ٰى بَِِن إِ ْس ٰرءيل أَنههُ َمن قَـتَل نـَ ْفساً بِغَ ِْري نـَ ْف ٍّ
َحيَـٰ َها فَ َكأَهّنَا
هاس ََجيعاً َوَم ْن أ ْ
س أ َْو فَ َساد ِِف ْ
َ َ
َ
َ
ِ
َجيعاً ولََق ْد جاءتْـهم رسلُنَا بِٱلبـيـنَـٰ ِ
أَحيا الن ِ
ٱألر ِ
ض لَ ُم ْس ِرفُو َن﴾ املائدة.32 :
ت ُثُه إِ هن َكثِرياً مْنـ ُه ْم بـَ ْع َد ٰذل َ
ك ِِف ْ
هاس َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ
َْ َ
ـ وإذ إن احلرية هي مناط التكليف وسبب شرعية احلكم واإلمامة ،فال يؤمن أحد إال برضاه ودون إكراه ،وال يؤم
ك َل َم َن َم ْن
الناس أحد وهم له كارهون ،وال يوىل حاكم يف الناس إال مبشورهتم ،مصداقا لقوله سبحانهَ ﴿ :ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ
َجيعاَ أفَأَنْت تُ ْك ِره النهاس ح هّت ي ُكونُوا مؤِمنِني ﴾ يونس ،99 :وقوله عز وجلَ﴿ :ال إِ ْكراه ِيف ِ
ِ
ِيف ْاألَْر ِ
الدي ِن
ُْ َ
ََ
ض ُكلُّ ُه ْم َ ً
َ ُ َ َ َ
قَ ْد تَـبـ هني ُّ ِ
ورى بـَْيـنَـ ُه ْم ﴾ الشورى ،38 :وقول رسول هللا
ََ
الر ْش ُد م َن الْغَ ِي﴾ البقرة ،256 :وقوله تعاىلَ ﴿ :وأ َْم ُرُه ْم ُش َ
قوما وهم له كارهون ..احلديث)) حديث
صلى هللا عليه وسلم(( :ثالثة ال ترتفع صالهتم فوق رؤوسهم شرباً :رجل أم ً
حسن رواه ابن ماجة.

ـ وإذ إن هللا أمر ابلعدل وجعله صفة الزمة للمؤمنني َجيعا ،وشرطا أساسيا لصالح احلكام واملسؤولني خصوصا ،يف
كل األحوال والظروف ،يف حالة الرضا و يف حالة السخط ،مع األهل واألقارب ،ومع اخلصوم واألابعد ،وفقا لقوله
ِ
ؤدواْ األَم َ ِ
ِ
ني الن ِ
هاس أَن َْحت ُك ُمواْ ِابلْ َع ْد ِل إِ هن اَّللَ نِعِ هما يَعِظُ ُكم بِِه
اانت إِ َىل أ َْهل َها َوإِذَا َح َك ْمتُم بـَ ْ َ
تعاىل﴿ :إ هن اَّللَ ََيْ ُم ُرُك ْم أَن تُ ُّ َ
صريا ﴾ النساء  ،58وقوله سبحانه ﴿ :اي أَيـُّها اله ِذين آمنواْ ُكونُواْ قَـ هو ِامني ِابلْ ِقس ِط شه َداء ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّلل َولَ ْو
َ َُ
َ ْ َُ
َ َ
إ هن اَّللَ َكا َن ََس ًيعا بَ ً
ِ
ِ
ني إِن يَ ُك ْن َغنِيًّا أ َْو فَـ َق ًريا فَاَّللُ أ َْوَىل ِبِِ َما فَالَ تَـتهبِعُواْ ا ْهلََوى أَن تَـ ْع ِدلُواْ َوإِن تَـ ْل ُوواْ أ َْو
َعلَى أَن ُفس ُك ْم أَ ِو الْ َوال َديْ ِن َواألَقْـَربِ َ
هِ
ِ
ِ
تـُ ْع ِر ُ ِ
ِ
ني َِّللِ ُش َه َداء ِابلْ ِق ْس ِط
ين َآمنُواْ ُكونُواْ قَـ هوام َ
ضواْ فَإ هن اَّللَ َكا َن مبَا تَـ ْع َملُو َن َخب ًريا﴾ النساء  ،135وقولهَ ﴿ :اي أَيـُّ َها الذ َ

ٍّ
ِ
ِ
ب لِلتهـ ْق َوى َواتـه ُقواْ اَّللَ إِ هن اَّللَ َخبِريٌ ِمبَا تَـ ْع َملُو َن﴾ املائدة .8:وقول
َوالَ َْجي ِرَمنه ُك ْم َشنَآ ُن قَـ ْوم َعلَى أَاله تَـ ْعدلُواْ ْاعدلُواْ ُه َو أَقْـَر ُ

رسول هللا صلى عليه وسلم(( :ما من عبد يسرتعيه هللا رعية فيموت يوم مبوت وهو غاش لرعيته ،إال حرم هللا
عليه اجلنة)) رواه البخاري.

ـ و حيث إن هللا حرم على املسلم انتهاك حرمات أخيه املسلم ،وحرم التباغض والتدابر بني املسلمني ،وأمرهم
َجيعا والَ تَـ َفهرقُواْ واذْ ُكرواْ نِعمةَ ِ
ِ ِ
ِ ِ
اَّلل َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم
َ ُ َْ
﴿و ْاعتَص ُمواْ حبَْب ِل اَّلل َ ً َ
ابالئتالف وعدم التنازع مصداقا لقوله تعاىلَ :
ِ
ني اَّللُ لَ ُك ْم
َصبَ ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َو ًاان َوُكنتُ ْم َعلَ َى َش َفا ُح ْفَرةٍّ ِم َن النها ِر فَأَن َق َذ ُكم ِمْنـ َها َك َذل َ
أ َْع َداءً فَأَله َ
ك يـُبَـِ ُ
ف بـَ ْ َ
ني قُـلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
آايتِِه لَ َعله ُك ْم تَـ ْهتَ ُدون﴾ آل عمران ،103 :وقول رسول هللا صلى عليه وسلم(( :كل املسلم على املسلم حرام :دمه
َ
وماله وعرضه)) رواه مسلم.
ـ وابعتبار أن األمن واالستقرار من أعظم النعم اليت ذكر هللا ِبا عباده يف كتابه وجعلها مرتبطة ابلرزق والنماء ،وجعلها
سبيال لنشر احلق والدين والفضيلة ،مصداقا لقوله تعاىل﴿ :وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
اج َع ْل َهـََذا بـَلَ ًدا ِآمنًا َو ْارُز ْق أ َْهلَهُ ِم َن
يم َر ِب ْ
َ
ال إبْـَراه ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ب ه َذا الْبـي ِ
ت *اله ِذي أَطْ َع َم ُهم ِمن
الث َهمَرات َم ْن َآم َن مْنـ ُهم ِابَّلل َوالْيَـ ْوم الخ ِر﴾ البقرة ،126 :وقوله َ﴿ :ف ْليَـ ْعبُ ُدوا َر ه َ َ ْ
ٍّ
ِ
َصبَ َح ِمْن ُك ْم ِآمنًا ِيف ِس ْربِِه ،
ُج ٍّ
((م ْن أ ْ
وع َو َآمنَـ ُهم م ْن َخ ْوف﴾ قريش ،4 – 3 :وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
ِ
ِِ
ِِ ِ
ت لَهُ ُّ
الدنْـيَا)) رواه البخاري يف األدب املفرد.
ُم َع ً
وت يـَ ْومه  ،فَ َكأَهّنَا ح َيز ْ
اِف ِيف َج َسده  ،عْن َدهُ قُ ُ
ـ ومبا أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وإبداء النصيحة أصل من أصول الدين ،وحيث إن التدافع بني الراء
واألفكار والصرب على ذلك هو ما يضمن اخلريية يف املسلمني وحيفظ األرض من الفساد ،مصداقا لقوله تعاىلُ ﴿ :كنتُ ْم
خيـر أُهم ٍّة أُخ ِرج ِ
اَّللِ
هاس َأتْمرو َن ِابلْمعر ِ
وف َوتَـْنـ َه ْو َن َع ِن الْ ُمن َكر﴾ آل عمران ،110 :وقول هللا تعاىلَ ﴿ :ولَ ْوَال َدفْ ُع ه
ْ َ ْ
َ ُْ
ت لل ن ِ ُ ُ
ََْ
ِ
ِ
ض ُهم بِبَـ ْع ٍّ
ني﴾ البقرة ،251 :وقول رسول هللا(( :الدين
ض َوٰلَ ِك هن ه
اَّللَ ذُو فَ ْ
هاس بـَ ْع َ
ض ٍّل َعلَى الْ َعالَم َ
ض لهَف َس َدت ْاأل َْر ُ
الن َ
النصيحة -ثالاث -قلنا :ملن اي رسول هللا؟ قال :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم)) رواه مسلم.

ـ وإذ إن املسلمني مبثابة اجلسد الواحد ،أمرهم هللا ابالهتمام بشؤون بعضهم بعضا ،وإهنم أمة واحدة دون غريهم
ِ ِِ
ِ
اح َد ًة وأ ََان ربُّ ُكم فَاتـه ُق ِ
ون﴾ املؤمنون ،52 :وقوله تعاىل﴿ :إهّنَا الْ ُم ْؤِمنُو َن
مصداقا لقوله تعاىلَ ﴿ :وإ هن َٰهذه أُهمتُ ُك ْم أُهم ًة َو َ َ ْ
إِخوةٌ فَأ ِ
اَّللَ لَ َعله ُك ْم تـُ ْر ََحُو َن﴾ احلجرات ،10 :وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :مثَ ُل
َخ َويْ ُك ْم َواتـه ُقوا ه
َصل ُحوا بـَ ْ َ
َْ ْ
ني أ َ

سائر اجلسد ابل هس َه ِر واحلُ ِمى))
املؤمنني يف تَـ َو ِادهم وتر ُ
مثل اجلسد ،إِذا اشتكى منه عضو :تَ َد َ
اعى له ُ
اَحهم وتعاطُفهمُ :

أخرجه البخاري ومسلم.

ـ ومبقتضى أن هللا سخر الكون لإلنسان وميزه ابلسمع والبصر والعقل ليكشف أسراره ويستفيد منه ،مصداقا لقوله
َجيعاً ِمْنه إِ هن ِيف َذلِك َلاي ٍّ
تعاىل﴿ :وس هخر لَ ُكم هما ِيف ال هسماو ِ
ض َِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
ت لهَق ْوٍّم يـَتَـ َف هك ُرو َن﴾ اجلاثية،13 :
ُ
َ َ
ََ
ََ َ
ِ
ص َار َو ْاألَفْئِ َد َة قَلِ ًيال َما تَ ْش ُك ُرو َن﴾ سورة املؤمنون .78 :ومبقتضى فضل
وقولهَ ﴿ :وُه َو الهذي أَنْ َشأَ لَ ُك ُم ال هس ْم َع َو ْاألَبْ َ
َعظُ ُكم بِو ِ
ِه ِ
اح َد ٍّة
العلم ومقام العلماء ودور العقل والتفكر والتدبر يف حتقيق التطور واالزدهار تبعا لقوله تعاىل﴿ :قُ ْل إّنَا أ ْ َ
هِ
َّلل مثْـِن وفُـرادى ُثُه تَـتـ َف هكروا﴾ سبأ ،46 :وقوله تعاىل﴿ :يـرفَ ِع ه ه ِ
أَ ْن تَـ ُق ِ ِ
ِ
ين أُوتُوا الْعِْل َم
وموا ه َ َ َ َ َ
ُ
َْ
ين َآمنُوا من ُك ْم َوالذ َ
اَّللُ الذ َ
َ ُ
درج ٍّ
ات﴾ اجملادلة ،11 :وقول رسول هللا صلى عليه وسلم(( :إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إال من ثالث:
ََ َ
صدقة جارية ،وعلم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له)) .رواه مسلم عن أيب هريرة.
ـ و حيث إن هللا تعاىل أمر املؤمنني ابلضرب يف األرض ،واكتساب أسباب القوة واإلعداد الذي حيفظهم من العدوان
ويعصمهم من اهلوان لقوله تعاىل﴿ :وقُ ِل ْاعملُواْ فَسيَـرى اَّلل َعملَ ُكم ور ُسولُهُ والْم ْؤِمنُو َن و َستُـرُّدو َن إِ َىل َع ِامل الْغَْي ِ
ب
َ َ َ ُ َ ْ ََ َ ُ
َ
َ َ
ٍّ
والش ِ
ِ
ِ
اخلَْي ِل
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قـُ هوة َوِم ْن ِرَاب ِط ْ
هه َادة فَـيُـنَـبِئُ ُكم مبَا ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن﴾ التوبة ،105 :وقوله تعاىلَ ﴿ :وأَع ُّدوا َهلُْم َما ْ
َ َ
تـُرِهبو َن بِِه ع ُد هو هِ
اَّللُ يـَ ْعلَ ُم ُه ْم﴾ األنفال.60
ين ِم ْن ُدوهنِِ ْم َال تَـ ْعلَ ُمونـَ ُه ُم ه
َ
اَّلل َو َع ُد هوُك ْم َو َ
ُْ
آخ ِر َ
ـ و حيث إن التغيري خيضع لسنن اجتماعية تتعلق إبرادة اإلنسان ورغبته يف إصالح نفسه وحميطه ،وإن مدد هللا
اَّللَ َال يـُغَِريُ َما بَِق ْوٍّم َح هّت يـُغَِريُوا َما ِِبَن ُف ِس ِه ْم﴾
مضمون ملن بذل واجتهد وتوكل عليه مصداقا لقوله سبحانه﴿ :إ هن ه
ِِ
ِ
هلل علَي ِه تَـوهك ْل ِ ِ ِ
يب﴾ (هود:
الرعد ،11 :وقوله تعاىل﴿ :إِ ْن أُِر ُ
ت َوَما تَـ ْوفيقي إِهال ِاب َ ْ َ ُ
استَطَ ْع ُ
يد إِهال ْ
الح َما ْ
اإلص َ
ت َوإلَْيه أُن ُ
هِ
ت أَقْ َد َام ُك ْم ﴾ حممد.7 :
ص ُروا ه
ص ْرُك ْم َويـُثَبِ ْ
اَّللَ يـَْن ُ
ين َآمنُوا إِ ْن تَـْن ُ
 ،)88وقوله تعاىلَ :
﴿اي أَيـُّ َها الذ َ
ـ و إذ إن مفهوم املواطنة واالجتماع على املشرتك الوطِن ،الذي يشمل املسلمني وغري املسلمني ،ميثل اجتاها دستوراي
إسالميا أصيال رسخه املصطفى عليه الصالة والسالم يف صحيفة املدينة.
ـ ونظرا إىل األوضاع األخالقية واحلضارية والدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية املخالفة للمعاين اإلسالمية
السابقة اليت يعيشها املسلمون.

ـ ونظرا إىل حالة التخلف ،والتقهقر احلضاري ،والضعف الشديد يف اجملاالت التقنية والتكنولوجية ،والتبعية للقوى
الدولية الظاملة ،وتعطيل العلم والفكر واالجتهاد ،وحاالت الفقر والبؤس واجلهل اليت يعرفها املسلمون.
ـ ومبا أن العامل اإلسالمي حيظى بعمق حضاري وَترخيي كبري ،وموقع اسرتاتيجي مهم ،وموارد طبيعة ضخمة ،جتعله
مؤهال للتطور والتقدم ،مبا حيقق مصلحة شعوبه ،ومبا يساهم يف السلم واألمن العامليني.
ـ ونظرا إىل الصراعات الدموية ،والتشتت الواسع ،واألوضاع املأساوية اليت متر ِبا األمة اإلسالمية عموما ،والعامل العريب
خصوصا.
ـ ونظرا إىل أن احلروب واملواجهات العنيفة اجلارية داخل األمة مل تود إال إىل مزيد من املأساة اليت تتضررت منها
الشعوب ،ال سيما الفئات الضعيفة فيها من أطفال ونساء ومسنني.
ـ و إذ إن التسلط واهليمنة وحتكم املتغلب يف مصائر الناس مل يؤد يف َتريخ البشرية إىل االستقرار والتطور واالزدهار.
ـ و إذ إن االنتقال الدميوقراطي يف البالد العربية يعرف صعوابت كبرية ،ومطالبة الناس ابحلرية والكرامة تواجه ابلقمع
وهدر احلقوق ،واألحزاب واملنظمات اجملتمعية تتصف ابلتشتت والتشرذم وانعدام ثقافة التوافق والتشاركية.
ـ وحيث إن قطاعات شعبية واسعة ال تزال تقدم تضحيات عظيمة يف سبيل احلرية ،وتتحلى بصرب عظيم يف مواجهة
الظلم واالستبداد ،تقابلها قطاعات شعبية أخرى أوسع تتصف ابلسلبية واالتكالية ،أو ردود األفعال وقلة املشاركة يف
الشأن العام،
ـ و حيث إن األمم اليت توصلت إىل إبرام عقد اجتماعي احرتمته وعملت مبقتضاه لتسيري شؤوهنا يف إطار التنوع قد
توصلت إىل حتقيق الرضا على مستوى شعوِبا وتوصلت إىل بناء أوطان متطورة ومزدهرة وقوية.
وضمنت فيها احلرايت ،عند غري
ـ و حيث إن األوطان اليت تَوفهر فيها احلكم الراشد وجتذرت فيها الدميوقراطية ُ
املسلمني ويف بعض البالد اإلسالمية ،قد حققت هنضتها وّنوها ونعمت ابألمن واالستقرار.

فإننا ،بكل مسؤولية ،وحرصا منا على مصلحة األمة اإلسالمية َجعاء ،بكل أطيافها السياسية والفكرية واملذهبية،
ندعو إىل:

أوال :املؤسسات السياسية الرمسية:
-1

حتمل مسؤولية تطوير البلدان اليت حيكموهنا واألخذ ِبسباب القوة العلمية واالقتصادية
والدفاعية .وال يكون ذلك إال بتطبيق املعايري العاملية العصرية للحكم الراشد ،اليت هلا أصول
سابقة متجذرة يف املوروث احلضاري اإلسالمي نظراي وواقعيا.

-2

احملافظة على املال العام ،والتحلي ابألمانة واملسؤولية ،وجتنب الفساد وحماربته بكل أنواعه،
وإبعاد املفسدين من دوائر السلطة والتأثري.

-3

صيانة كرامة اإلنسان ،وضمان احلرايت الفردية واجلماعية جلميع املواطنني ،والتزام مبدإ
الشورى وتطبيق قواعد الدميوقراطية ،واحلكم بني الناس ابلعدل ،والسماح بشيوع النصيحة
واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وقبول احملاسبة اجملتمعية واملؤسسية.

-4

مراعاة حرمة الدماء ،وتقدير أولوية االستقرار على السلطة ،وصيانة حقوق اجلوار ،والسعي
إىل وحدة األمة والتعاون والتكامل بني مكوانهتا.

-5

اعتماد احلوار والتفاوض يف حل املشاكل بني الدول اإلسالمية ،وجتنب احلروب والصراعات،
وعدم استعمال األبعاد املذهبية والطائفية واإلثنية واللغوية يف تعبئة اجلماهري واستغالهلم
لألغراض السياسية والسلطوية ،وحترمي االستعانة ابألجنيب يف اخلالفات والصراعات البينية.

-6

السعي اجلاد لتطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية ،واملسامهة يف بلورة البدائل احلضارية لألمة يف
خمتلف جماالت الشأن العام ملصلحة املسلمني والبشرية َجعاء ،وتشجيع القوى اجملتمعية على
املسامهة يف ذلك.

-7

تقدير العلماء وتقدميهم ومراعاة نصائحهم ،واالعتماد على اخلرباء والكفاءات يف إدارة شؤون
األمة.

-8

مناصرة القضية الفلسطينية ،وعدم التفريط فيها أو املساومة على حساِبا.

اثنيا :العلماء والدعاة:
-1

حتمل مسؤولية االجتهاد والتجديد وتطوير املنظومة الفكرية والفقهية اإلسالمية مبا يتناسب
مع االحتياجات العصرية ،وجييب عن التحدايت الراهنة يف خمتلف اجملاالت ،وتشييد وتطوير
اجملامع الفقهية اليت تضمن االجتهاد اجلماعي.

-2

تطوير املذاهب الفقهية وحتقيق التواصل والتكامل بينها ،وجتنب الصراعات الطائفية واعتبارها
خطرا عظيما على اإلسالم واملسلمني.

-3

قيادة اجلماهري مبا ينفعهم يف دينهم ودنياهم ،وما ينفع أوطاهنم وأمتهم والبشرية َجعاء،
وتكوينهم وتدريبهم على اإلجيابية والفاعلية والسلوكات احلضارية ،وعلى املشاركة يف الشأن
العام ،وربطهم دوما ابلقضااي العادلة وعلى رأسها قضية فلسطني.

-4

العمل على إصالح ذات البني ،ومساعي الصلح بني املسلمني ،ونشر احملبة واملودة والصفح
والتآخي بينهم.

-5

االلتزام بناصية احلق يف احلكم الشرعي ،وعدم تطويع الفتوى والراء الفقهية وفق أهواء
احلكام أو ضغوطات العامة أو املصاحل الشخصية ،ومناصرة احلق وأهله ،ونصيحة احلكام
ابحلكمة واملوعظة احلسنة بشّت الوسائل املمكنة.

-6

الوقوف يف وجه التطرف ومنهج العنف بشكل واضح وبني ،ابعتباره سببا لضرب استقرار
األمة وتشويه اإلسالم ،وتبديد مقدرات اجملتمعات املسلمة ،وحتكم األنظمة املستبدة حتت
غطاء مكافحة اإلرهاب ،وجلب تدخل القوى األجنبية ،والتشويش على اجلهد احلضاري
الذي تبذله احلركات اإلسالمية الوسطية ،واحلرص يف ذلك على املعاجلة الفكرية واحلصانة
الشرعية ،خصوصا لدى الشباب.

-7

الوقوف يف وجه األفكار اهلدامة املعادية لإلسالم ،واالجتاهات اإلحلادية واإلابحية ِ
املفككة
لألسرة واجملتمع ،واالعتماد يف ذلك على املعاجلة الفكرية والعلمية واالجتماعية ،خصوصا يف
أوساط الفئات الشابة.

اثلثا :النخب الفكرية والسياسية واألحزاب ومنظمات اجملتمع املدين:
-1

التأسيس لقواعد املنافسة السلمية الشريفة ،وجتنب الصراعات السياسية واجملتمعية املؤدية إىل
ضرب استقرار األوطان ،وجتنب وسائل التعبري املؤججة للصراعات الطائفية واملذهبية ،اليت
تنشر الكراهية وتزرع الفرقة والعداوة بني املسلمني.

-2

إنتاج األفكار والبدائل وتطويرها والتنافس على الربامج واملشاريع ،واملسامهة يف رفع املستوى
السياسي والفكري للجماهري ،وتشجيعهم على التعبري عن إرادهتم واملشاركة السياسية والتأثري
يف التحوالت يف بلداهنم وعلى املستوى الدويل مبختلف الوسائل السلمية املتاحة.

-3

التحلي ابلنزاهة واحرتام اإلرادة الشعبية ،وقبول النتائج الدميوقراطية وإشاعة ثقافة احلرية يف
صفوفها ،ورفض التحالفات االنتقامية العدمية ،ورفض مسايرة األنظمة الفاسدة والظاملة
ألغراض مصلحية ضيقة.

-4

إدانة التطرف بكل أنواعه ،سواء كان التطرف الليبريايل العلماين ،املصادم للمفاهيم األصيلة
للحرية والدميوقراطية وكذا للقيم احلضارية لألمة ،أم التطرف الديِن املصادم للفاهيم الصحيحة
لإلسالم واملهدد الستقرار األمة وأمنها وسيادهتا ،واعتبار كليهما ظاهرة غريبة وطارئة عن
حقيقة وطبيعة اجملتمعات املسلمة.

-5

السعي لتحقيق التوافق وتوسيع فرص التشاور ،وإبرام التحالفات اليت َتدم املصلحة العامة،
خصوصا أثناء األزمات والظروف الصعبة.

-6

مكافحة الفساد ومقاومة اهليمنة والتسلط ابلنصيحة وابلطرق السياسية واالجتماعية السلمية
املختلفة واملتاحة والصرب على ذلك.

-7

دفع األنظمة احلاكمة إىل قبول اإلصالح والتغيري بعرض املشاريع اجلادة واملدروسة لالنتقال
الدميوقراطي املتوافق عليه ،وإقناع احلكام ِبن الدميوقراطية ملصلحة اجلميع ،وتكاليفها أخف
بكثري على اجلميع من أمثان التسلط واهليمنة.

-8

توسيع شبكات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ورفع مستوى أدائها وتنويع
اختصاصاهتا كمؤسسات خادمة ملشاريع هنضة األمة املختلفة ،وفاعلة يف التدريب على
اإلجيابية ،ومؤثرة يف بناء قوة اجملتمعات وحتقيق التوازن والتكامل مع األنظمة احلاكمة.

-9

حتمل وسائل اإلعالم والتعبري مسؤولية قوهتا يف التأثري يف الرأي العام ويف تشكيل البِن
الفكرية والقيمية واألخالقية للجماهري ،واعتماد القواعد املهنية ،واملسامهة يف تطوير أذواق
واجتاهات اجملتمعات املسلمة مبا يتناسب مع قيمها وسيادهتا ومبا يرفع من مستوايت وعيها
ويصوهنا من الغفلة وقولبة العقول.

رابعا :احلركات اإلسالمية:
-1

أن تتحمل مسؤولية قوهتا وانتشارها وأتثريها وكوهنا القوة السياسية واالجتماعية الرئيسية يف
أغلب الدول العربية واإلسالمية.

-2

أن جتدد فكرها ومقارابهتا التنظيمية وأّناطها اإلدارية والقيادية والعالئقية مبا يتناسب مع
التحدايت اجلديدة اليت تواجهها على خمتلف األصعدة احمللية والدولية ويف خمتلف اجملاالت
السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.

-3

أن تعيد توزيع خمتلف وظائفها ،خصوصا ما يتعلق ابلتمييز الوظيفي بني الدعوي واحلزيب،
وأن تتجه حنو التخصص املؤسسي مبا يسمح هلا ابلرتكيز والتطوير واإلبداع ،وابلتشغيل التام
لطاقاهتا يف خمتلف التخصصات.

-4

أن تعتمد يف مواصلة رسالتها على الشباب ،بتأهيلهم ومتكينهم ألداء األدوار القيادية يف
مؤسساهتا ،ومبا يضمن التكامل القيادي السلس بني األجيال ،وأن تسعى لتقدمي الكفاءات
النسوية و دعمها للمسامهة يف هنضة األمة يف خمتلف اجملاالت.

-5

أن حترص على االرتباط الدائم ابجلماهري والقرب منهم والتواضع هلم ،وأن ُحتمل الناس
املشاركة يف خدمة مشروعها وأن توجههم وتدرِبم على اإلجيابية والفاعلية يف خمتلف
اجملاالت.

-6

أن تطور براجمها وأداءها مبا حيقق مصلحة الناس ،وأن تعرض بدائلها على أسس علمية
وواقعيةِ ،بساليب سهلة وعصرية تتناسب مع احتياجاهتم واهتماماهتم.

-7

أن تتحلى ابلصرب وأن تثبت على النهج السلمي وعلى مشروعها احلضاري ،وأن تواصل
كفاحها يف سبيل مشروعها مهما كانت العوائق.

-8

أن توحد صفوفها ،وتعاجل حاالت التشرذم اليت يعرفها بعضها ،وأن تنسق أعماهلا وفق الطرق
اإلدارية العصرية اليت حتقق التكامل والتعاون مبا يرفع حجم أتثريها وخيدم مشاريعها احلضارية
لصاحل أوطاهنا وأمتها.

-9

أن حترص على التوافق والعمل الوطِن املشرتك ،والتعاون مع خمتلف القوى الوطنية الشعبية
والرَسية ما أمكن ذلك ،يف إطار املصلحة العامة وما خيدم استقرار األوطان وحيفظ مبادئ
وقيم اجملتمع ويصون احلرايت وكرامة اإلنسان.

 -10أن تعطي األولوية لإلجناز القطري ،وأن حتقق التوازن بني الوالء للوطن واالنتماء إىل األمة،
وأن تطور آليات التنسيق العاملي بينها ،مبا خيدم أهدافها املشرتكة على أساس العلنية
والقانونية والشفافية والقواعد الدميوقراطية ومصلحة األوطان واألمة اإلسالمية.
خامسا :الشعوب العربية واإلسالمية:
-1

أن حيرصوا على التحقق مبا يلزم من االلتزامات العلمية والفكرية والرتبوية ،والسلوكيات
احلضارية ،املناسبة لعظمة الدين اإلسالمي.

-2

أن يسامهوا يف عملية التغيري ،وأن يكونوا شركاء يف اإلصالح ابملشاركة الفاعلة والدائمة يف
الشأن العام يف خمتلف اجملاالت ،التزاما بواجب النصيحة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
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أن يسامهوا يف تنمية أوطاهنم ابلعمل والكد والبذل على املستوى االقتصادي ويف خمتلف
اجملاالت التطوعية املنظمة عرب شبكات اجملتمع املدين املتنوعة.
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أن يقفوا مع احلق وأهله وأن يقاوموا الظلم والفساد واهليمنة والديكتاتورية ابلوسائل السلمية
اليت تنفع وال تضر وحتفظ استقرار وأمن األوطان.
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أن يبتعدوا عن َجاعات العنف والرتهيب اليت أضحت أدوات فتاكة لضرب اإلسالم وأهله،
وتتحكم فيها قوى الظلم واهليمنة والتسلط من داخل األمة ومن أعدائها.

-6

أن حيافظوا على أمن واستقرار األوطان اليت يعيشوا فيها كأقليات ،وأن يسهامهوا يف تطويرها
وازدهارها ،كمهاجرين أو الجئني أو مواطنني فيها ،وأن يعيشوا يف وائم ومودة مع أهلها ،وأن
يستفيدوا من التقدم العلمي واإلداري احلاصل فيها.
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أن يناصروا القضااي العادلة وأن يهتموا بشؤون بعضهم البعض ،وأن يتضامنوا ويتكاتفوا أثناء
الظروف الصعبة ،مهما تباعدت املسافات بينهم ،و مهما تعقدت واضطربت أوضاعهم

القطرية ،وأن تبقى قضية فلسطني واملسجد األقصى هي البوصلة وهي قضيتهم املركزية
اجلامعة.

