إعالن كوااللمبور
رؤية منتدى كوااللمبور لالنتقال الديموقراطي الناجح
الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد
فهذا إعالن إسطنبول الصادر عن منتدى كوااللمبور لفكر والحضارة وهو أحد مخرجات المؤتمر الرابع
للمنتدى الذي المنعقد في إسطنبول خالل الفترة من  ١٥-١٣أبريل نيسان من العام ٢٠١٨م .وكان
موضوعه االنتقال الديمقراطي األسس واآلليات .وقد حضره نخبة من المفكرين والمثقفين من أبناء األمة
من دول متعددة من العالم اإلسالمي وقدمت فيه عدة أوراق ودراسات ،وجرت حوارات ومداخالت قيمة
شكلت إضافة نوعية لألبحاث واألوراق المقدمة ،ويتضمن هذا اإلعالن خالصة لما توافق عليه
المؤتمرون وأعضاء المنتدى ويمثل الرؤية التي يتبناها المنتدى في عملية االنتقال الديمقراطي .وفيما يأتي
نص اإلعالن:
يؤمن أعضاء منتدى كوااللمبور بما يأتي:
 لقد كرم هللا اإلنسان وفضله بغض النظر عن دينه وجنسه ولونه ،فقد قال تعالى" ولقد كرمنا بني آدموحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال" فاإلنسان كل اإلنسان مكرم بإنسانيته.
 ومن مظاهر التكريم اإللهي لإلنسان ،ما منحه له من الحرية :حرية في اعتقاده ،وحرية في فكرهوحرية في قناعاته ،وحرية في اختياراته السياسية والقاعدة في ذلك قوله تعالى ":ال إكراه في الدين قد
تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها وهللا
سميع عليم"
 ومن أبرز الحريات التي تقرها القواعد ال كلية في النظام السياسي اإلسالمي :حرية اإلنسان في اختيارمن يحكمه ،وحقه في مراقبة أدائه ،ومحاسبته ،والمطالبة بعزله ،إن رآه غير صالح للحكم .فالسلطة
لألمة .وقد تجلى ذلك في صور متعددة من أشكال اختيار الحاكم في المرحلة الراشدة من الحكم اإلسالمي
والتي كانت مرجعيتها جميعا ً األمة.
 يؤمن أعضاء المنتدى بأن الديمقراطية القائمة على حق المواطنين في انتخاب من يحكمهم ،على قاعدةالغالبية ،ينبغي أن تكون الفلسفة الحاكمة للرؤية السياسية ،وهذا يجسد جوهر الشورى في المفهوم
اإلسالمي.
 إن الممارسة الديمقراطية الرشيدة أدعى لنزع فتيل التوترات وحقن دماء المجتمعات رضوخا ً لما تقررهاآلليات الديمقراطية ،كما أن انتفاءها يفاقم الصدامات وما يقع من انزالقات في بعض المجتمعات ال
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يحسب على الديمقراطية ،وعليه فإن أعضاء المنتدى يؤمنون من حيث المبدأ بالتداول السلمي للسلطة،
كون اختيار الغالبية هو الفيصل والحكم في تقرير من يحكم.
 يؤمن المنتدى بحاجة المجتمع المدني إلى التربية على مبدأ القانونية في العالقات داخل المجتمع وبينالمجتمع والدولة .فالدعوة إلى دولة القانون تتطلب احترام مكونات المجتمع المدني للقانون في كل أشكال
النشاط المدني .في انتخاب هيئاته القيادية ،واحترام مبدأ االنتخاب الديمقراطي النزيه ،والشفافية في
االنتخاب واتخاذ القرارات الديمقراطية .واحترام مبدأ التناوب والتداول على السلطة داخل المنظمات
والجمعيات ،واحترام المدة القانونية لوالية الهيئات القيادية داخل
مؤسساته .والشفافية في التصرف في األموال.
 يحض المنتدى على نشر وتنمية الوعي بالسلمية في العمل السياسي ونبذ العنف وتجريم استخدامه فيالمنافسة على السلطة بالقدر الذي يجعله خيارا ً شعبيا ً قادرا على إفشال كل محاوالت جر المجتمعات نحو
العنف أو إيقاعها في شراك اإلرهاب الذي يقضي على كل أشواقها التحررية ،ويبقيها رهن االستبداد.
 وفي ذات الوقت يرى المنتدى ضرورة العمل على إبعاد القوى العسكرية عن ساحة العمل السياسيوتحديد دور الجيوش في حماية البلدان وضمان حق الشعوب في حكم نفسها بإرادتها واختياراتها الحرة.
-

يدعو ال منتدى إلى االهتمام بتجارب االنتقال الديمقراطي في العالم ودراستها واالستفادة منها في

تخصيب مختلف البيئات وتهيئة المناخات والظروف المناسبة لالنتقال الديموقراطي الناجح ،وخصوصا ً
التجربة التركية والتونسية والماليزية وتجارب الدول األفريقية و في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب
شرق آسيا.
 يرى المنتدى أن تجربة الربيع العربي واحدة من اهم تجليات أشواق الشعوب العربية للحرية باعتبارهاالتجربة التي كشفت المقدار الكبير للحاجة إلى االنتقال الديموقراطي على أسس سليمة وميزان قوة
مناسب وعبر آليات صحيحة إذ أنه ليس ثمة خيار لمواجهة االستبداد إال باالتجاه نحو الديموقراطية التي
ظلت محل رفض الحكومات المتمسكة بالسلطة على حساب مصلحة األوطان والشعوب ،وعدم اهتمام
النخب التي تواطأت بشكل أو بآخر على تأجيل وإعاقة هذا االستحقاق.
 يدعو أعضاء المنتدى إلى العمل على تحويل االنتقال السلمي الديموقراطي للسلطة إلى وعي عاموثقافة مجتمعية وقناعات راسخة في أوساط الجماهير بعد أن ظلت لسنوات طويلة حبيسة النقاشات
النخبوية.
 يوصي المنتدى بالعمل على التواصل مع التيارات والقوى السياسية كافة من أجل تسوية الصراعاتالماضية وتحقيق العدالة االنتقالية بما يجبر الضرر ويعوض الضحايا الذين تعرضوا خالل فترات
االستبداد للتنكيل واالستبعاد السياسي.
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-

يؤكد المؤتمر على ضرورة إنجاز برنامج للمصالحة الشاملة الوطنية واإلقليمية والدولية ،وتحقيق

مصالحة تاريخية بين مكونات العمل السياسي داخل األقطار بمختلف اتجاهاتهم الفكرية ،والوصول إلى
التوافق الذي يقود إلى تعزيز مسيرة االنتقال الديموقراطي ويجعلها الخيار الوحيد للجميع ،وبالقدر الذي
يؤدي إلى تقوية الموقف الداخلي لألوطان بما يمكنه من إنجاز شراكة حضارية على المستوى الخارجي
وتحرير إرادته من حالة االستالب والتبعية.
-

يحث المؤتمر على أهمية دعم المجتمع المدني وتمكين المنظمات والجمعيات العاملة في هذا

المجال من تأهيل ومساندة الشعوب في الوصول إلى تمثل قيم الديموقراطية والدفاع عنها والمساهمة في
الرقابة على إنجاز انتقال ديموقراطي آمن في أقطارها.
 يؤكد المؤتمر على ضرورة إشراك الش باب والعنصر النسوي في الشأن العام وتمكينهم من المشاركةالفاعلة في االنتقال الديمقراطي والتحوالت والخيارات السياسية في مختلف البلدان.
 يؤكد المنتدى على إعطاء األولوية للجوانب التنموية واالقتصادية واإلصالحات السياسية ،والتخفف مناأليديولوجية في التنافس السيا سي قدر اإلمكان واالهتمام أكثر باإلجابة على أسئلة الجماهير وتحقيق
مطالبهم وتقديم الخدمات لهم أثناء االنتقال الديمقراطي ،وفي برامج وسياسات الحركات واألحزاب
وتكثيف العمل على تعزيز النهوض االقتصادي كشرط لالستقرار السياسي.
 يؤكد المنتدى على أهمية النقاشات العلمي ة الواسعة في المؤسسات التعليمية واألكاديمية والبحثيةتستهدف استنبات نظرية سياسية تتجاوز الموروث االستبدادي وتصحح المفاهيم القديمة التي أجابت عن
أسئلة عصرها ،وتعيد االعتبار للقيم اإلسالمية الداعمة لحرية وكرامة اإلنسان والمؤسسة للعدالة والحكم
الرشيد.
 ويرى ال قائمون على المنتدى ،أن االنتقال الديمقراطي الناجح ،هو الذي يوصل إلى انتقال السلطة،وتداولها سلمياً ،بين مختلف فئات المجتمع الحزبية والسياسية ،وبدون إراقة دماء ،وال انقالبات عسكرية،
وال تدخل للقوى العسكرية واألمنية في الحكم .وفي إطار من التعددية والشفافية والنزاهة وقبول اآلخر.
وعليه فإن المنتدى يدعو إلى ما يأتي:
أوال :المؤسسات السياسية الرسمية:
 مراجعة نظم الحكم والتخلي عن الحكم الددكتاتوري واالسدتبدادي والتحدول نحدو الحكدم الدديمقراطي القدائمعلى االنتخاب.
 تبني فكرة االنتقال الديمقراطي والسلمي للسلطة ،واحترام رأي الغالبية. تعزيددز الثقددة بالشددعوب والنخددب االجتماعيددة والفكريددة والثقافيددة والسياسددة ،ومؤسسددات المجتمددع المدددني،والعمل على بناء جسور الثقة مع المجتمعات.
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 إشراك النخب المجتمعية والسياسية والفكرية ،في الحوار حول سبل اإلنتقال الديمقراطي السلمي. إدخال الفكر والديمقراطي والثقافة الديمقراطية في المناهج التعليمية المدرسية والجامعية.ثانيا :العلماء والدعاة:
 ضرورة االنتهاء من الخالف الشرعي حول الديمقراطية وتبنيها نظاما ً للحكم يتالءم ويتواءم مع الشدورىمن حيث الغايات وجوهر الفكرة.
 دعوة األنظمة السياسية للتخلي عن الظلم والدكتاتورية ،وعدم قمع الشعوب ،والعودة عن مواجهدة الربيدعالعربي
 مراجعة الخطاب الفكري والدعوي بما يؤكد أهميدة الديمقراطيدة ،واالنتقدال الدديمقراطي السدلمي للسدلطة،واالنتصار للشعوب في مواجهة قمع السلطة ،والدولة العميقة.
 عقد ال دراسات الشرعية السياسية المتعلقدة بالعمليدة الديمقراطيدة واالنتقدال الدديمقراطي السدلمي والتأصديلالشرعي لذلك
ثالثا :النخب الفكرية والسياسية واألحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
-

تأهيل المجتمع المدني بما يمكنه من اإلسهام في القيام بدوره في عملية االنتقال الديمقراطي ،إذ
ال يمكن لفصيل أو تنظيم أن يحقق هذا االنتقال ما لم يسنده مجتمع مدني فعال ومفيد ،كما يؤكد
على ضرورة تجسير العالقة مع النخب وردم الهوة بينها وبين الكيانات السياسية الفاعلة في قلب
المجتمع وتجاوز التقاطعات الفكرية.

 يوجه المنتدى األحزاب والحركات السياسية إلى ضرورة احترام قواعد العمل السياسي فيممارستها الداخلية وفي مشاركاتها في الشأن العام ،حاكمة أو معارضة ،كما يؤكد على ضرورة
تجسيد الممارسة الديموقراطية في األطر الداخلية للكيانات السياسية وتحقيق التداول في مواقعها
القيادية ،وكسر احتكار اتخاذ القرار داخلها بما يؤدي إلى إشراك كل المنتمين لها في صناعة
التوجهات السياسية
 العمل على تعميم ونشر ثقافة االنتقال الديمقراطي في بنى األحزاب والحركات السياسية وثقافتهاالداخلية.
 الحرص على التعاون مع الجهات المتجاوبة في مواقع السلطة باتجاه استعادة الحكم الديمقراطي،والعودة إلى نتائج الربيع العربي ،وتعزيزها ،والوقوف في وجه الظلم واالستبداد.
 اعتبار ما يجري من انقالب على الربيع العربي ،حدثا ً غير نهائي ،وقابل للتغيّر في ضوء واقعاألمة ،وحسب فهمنا لسنن التداول التاريخي والزمني.

4

رابعا :الحركات اإلسالمية:
 ضرورة مراجعة الحركات اإلسالمية لمشروعها السياسي والفكري والتنظيمي مراجعة شاملةلكل الجوانب والمجاالت.
 إعالن تبني الديمقراطية منهجا ً في الحكم يجسد الشورى روحا ً ونصاً ،وإعالن القبول باآلخر،والتزام االنتقال الديمقراطي للحكم ،والتداول السلمي للسلطة .والتأكيد على عدم استثمار
الديمقراطية ،واالنتقال الديمقراطي ،سلما ً للوصول إلى السلطة ،ثم التخلي عن ذلك
 تبني االنتقال الديمقراطي للقيادة داخل الحركات اإلسالمية والعمل على تحديد عدد دوراتالقيادة ،في النظم األساسية للحركات.
 تقييم تجارب الحكم للحركات اإلسالمية بما فيها مدى اإللتزام بالديمقراطية واالنتقال الديمقراطيللسلطة .وتعديل السلبيات والمؤاخذات ،والعمل على تالفيها في المستقبل.
 مراجعة مواقف الحركات اإلسالمية من التعايش مع اآلخرين ،وغير المسلمين على وجهالخصوص ،وتبني الفكر القائم على ذلك ،كونه أحد أهم المقدمات ،للقبول باالنتقال الديمقراطي
للسلطة.
خامسا :الشعوب العربية واإلسالمية:
 ضرورة التمسك بالديمقراطية والحكم الديمقراطي واالنتقال الديمقراطي خيارا ً للشعوب ،تسعىلتحقيقه مهما ارتفعت األثمان ،واعتماد رد الشعب التركي على االنقالبيين نموذجا ً يحتذى في هذا
الباب.
 اليقين بأن الكلمة النهائية للشعوب ،مهما طغى وتجبر الظالمون ،وأن ال يدفعها ما يجري إلىتنكب الطريق والتخلي عن الحلم الديمقراطي  ،وإنما التمسك بحقوقها وعدم اليأس من تحقيق نتائج
الربيع العربي.
 التمسك بالحرية الفكرية والحرية السياسية ،ومنها التأكيد على حقها في اختيار الحاكم ومراقبتهومحاسبته.
 ضرورة اإلفادة من التجربتين التركية والماليزية ،بما يتالءم مع ظرف كل بلد ومجتمع ،باتجاهتعزيز دور المجتمع المدني ،وترسيخ الفعل الديمقراطي واالنتخابي ،وحق االختيار ،كما جرى
في االنتخابات التركية والماليزية األخيرة.
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