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توطئة

مــن	رحمــة	اللــه	تعــاىل	بعبــاده	أن	أرســل	إليهــم	برســل	يوحــي	إليهــم	مــن	من	الرســاالت	

مــا	يهدونهــم	بــه	إىل	الحــّق،	ويبيّنــون	لهــم	ســبل	الســعادة	يف	الدنيــا	واآلخــرة،		وكلـّـا	تقــادم	

العهــد	برســالة،	فطالهــا	مــن	النــاس	نســيان	أو	خفــوت	أو	تحريــف	تداركهــم	برســالة	أخــرى	

تذكّــر	النســيان،	وتصّحــح	التحريــف،	وفــد	تضيــف	مــا	يســتجيب	لتطــّورات	الحيــاة	اإلنســانية	

بـُـوُه	 ــًة	رَُّســولَُها	كَذَّ 	َمــا	َجــاَء	أُمَّ 	أَرَْســلَْنا	رُُســلََنا	تـَـْرَٰى	كُلَّ بالهــدي	الــذي	يناســبها	قــال	تعاىل:ثـُـمَّ

ــون/((44(	 ــوَن		)املؤمن 	يُْؤِمُن ــْوٍم	الَّ ــًدا	لَِّق ــَث	فَبُْع ــْم	أََحاِدي ــا	َوَجَعلَْناُه ــم	بَْعًض ــا	بَْعَضُه فَأَتْبَْعَن

ــه	 ــه	علي ــى	الل ــى	ص ــو	املصطف ــاء	ه ــم	األنبي ــون	خات ــه	أن	يك ــة	الل ــاءت	حكم ــم	ش ث

ــا	كان	 ــد	ك ــي	جدي ــاد	بوح ــن	ه ــة	م ــد	للبرشي ــده،	ومل	يع ــي	بع ــع	الوح ــلّم،	فانقط وس

ــات	 ــدى	يف	منقلب ــاس	س ــرك	الن ــه	لي ــاىل	برحمت ــه	تع ــن	الل ــن	مل	يك ــل،	ولك ــن	قب ــر	م األم

ــد	 ــم	ق ــّي	الخات ــن	النب ــاد	وإن	يك ــدي	وإرش ــّددة	دون	ه ــاة	املتج ــاءات	الحي ــور	وابت العص

ــف،	 ــر	وال	تحري ــه	تغي ــه	يف	عين ــاىل	ال	يطال ــه	تع ــظ	الل ــا	بحف ــا	محفوظ ــم	كتاب ــرك	فيه ت

وســّنة	مبيّنــة	عاصمــة	لــه	مــن	التحريــف	بالتأويــل	مــع	كونــه	محفــوظ	العــن،	إالّ	

أّن	اإلنســان	عرضــة	يف	خضــّم	االبتــاء	ألن	يغفــل	أو	ينــى	أو	يفــر	فيحتــاج	إىل	تذكــر	

ــاج	 ــره	كّل	يحت ــو	يف	أك ــه	ه ــإّن	هدي ــا	ف ــاب	وإن	كان	محفوظ ــب،	والكت ــاد	وتصوي وإرش

ــكان. ــان	وامل ــر	الزم ــاة	املتجــّددة	ع ــل	الحي ــكّل	تفاصي ــك	ال ــه	ذل ــاد	يســتوعب	ب إىل	اجته

وكــا	كانــت	رحمــة	اللــه	بالنــاس	متمثّلة	يف	تجــّدد	النبوات	قبــل	البعثــة	املحمدية	جاءت	

هــذه	الرحمــة	بعــد	ختــم	النبــوة	متمثلــة	يف	تكليــف	العلــاء	بــأن	يكونــوا	الهــداة	املرشــدين	

لإلنســانية،	يرشحــون	مــا	أُشــكل،	ويذكّــرون	مبــا	طالتــه	الغفلــة،	ويصّححــون	مــا	تضطــرب	فيه	

األفهــام،	ويفّصلــون	عــى	مســتجّدات	األحــداث	يف	جزئياتهــا	مــا	جــاء	بــه	الوحــي	يف	كلّياتــه،	

يــِن	َولِيُنــِذُرواْ	قَْوَمُهْم	 ُهــواْ	يِف	الدِّ ْنُهــْم	طَآئَِفــٌة	لِّيَتََفقَّ 	ِفرْقـَـٍة	مِّ فقــال	تعــاىل«:	»فَلـَـْوالَ	نََفــَر	ِمــن	كُلِّ

إَِذا	رََجُعــواْ	إِلَيِْهــْم	لََعلَُّهــْم	يَْحــَذُروَن	»	)	التوبــة/122(،	فكانــوا	بهــذه	املهّمــة	التــي	كُلّفــوا	بهــا	

كالورثــة	لألنبيــاء	يف	البيــان	والتذكــر	والتصحيــح	قبل	توقـّـف	الوحي	عن	النــزول،	وهو	مقتىض	
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قوله	صى	الله	عليه	وسلم:«	إّن	العلاء	ورثة	األنبياء«	)أخرجه	الرمذي	يف	كتاب	العلم(.وقد	

متثّل	املسلمون	هذا	املعنى	القرآين	املحّدد	لدور	العلاء	يف	إرشاد	األّمة،	

فتصــّدى	العلــاء	للقيــام	بــه،	وقبلــت	منهــم	األّمــة	ذلك،	وهيّــأت	لهــم	أســبابه،	ورفعتهم	

إىل	املقــام	الــذي	يكــون	منــه	النصــح	مقبــوال،	والتوجيــه	مطاعــا،	واالجتهــاد	معمــوال	بــه	يف	

ــرّواد	 ــدين،	وال ــداة	املرش ــامي	اله ــخ	اإلس ــة	التاري ــاء	طيل ــذا	كان	العل ــاة.	وهك إدارة	الحي

ــره	 ــه،	ويعظــم	أث ــزداد	أهميت ــن،	والناصحــن	املوّجهــن.	وقــد	كان	دورهــم	هــذا	ت املجتهدي

ــديد	 ــاء	ش ــي،	أو	ابت ــزو	خارج ــة،	أو	غ ــن	داخلي ــن	ف ــدائد،	م ــَة	الش ــزب	األّم ــا	تح حين

ــز	الســبل،	والهــدي	إىل	أقــوم	 ــة	بعلائهــا	يف	متيي ــوذ	األّم ــذ	تل مبســتجّدات	األحــداث،	فحينئ

ــاة.	 ــات	الحي ــة	تحّدي ــادي	ملواجه ــاء	االجته ــاع	عــن	النفــس،	واإلفت ــة	للدف املســالك،	والتعبئ

ــة	التــي	عرضــت	للمســلمن	 ــة	الفتن عــى	هــذا	النحــو	تصــّدى	الحســن	البــري	لغواي

بتوّســع	رقعــة	اإلســام،	وانفتــاح	أبــواب	الدنيــا	لهــم،	وتصــّدى	األمئـّـة	املجتهــدون	أبــو	حنيفــة	

ومالــك	والشــافعي	وابــن	حنبــل	وجعفــر	الصــادق	وغرهــم	ملســتجّدات	الحيــاة	ملـّـا	متــّددت	

ــث	البخــاري	 ــة	الحدي ــدت،	وتصــّدى	أمئّ ــة	وتعّق ــاة	االجتاعي ــة	وتشــّعبت	ســيل	الحي الدول

ومســلم	وغرهــا	لتمييــز	الحــّق	مــن	الباطــل	فيــا	نســب	للنبــي	صــى	اللــه	عليــه	وســلم	

ــم	والعمــل	والجهــاد،	وهكــذا	كان	 ــار	بالعل ــة	لغــزو	التت ــن	تيمي مــن	الحديــث،	وتصــّدى	اب

العلــاء	يف	كّل	عــر	يقومــون	بالــدور	الــذي	كلّفهــم	بــه	اللــه	تعــاىل	لهدايــة	األّمــة	يف	الرخــاء	

ــم. ــي	الكري ــم	النب ــاء	كــا	وصفه ــة	األنبي ــك	ورث ــوا	بذل ــر،	فكان والشــّدة،	ويف	العــر	والي

وإذا	كانــت	رســالة	العلــاء	قامئــة	يف	كّل	زمــان،	ومســؤوليتهم	يف	إرشــاد	األّمــة	مســؤولية	

دامئــة	فــإّن	علــاء	هــذا	الزمــن	قائم	يف	حّقهــم	أن	يقومــوا	بدورهــم	يف	هداية	األّمــة	إىل	الخر،	

تصحيحــا	ملــا	اختــّل	مــن	مفاهيمهــا،	واســتنهاضا	إلرادتهــا	يف	التعمــر،	وإعانتهــا	عــى	مواجهــة	

التحّديــات،	بــل	لعــّل	هــذا	الواجــب	هــو	اليــوم	أثقــل	منــه	يف	أّي	وقــت	مــىض،	وذلــك	بالنظــر	

ــك	 ــا؛	ولذل ــرّض	له ــي	تتع ــاءات	الت ــرة	االبت ــة،	وك ــا	األّم ــي	تواجهه ــات	الت إىل	شــّدة	التحّدي

تداعــى	ثلـّـة	مــن	علــاء	العــر	لتأســيس	هــذا	االتحــاد	»	االتحــاد	العاملــي	لعلاء	املســلمن«	

ــاد, ــة	واإلرش ــغ	والهداي ــالة	التبلي ــدة	رس ــالتهم	الخال ــام	برس ــى	القي ــا	ع ــم	عون ــون	له ليك
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الفكرة والتأسيس

إّن	مــا	تتعــرّض	لــه	األّمــة	اإلســامية	منــذ	بعــض	الزمــن	مــن	التحّديــات	الخارجيــة،	ومــا	

يصيبهــا	مــن	األمــراض	الداخليــة،	لعلـّـه	مل	يكــن	لــه	نظــر	طيلــة	تاريخهــا،	فهــي	عرضــة	لغــزو	

ثقــايف	وعســكري	واقتصــادي،	وهــي	عرضــة	لتشــتّت	ســيايس	جعلهــا	أقطــارا	كثــرا	مــا	تكــون	

متدابــرة،	وهــي	مصابــة	يف	كثــر	مــن	القضايــا	األساســية	بخلــل	يف	الفهــم	انحــرف	بهــا	عــن	

مقتضيــات	النصــوص	املؤّسســة	قرآنــا	وســّنة،	وكان	نتيجــة	ذلــك	كلّــه	تخلّفــا	حضاريــا	جعــل	

موقعهــا	يف	ســلّم	األمــم	يف	الدرجــات	الدنيــا	منه،	تتّبع	وال	تبدع،	وتســتهلك	وال	تنتــج،		ويُحكم	

عليهــا	وال	تحكــم،	والحــال	أن	اللــه	تعــاىل	جعلهــا	خــر	أّمــة	أُخرجــت	للنــاس	كــا	قــال	تعــاىل:	

ــِه	َولَْو	 ــٍة	أُْخرَِجــْت	لِلنَّاِس	تَأُْمــُروَن	ِبالَْمْعــُروِف	َوتَْنَهْوَن	َعــِن	الُْمنَكِر	َوتُْؤِمُنوَن	ِباللَـّ كُنتـُـْم	َخــْرَ	أُمَّ

ْنُهــُم	الُْمْؤِمُنــوَن	َوأَكَْرُُهُم	الَْفاِســُقوَن		)آل	عمــران:110(،	 آَمــَن	أَْهــُل	الِْكتـَـاِب	لـَـَكاَن	َخــْرًا	لَُّهم	مِّ

ــًة	َوَســطًا	لِّتَُكونُوا	 لـِـَك	َجَعلَْناكُْم	أُمَّ وكلّفهــا	بــأن	تكــون	شــاهدة	عى	النــاس	كــا	قــال	تعاىل:وَكََذٰ

ُشــَهَداَء	َعــَى	النَّــاِس	َويَُكــوَن	الرَُّســوُل	َعلَيُْكــْم	َشــِهيًدا	َوَمــا	َجَعلَْنــا	الِْقبْلَــَة	الَِّتــي	كُنــَت	َعلَيَْهــا	

	َعــَى	الَِّذيــَن	 	َعِقبَيْــِه	َوإِن	كَانـَـْت	لََكِبــرًَة	إاِلَّ ــن	يَنَقلِــُب	َعــَىٰ 	لَِنْعلـَـَم	َمــن	يَتَِّبــُع	الرَُّســوَل	ِممَّ إاِلَّ

	)البقــرة:/143(			 ــَه	ِبالنَّــاِس	لـَـرَُءوٌف	رَِّحيــٌمَّ 	اللَـّ ــُه	لِيُِضيــَع	إِميَانَُكــْم	إِنَّ ــُه	َوَمــا	كَاَن	اللَـّ َهــَدى	اللَـّ

ــه	 ــون	علي ــي	أن	تك ــا	ينبغ ــه	مل ــة	يف	مخالفت ــه	األّم ــذي	علي ــع	ال ــذا	الوض ــد	كان	ه لق

دينــا	مــن	عــارة	األرض	والشــهادة	عــى	النــاس	مبعــث	شــكاة	مــن	الذيــن	يحملــون	هّمهــا	

ــرادا	وجاعــات	النتشــالها	مــن	الوهــدة	 ــون	الجهــد	أف ــوا	يبذل ويستشــعرون	رســالتها،	وكان

ــة	 ــود	التصحيحي ــة	والجه ــركات	اإلصاحي ــك	الح ــبيل	ذل ــت	يف	س ــا،	وتأّسس ــي	فيه ــي	ه الت

ــك	الحــركات	 ــون	بســهم	يف	تل ــة	يرضب ــم	خاّص ــاء	منه ــن.	وكان	العل ــن	املاضي ــة	القرن طيل

وتلــك	الجهــود،	ويســهمون	يف	ذلــك	بنصيــب	مقــّدر	مــن	العطــاء،	ورمبــا	كان	مــا	مييّزهــم	

ــق	 ــن	منطل ــك	م ــون	بذل ــم	يقوم ــة	أنّه ــه	يف	اســتنهاض	األّم ــا	يســهمون	ب ــن	غرهــم	في ع

مســؤوليتهم	الدينيــة	العلميــة،	إذ	ملـّـا	كانــت	األّمــة	إســامية	فدافعهــا	إىل	النهضــة	هــو	دافــع	

ــاء	وهــم	 ــإّن	العل ــة،	وإذن	ف ــدة	والرشيع ــم	الصحيحــة	يف	العقي ــاء	املفاهي ــن	تلق ــي	م دين
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القيّمــون	عــى	هــذه	املفاهيــم	بتفعيلهــا	يف	النفــوس	وبتصحيــح	مــا	اختــّل	منهــا	مطلــوب	

منهــم	دينــا	أن	يتعّهــدوا	األّمــة	باإلصــاح	وأن	يوقظوهــا	إذا	غفــت،	ويســتنهضوها	إذا	أخلدت	

إىل	األرض،	وهــذا	هــو	مدلــول	قولــه	صــى	اللــه	عليــه	وســلّم	»العلــاء	ورثــة	األنبيــاء«

غــر	أّن	الجهــود	التــي	كان	يبذلهــا	العلــاء	يف	هــذا	الســياق	كانــت	يف	الغالــب	جهــودا	

فرديــة	أو	جهــود	مجموعــات	محــدودة	منهــم،	ومل	تنتظــم	هــذه	الجهــود	يف	منظمــة	جامعــة	

ــد	الجهــود،	وتواجــه	 ــّم	التعــاون،	وتتوّح ــاء،	ويف	إطارهــا	يت ــر	مــن	العل تضــّم	العــدد	الكب

التحّديــات	مبــا	يامئهــا	مــن	القــّوة،	غــر	أّن	هــذه	الفكــرة		ظلـّـت	تخامــر	كثــرا	ممــن	يحملــون	

هــذا	الهــّم،	وظــّل	يفــي	بهــا	بعضهم	إىل	بعــض،	ولكّنهــا	كانت	تصطــدم		بالواقــع	املرير	الذي	

يعيشــه	املســلمون،	والصعوبــات	التــي	تعــرض	تحقيقهــا	يف	هــذا	الواقــع،	فكانــت	تنشــط	يف	

الضائــر	حينــا	بفعــل	استشــعار	أهّميتهــا،	ولكّنهــا	تخبــو	أحيانــا	ملــا	يعرضهــا	مــن	العراقيــل.

ــور	يوســف	القرضــاوي،	 ومــن	أكــر	مــن	كان	يحمــل	هــّم	هــذه	الفكــرة	الشــيخ	الدكت

فقــد	كان	يستشــعر	رضورة	انتظــام	العلــاء	يف	منظمــة	جامعــة	منــذ	وقــت	مبّكــر	مــن	حياتــه	

العلميــة،	وظلـّـت	تــراوده	باســتمرار،	وجعلــت	تقــوى	يف	نفســه	مبــا	يقــف	عليه	مــن	تدهور	يف	

أوضــاع	املســلمن،	ومــن	خلــل	يف	مفاهيمهــم	الدينيــة،	ومــن	تخلـّـف	يف	أوضاعهــم	الحضاريــة،	

حتــى	انتقلــت	الفكــرة	مــن	هّم	شــاغل	إىل	عــزم	دافع،	فــرشع	يف	إجــراءات	التنفيــذ	يف	الواقع.

قــام	الدكتــور	الشــيخ	القرضــاوي	مبراســلة	عــدد	كبــر	مــن	العلــاء	يف	مختلــف	

عاملــي	 اتحــاد	 تأســيس	 فكــرة	 عليهــم	 يطــرح	 	، اإلســامية	 وغــر	 اإلســامية	 األقطــار	

لعلــاء	املســلمن،	ويبــّن	أهميتهــا،	ويــرشح	رضورتهــا،	ويعــّدد	فوائدهــا	مــن	أجــل	

ــدوا	 ــاء،	وأب ــن	العل ــّدر	م ــدد	مق ــا	ع ــّا	اســتجاب	له ــا،	فل ــد	له ــا،	وجمــع	التأيي ــاع	به اإلقن

موافقتهــم	عليهــا،	واســتعدادهم	لانخــراط	فيهــا،	رشع	يف	خطــوات	التنفيــذ	الفعــل.

تأّسســت	يف	بدايــة	العرشيــة	األوىل	بعــد	األلفــن	ميــادي	لجنــة	قانونيــة	علميــة،	

وكلّفــت	بإعــداد	مــرشوع	متكامــل	لتأســيس	منظّمــة	عامليــة	تحمــل	اســم	»	االتحــاد	

ــذي	 ــي	ال ــاق	العلم ــّد	امليث ــيخ	يع ــك	كان	الش ــوازاة	ذل ــلمن«،	ويف	م ــاء	املس ــي	لعل العامل

ــت	 ــاء	وق ــذا	وذاك،	وج ــل	ه ــّا	اكتم ــة،	فل ــذه	املنظّم ــاء	إىل	ه ــون	االنت ــه	يك ــى	أساس ع

ــة	 ــذه	املنظّم ــرّا	له ــيكون	مق ــذي	س ــكان	ال ــة	امل ــت	صعوب ــيس	اعرض ــن	التأس ــان	ع اإلع
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العلائيــة	الجديــدة،	وبعــد	البحــث	مل	يتيــّر	أن	يكــون	مقــرّا	قانونيــا	لهــا	إال	مدينــة	

ــع	 ــور	جم ــدن	بحض ــة	لن ــييس	يف	مدين ــر	التأس ــد	إذن	املؤمت ــدة،	فعق ــة	إيرلن ــن	يف	دول دبل

كبــر	مــن	العلــاء	توافــدوا	مــن	مختلــف	األقطــار	اإلســامية	وغــر	اإلســامة،	وذلــك	

ــة ــة	املبارك ــت	مســرة	هــذه	املنظم ــة	انطلق ــن	مثّ ــنة	2004.وم ــن	س ــهر	أغســطس	م يف	ش

ال�سيخ القر�ساوي يعّد لتاأ�سي�س االحتاد



12



13

	

ــا	 ــامية	للقضاي ــه	اإلس ــح	رؤيت ــاق(	يوض ــاد	)ميث ــون	لاتح ــاء	أن	يك ــس	األمن 	رأى	مجل

الكــرى،	وموقفــه	منهــا،	ليكــون	هــو	األســاس	واملحــور	الــذي	ينضــم	إليــه	املنضمــون	

مــرشوع	 دراســة	 عــى	 ســنة	 مــن	 أكــر	 خــال	 االتحــاد	 عكــف	 وقــد	 	، عليــه	 بنــاء	

ميثاقــه	الــذي	أعــّده	الشــيخ	الدكتــور	يوســف	القرضــاوي	مــن	خــال	)لجنــة	الفتــوى	

والدراســات(	واملكتــب	التنفيــذي	ومجلــس	األمنــاء،	وبعــد	التشــاور	مــع	عــدد	كبــر	

مــن	العلــاء،	قُــّدم	امليثــاق	للموافقــة	عليــه	مــع	أمــل	أن	يكــون	منطلقــاً	نحــو	فقــه	

إســامي	أصيــل	ومعــارص،	وأن	يســاهم	يف	تســديد	الفكــر	اإلســامي	املعــارص	ليحافــظ	

ــل: ــا	ي ــاق	م ــذا	امليث ــارص	ه ــّم	عن ــارات.	وأه ــكار	والحض ــوار	األف ــد	يف	ح ــى	دوره	الرائ ع

ــق	 ــاس	إىل	الح ــوة	الن ــل	دع ــانية	تحم ــالة	إنس ــدة،	و	رس ــة	عقي ــام:		أم ــة	اإلس 1-	أم

والخــر	و	املثــل	العليــا	التــي	عــّر	عنهــا	القــرآن	ب	)	األمــر	باملعــروف	والنهــي	عــن	

ــا	واحــد		 ــة	ســواء	،	ربه ــى	كلم ــراف	ع ــاس	و	األع ــع	كّل	األجن ــة	،	تجم ــة	عامليّ ــر	(،	أم املنك

ــوى	. ــّر	و	التق ــى	ال ــاون	ع ــول	و	تتع ــى	األص ــع	ع ــد	تجتم ــا	واح ــد	وكتابه ــولها	واح ورس

العبــادة	 يســتحق	 ال	 أي	 اللّــه«	 إالّ	 إلــه	 »ال	 أن	 نشــهد	 بالتوحيــد	 اإلميــان	 	-2

إيّــاك	نســتعن	»	وهــو	 ايّــاك	نعبــد		و	 غــره	و	ال	يســتحق	كّل	الخضــوع	االّ	هــو	»	

الجــال	 و	 بالكــال	 املتفــرد	 هــو	 و	 بالحــّب	 األفئــدة	 إليــه	 تتجــه	 الــذي	 وحــده	

أن	 و	 املطــاف،	 نهايــة	 ليــس	 املــوت	 أن	 نؤمــن	 	: اآلخــر	 باليــوم	 اإلميــان	 	-3

اإلنســان	خلــق	للخلــود،	و	إمنــا	نقلــه	املــوت	مــن	دار	االبتــاء	إىل	دار	الجــزاء،	فاليــوم	

يذهــب	 و	 	، املوازيــن	 تنصــب	 و	 الدواويــن	 تنــرش	 اآلخــرة	 وغــدا	حســاب،	يف	 عمــل	

)املؤمنــون/115(	 لََميِّتُــوَن	 َذٰلِــَك	 بَْعــَد	 إِنَُّكــم	 	 ثُــمَّ تعــاىل:	 قــال	 مســتقره،	 إىل	 كل	

4-	اإلميــان	بالرســل	جميعــا:	نؤمــن	بــأن	اللّــه	ببالــغ	حكمتــه	وواســع	رحمتــه	ال	

يحاســب	الّنــاس	و	ال	يعاقبهــم	إالّ	بعــد	أن	يقيــم	الحّجــة	عليهــم	بإرســال	رســول	مــن	عنــده.		

ميثاق االتحاد
3
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	َعلَيَْها	َواَل	تـَـِزُر	َواِزرٌَة	 ـَـا	يَِضــلُّ 	فَِإمنَّ ـَـا	يَْهتَِدي	لَِنْفِســِه	َوَمــن	َضلَّ ــِن	اْهتـَـَدٰى	فَِإمنَّ قــال	تعــاىل	:مَّ

ِبــَن	َحتَّــٰى	نَبَْعــَث	رَُســوًل)اإلرساء/15(،	نؤمن	بالرســل	جميعا،	ونؤمن	 ِوْزَر	أُْخــَرٰى	َوَمــا	كُنَّــا	ُمَعذِّ

بــأّن	الرســول	الخاتــم	الــذي	ال	رســول	بعــده	هــو	محمــد	بــن	عبــد	الله	صــى	الله	عليه	وســلّم.	

ــه	ســبحانه،	 ــه	تعــاىل	خلــق	املكلفــن	ليقومــوا	بحــق	عبادت ــادات:	تؤمــن	أن	اللّ 5-	العب

ــم	 ــه	تعظي ــد	من ــا	قص ــمل	كّل	م ــل	تش ــعائري	ب ــب	الش ــى	الجان ــادة	ع ــر	العب وال	تقت

ــه	. ــق	بأخاق ــه	و	التخل ــراده	و	الشــعور	مبراقبت ــق	م ــه	و	تحقي ــل	رضــاه	بطاعت ــق	وني الخال

فائقــة	 عنايــة	 باألخــاق	 عنــي	 قــد	 اإلســام	 بــأن	 نؤمــن	 	: األخــاق	 مــكارم	 	-6

ــٍق	 	ُخلُ ــَىٰ ــَك	لََع ــال:	َوإِنَّ ــلم		فق ــه	و	س ــه	علي ــدح	رســول	صــّى	اللّ ــاىل	م ــه	تع ــى	إن	اللّ حت

شــعائر	 إىل	 التعبديــة	 الشــعائر	 تحويــل	 العبــادة	 غايــة	 	 وجعــل	 )القلــم/4(،	 َعِظيــٍم	

العبــادات	مثراتهــا	األخاقيّــة	والعمليّــة	فــا	فائــدة	 التعامــل،	وإذا	مل	تــؤت	هــذه	 يف	

منهــا	فالحديــث	يقــول	»	رّب	قائــم	ليــس	لــه	مــن	قيامــه	إالّ	الســهر	و	رّب	صائــم	

ليــس	لــه	مــن	صيامــه	إالّ	الجــوع	»	)أخرجــه	ابــن	ماجة/بــاب	مــا	جــاء	يف	الغيبــة(

7-	وحــدة	األمــة	اإلســاميّة	:	نؤمن	بأّن	املؤمنن	إخوة،	جمعتهــم	العقيدة	الواحدة	والقبلة	

الواحــدة	و	اإلميــان	بكتــاب	واحد	و	رســول	واحــد،	ونؤمن	بــأن	االختاف	مــرشوع		إذا	اجتهدنا	

بــأن	نجعلــه	ثــراء	عــى	قاعــدة	»	نتعــاون	فيــا	اتفقنــا	عليــه	و	نتحــاور	فيــا	اختلفنــا	فيــه	»..

8-	املصــادر	املعصومــة:	نؤمــن	أن		املصــدر	األول		لعقيــدة		اإلســام	و	رشيعتــه	وأخاقــه	

ــم،	وال	ميكــن		فهمــه	فهــا	صحيحــا	إال	 ــره	هــو	القــرآن	الكري و	قيمــه	و	مفاهيمــه	و	معاي

باملصــدر	الثــاين	الــذي	هــو	الســنة،	ســواء	كانــت	قوليــة	أو	عمليــة،	ثــم	إن	مصــادر	الترشيــع	

األخــرى	كاإلجــاع	و	القيــاس	و	العقــل	و	االســتصحاب	و	االستحســان	والعــرف	و	رشع	مــن	

ــن	األساســين	القــرآن	والســنة. ــا	مــن	خــال	املصدري ــا	واالســتصحاب	تكتســب	حجيّته قبلن

ــه	 ــي	اللّ ــي	وح ــاميّة	ه ــة	اإلس ــن	أن	الرشيع ــاد:	نؤم ــه	و	االجته ــة	و	الفق 9-		الرشيع

الــذي	يتمثــل	يف	القــرآن	الكريــم	و	يف	صحيــح		الســنة	النبويــة	و	أن	الفقــه	اإلســامي	

ــكام	 ــتنباط	األح ــنة	و	اس ــرآن	و	الس ــم	الق ــد	يف	فه ــذي	اجته ــلم	ال ــل	املس ــل	العق ــو	عم ه

العمليــة	منهــا	فالرشيعــة	و	حــي	ربــاين	،	و	الفقــه	عمــل	إنســاين.	واالجتهــاد	مفتــوح	
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ملــن	اســتجمع	الــرشوط	كالعلــم	باللّغــة	والفقــه	أصولــه	و	مقاصــده	و	علــوم	الزمــان	

10-	اإلســام	و	الوســطية	التكامليــة:	نؤمــن	مبنهــج	الوســطية	اإليجابيّــة	التــي	تقــوم	

عــى	التــوازن	و	االعتــدال	يف	النظــرة	ألمــور	الديــن	دون	غلــو	و	ال	تفريــط،	و	نؤمــن	

ــة	 ــة	،	ماديّ ــة	و	عملي ــاالت:	اعتقادي ــايب	يف	كل	املج ــوازن	اإليج ــل	الت ــي		متث ــطية	الت بالوس

ــوازن	. ــوى	مت ــان	س ــط	و	إنس ــع	مراب ــل	مجتم ــن	أج ــة،		م ــة	و	اجتاعي ــة،	فرديّ ومعنويّ

11-	اإلســام	و	اإلنســان:	اإلنســان	يف	نظــر	اإلســام	مخلــوق	مكــرم	قال	تعــاىل:	َولََقــْد	كَرَّْمَنا	

ْن	َخلَْقَنا	 مَّ 	كَِثرٍ	مِّ لَْناُهْم	َعــَىٰ َن	الطَّيِّبَاِت	َوفَضَّ بَِنــي	آَدَم	َوَحَملَْناُهــْم	يِف	الـْـَرِّ	َوالْبَْحــِر	َوَرزَقَْناُهم	مِّ

تَْفِضيــًا	)اإلرساء/70(/	و	هــو	مســتخلف	يف	األرض	مهيــأ	للقيــام	بهــذه	املهمة	بالعقــل	والحريّة	

اإلرادة	و	الكرامــة،	نهــاه	اللــه	عــن	اإلتبــاع	و		التقليــد	و	دعــاه	إىل	االجتهــاد	والنظــر،	وأوجــب	

عليــه	طلــب	العلــم	و	حثـّـه	عــى	األخــذ	باألســباب	يف	إدارة	الكون	وحياتــه	الخاصــة	و	العامة	.

12-	اإلســام	و	املــرأة:	نؤمــن	بــأن	اإلســام	يكــرم	املــرأة	باعتبارهــا	إنســانا	و	هــي	مكلفــة	

متامــا	كالرجــل	لهــا	حقوقهــا		و	عليهــا	واجباتهــا	.

ــزواج	الرشعــي	 ــع	وأن	ال ــر	اإلســام	أن	األرسة	أســاس	للمجتم 13-اإلســام	و	األرسة:	يعت

الفطــري	املعــروف	يف	أهــل	الديانــات	هو	أســاس	األرسة	و	هــو	الطريق	الوحيــد	لتكوينها.حث	

اإلســام	عــى	الــزواج	و	يــّر	أســبابه،	وأقــام	العاقــة	الزوجية	عــى	املــودة	والســكينة	و	تبادل	

الحقــوق	والواجبــات	وجعــل	الطــاق	آخــر	الحلــول	ملعالجــة	الخافــات	إذا	مل	ينفــع	النصــح	و	

التحكيــم	بــن	الرشيكــن،	ويقيــم	العاقــة	بــن	األبويــن	واألوالد	عــى	وجــوب	الرعايــة	الكاملة	

ــّوة. ــّر	مــن	جانــب	البن ــّوة	ووجــوب	اإلحســان	وال ــا	مــن	جانــب	األب ــا	وأدبيّ ــا	وعاطفي مادي

14-	اإلســام	و	املجتمــع:		نؤمــن	بــأن	اإلســام	يقيــم	املجتمــع	عــى	أوارص	اإلخــاء	

ــروف	يف	 ــم	باملع ــظ	حقوقه ــة	و	حف ــات	الضعيف ــى	بالفئ ــد	اعتن ــه	،	فق ــن	أبنائ ــدة	ب والوح

األجــور	العادلــة،	والضانــات	الواقيــة		وأقــر	اإلســام	حقــا	معلومــا	للمســكن	وابــن	الســبيل	

ــا.		 ــراء	مــن	املســلمن	وكل	مــن	ســاكنهم	مواطن ــرد	إىل	الفق ــاء	ل ــم	يؤخــذ	مــن	األغني واليتي

15-	اإلســام	و	االقتصــاد	:	عالــج	اإلســام	املشــاكل	املعــارصة	للنشــاط	االقتصــادي	وهــي	

الحاجــة	و	الوفــرة	و	اإلنتــاج	و	التوزيــع		وذلــك	بــأن	بــّن	أن	الفقــر	ليــس		قــدر	اإلنســان	،	

فحثــه	عــى	العمــل	وطلــب	الــرزق	،	وحثــه	عــى	اكتشــاف	خفايــا	األرض	املســّخرة	و	بــّن	أن	

إيثــار	اآلخــرة	و	موطنــه	القلــب	ال	يعنــي	الزهــد	يف	الدنيــا		وانقطــاع	امللــك.	
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16-	اإلســام	والعقوبــات:	نؤمــن	كذلــك	أن	الرشيعــة	اإلســامية	جــاءت	لتنظيــم	أصــول	

العاقــة	بــن	اإلنســان	وربــه	وبينــه	وبــن	نفســه،	وبينــه	وبــن	أرستــه	وبينــه	وبــن	مجتمعــه	

،	وبــن	أمتــه	الكــرى	وبــن	البرشيــة	جمعــاء	ففــي	هــذه	الرشيعــة	الرحبــة	جــزء	منهــا	فقــط	

ينظــم	عاقــة	الجرميــة	والوقايــة	منهــا	وهــو	الفقــه	الجــزايئ	الــذي	يشــمل	الحــدود	والقصــاص	

...	وقــد	رســخ	يف	الذهــن	لألســف	عنــد	الكثــر	أن	تطبيــق	الرشيعــة	املــراد	منــه	هــذا	الجانــب	

والحقيقــة	أن	تطبيــق	هــذه	الحــدود	ال	بــد	لهــا	مــن	منــاخ	مائــم	وذلــك	بتطبيــق	الرشيعــة	

كلهــا.

17-	اإلســام	والحكــم:	نــرى	أن	الدولــة	مدنيــة	مرجعيتهــا	اإلســام	وهــي	تقــوم	أساســا	

ــارس	 ــة	مت ــا،		والحكوم ــه	املذاهــب	كله ــر	أجمعــت	علي ــّة،	وهــو	أم ــار	حــر	لألم عــى	اختي

واجباتهــا	تحــت	رقابــة	األمــة	ومحاســبتها	وهــي	تســتفيد	مــا	وصلــت	إليــه	البرشيــة	مــن	

ــرد	إىل	 ــم	الف ــدى	الحاك ــع	ل ــت	تجم ــي	كان ــلطة	الت ــع	الس ــة	إىل	توزي ــارب	طويل ــال	تج خ

ــن	 ــة	م ــه	البرشي ــت	إلي ــا	اتجه ــرى	أن	م ــة	ن ــة	وقضائي ــة	وتنفيذي ــاث	ترشيعي ــلطات	ث س

إشــاعة	الحريــات	السياســية	وإجــازة	املعارضــة	املدنيــة	واإلعــام	واالنتخابــات	الحــرة	كســب	

ــه.	 إنســاين	ينبغــي	االســتفادة	من

لنفســه	 مجاهــد	 حياتــه:	 امتــداد	 عــى	 مجاهــد	 املســلم	 والجهــاد:	 اإلســام	 	-18

وشــيطانه	ومجاهــد	للــرش	والفســاد	مــن	حولــه،	مجاهــد	بلســانه	وقلمــه	يف	تبليــغ	

ــن	 ــاع	ع ــو	الدف ــبابه	وه ــال	يجــب	بوجــود	أس ــا.	إن	القت ــا	مقات ــس	دامئ ــه	لي ــه	ولكن دعوت

الحرمــات	ويف	حــال	نقــض	العهــود	واملواثيــق.	واإلســام	يدعــو	إىل	الســام	ويرحــب	

تحكمــه	 اإلســام	 يف	 والجهــاد	 املســلمن،	 تحيــة	 تعــد	 الســام	 كلمــة	 إن	 حتــى	 بــه	

ــة. ــا	يســمى	األرض	املحروق ــع	م ــل	وال	يتب ــن	يقات ــل	إال	م ــز	قت ــا	يجي ــة	ف ــات	صارم أخاقي

19-	اإلســام	واإلرهــاب:	نؤمــن	بــأن	اإلســام	ديــن	الرحمــة	والرفــق	قــال	تعــاىل:	

ِّلَْعالَِمــَن	)األنبيــاء/107(	واإلســام	ال	يقــّر	العنــف	يف	القــول	 	رَْحَمــًة	لل َوَمــا	أَرَْســلَْناَك	إاِلَّ

فقــط،		 القتــال	 وأثنــاء	 املحــارب	 العــدو	 مــع	 إال	 العنــف	 يقبــل	 وال	 الفعــل،	 يف	 وال	

فتوفــر	األمــن	لــكل	النــاس	مــن	مقاصــد	الرشيعــة	األساســية	ولهــذا	شــّدد	اإلســام	

العقــاب.	 أقــى	 يســتحق	 مقرفهــا	 وجعــل	 الطريــق	 وقطــع	 الحرابــة	 جرميــة	 عــى	
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ــاء،	 ــا	األرض	بالس ــل	فيه ــامية	تتص ــارة	اإلس ــن	أن	الحض ــارة:	نؤم ــام	والحض 20-	اإلس
ــل	 ــان	العاق ــود	اإلنس ــا	جه ــرك	فيه ــانية	وتش ــاين	اإلنس ــة	باملع ــم	الرباني ــا	القي ــط	فيه وترتب

الســوي	مــع	قيــم	الوحــي	املتجهــة	إىل	الخــر	والعــدل	والحريــة	والحكمــة	لتحقيــق	ســعادة	

ــا	واآلخــرة. اإلنســان	يف	الدني

21-	اإلســام	واإلصــاح:		نؤمــن	أن	اإلصــاح	جهــد	يبــدأ	بإصــاح	الفرد	نفســه	مــن	الداخل	

وتحويــل	منابــع	القــوة:		التوحيــد	والعبــادة	إىل	محــرّكات	اإلصاح	واســتخاف	اللــه	يف		األرض،	

وذلك	بالعمل	عى	التوافق	والتعايش	وإشــاعة	قيم	الشــورى	والحرية			والتداول	الســلمي	عى	

الســلطة	يف	اإلصــاح	الســيايس	والثقــايف،	وحســن	توزيــع	الروة	ونــرش	قيمة	العمــل	يف	اإلصاح	

االقتصــادي،	وتحويــل	عهودنــا	مــع	اللــه	ومــع	النــاس	إىل	حبــال	واثقــة	يف	اإلصــاح	االجتاعي.

غرنــا،	 مــع	 بالحــوار	 دينيــا	 مأمــورون	 بأننــا	 نؤمــن	 	: والحــوار	 اإلســام	 	-22

التعــاون	 لــرضورة	 الحقيقــة	 عــن	 البحــث	 يريــد	 مــادام	 لنــا	 مخالــف	 كل	 ومــع	

والســام	 األمــن	 عــى	 والتعــاون	 املاديــة	 املنافــع	 لتبــادل	 الشــعوب	 بــن	 والتعايــش	

العامليــن	وســامة	الكــون	والبيئــة	وقيــم	الحــق	والعــدل	والحريــة	وكرامــة	اإلنســان.

23-	اإلســام	والعاقــة	مــع	غــر	املســلمن:	نؤمــن	بــأّن	أســاس	العاقــة	مــع	غــر	

ــّر	 ــاء	الســام	فهــي	عاقــة	ال ــارصة،	أمــا	أثن ــوالء	واملن ــع	ال ــاء	الحــرب	هــي	من املســلمن	أثن

ــه	 ــن	غــر	دين ــوا	عــى	دي ــو	كان ــاس	جميعــا	ول ــان	مــن	املســلم	للّن والقســط	وهــا	مطلوب

مــا	مل	يقفــوا	يف	وجهــه	ومينعــوا	حريتــه،	ويضطهــدوا	أهلــه.	وألهــل	الكتــاب	عنــد	املســلمن	

منزلــة	خاصــة	يف	املعاملــة	والترشيــع،	واإلســام	يقبــل	كل	عقــود	املواطنــة	التــي	تجعــل	أي	

إنســان	غــر	مســلم	يدخــل	يف	مجتمــع	املســلمن	ويحــرم	دينهــم	ويطبــق	قوانينهــم	العامــة.

24-	اإلســام	والغــرب:	اإلســام	رســالة	عامليّــة	جــاءت	لــكل	الّنــاس	فــإن	مل	يتفقــوا	يف	ديــن	

ســاوي	واحــد	فإنّهــم	موحــدون		يف	األصل	اإلنســاين	و	متجهــون	إىل		النهاية	الواحــدة	وتفرض	

عليهــم	مســرة	الحيــاة		التعــارف	و	التعــاون	مــن	أجل	تحقيق	أســس	التعايش:	األمــن	و	الرزق	

و	طــّي	جــوالت	الحــروب	املفضيــة	إىل	تدمــر	العــامل	فلســنا	أعــداء	للغــرب	و	ال	خطــرا	عــى	

حضارتــه	وكــا	كانــت	حضارتنــا	تقــود	العــامل	يومــا	فأفــادت	الــرشق	و	الغــرب،	فالغــرب	اليــوم	

مطلــوب	منــه	أن	يعــرف	أن	الــذي	أوصــل	اإلنســانية	إىل	مــا	هــي	عليــه	هــو	جهــد	تراكمــي		

ــاميّة ــارة	اإلس ــا	الحض ــارات	ومنه ــه	كل	الحض ــاهمت	في ــرشي	س ــّور		الب ــّي	و	التط يف	الرق
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4

الرؤية والرسالة واألهداف

إّن	لاتّحاد	رؤية	انطلق	منها	ورسالة	يؤّديها	وأهدافا	يسعى	إىل	تحقيقها:	

أوال ـ الرؤية

“	االتحاد	مرجعية	أساسية	يف	تحقيق	املرشوع	الحضاري	لألمة	اإلسامية”

ــاء	يف	األمــة	 مــن	خــال	فكــرة	تأســيس	االتحــاد	كمنظمــة	تعمــل	عــى	ملّ	شــمل	العل

ــا	الحضــاري	نســتطيع	أن	 ــق	مرشوعه ــا	وتحقي ــادي	يف	نهضته ــل	دورهــم	الري ــادة	تفعي وإع

ــي	رســمها	االتحــاد	لنفســه. ــة	الت ــم	هــذه	الرؤي نفه

فالرؤيــة	هــي	إذن	وليــدة	فكــرة	التأســيس	نفســها	وإجابــة	شــبه	مبــارشة	عــن	

مرجعيــة	 يصبــح	 أن	 إىل	 االتحــاد	 هــذا	 أو	 املنظمــة	 هــذه	 تتحــول	 كيــف	 الســؤال:	

ويف	 دورهــا	 يف	 أساســية	 ولكنهــا	 األمــة	 يف	 األخــرى	 املرجعيــات	 مــن	 عــدد	 ضمــن	

حجــم	مســاهمتها	يف	تحقيــق	املــرشوع	الحضــاري	الــذي	تطمــح	إليــه	أمــة	اإلســام.

لــن	كانــت	هــذه	الرؤيــة	حــارضة	منــذ	التأســيس	إال	أّن	إقرارهــا	بصفــة	رســمية	

ــاد	 ــخ	واالتح ــك	التاري ــذ	ذل ــنة	2010،	ومن ــطنبول	س ــة	باس ــة	الثالث ــة	العام ــّم	يف	الجمعي ت

ــات	 ــل	والصعوب ــم	كل	العراقي ــة	برغ ــع	األم ــدة	يف	واق ــة	مجس ــذه	الرؤي ــح	ه ــل	لتصب يعم

التــي	يتعــرض	لهــا	والتــي	ازدادت	حــّدة	بعدمــا	ســّمي	بثــورات	الربيــع	العــريب	التــي	

صــف	 إىل	 وانحــاز	 مســتقلة،	 شــعبية	 كمنظمــة	 رؤيتــه	 وفــق	 االتحــاد	 فيهــا	 وقــف	

ــوا	كل	 ــورات	ووظف ــذه	الث ــد	ه ــوا	ض ــن	وقف ــتبدين	الذي ــكام	املس ــارض	الح ــعوب	وع الش

ــة	 ــاق	والحري ــة	يف	االنعت ــن	أجــل	إخادهــا	والراجــع	عــن	مكتســباتها	ممثل ــم	م إمكانياته

يف	اختيــار	الحاكــم	ومــرشوع	الحكــم،	وانتخــاب	كل	مؤسســات	الدولــة	العليــا	بــكل	

حريــة	وشــفافية.وألجل	هــذا	تعــرض	االتحــاد	إىل	حمــات	تشــويه	واســتهداف	لرمــوزه	

ــة	بشــكل	أفضــل	 ــق	هــذه	الرؤي ــى	تحقي ــلبا	ع ــر	س ــون	أثّ ــد	يك ــا	ق ــه	م ــكاره	وأعال وأف

ــال	 ــن	خ ــاه	م ــذا	االتج ــة	يف	ه ــواطا	محرم ــاد	أش ــق	االتح ــك	حق ــن	ذل ــم	م ــن	بالرغ ولك
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توســع	دائــرة	أعضائــه	رشقــا	وغربــا	واتســاع	دوائــر	فعلهــم	وتأثرهــم	يف	أوطانهــم.	

 ثانيا ـ الرسالة

“تشخيص	مشكات	األمة	وتقديم	الحلول	لها	ولقضاياها	من	خال	إطار	مؤسيس	يكون	

لعلاء	األمة	فيه	دورهم	الريادي”

لقــد	تــم	إقــرار	هــذه	الرســالة	بصفــة	رســمية	يف	نفــس	الجمعيــة	العامــة	التــي	أفــرزت	

الرؤيــة	)دورة	اســطنبول	2010(،	وانطلــق	االتحــاد	يف	تنزيلهــا	مــن	خــال	مؤسســاته	

ممثلــة	يف	مجلــس	األمنــاء	واملكتــب	التنفيــذي	واألمانــة	العامــة	واللجــان	التابعــة	لهــا	

ــن	 ــامية	م ــة	اإلس ــا	األم ــكات	قضاي ــوع	مش ــدد	وتن ــب	تع ــت	حس ــددت	وتنوع ــي	تع والت

لجــان	ذات	طابــع	علمــي	لرفــع	التحــدي	العلمــي	واملعــريف	مثــل	لجنــة	التعريــف	باإلســام	

ولجنــة	الفقــه	واإلفتــاء	ولجنــة	تكويــن	وإعــداد	العلــاء،	ولجــان	ذات	طابــع	إجــرايئ	

ــدس	 ــة	الق ــل	لجن ــة	مث ــي	تعيشــها	األم ــة	الت ــات	الحارق ــا	والتحدي ــة	بالقضاي ــل	مرتبط عم

وفلســطن	ولجنــة	القضايــا	واألقليــات	اإلســامية	ولجنــة	األرسة،	كــا	اهتــم	االتحــاد	

ــام	 ــذه	امله ــق	ه ــل	تحقي ــن	أج ــية	م ــدة	أساس ــو	عم ــذي	ه ــادي	وال ــدار	امل ــق	االقت بتحقي

ــنوات	 ــاين	س ــرور	مث ــد	م ــتثار.	وبع ــف	واالس ــة	الوق ــّون	لجن ــورة	فك ــان	املذك ــة	للج املوكل

مــن	إقــرار	هــذه	الرســالة	وبالرغــم	مــن	العراقيــل	الكبــرة	التــي	وضعــت	أمــام	االتحــاد	يف	

ــي	رســمت. ــدم	يف	إنجــاز	الرســالة	الت ــن	التق ــدر	م ــه	ميكــن	تســجيل	ق ــالته	فإن ــل	رس تنزي

صورة لميثاق االتحاد
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ثالثا ـ األهداف 

رسم	االتحاد	لنفسه	أهدافا	أعلنها	عند	التأسيس،	ويف	هيئاته	العمومية	وظّل	يطّور	تلك	

األهداف	ويضعها	يف	آفاقها	االسراتيجية.

1 ـ االهداف التأسيسية

االهداف	التأسيسية	هي	األهداف	التي	وردت	يف	النظام	األسايس	والتي	أسس	االتحاد	

من	أجل	تحقيقها.	وهي	التالية:	

أ	ـ	الحفاظ	عى	الهوية	االسامية	لألمة	لتبقى	دامئا	أمة	وسطا	شهيدة	عى	الناس،	آمرة	

باملعروف	،	ناهية	عن	املنكر.

		مواجهــة	التيــارات	الهدامــة	والدعــوات	املعاديــة	لإلســام	داخليــة	كانــت	أو	خارجية	 بـ	

بنــرش	الفكــر	االســامي	الوســطى	وتوســيع	نطــاق	الفقــه	يف	الدين	وتيســر	تعليمــه	وتعلمه.

ج	ـ		مواجهــة	الغلــو	يف	الديــن	واالنحــراف	يف	تأويــل	نصوصــه	مبــا	متليــه	وســطية	االســام	

وســاحته	وشــموله	:	عقيــدة	ورشيعــة	وعبــادة	ومعاملــة	وفكــرا	وســلوكا،	وكذلــك	مواجهــة	

مظاهــر	التفريــط	يف	القيــم	واألخاقيــات	االســامية.

ــام	 ــة	األمــة	للقي ــة	لتهيئ ــة	والجاعي ــروح	االســامية	يف	الشــخصية	الفردي ــة	ال د	ـ		تقوي

بدورهــا	العبــادي،	ورســالتها	يف	عــارة	األرض	وأداء	واجبــات	االســتخاف	والشــهود	الحضــاري	

عــى	النــاس	بحيــث	تكــون	مثــرة	تدينهــا	عمــا	نافعــا،	وخلقــا	قوميــا،	ورشــدا	يف	الفكــر	وســموا	

يف	األخــاق،	وتكــون	أســوة	حســنة	للنــاس	كافــة.

	تثبيــت	قواعــد	العمــل	لتطبيــق	القيــم	واألحــكام	اإلســامية،	من	خــال	االجتهادات	 	هــــ	

املعــارصة	املعتــرة	التــي	تصــدر	مــن	جهــات	موثقــة	أو	مــن	علــاء	مشــهود	لهــم	بالكفايــة	

ــد	 ــكان،	وتأكي ــان	وم ــكل	زم ــة	االســام	ل ــق	صاحي ــك	ســبيا	اىل	تحقي ــار	ذل ــة،	باعتب واألمان

قــدرة	أحــكام	رشيعتــه	وقواعدهــا	عــى	تلبيــة	الحاجــات	الجديــدة	واألوضــاع	املتطــورة	يف	

حيــاء	األفــراد	واألرس	واملجتمعــات.

و	ـ	توحيــد	قــوى	األمــة	مبختلــف	مذاهبهــا	واتجاهاتهــا،	وتوحيــد	جهــود	العلــاء	

ــا	واحــدا.			 ــات	صف ــة	الكــرى	لتواجــه	التحدي ــا	األم ــة،	يف	قضاي ــة	والعلمي ــم	الفكري ومواقفه
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 2 - األهداف االسرتاتيجية

أ	-	املســاهمة	الرياديــة	يف	حــل	مشــاكل	األمــة،	وجمعهــا	عــى	مصالحهــا	العامــة،	

واجهــاض	املشــاريع	املعاديــة	للوصــول	اىل	األمــة	الوســط،	رحمــة،	وصاحــا	واصاحــا،	وعــدال،	

وتعمــرا.	

بـــ	ـ	جعــل	االتحــاد	مرجعيــة	شــعبية	حقيقيــة	لجاهــر	األمــة	يف	مختلف	القضايــا	وذلك	

بتكويــن	لجــان	للحكــاء	والتــي	مــن	خالهــا	يتــم	معالجــة	القضايــا	واألزمــات	التــي	تعيشــها	

بعــض	املجتمعــات	املســلمة	)	قضيــة	فلســيطن	–	باكســتان-	افغانســتان	–	الصومــال	...(	

توعيــة	وتفقيــه	األمــة	مــن	خــال	تكويــن	مجالــس	لكبــار	علــاء	االتحــاد	ومكتــب	 ج	-	

للفتــوى	واالســتفادة	مــن	الكــوادر	الشــبابية	املوهوبــة	لتوطــن	علــاء	املســتقبل.

	االرتقــاء	بالبحــث	العلمــي	والدراســات	اإلســامية	والندوات	واملؤمترات	وإنشــاء	مراكز	 دـ	

علميــة	أكادمييــة	وتكويــن	كــوادر	مــن	النخــب	اإلســامية	ذات	ثقافــة	متميــزة،	ووعــي	متميــز	

 ثلة من قيادات االتحاد في منصة الجمعية العمومية
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جعــل	االتحــاد	مرجعيــة	أساســية	للحــوار	مــع	جميــع	األطــراف	الدوليــة	الرســمية	 هـ	-	

والشــعبية	والديانــات	املختلفــة	مبــا	فيهــا	الديانــات	الرشقيــة	.

تطويــر	االتحــاد	اداريــا	وفنيــا	بحيــث	تكــون	جميــع	اعالــه	قامئــة	عــى	املؤسســية،		 	و	-	

ــا	االتحــاد.	 ــي	يعمــل	مــن	خاله ــب	الت ــع	املكات ــة	العامــة	و	جمي ــا	الرئاســة	واالمان مبــا	فيه

ز	-		االرتقاء	باألقليات	االسامية،	والدفاع	عن	حقوقهم	بالحكمة			

ح	-	تحقيق	االكتفاء	الذايت	ماليا

  مشهد ألحد اجتماعات الجمعية العمومية 
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5
هيكلة االتحاد

ــن	 ــدد	م ــه	وتتح ــم	أعال ــات	تنظ ــاكل	واملؤسس ــن	الهي ــدد	م ــن	ع ــاد	م ــكل	االتح يتش

ــذي	 ــايس	ال ــام	األس ــا	يف	النظ ــوص	عليه ــاكل	منص ــذه	الهي ــه،	وه ــؤوليات	داخل ــا	املس خاله

تأســس	عــى	ضوئــه	وقــد	أجريــت	عــى	عــدد	منهــا	بعــض	التحويــرات	يف	الجمعيــة	العامــة	يف	

دورتهــا	الثالثــة	ســنة	2010	وفيــا	يــل	هــذه	الهيــاكل	مرتبــة	حســب	األدوار	واملســؤوليات:

1 ـ الجمعية العمومية

تتكــون	الجمعيــة	العموميــة	مــن	األعضــاء	املؤسســن	)الذيــن	حــرضوا	الجمعيــة	العامــة	

التأسيســية	(	وكل	عضــو	قبلــت	عضويتــه	وفقــا	لائحــة	املنظمــة	لشــؤون	العضويــة.	وتعتــر	

الجمعيــة	العموميــة	أعــى	ســلطة	يف	االتحــاد	ومــا	يصــدر	عنهــا	مــن	خطــط	وقــرارات	تكــون	

ــا	 ــة	مدته ــع	يف	دوري ــاد.	وتجتم ــاكل	األخــرى	املســرة	لاتح ــكل	املؤسســات	والهي ــة	ل ملزم

أربــع	ســنوات	كــا	ميكــن	اجتاعهــا	اســتثنائيا	بنــاء	عــى	طلــب	مــن	رئيــس	االتحــاد	أو	ثلــث	

األعضــاء،	ويكــون	اجتــاع	الجمعيــة	عامــة	صحيحــا	وقانونيــا	بحضــور	األغلبيــة	املطلقــة،		ويف	

حالــة	عــدم	اكتــال	النصــاب	يؤجــل	االجتــاع	ليــوم	واحــد	ثــم	ينعقــد	صحيحــا	بعــد	ذلــك	

مبــن	حــرض.

2 - مجلس األمناء

يتكــون	مجلــس	األمنــاء	مــن	خمســن	عضــوا	كحــد	أقــى	يضــاف	إليهــم	رئيــس	االتحــاد	

ونوابــه،	يُنتخــب	ثاثــون	منهــم	بشــكل	رسي	ومبــارش	مــن	قبــل	الجمعيــة	العموميــة	

ــس	 ــل	رئي ــن	قب ــاء	أو	م ــن	األعض ــر	م ــة	أو	أك ــل	خمس ــن	قب ــابق	م ــيح	س ــى	ترش ــاء	ع بن

االتحــاد.	ثــم	يجتمــع	هــؤالء	ويختــارون	عــددا	ال	يزيــد	عــن	عرشيــن	عضــوا	آخــر.	ويعتــر	

ــؤول	 ــو	املس ــن	وه ــن	عموميت ــن	جمعيت ــاد	ب ــا	لاتح ــلطة	العلي ــو	الس ــاء	ه ــس	األمن مجل

األول	عــى	تنزيــل	وتطبيــق	مــا	تقــرره	الجمعيــة	العامــة.	ويعقــد	مجلــس	األمنــاء	اجتاعــا	

مــرة	يف	الســنة	ويجــوز	دعوتــه	اســتثنائيا	مــن	رئيــس	االتحــاد	أو	مــن	ثلثــي	أعضائــه.
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ينتخــب	مجلــس	األمنــاء	ملــّدة	أربــع	ســنوات	قابلــة	للتجديــد،	وال	يجــوز	الرشــح	لعضويتــه	

ــار	 ــا	يخت ــاد.	ك ــح	يف	االتح ــة	املرش ــخ	عضوي ــن	تاري ــل	م ــى	األق ــنتن	ع ــي	س ــد	م إال	بع

مجلــس	األمنــاء	مــن	بــن	أعضائــه	يف	جلســته	األوىل	أمينــا	عامــا	لاتحــاد	وأمينــا	للصنــدوق.

العلماء يصطفون النتخاب مجلس األمناء

احتساب األصوات في انتخاب مجلس األمناء
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3 - رئيس االتحاد 

ــذي	 ــات	كافــة	وهــو	ال ــوين	أمــام	كل	الجهــات	والهيئ ــل	القان رئيــس	االتحــاد	هــو	املمث

ــكل	 ــب	بش ــذي،	ينتخ ــب	التنفي ــك	املكت ــاء	وكذل ــس	األمن ــة	ومجل ــة	العام ــرأس	الجمعي ي

ــد.	 ــة	للتجدي ــنوات	قابل ــع	س ــدة	أرب ــة	مل ــة	العام ــاء	الجمعي ــل	أعض ــن	قب ــارش	م رّسي	مب

كــا	تختــار	الجمعيــة	العامــة	نوابــا	للرئيــس	بنــاء	عــى	ترشــيح	مــن	الرئيــس	نفســه.

الشيخ	العامة	الدكتور	يوسف	القرضاوي	رئيس	االتحاد
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 4 - املكتب التنفيذي

يتكــون	املكتــب	التنفيــذي	من	رئيس	االتحــاد	ونوابه	واألمن	العام	وأمــن	الصندوق	وعدد	

مــن	األعضــاء	ال	يقــل	عــن	ثاثــة	وال	يزيد	عن	خمســة	يتم	اختيارهــم	من	قبل	مجلــس	األمناء.

احدى	دورات	املكتب	التنفيذي	لاتحاد

ــه	 ــن	ل ــا	ميك ــهر	ك ــتة	أش ــرة	كل	س ــدوري	م ــه	ال ــذي	اجتاع ــب	التنفي ــد	املكت يعق

عقــد	اجتــاع	اســتثنايئ	كلــا	دعــت	الــرضورة	لذلــك	بدعــوة	مــن	رئيــس	االتحــاد	أو	

األمــن	العــام.	ويختــص	املكتــب	التنفيــذي	مبتابعــة	تنفيــذ	قــرارات	مجلــس	األمنــاء	

والجمعيــة	العامــة	كــا	يعــرض	تقريــرا	مفصــا	عــن	نشــاطاته	يف	كل	دورة	ملجلــس	األمنــاء.

*

عّوض	الحقا	مبؤسسة	اآلمانة	العامة*
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5 - األمانةالعامة

ــن	ال	 ــاعدون	الذي ــاء	املس ــه	األمن ــام	ومع ــن	الع ــها	األم ــاد	يرأس ــة	لاتح ــة	العام األمان

يزيــد	عددهــم	عــى	ثاثــة	ورؤســاء	لجــان	وعــدد	مــن	املوظفــن	اإلداريــن	يكــون	مقرهــا	

ــة	 ــة	العام ــوم	األمان ــاء.	تق ــس	األمن ــدده	مجل ــكان	يح ــاد	أو	يف	أي	م ــيس	لاتح ــر	الرئي باملق

ــذي	ورئاســة	االتحــاد	 ــب	التنفي ــاء	واملكت ــس	األمن ــة	ومجل ــة	العام ــرارات	الجمعي ــذ	ق بتنفي

كــا	لهــا	اقــراح	خطــط	عمــل	ومشــاريع	عــى	مؤسســات	االتحــاد	مــن	جمعيــة	عامــة	إىل	

ــؤول	األول	 ــو	املس ــام	ه ــن	الع ــة.كا	أن	األم ــذي	إىل	رئاس ــب	تنفي ــاء	إىل	مكت ــس	األمن مجل

عــن	إعــداد	اجتاعــات	الجمعيــة	العامــة	ومجلــس	األمنــاء	وإعــداد	جــداول	أعالهــا	وهــو	

املتحــدث	باســم	االتحــاد.	تديــر	األمانــة	العامــة	العمــل	اليومــي	لاتحــاد	وتصــدر	البيانــات	

واإلعانــات	املتعلقــة	بأوضــاع	املســلمن	حيثــا	كانــوا	باســم	رئيــس	االتحــاد	واألمــن	العــام.

	

	احدى	جلسات	مجلس	االمناء



28

6 - اللجان واملراكز

ينشــئ	االتحــاد	عــددا	غــر	محــّدد	مــن	اللجــان	واملراكــز	املختّصــة	يف	شــتى	املجــاالت	

يف	دوائــر	اهتامــه	بصفــة	دامئــة	أو	مؤقتــة،	ويكــون	مرجــع	نظرهــا	األمانــة	العاّمــة.

أ.د. علي محي الدين القره 
داغي األمين العام الحالي

أ.د. محمد سليم العوا 
االمين العام 2004-2010
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الهيكل العام لالتحاد
	

طرأ تغير جزئي على هذا الهيكل ال حقا



30

6

دوائر اهتمام االتحاد

بنــاء	عــى	األهــداف	التــي	رســمها	االتحــاد	لنفســه	ويســعى	إىل	تحقيقهــا	فإنــه	حــّدد	دوائــر	

ــل: ــا	ي ــو	م ــى	نح ــك	ع ــر	وذل ــك	الدوائ ــا	يف	تل ــام	به ــه	القي ــي	علي ــاّم	الت ــه	وامله اهتام

أوال ـ املرجعية العلمية لألمة اإلسالمية  

ــه	 ــة	مبــارشة	يف	أي	مجــال،	ولكن ــة،	أو	تنفيذي ــة،	أو	إغاثي االتحــاد	ليــس	مؤسســة	دعوي

ــد	الفكــر	ويصّحــح	املفاهيــم	ويتصــّدى	للتحّديــات	والشــبه	 مجمــع	لعلــاء	األمــة	يرشِّ

ويجتهــد	يف	مســتجّدات	القضايــا	ويســدد	الســلوك،	ليكــون	بذلــك	املرجعيــة	العلميــة	

لألمــة	ميارســها	مــن	خــال	مؤمتــرات	ونــدوات	وبحــوث	ونرشيــات	وبيانــات	وفتــاوى	

ــد	 ــة	مــن	خــال	عدي ــة	العلمي ــق	هــذه	املرجعي ومواقــف.	وقــد	عمــل	االتحــاد	عــى	تحقي

املهــام	التــي	قــام	بهــا	منــذ	تأسيســه	ســنة	2004،	ومتثلــت	باألخــّص	يف	أربــع	وهــي:	

1 ـ التأهيل القيادي العلاميئ

مــن	أوىل	املهــام	الكبــرة	التــي	اجتهــد	االتحــاد	يف	العمــل	عليها	منذ	التأســيس	االســهام	يف	

إعــداد	خــراء	وقيــادات	واعيــة	مــن	العلــاء	قــادرة	عــى	القيــادة	والريــادة	لألمــة	اإلســامية.	

فلقــد	انخــرط	يف	االتحــاد	عــدد	كبــر	مــن	علــاء	األمــة	يســاهمون	مــع	غرهــم	يف	التعريــف	

باإلســام	وتوجيــه	الــرأي	العــام	لجمهــور	األمــة	يك	يتجــه	وجهــة	إســامية	ســليمة،	ومبــا	يحفظ	

عليهــا	أمــر	دينهــا	ودنياهــا.	وكانــت	رســالتهم	التــي	شــدد	عليهــا	االتحــاد	باعتبــار	أن	العلــاء	

هــم	ورثــة	األنبيــاء	أن	يــؤّدوا	أمانــة	العلــم	والديــن	نصحــا	وتوجيهــا	وإصاحــا	وتعليــا،	وأن	

يكونــوا	عــدوال	بــن	النــاس	ال	ينحــازون	إىل	فئــة	دون	أخــرى	إال	بالحــّق،	وأن	ال	ينطقــوا	مــا	

ــون	 ــع		ال	يخش ــى	الجمي ــط	ع ــهداء	بالقس ــوا	ش ــا،		وأن	يكون ــه	حّق ــا	يرون ــتطاعوا	إال	مب اس

ــُه	 ــىَض	اللَـّ ــٍة	إَِذا	قَ ــٍن	َواَل	ُمْؤِمَن ــا	كَاَن	لُِمْؤِم يف	اللــه	لومــة	الئــم	نــزوال	عنــد	قولــه	تعــاىل:	َوَم

	َضَااًل	 ــَه	َورَُســولَُه	فََقْد	َضــلَّ َورَُســولُُه	أَْمــرًا	أَن	يَُكــوَن	لَُهــُم	الِْخــَرَُة	ِمــْن	أَْمرِِهــْم	َوَمــن	يَْعــِص	اللَـّ

ِبيًنــا		)األحــزاب/36(،		ويف	ســبيل	القيــام	بهــذه	املهّمــة	توّخــى	االتحــاد	األســاليب	التاليــة: مُّ
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أ	ـ	تكوين	العلاء	والدعاء	بالتعليم	والدورات	التكوينية

	ب	ـ	املؤمترات	والندوات	العلمية

ج	ـ			البحوث	والدراسات		

د	ـ	الفتاوى	واالستشارات

2	ـ		التأصيل	العلمي	االجتهادي	

مــن	املهــام	التــي		يقــوم	بهــا	االتحــاد	التأصيــل	العلمــي		وتصحيــح	املفاهيــم	والتجديــد	

ــا	مــن	أهدافــه.	وقــد	 ــا	مركزي ــك	هدف ــات،	وقــد	جعــل	ذل فيهــا	والتصــّدي	للشــبه	والتحّدي

توخــى	االتحــاد	يف	ســبيل	تحقيــق	ذلــك	األســاليب	التاليــة:

أ	ـ			عقــد	العديــد	مــن	املؤمتــرات	العلميــة	يف	تفعيــل	املقاصــد	الرشعيــة		يف	السياســة	

ــة	واالرسة. ــة	والتشــغيل	والربي واالقتصــاد	والتنمي

ــلة	 ــط«	وسلس ــة	الوس ــة	»األم ــرار	مجل ــى	غ ــورات	ع ــن	املنش ــد	م ــدار	العدي ب	ـ		إص

ــة«		 ــا	األّم »قضاي

ــة	 ــت	اإلســام،	ووثيق ــاء	لثواب ــة	العل ــا:	وثيق ــي	منه ــة	الت ــق	املؤّصل ج	ـ		إطــاق	الوثائ

ــلمة. األرسة	املس

		د	ـ	إحداث	برامج	تكوينية	للنخبة	من	الطلبة	تحت	عنوان	»	علاء	املستقبل«

	هـــ	ـ		إســناد	التعليــم	الرشعــي	وترقيتــه:	اتجــه	االتحــاد	إىل	العمــل	عــى	ترقيــة	التعليــم	

الرشعــي	ورســم	سياســة	إصاحيــة	لــه	يف	اتّجــاه:

ــس،	أو	 ــد	الدراســة	والتدري ــى	صعي ــة	واحتياجــات	عــره،	ســواء	ع ربطــه	بثقاف 	-	

ــف ــث	والتألي ــد	البح ــى	صعي ع

ـ	تقوية	روح	التجديد	واالبتكار	فيه	

ـ	العمل	عى	تحسن	ظروفه	املاّدية	وموارده	املالية	بتشجيع	األوقاف	والهبات	

واملنح	والجوائز	املخصصة	للمؤسسات	التعليمية	والبحثية	اإلسامية.
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ــذا	 ــة	به ــا،	للعناي ــا	ودولي ــا	وإقليمي ــة،	محلي ــية	دوري ــات	دراس ــرات	وحلق ــد	مؤمت ـ	عق

ــكاته. ــل	مش ــره	وح ــه	وبتطوي ــم	وتقومي التعلي

		رعايــة	الفتــوى	والتأســيس	لهــا	كانــت	مســألة	الفتــوى	مــن	املشــاغل	التــي	ســَخر	لهــا	 4ـ	

االتحــاد	جهــدا	ضافيــا	إذ	هــي	مــن	املســائل	التــي	كانــت	مدخــا	للتشــويش	عــى	ســاحة	

ــد	 ــرام	قواع ــدم	اح ــاط	وع ــدم	االنضب ــل	ع ــة	بفع ــوائب	الدخيل ــن	الش ــه	م ــام	ونقائ اإلس

الفتــوى	مــا	أثــر	عــى	صــورة	اإلســام	الســمحة	وأشــاع	ثقافــة	التشــدد	والتطــرف.	مــن	أجــل	

ذلــك	اهتــم	االتحــاد	منــذ	بدايتــه	عــى	تعميــق	الشــعور	لــدى	املجتمــع	واألفــراد	بأهميــة	

منصــب	اإلفتــاء،	وأنـّـه	ليــس	إبــداء	لــآراء	الشــخصية،	أو	تحكيــًا	للعقــل	املجــرد،	أو	اســتجابة	

للعواطــف	النفســية،	أو	تحقيقــا	للمصالــح	الدنيويــة	املتوهمــة،	بــل	هــو	تبيــن	ملــا	رشع	اللــه	

ســبحانه	وتعــاىل	مــن	رشائــع	وأحــكام	بأدلتهــا.

ــي	عــى	 ــح	مبن ــم	صحي ــوى	عــى	عل ــاء	منتســبيه	إىل	تأســيس	الفت ووجــه	اتحــاد	العل

الكتــاب	والســّنة،	أو	مــا	يرجــع	إليهــا	مــن	إجــاع	أو	قيــاس	صحيــح	أو	أصــل	رشعــي	معتــر،	

ــِر	 ــوا	الرَُّســوَل	وأُْوِل	األَْم ــَه	وأَِطيُع ــوا	اللَّ ــوا	أَِطيُع ــَن	آَمُن ــا	الَِذي ــا	أَيَُّه ــه	تعــاىل:	﴿يَ ــا	بقول التزاًم

ــْوِم	 ــِه	والْيَ ــوَن	ِباللَّ ــْم	تُْؤِمُن ــوِل	إن	كُنتُ ــِه	والرَُّس ــرُدُّوُه	إىَل	اللَّ ٍء	فَ ــْم	يِف	َشْ ــإن	تََنازَْعتُ ــْم	فَ ِمنُك

ــذا	 ــاد	يف	ه ــه	االتح ــّجع	علي ــا	ش ــاء:	59(.	وم ــاً	﴾)النس ــُن	تَأِْوي ــْرٌ	وأَْحَس ــَك	َخ ــِر	َذلِ اآلِخ

الســياق	اإلفتــاء	الجاعــي	عــر	املجامــع	واملؤسســات	فهــو	أقــرب	إىل	الصــواب	وأبعــد	عــن	

ــارّة	 ــة	ق ــة	مركزي ــيدها	لجن ــوى	وترش ــل	الفت ــبيل	تأصي ــاد	يف	س ــس	االتح ــد	أّس ــإ.	وق الخط

ــامية.	 ــاد	اإلس ــن	الب ــد	م ــة	يف	العدي ــا	إفتائي ــا	خاي ــّرع	عنه ــه،	تتف ــذ	تأسيس ــوى	من للفت

ثانيا ـ املرجعية يف قضايا األمة اإلسالمية 

ــس	 ــه	لي ــة	إال	أنّ ــة	علمي ــه	األساســية	مهّم ــاء	فمهّمت ــادا	للعل إّن	االتحــاد	وإن	كان	اتّح

ــخ	 ــاء	يف	التاري ــأن	العل ــا،	وهــذا	ش ــع	فيه ــي	تق ــة	واألحــداث	الت ــا	األّم ــن	قضاي ــزوال	ع مع

اإلســامي؛	ولذلــك	فــإّن	مــن	دوائــر	اهتامــه	مــا	تتعــرّض	لــه	األّمــة	مــن	تحّديــات	ومــا	يقــع	

فيهــا	مــن	أحــداث	ليكــون	لــه	فيهــا	دور	إرشــادي	مــن	منطلــق	علمــي،	وال	يعنــي	هــذا	أن	

يكــون	االتحــاد	جهــة	سياســية	تتابــع	األحــداث	اليوميــة	وتتّخــذ	املواقــف	املنحــازة،	وإمنــا	هــو	

دور	التوجيــه	واإلرشــاد	والنصــح.	وتحقيقــا	لهــذا	الــدور	فــإّن	االتحــاد	توّخى	األســاليب	التالية:
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أ	ـ	دور	التحكيم	واملصالحة

ــل	 ــي	أن	يظ ــة،	فينبغ ــات	األم ــكل	مكون ــة	ل ــة	جامع ــون	مظل ــاد	أن	يك ــة	االتح طبيع

ــزاع	الداخــل	ألطــراف	األمــة	اإلســامية،	 ــا،	وخاصــة	يف	مواطــن	الن ــه	معه ــا	يف	عاقات متوازن

مــع	تجســيد	نزعــة	الســلم	والوفــاق	والصلــح	بــن	املتنازعــن،	وال	يتأثــر	)كشــخصية	

اعتباريــة(	باملواقــف	الطائفيــة،	أو	األحــداث	السياســية.	وحتــى	يتحــول	االتحــاد	اىل	مرجعيــة	

ــكلت	 ــاء	ش ــان	للحك ــت	لج ــا	تكون ــف	القضاي ــة	يف	مختل ــر	األم ــة	لجاه ــعبية	حقيقي ش

وفــودا	تحكيميــة	مــن	خالهــا	يتــم	معالجــة	القضايــا	واألزمــات	التــي	تعيشــها	بعــض	

املجتمعــات	املســلمة	)	قضيــة	فلســطن،		باكســتان،	أفغانســتان،	الصومــال	وغرهــا	..(

ــاء	املصالحــة	 ــا	لهــذه	املهمــة	دأب	االتحــاد	عــى	الدعــوة	بصــورة	دامئــة	إىل	إحي تفعي

ــات	 ــاة،	الهيئ ــاء	والدع ــعبية،	العل ــة	والش ــة،	الحكومي ــة	كاف ــات	األم ــن	فعالي ــاملة	ب الش

واملنظــات،	عــى	أســاس	مــن	كفالــة	الحقــوق،	وتعزيــز	منــاخ	الحريــات،	وتوســيع	

العدالــة.	 قواعــد	 وإرســاء	 وعمــاً،	 قــوالً	 الســلمي	 النهــج	 والتــزام	 املشــاركة،	 قاعــدة	

ب	ـ	دور	الرشيد	والنصح

الوعــظ	 بأمانــة	 يقومــون	 الــدول	 املســتوى	 وعــى	 بلدانهــم	 االتحــاد	يف	 علــاء	 	

واإلرشــاد	والنصــح	والتقريــب	بــن	الفرقــاء	يف	الوطــن	ويف	األمــة.	فاالتحــاد	مبــا	ميلــك	

ــا	 ــدع	أين ــرأب	الص ــة	ورأي	ي ــن	حكم ــاؤه	م ــه	عل ــف	ب ــا	يتص ــة	ومب ــرام	وهيب ــن	اح م

صفــوف	 ويوحــد	 كانــت	 أينــا	 والجاعــات	 األفــراد	 بــن	 املســافات	 ويقــرب	 وجــد	

األمــة	بالدعــوة	إىل	لحمــة	األرسة	ووحــدة	الوطــن	ومل	شــمل	األوطــان	قيــادة	وشــعوبا.	

ــن	 ــامية	م ــار	اإلس ــذل	يف	كل	األقط ــي	تب ــة	الت ــود	الدائب ــا	الجه ــاد	دامئ ــجع	االتح يش

أجــل	النصيحــة	واإلرشــاد	خدمــة	للفكــرة	اإلســامية	الوســطية،	وال	ســيا	مــع	أولئــك	

الذيــن	انتهجــوا	ســبيل	التطــرّف	والعنــف،	وهــو	ينتهــج	هــذا	النهــج	يف	النصيحــة	والرشــيد	

بعيــدا	عــن		الحساســية	البالغــة	التــي	قــد	تســبّب	لــه	املضايقــات	وتعرقــل	أعالــه،		
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ج	ـ	دور	االرتقاء	باألقليات	اإلسامية	

اصقــاع	 يف	 املســلمة	 لألقليــات	 بالنســبة	 مهــا	 دورا	 لنفســه	 االتحــاد	 حــدد	 	

العــامل	وهــو	العمــل	عــى	االرتقــاء	بهــذه	األقليــات،	والدفــاع	عــن	حقوقهــا	بالحكمــة	

واملوعظــة	الحســنة،	فقــد	اهتــم	مبــا	تتعــرض	لــه	هــذه	األقليــات	يف	عــدد	مــن	دول	

تلــك	 باملشــاعر	والشــعائر،	ودعــا	حكومــات	 مــن	اضطهــاد	جائــر،	واســتهانة	 العــامل	

الــدول،	واإلعــام	فيهــا	بوســائله	كافــة	إىل	ضــان	حصــول	املواطنــن	املســلمن	فيهــا	

عــى	حقوقهــم	الكاملــة	مبــا	يف	ذلــك	حقهــم	يف	التعبــر	ومارســة	الشــعائر	الدينيــة	

مطلقــة.	 أكريــة	 فيهــا	 املســلمون	 يؤلــف	 التــي	 املناطــق	 يف	 املصــر	 تقريــر	 وحــق	

املؤمتر	العلمي	الذي	رافق	الهيئة	العمومية
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د	ـ	دور	منارصة	القضايا	العادلة	

يقــوم	االتحــاد	بــدور	منــارصة	القضايــا	العادلــة	يف	النطــاق	اإلســامي	والعاملــي،	

والوقــوف	مــع	املظلومــن	واملضطهديــن	مــن	األفــراد	والجاعــات	والشــعوب،	وذلــك	

بالكيفيــة	التــي	ال	تعــود	عــى	املهّمــة	األساســية	لاتحــاد	بالهــدم.	ومــن	أمثلــة	هــذا	التوجــه	

انشــاء	هيئــة	خاصــة	بفلســطن	والقــدس	مهمتهــا	توعيــة	األمــة	وتحشــيدها	لصالــح	هــذه	

القضيــة	املركزيــة	وبيــان	قدســيتها.	وقــد	أصــدر	االتحــاد	خــال	األعــوام	الســابقة	العــرشات	

مــن	البيانــات	والتريحــات	الداعمــة	لقضيــة	فلســطن،	كــا	طالــب	االتحــاد	يف	أكــر	مــن	

ــك	 ــتجاب	لتل ــث	اس ــطيني	حي ــعب	الفلس ــم	الش ــة	لدع ــات	عاملي ــم	فعالي ــف	بتنظي موق

املطالبــة	املايــن	مــن	أبنــاء	األمــة	والداعمــن	للقضيــة	حــول	العــامل.	ويقــف	االتحــاد	

ــلطاتها	 ــك	س ــي	تنته ــامية	الت ــدان	اإلس ــض	البل ــن	يف	بع ــوق	املواطن ــاً	يف	حق ــاً	ماث موقف

حقــوق	هــذه	األكريــة،	وســاند	تحــرّكات	الشــعوب	يف	املطالبــة	بحريتهــا	وحقوقهــا.

 ثالثا ـ املرجعية الحضارية لألمة اإلسالمية  

ــوم	باســتنهاضها	لتخــرج	 ــة،	فيق ــة	لألّم ــة	حضاري يســعى	االتحــاد	إىل	أن	يكــون	مرجعي

ــة	 ــات	الديني ــن	املكّون ــوار	م ــن	الح ــا	م ــاء	الحضــاري،	انطاق ــا	وتنخــرط	يف	البن ــن	تخلفه م

ــا	 ــا،	وبحث ــة	وعلله ــراض	األّم ــخيصا	ألم ــن،	وتش ــام	واألم ــبيل	الس ــة	يف	س ــة	العاملي والثقافي

يف	ســبل	نهضتهــا.	ويف	ســبيل	ذلــك	ميتــّد	اهتامــه	إىل	القيــام	بــأدوار	متعــّددة	منهــا:

1 ـ  دور الحوار مع األطراف الدولية والديانات والثقافات

مــع	 للحــوار	 أساســية	 مرجعيــة	 االتحــاد	 يصبــح	 أن	 املهمــة	 هــذه	 مــن	 الغايــة	

فيهــا	 مبــا	 املختلفــة	 والديانــات	 والشــعبية	 الرســمية	 الدوليــة	 األطــراف	 جميــع	

ومرجعهــا	 األمــة	 ســفر	 مبثابــة	 االتحــاد	 يصبــح	 العنــوان	 بهــذا	 الرشقيــة.	 الديانــات	

والحضاريــة. والفكريــة	 العقائديــة	 املصريــة	 القضايــا	 يف	 باســمها	 التفــاوض	 يف	

إن	عامليــة	االتحــاد	ووعــي	القيــادات	فيــه	بشــأن	األمــة	ومرشوعهــا	الحضــاري	يخــول	لــه	

التحــدث	باســمها	دفاعــا	عــن	قداســة	معتقداتهــا	ووســطية	دينها	وســاحة	شــعوبها	وســلمية	

مواطنيهــا	ومبــا	يخــول	لــه	تجســر	العاقــات	بــن	األمــة	اإلســامية	والشــعوب	والحضــارات	

األخــرى	القامئــة	عــى	التعــاون	واالنتصار	للقضايا	اإلنســانية	من	أجــل	صالح	العمــران	البرشي.	
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2 ـ دور البحوث والدراسات يف قضايا األمة تشخيصا وحلوال 

يســعى	االتحــاد	إىل	أن	يقــوم	بحركــة	علميــة	نشــيطة،	تصّحــح	املفاهيــم،	وتفتــي	

يف	 اإلصاحيــة	 الخطــط	 وترســم	 املســلمن،	 حيــاة	 تعــرض	 التــي	 الكــرى	 النــوازل	 يف	

املجــاالت	املختلفــة،	وتكــّون	العلــاء	للنهــوض	بهــا،	وتحّفــز	األّمــة	لاندفــاع	يف	ســبل	

إنجازهــا	وتكــون	دافعــا	إصاحيــا	نهضويــا	يســاعد	عــى	التخلّــص	مــن	وضــع	الركــود	

والبنــاء	 والنهــوض	 الحركــة	 وضــع	 نحــو	 االنطــاق	 إىل	 ويدفــع	 والعطالــة،	 والتبعيــة	

والعطــاء.		ويســعى	إىل	أن	تكــون	هــذه	الحركيــة	متأّسســة	عــى	بحــث	علمــي	رصــن	

وعميــق	نظريــا	وعمليــا،	ينتهــي	إىل	بنــاء	تصــّورات	بــل	إىل	بنــاء	مشــاريع	حضاربــة	

ــة	بتشــابكه	وتعقيداتــه،	 مهتديــة	بهــدي	الديــن،	ومتفاعلــة	مــع	الواقــع	الــذي	تعيشــه	األّم

النــاس	عاّمــة،	ولتحقيــق	هــذه	املهمــة	 ومتحّريــة	مصلحــة	األمــة	خاصــة	ومصلحــة	

الرئيســة	أســس	االتحــاد	مركــزا	للبحــوث	والدراســات	يقــوم	عــى	املهــاّم	األساســية	التاليــة:

أ	ـ	مهّمــة	استشــارية،	تتمثـّـل	يف	تقديــم	املعطيــات	والبيانــات	التــي	يحتــاج	إليهــا	االتحاد	

ــم	 ــح	شــاملة	لتقدي ــة	لتصب ــد	تتطــّور	هــذه	املهّم ــه	سياســاته	واتخــاذ	مواقفــه،	وق يف	توجي

ــه. ــاد	وأهداف ــات	االتح ــاق	سياس ــا	يف	نط ــن	يطلبه ــات	مل ــات	والدراس ــارات	والبيان االستش

ب	ـ	مهّمــة	بحثيــة،	تتمثـّـل	يف	إعــداد	البحــوث	والدراســات	والبيانــات	والتشــجيع	عليهــا	

ــاوى	 ــدار	الفت ــة	إلص ــارضات،	والتهيئ ــدوات	واملح ــرات	والن ــم	املؤمت ــبلها،	وتنظي ــر	س وتيس

ــات. ــات	واملؤلف ــات	والنرشي ــدار	املطبوع ــرى،	وإص ــداث	الك ــية	واألح ــا	األساس يف	القضاي

ــة	 ــة	ودورات	تدريبي ــج	تعليمي ــاز	برام ــل	يف	إنج ــة،	تتمثّ ــة	تدريبي ــة	تعليمي ج	ـ	مهّم

تعمــل	كلهــا	عــى	تهيئــة	الكــوادر	التــي	تحمــل	رســالة	االتحــاد	والعلــاء	واملفكريــن	الذيــن	

ــك.	 ــة	يف	ذل ــا،	وإكســابهم	الفعالي ينهضــون	به

	مهمــة	توجيهيــة	عاّمــة	تتمثـّـل	يف	رصــد	األحــداث	والظواهــر	الكــرى	التــي	تحــدث	يف	 دـ	

العــامل	اإلســامي	وتقديــم	املشــورة	فيهــا	لاتحاد	من	أجــل	اتخاذ	املواقــف	والفتاوى	يف	شــأنها.
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مشهد من ندوة » الفقه السياسي بين التقاليد و التجديد«
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7

منجزات االتحاد
ــرة	 ــات	الكب ــن	التحّدي ــم	م ــات،	وبالرغ ــار	املؤّسس ــبة	ألع ــرة	بالنس ــّدة	قص ــال	م خ

التــي	يواجههــا	االتحــاد	داخليــا	وخارجيــا	فإنــه	متّكــن	مــن	تحقيــق	منجــزات	مقــّدرة	يف	كّل	

مجــاالت	اهتامــه..	وإذا	كانــت	تلــك	املنجــزات	يف	تفاصيلهــا	يصعــب	إحصاؤهــا	فإننــا	نــورد	

فيــا	يــل	أهّمهــا:	

أوال  املنجزات العلمية

ــم	 ــة	وتصحيحــا	للمفاهي ــة	إرشــادا	لألّم ــة	العلمي ــة	األساســية	لاتحــاد	هــي	املهّم املهّم

ــة	والعــارة.	وقــد	اجتهــد	االتحــاد	يف	أداء	 ــة	يف	الربي ــل	املســؤولية	الديني واســتنهاضا	لتحّم

ــا	الطــرق	والوســائل	 ــى	فيه ــة	يف	الســنوات	اإلخــرة	مــن	عمــره،	وتوّخ ــة	وخاّص هــذه	املهّم

ــه	فيــا	يــل: ــة	للمقصــود،	وحّصــل	يف	ذلــك	كســبا	نجمــل	أهّم املبلّغ

1 ـ تحقيق املرجعية العلمية

أصبــح	االتحــاد	يف	العــامل	اإلســامي	خاّصــة	ويف	غــره	أيضــا	ينظــر	إليــه	عــى	أنّــه	

ــاط	 ــتهم	النش ــس،	ومبارس ــاّرات	الخم ــه	يف	الق ــار	أعضائ ــرة،	فبانتش ــة	معت ــة	علمي مرجعي

ــر	الشــعبية	والرســمية	تعتــر	االتحــاد	 العلمــي	باســم	االتحــاد	أصبــح	الكثــرون	مــن	الدوائ

املرجــع	العلمــي	املحــرم	املوثــوق	بــه؛	ولذلــك	فإنــه	أصبــح	مقصــدا	لهــذه	الدوائــر	ومحطّــا	

ــوغ	 ــّم	جــدا	إذ	هــو	فاتحــة	لبل ــه	،	وهــذا	منجــز	مه ــه	وبيانات ــه	ومواقف ــا	يف	فتاوي ألنظاره

ــا. ــق	إليه ــه	وطري ــق	غايات ــه	وتحقي أهداف

2 ـ املؤمترات والندوات العلمية

ــة	يف	بــاد	إســامية	متعــّددة،	 ــد	مــن	املؤمتــرات	والنــدوات	العلمي عقــد	االتحــاد	العدي

ــة	وخاّصــة	منهــا	تلــك	 ــا	األّم ــة	مــن	قضاي ــا	هاّم وتناولــت	هــذه	املرمتــرات	والنــدوات	قضاي

التــي	وقــع	فيهــا	خلــل	يف	الفهــم	أو	يف	العمــل،	أو	تلــك	التــي	وقــع	يف	تحّملهــا	فتــور	ووهــن،	

فعملــت	هــذه	التظاهــرات	عــى	تصحيــح	الخلــل	واســتنهاض	الهمــم	واستشــعار	املســؤولية.	

ونقتــر	فيــا	يــل	عــى	ذكــر	بعــض	النــدوات	واملؤمتــرات	الدوليــة:
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ـ	مؤمتر	الجاعات	اإلسامية	لألقلية	املسلمة	بالهند،	عقد	سنة	2008

ـ	مؤمتر	العاقة	بن	املسلمن	والهندوس،	عقد	سنة	2009

ـ	ندوة	فلسطن،	عقدت	سنة	2010	

	ـ	نــدوة	الفقــه	الســيايس	بــن	التقليــد	والتجديــد،	عقــد	بتونــس	ســنة	2012	باالشــراك	

مــع	جامعــة	الزيتونــة.

ـ	نــدوة	تفعيــل	املقاصــد	يف	املجــال	الســيايس،	عقــد	بتونــس	ســنة	2013	باالشــراك	مــع	

مؤسســة	الفرقــان	بلنــدن

ــنة	2014	 ــس	س ــد	بتون ــة،	عق ــة	االجتاعي ــال	التنمي ــد	يف	مج ــل	املقاص ــدوة	تفعي ـ	ن

ــة ــة	مرحم ــع	منظم ــراك	م باالش

ـ	نــدوة	تفعيــل	املقاصــد	يف	التنميــة	االقتصاديــة	والتشــغيل،	عقــد	بتونــس	ســنة2015			

باالشــراك	مــع	جامعــة	الزيتونــة

ندوة	تفعيل	املقاصد	يف	التنمية	والتشغيل

مشهد	من	ندوة	»	تفعيل	املقاصد	يف	التنمية	االقتصادية	والتشغيل«



40

ـ	نــدوة	تفعيــل	املقاصــد	يف	الربيــة	والتعليــم،	ســيعقد	بتونــس	يف	ديســمر	ســنة	2018	

باشــراك	مــع	جمعيــة	العلــاء	املســلمن	الجزائريــن.

		ـ	نــدوة	ظاهــرة	اإلرهــاب	بــن	املقاربــة	األمنيــة	واملقاربــة	الشــاملة،	عقــد	بتونــس	ســنة	

2015	باالشــراك	مــع	جامعــة	الزيتونــة.

			ـ	مؤمتر	التعليم	الرشعي	وسبل	ترقيته،	عقد	بدولة	قطر	سنة	2016

ـ	مؤمتــر	األرسة،	عقــد	باســطنبول	ســنة	2016	باالشــراك	مــع	اتحــاد	املنظــات	األهليــة	

بركيــا

	ـ	نــدوة	تفعيــل	العقيــدة	يف	االســتنهاض	الحضــاري	لألمــة،	عقــدت	مبدينــة	قســنطينة	

ــة	العلــاء	املســلمن	الجزائريــن ــر	ســنة	2017	باالشــراك	مــع	جمعي بالجزائ

		ـ	نــدوة	مالــك	بــن	نبــي	وســؤال	النهضــة	عقــدت	بتونــس	ســنة	2018	باالشــراك	مــع	

رابطــة	األدبــاء	واملفكريــن	التونســين.

ــاين	للتعليــم	الرشعــي،	عقــد	بباكســتان	ســنة	2018	باالشــراك	مــع	اتحــاد	 ـ	املؤمتــر	الث

ــا ــة	بركي الجامعــات	الدولي
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	ـ	عقــد	االتحــاد	يف	فروعــه	ومؤسســاته	عــرشات	النــدوات	املحليــة	ومئــات	املحــارضات	

املبــارشة	وعــر	وســائل	االتصــال،	وذلــك	مــن	قبــل	العلــاء	املنخرطــن	يف	االتحــاد	ويف	نطــاق	

لجانــه	وفروعــه	بفلســطن	واســطنبول	والســودان	وماليزيــا	وغرهــا.

املؤمتر	العاملي	للتعليم	الرشعي

3 ـ التعليم والدورات التكوينية

يقــوم	االتحــاد	يف	عــدة	بلــدان	بجهــود	يف	التعليــم	ويف	التكويــن	العلمــي	واإلفتــايئ.	ومــن	

ذلــك	عــى	ســبيل	املثــال:

ــدى	 ــى	م ــر	ع ــت	يف	م ــد«	أقيم ــاء	الغ ــوان	»	عل ــة	بعن ــة	تكويني ــات	علمي أ	ـ	حلق

ســنوات،	وكانــت	عــى	مســتوى	رفيــع	مــن	التكويــن	بقصــد	التهيئــة	لتخريــج	علــاء	مفّكرين.	

ب	ـ	دورات	تعليميــة	مكثفــة	يف	العلــوم	الرشعيــة	عــى	مــدى	ثــاث	ســنوات،	تقــام	يف	

تونــس	ويؤمهــا	مئــات	مــن	املتعلمــن	وذلــك	منــذ	ســنة	2012.
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ج	ـ	دورات	علمية	تكوينية	يف	الفتوى	تقوم	بها	لجان	اإلفتاء				

4 ـ املواثيق

ــا	 ــار	فيه ــي	تث ــة	الت ــا	الهاّم ــق	يف	القضاي ــن	املواثي ــة	م ــاز	جمل ــاد	إىل	إنج ــعى	االتح س

الخافــات	بحــّدة	وتتعــرّض	لتحّديــات	حــاّدة،	وذلــك	بقصــد	أن	تكــون	هــذه	املواثيــق	مراجــع	

يلتقــي	عندهــا	املســلمون	ويجتمعــون	عليها.وقــد	أنجــز	االتحــاد	يف	هــذا	الصــدد	مــا	يــل:

أ	ـ	امليثاق	اإلسامي،	وهو	امليثاق	الذي	عى	أساسه	ينتمي	العلاء	إىل	االتحاد،	وقد	تعرّض	

بالبيان	إىل	أهّم	القضايا	من	الوجهة	التي	يراها	االتحاد	يف	كافّة	املجاالت	العقدية	والترشيعية.

املســلمة،	 بــاألرسة	 يتعلّــق	 دول	 مؤمتــر	 عــن	 انبثــق	 وقــد	 األرسة،	 ميثــاق	 ـ	 ب	

ويســعى	بــه	إىل	أن	يصبــح	وثيقــة	دوليــة	موازيــة	للوثائــق	الدوليــة	يف	هــذا	املجــال.

ــدد	 ــه	ع ــارك	في ــر	ش ــن	مؤمت ــت	ع ــة	انبثق ــي	وثيق ــام،	وه ــت	اإلس ــة	ثواب ج	ـ	وثيق

الدينيــة.			 الثوابــت	 بعــض	 تهــدم	 دعــوات	 ظهــرت	 حينــا	 األّمــة	 علــاء	 مــن	 كبــر	

مشهد	من	املؤمتر	العاملي	مليثاق	األرسة
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5 ـ املنشورات

ــد	 ــرش،	وق ــائل	الن ــف	وس ــاواه	يف	مختل ــه	وفت ــه	ومواقف ــرش	آرائ ــاد	إىل	ن ــد	االتح يعم

حّقــق	مــن	هــذه	الوســائل	جملــة	مقــّدرة	تضّمنــت	البحــوث	التــي	أنجزهــا	واملواقــف	التــي	

اتّخذهــا	واآلراء	التــي	ارتآهــا.	وباإلضافــة	إىل	الكثــر	مــن	النرشيــات	واملطويــات	واملطبوعــات	

التعريفيــة	فــإّن	االتحــاد	أنجــز	نرشيــات	قــارّة	أصبحــت	مراجــع	عامليــة	للمهتمــن	بالشــأن	

اإلســامي	عاّمــة	وباالتحــاد	ومهاّمــه	ومنجزاتــه	خاّصــة	نذكــر	منهــا	مــا	يــل:

ــة،	 ــة	والفرنســية	واألنقليزي ــة	العربي ــّث	باللغ ــذي	يب ــع	اإللكــروين	لاتحــاد	ال 1	ـ	املوق

ــن	املتابعــن	واملســتفيدين. ــن	م ــاده	عــرشات	املاي ــح	يرت ــذي	أصب وال

2	ـ	امليثاق	اإلسامي	الذي	طبع	طبعات	عديدة	وترجم	إىل	لغات	كثرة.

3	ـ	مجلة	»األمة	الوسط	»	وقد	صدر	منها	تسعة	أعداد	

مشهد	من	املؤمتر	العاملي	مليثاق	األرسة
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)مناذج	لعدد	من	مجلة	االتحاد(

4 ـ سلسلة » قضايا األّمة« وقد صدر منها تسعة أعداد.

)مناذج من مجلة »االمة الوسط«

)مناذج من سلسلة »قضايا االمة«
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ثانيا ـ التعريف باإلسالم

مــن	مهــاّم	االتحــاد	التعريــف	باإلســام	لــدى	غــر	املســلمن	يف	صورتــه	الوســطية	

ــض	 ــز	بع ــدد	أنج ــذا	الص ــه.	ويف	ه ــف	ب ــن	يف	التعري ــون	للعامل ــد	الع ــّد	ي ــمحة،	وم الس

ــل: ــا	ي ــا	م ــر	منه ــزات	نذك املنج

ــا	 ــدد	يف	كين ــن	الج ــلمن	واملهتدي ــاء	املس ــم	أبن ــد	تعلي ــيس	معه ــاركة	يف	تأس املش 	-1

وبالتعــاون	مــع	إحــدى	الجمعيــات	املحليــة.

اســتكال	مــرشوع	القوافــل	التعليميــة	والتعريــف	بالديــن	اإلســامي	لقبائــل	 	-2

املاســاي	يف	تنزانيــا	وكينيــا.

ــات	اإلســامية	الرســمية	يف	 التواصــل	مــع	مــا	ال	يقــل	عــن	48	مــن	املراكــز	والهيئ 	-3

أوروبــا	وآســيا،	وجمــع	التقاريــر	واآلراء	املطلوبــة	مــن	بــاد	وقــارات	مختلفــة	وذلــك	بهــدف	

ــف	باإلســام. ــم	والتعري ــة	للتعلي ــداد	اســراتيجية	لعمــل	التنســيقية	العاملي إع

ــع	دوالً	 ــة	تتب ــوال	25	جمعي ــع	ح ــة	بجم ــة	املاليزي ــة	هداي ــة	جمعي ــم	ورعاي دع 	-4

آســيوية	ودول	محيــط	الباســيفييك	مثــل	أســراليا	ونيوزيانــدا	واليابــان	وكوريــا،	

تــم	إنشــاء	مركــز	للتعريــف	باإلســام	يف	الفلبــن	بالتعــاون	مــع	اتحــاد	الجمعيــات	 	-5

العاملــة	هنــاك	لجمــع	العاملــن	يف	الدعــوة	وترشــيدهم	وتكويــن	مرجعيــة	إســامية	لهــم.	

ــق	 ــمل	وتحقي ــع	الش ــة	لجم ــائل	الفعال ــدى	الوس ــة	كإح ــد	الرشيع ــى	مقاص ــاد	ع واالعت

ــرشق. ــرب	وال ــام	يف	الغ ــف	باإلس ــداف	التعري أه

ــادة	التواصــل	بــن	أعضــاء	لجنــة	الدعــوة	والتعريــف	باإلســام	يف	االتحــاد	مــع	 زي 	-6

العاملــن	يف	مجــال	التعريــف	باإلســام	وزيــارة	هيئاتهــم	ومســاجدهم	وإعــداد	نــدوات	وورش	

عمــل	لهــم	يف	كل	مــن	كمبوديــا	وماليزيــا	وأســراليا	وكنــدا	وســنغافورا	وإســبانيا.

ثالثا ـ االهتامم بقضايا األمة

ــق	منهــا	 شــارك	االتحــاد	العاملــي	لعلــاء	املســلمن	يف	األحــداث	العامليــة	عاّمــة	واملتعلّ

ــدوات	وورش	 ــرات	والن ــات،	واملؤمت ــم،	والبيان ــه،	والتقيي ــرأي	والتوجي ــة	بال ــلمن	خاّص باملس

العمــل	ونحوهــا،	وكانــت	آراؤه	ومواقفــه	محــّل	اهتــام	واعتبــار	مــن	قبــل	الكثــر	مــن	دوائــر	
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القــرار	العامليــة،	حتــى	إّن	بعــض	رؤســاء	الــدول	الكــرى	كان	يســأل	مستشــاريه			عــن	رأي	

االتحــاد	العاملــي	لعلــاء	املســلمن	يف	بعــض	القضايــا	الكــرى	التــي	تهــم	العــامل	اإلســامي.	

ومــن	أهــّم	مشــاركات	االتحــاد	يف	قضايــا	األّمــة	مــا	يــل:

1	-	كان	االتحــاد	حــارضاً	بــل	فاعــاً	يف	معظــم	املؤمتــرات	والنــدوات	وورش	العمــل	التــي	

عقــدت	يف	تركيــا،	أو	يف	ماليزيــا	أو	يف	إندونيســيا	أو	غرهــا	حــول	القضيــة	الفلســطينية،	حيــث	

ــع	األرايض	 ــه	ومرشوعــه	الفكــري	لعــودة	القــدس	الرشيــف	وجمي ــه	ورؤيت كان	لاتحــاد	رأي

ــن	 ــه	الواضــح	م ــه	موقف ــاد	كان	ل ــإن	االتح ــا	ســبق،	ف ــة	إىل	م ــا.	وباإلضاف ــة	إىل	أهله املحتل

خــال	بياناتــه	عــن	أي	خطــوة	أو	أي	مــرشوع	يــرض	بهــذه	القضيــة	األساســية	مــع	الدعــوة	

الدامئــة	إىل	مســاندة	املحتاجــن	يف	غــزة	والضفــة	والقــدس	الرشيــف.

2	–	شــارك	االتحــاد	يف	إدانــة	اإلرهــاب	يف	أي	مــكان	وقــع	خــارج	العــامل	اإلســامي	

مثــل	أمريــكا،	وفرنســا،	ونحوهــا	أو	داخــل	العــامل	اإلســامي	مثــل	العــراق،	وســوريا،	وليبيــا	

ــا.	 ــال،	وغره ــن،	والصوم ــس،	اليم وتون

3	•	شــارك	االتحــاد	يف	املؤمتــرات	الدوليــة	واإلقليميــة	التــي	عقــدت	للحــوار	بــن	أهــل	

األديــان	ســواء	كانــت	املؤمتــرات	التــي	عقــدت	داخــل	الدوحــة	أم	خارجهــا،	وقــدم	االتحــاد	

فيهــا	بحوثــاً	وكلــات	مــن	قبــل	األمــن	العــام،	أو	مــن	غــره،	ومــن	البحــوث	التــي	قدمــت	

بحــث	املبــادئ	الحاكمــة	يف	التعامــل	بــن	املســلمن	وغرهــم	أقليــة	أو	أكريــة،	وبحــث	األمــن	

والســام	يف	نظــر	اإلســام.

ــا	األرسة،	وتوصــل	االتحــاد	 4	•	شــارك	االتحــاد	أيضــا	يف	املؤمتــرات	الدوليــة	حــول	قضاي

مــع	اتحــاد	املنظــات	األهليــة	التــي	تضــم	أكــر	مــن	360	منظمــة	غــر	ربحيــة	إىل	صياغــة	

ــة	 ــن	اتفاقي ــة	ع ــون	بديل ــا	أن	تك ــل	منه ــة	يف	األرسة،	يؤم ــادئ	الحاكم ــة	للمب ــة	عام اتفاقي

ســيداو	التــي	فيهــا	كثــر	مــن	املخالفــات	الرشعيــة،	ويؤمــل	أن	تقــدم	هــذه	االتفاقيــة	عــن	

طريــق	تركيــا	إىل	منظمــة	التعــاون	االســامي	لتنظــر	يف	موادهــا	لرفــع	بعــد	ذلــك	إىل	األمــم	

ــت	 ــات	للثواب ــن	املخالف ــر	م ــا	كث ــي	فيه ــيداو	الت ــة	س ــل	اتفاقي ــع	يف	مقاب ــدة،	لتوض املتح

ــة. الديني
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ــة	لارتقــاء	بالتعليــم،	وبخاصــة	التعليــم	 5	ـ		شــارك	االتحــاد	كذلــك	يف	الجهــود	املبذول

ــك	 ــه،	وطــرق	تدريســه،	حيــث	عقــد	ألجــل	ذل ــر	مناهجــه	وبرامجــه	وكتب الرشعــي،	وتطوي

مؤمتريــن	أحدهــا	كان	يف	الدوحــة	تحــت	رعايــة	معــال	رئيــس	الــوزراء	الشــيخ	عبــد	اللــه	بن	

نــارص	بــن	خليفــة	آل	ثــاين	حفظــه	اللــه،	وحضــور	وزيــر	االوقــاف	الدكتــور	غيــث	الكــواري	

وحــرضه	عــدد	كبــر	مــن	العلــاء	والباحثــن	املهتمــن	بعمليــة	التعليــم،	وأصحــاب	املــدارس	

الدينيــة،	ومســؤوليها	االداريــن	يف	باكســتان	والهنــد	وتركيــا	والعــراق	وإيــران	وتونــس	وغرها،	

وقــد	نوقشــت	فيــه	بحــوث	علميــة	وتجــارب	عمليــة	وتطبيقــات	واقعيــة	ومتخــض	املؤمتــر	

ــد	ورش	 ــال	عق ــن	خ ــداً	م ــداداً	جي ــر	إع ــذا	املؤمت ــد	له ــة	وأع ــات	مهم ــج	وتوصي ــن	نتائ ع

العمــل	العلميــة	املهنيــة	لنجــاح	املؤمتــر،	وأمــا	املؤمتــر	الثــاين	فقــد	كان	يف	باكســتان	بالتعــاون	

ــا،	حيــث	حــرضه	عــدد	مهــّم	مــن	رؤســاء	الجامعــات	 ــة	بركي مــع	اتحــاد	الجامعــات	الدولي

واالســاتذة	والباحثــن	املهتمــن	مبوضــوع	التعليــم

رابعا ـ  املصالحة بني الفرقاء

إن	تحقيــق	الصلــح	واملصالحــة	بــن	األمــم	والشــعوب	والجاعــات	والحــركات	االســامية	

وبــن	الحــكام	وشــعوبهم	ليعــد	مــن	أهــّم	األهــداف	التــي	يســتهدفها	االتحــاد	ومــن	أعظــم	

ــة	ومــن	ســمعة	 ــة	ومالي ــا	أويت	مــن	مــوارد	برشي ــكل	م ــي	يتغياهــا	ويســعى	ب ــات	الت الغاي

وتأثــر	لتحقيــق	هــذا	الهــدف	املنشــود.

وهــذا	الهــدف	مقصــود	تحقيقــه	مــن	أول	يــوم	أنشــئ	فيــه	االتحــاد،	فقــد	قــام	االتحــاد	

ــن	 ــار	الحارضي ــن	كب ــة	للمصالحــة	م ــدن	يف	2004م	بإنشــاء	لجن ــه	التأســييس	بلن يف	اجتاع

ــاىل	 ــد	الرحمــن	ســوار	الذهــب،	ومع ــة	املشــر	عب ــس	الســوداين	الســابق	فخام ــال	الرئي أمث

ــيخ	 ــاىل	الش ــف،	ومع ــه	النصي ــور	عبدالل ــيخ	الدكت ــاىل	الش ــان،	ومع ــحاق	فرح ــور	إس الدكت

يوســف	الحجــي،	وســعادة	الشــيخ	قــايض	حســن		وغرهــم،	وســميت	هــذه	اللجنــة	بلجنــة	

الحكــاء	للمصالحــة	واملناصحــة.	وعمليــاً	فقــد	قــام	االتحــاد	بعــدة	جهــود	مباركــة	للصلــح	

واالصــاح	عــى	كافــة	املســتويات	مــن	أهمهــا:	
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1	–	قيــام	وفــد	كبــر	مــن	قــادة	االتحــاد	بزيــارة	عــدد	مــن	امللــوك	والرؤســاء	واألمــراء	

ــا	 ــي	هــي	قضيتن ــه	الت لوحــدة	الكلمــة	ورأب	الصــدع،	ودعــم	الشــعب	الفلســطيني	وقضيت

األوىل،	والوقــوف	مــع	شــعب	غــزة	بشــكل	خــاص	حيــث	كان	العــدوان	اإلرسائيــل	عــى	غــزة	

ــر	2009م. يناي

وقــد	كان	الوفــد	برئاســة	العامــة	الشــيخ	يوســف	القرضــاوي	رئيــس	االتحــاد	العاملــي	

لعلــاء	املســلمن،	وعضويــة	كل	مــن	فخامــة	الرئيــس	الســوداين	الســابق	املشــر	عبــد	الرحمن	

ســوار	الذهــب،	وســعادة	الدكتــور	عبداللــه	عمــر	نصيــف	األمــن	العــام	األســبق	لرابطــة	العامل	

االســامي،	ووكيــل	مجلــس	الشــورى	يف	اململكــة	العربيــة	الســعودية،	وســعادة	الدكتــور	نــور	

وحيــد	هدايــت	رئيــس	مجلــس	الشــورى	اإلندونيــيس	،	وســعادة	الدكتــور	إســحاق	الفرحــان	

ــمية	 ــة	الهاش ــة	االردني ــامي	يف	اململك ــل	اإلس ــة	العم ــس	جبه ــبق	ورئي ــة	األس ــر	الربي وزي

ــور	 ــرب	والشــيخ	الدكت ــد	واإلصــاح	باملغ ــة	التجدي ــس	حرك ــد	الريســوىن	رئي ــور	أحم والدكت

ــة	 ــودة	الداعي ــلان	الع ــور	س ــابق،	والدكت ــة	الس ــار	املري ــى	الدي ــل	مفت ــد	واص ــر	فري ن

املعــروف،	والدكتــور	عبــد	الوهــاب	الديلمــي	وكيــل	جامعــة	اإلميــان	باليمــن،	والدكتــور	خالــد	

ــام	 ــور	عص ــامية،	والدكت ــة	االس ــق	الرشيع ــتكال	تطبي ــا	الس ــة	العلي ــس	اللجن ــور	رئي املذك

البشــر	وزيــر	االرشــاد	واالوقــاف	الســابق	يف	الســودان،	والدكتــور	عــى	القــره	داغــي	األمــن	

العــام	لاتحــاد	لعاملــي	لعلــاء	املســلمن،	وقــد	تشــكل	الوفــد	أثنــاء	العــدوان	الصهيــوين	عــى	

غــزة	يف	ينايــر	2009م،	ألجــل	توصيــل	رســائل	إىل	قــادة	العــرب	واملســلمن	بــأن	يقفــوا	صفــاً	

واحــداً	كالبنيــان	املرصــوص	أمــام	العــدوان	واالحتــال	الصهيــوين	للقــدس	الرشيــف	وبقيــة	

األرايض	الفلســطينية،	ألجــل	إيقــاف	العــدوان	وفــك	الحصــار	عــن	غــزة	والدعــم	العاجــل.

ــاين،	 ــة	آل	ث ــن		خليف ــد	ب ــيخ	حم ــر	الش ــة	قط ــر	دول ــارة	أم ــارة	بزي ــدأت	الزي ــد	ب وق

ــارة	رئيــس	 ــز،	ثــم	زي ــه	بــن	عبــد	العزي ــارة	خــادم	الحرمــن	الرشيفــن	امللــك	عبدالل ثــم	زي

جمهوريــة	تركيــا	االســتاذ	عبداللــه	جــل،	ثــم	زيــارة	ملــك	اململكــة	األردنيــة	الهاشــمية	امللــك	

عبداللــه	بــن	حســن،	ثــم	زيــارة	رئيــس	جمهوريــة	ســوريا	بشــار	األســد.	وكانــت	اللقــاءات	

ــزة،	 ــا	يف	غ ــع	إخوانن ــوف	م ــجيع،	والوق ــح	والتش ــن	النص ــب	م ــا	أداء	الواج ــة	كان	فيه طيب

وتحميــل	املســؤولية	عــى	أول	األمــر،	وترتــب	عليهــا	حــراك	دول	أوقــف	العــدوان	عــى	غــزة.	
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ــاد	 ــام	االتح ــث	ق ــوز	2010م	حي ــو/	مت ــهر	يولي ــا	يف	ش ــة	إىل	قرغيزي ــد	املصالح 2	–	وف

العاملــي	لعلــاء	املســلمن	بتشــكيل	وفــد	يتكــون	مــن	أمينــه	العــام	أ.	د.	عــى	القــره	داغــي	

رئيســاً،	وعضويــة	كل	مــن	الشــيخ	مصطفــى	الصــريف	عضــو	االتحــاد،	والشــيخ	الدكتــور	طلعت	

عفيفــي	الــذي	أصبــح	وزيــراً	لألوقــاف	يف	عهــد	الدكتــور	مــرىس،	والدكتــور	مــوىس	الرشيــف،	

واألســتاذ	ســعيد	ممثــل	النــدوة	العامليــة	للشــباب،		وعــدد	آخــر	مــن	أعضــاء	االتحــاد	كــا	

انضــم	الينــا	وفــد	مــن	روســيا	مكــون	مــن	د.	لــؤي	يوســف	والشــيخ	ســلان	مــن	أنغوشــيا،	

ــة	 ــرة	وفتن ــث	اندلعــت	حــرب	كب ــك،	حي ــز	واألوزب ــن	القرغي ــق	املصالحــة	ب ــك	لتحقي وذل

ــن	 ــرق	األالف	م ــر	وح ــة	إىل	تدم ــن	باإلضاف ــن	الطرف ــا	آالف	م ــن	راح	ضحيته ــن	القوميت ب

ــذ	عــام	1991م	واشــتدت	يف	عــام	2010	 ــي	نشــبت	من ــوت	خــال	الحــرب	الت ــازل	والبي املن

حتــى	أحــرق	مئــات	البيــوت	مبــن	فيهــم	مــن	األطفــال	والنســاء	والشــيوخ.	ذهــب	الوفــد	إىل	

قرغيزيــا	وقابــل	رئيســة	الجمهوريــة،	ورئيــس	الرملــان،	ورئيــس	الــوزراء،	وتــم	االتفــاق	عــى	

قبولهــم	بالصلــح	العــادل،	ثــم	ذهــب	الوفــد	إىل	الوجهــاء	والعلــاء	واملتحاربــن	مــن	الشــعبن	

القرغيــز	واألوزبــك	فتــم	التشــاور	والنصــح	والحــث	عــى	الصلــح	فوفــق	اللــه	الجميــع	لذلــك	

حيــث	جمعنــا	حــواىل	ألــف	شــخص	مــن	الشــعبن،	وتــم	الصلــح	الشــامل	بفضــل	اللــه	تعــاىل،	

مــن	عــدة	نقــاط	أساســية	وافقــت	عليهــا	الحكومــة،	وتــم	التصافــح	وارتفعــت	أصــوات	البــكاء	

فرحــاً	وندمــاً،	والحمــد	للــه	رب	العاملــن،	وبفضــل	اللــه	تعــاىل	مل	تحــدث	أي	مشــكلة،	أو	قتــال	

بــن	الطرفــن	بعــد	هــذا	الصلــح	يف	2010	إىل	األن،	كــا	شــهد	بذلــك	املســؤولون	يف	قرغيزيــا.

ــباب	 ــن	الش ــة	م ــة	ومجموع ــن	الحكوم ــتان	ب ــح	يف	داغس ــاد	بالصل ــعى	االتح 3	–	س

ــارة	الطرفــن	والجلــوس	مــع	الشــباب،	وإقناعهــم	 اإلســامين،	حيــث	قــام	األمــن	العــام	بزي

بــأن	الحــرب	لــن	تفيــد،	خاصــة	وأنّهــم	يتمتّعــون	بحريــة	الدعــوة	والعبــادة	والتغيــر	نحــو	

ــح	 ــق	الصل ــى	تحقي ــة	ع ــاعدت	الدول ــك،	وس ــباب	بذل ــع	الش ــه	اقتن ــد	لل ــن،	والحم األحس

ــر	 ــع	الكب ــاح	الجام ــد	افتت ــة	داغســتان	عن ــس	جمهوري ــد	شــهد	رئ ــام	2013م،	وق ــك	ع وذل

ــاء	 ــات	»	إن	االتحــاد	العاملــي	لعل مبوســكو	يف	23/9/2015م	فقــال	أمــام	رؤســاء	الجمهوري

املســلمن	بأمانــة	الروفيســور	عــل	القــره	داغــي	ســاهم	يف	تثبيــت	األمــن	واألمــان	يف	

داغســتان،	فلــم	تقــع	حادثــة	إرهابيــة	منــذ	اتفاقيــة	د.	القــره	داغــي	مــع	الشــباب	إىل	اليــوم	»	
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4-	املســاهمة	يف	املصالحــة	يف	الصومــال،	فقــد	ســاهم	االتحــاد	مســاهمة	فعالــة	

ــاء	ومعظــم	 ــراً	يف	الدوحــة	للعل ــراً	كب ــد	مؤمت ــث	عق ــال	حي ــة	للمصالحــة	يف	الصوم للتهيئ

ــن	 ــن	الحارضي ــاد	ب ــوار	الج ــاد	الح ــث	س ــام	2011،	حي ــك	يف	ع ــة	وذل ــات	الفكري التوجه

ــى	 ــية،	وع ــاط	األساس ــن	النق ــة	م ــى	مجموع ــاق	ع ــم	االتف ــى	ت ــة،	حت ــات	الفعال واملناقش

مجموعــة	مــن	األدوات	اإلعاميــة	والفكريــة	والعمليــة	لتحقيــق	املصالحــة	ســاهم	االتحــاد	يف	

توفرهــا.	كــا	ســاهم	يف	ســحب	املرجعيــة	الرشعيــة	عــن	هــؤالء	الذيــن	يقتلــون	الصوماليــن	

ــد	 ــا		أح ــص	له ــل	خص ــلة	ب ــر	مرس ــذا	املؤمت ــج	ه ــاد	نتائ ــرك	االتح ــام،		ومل	ي ــم	اإلس باس

أعضائــه	املؤثريــن	للمتابعــة	والتواصــل	حتــى	تــّم	الوصــول		إىل	االتفــاق	والحمــد	للــه	

ــاق	 ــق	الوف ــرة	لتحقي ــوداً	كب ــاد	جه ــذل	االتح ــا،	ب ــة	يف	ليبي ــاهمة	يف	املصالح 5-	املس

ــة	 ــد	فضيل ــرأس	الوف ــث	ت ــز،	حي ــي	العزي ــعب	الليب ــة	للش ــات	الفكري ــع	املكون ــن	جمي ب

العامــة	الشــيخ	يوســف	القرضــاوي	رئيــس	االتحــاد،	وضــم	كاً	مــن	األمــن	العــام	الدكتــور	

ــس	 ــارك	رئي ــد	ش ــن،	وق ــاء	املوقري ــس	األمن ــاء	مجل ــن	أعض ــدداً	م ــي،	وع ــره	داغ ــل	الق ع

ــث	 ــة	لح ــب	الجمع ــارضات	وخط ــم	يف	املح ــات،	ث ــه	يف	املناقش ــق	ل ــد	املراف ــد	والوف الوف

الشــعب	الليبــي	عــى	الوحــدة،	وإزالــة	الخافــات،	وتشــكيل	حكومــة	تحقــق	مقاصــد	

الثــورة.	وقــد	تكــررت	زيــارة	الوفــد	برئاســة	فضيلــة	رئيــس	االتحــاد	أكــر	مــن	مــرة.

6-	دور	االتحــاد	يف	التقــارب	بــن	الجاعــات	والتيــارات	اإلســامية	يف	الهنــد:	قــام	

ــة	 ــس	لجن ــي	رئي ــره	داغ ــل	الق ــة	أ.د.	ع ــام	2009	برئاس ــر	ع ــد	كب ــكيل	وف ــاد	بتش االتح

القضايــا	واألقليــات	لزيــارة	الهنــد	واللقــاء	مــع	كبــار	العلــاء	ومســؤول	الجاعــات	والتيــارات	

اإلســامية	لتحقيــق	التقــارب	والتعــاون	فيــا	بينهــا،	حيــث	كانــت	هنــاك	مشــاكل	ومناكفات	

ــا.	 ــة		ونحوه ــف	بالبدع ــف	املخال ــر	ووص ــان	إىل	الهج ــض	األحي ــت	يف	بع ــات	وصل واختاف

ــه	تعــاىل	الوفــد	الســتجابة	معظــم	هــؤالء	العلــاء	واملســؤولن	لعقــد	لقــاء	عــام	 ووفــق	الل

بالدوحــة	ملــدة	ثاثــة	أيــام.	وتــم	عقــد	اللقــاء	بحضــور	رئيــس	االتحــاد	ورئيــس	لجنــة	القضايــا	

ــة	رشف	 ــن	وثيق ــت	ع ــام	متخض ــة	أي ــدة	ثاث ــوار	مل ــات	والح ــتمرت	املناقش ــات،	واس واألقلي

ــاً،	 ــاً	وفتحــاً	مبين ــراً	عظي ــك	ن ــد	كان	ذل ــاً.	وق ــن	جميع ــن	الحارضي ــل	ب ــاون	والتكام للتع

تحقــق	بفضــل	اللــه	تعــاىل	أوالً	ثــم	بســمعة	االتحــاد	املباركــة،	وصفــاء	وإخــاص	الحارضيــن.
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8

العالقات والشراكات

ســعى	االتحــاد	منــذ	تأسيســه	اىل	ربــط	العاقــات	وعقــد	االتفاقيــات	والــرشاكات	مع	عدد	

مــن	الــوزارات	يف	عــدد	مــن	الــدول	العربيــة	واإلســامية	وكذلــك	مــع	عــدد	مــن	املؤسســات	

ــاون	 ــة	التع ــار	سياس ــك	يف	اط ــة،	وذل ــانية	و	التنموي ــات	االنس ــة	واملؤسس ــة	البحثي العلمي

العلمــي	والدعــوي	والتــوايص	بالخــر	مــن	أجــل	خدمــة	االســام	واملســلمن	واإلنســانية	كافـّـة	

يف	شــتى	املجــاالت.

1ـ االتفاقات مع املؤسسات الرسمية

أ	ـ	اتفاقية	رشاكة	مع	وزارة	األوقاف	املرية:	

تــم	عقــد	هــذه	االتفاقيــة	ســنة	2012م	وتــم	توقيعهــا	مــن	قبــل	االتحــاد	ممثــا	يف	أمينــه	

العــام	الدكتــور	عــل	محــي	الديــن	القــره	داغــي،	ومــن	قبــل	وزارة	األوقــاف	املريــة	الســيد	

وزيــر	األوقــاف	الدكتــور	طلعــت	عفيفــي.		

ب	ـ	اتفاقيــة	التعــاون	مــع	وزارة	الشــؤون	الدينيــة	التونســية.	تــم	التوقيــع	عــى	هــذه	

االتفاقيــة	يف	شــهر	ديســمر	2012	م	بــن	وزارة	الشــؤون	الدينيــة	التونســية	ممثلــة	يف	الســيد	

وزيــر	الشــؤون	الدينيــة	الدكتــور	نــور	الديــن	الخادمــي	وبــن	فــرع	تونــس	لاتحــاد	ممثــا	

ــة	 ــذه	االتفاقي ــي	ه ــار.	وتق ــد	النج ــد	املجي ــور	عب ــام	الدكت ــن	الع ــب	األم ــه	ونائ يف	رئيس

التعــاون	بــن	الطرفــن	الــوزارة	وفــرع	االتحــاد	يف	مجــال	تكويــن	وتدريــب	األمئــة	والوعــاظ	

ــة	التونســية. بالجمهوري

2 ـ االتفاقيات مع املؤسسات العلمية والبحثية

أ	ـ	اتفاقية	تعاون	مشرك	مع	مجلس	الجامعات	الدولية)تركيا(

-تــم	عقــد	هــذه	االتفاقيــة	يف	5	صفــر	1439هـــ	املوافــق	25	اكتوبــر	2017م	بــن	االتحــاد	

ممثــا	يف	أمينــه	العــام	الدكتــور	عــل	محــي	الديــن	القــره	داغــي	وبــن	مجلــس	الجامعــات					
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ــة	يف	 ــذه	االتفاقي ــص	ه ــز.	تتلخ ــت	عزي ــان	حكم ــور	أوره ــه	الدكت ــا	يف	رئيس ــة	ممث الدولي

ــن.	 ــن	الطرف ــتي	ب ــي	واللوجس ــي	والتكوين ــاون	العلم التع

ب	ـ	اتفاقيــة	تعــاون	مــع	جامعــة	افريقيــا	الدولية)الســودان(	تــم	التوقيــع	عــى	هــذه	

ــام	 ــه	الع ــا	يف	أمين ــن	االتحــاد	ممث ــع	األول	1439/28	نوفمــر	2017	ب ــة	يف	10	ربي االتفاقي

الدكتــور	عــل	محــي	الديــن	القــره	داغــي	وبــن	جامعــة	أفريقيــا	الدوليــة	ومقرهــا	العاصمــة	

الســودانية	الخرطــوم	ممثلــة	يف	رئيســها.		

	مذكــرة	تفاهــم	مــع	املركــز	العاملــي	للوســطية	)الكويــت(	عقــدت	هــذه	املذكــرة	بــن	 جـ	

االتحــاد	ممثــا	يف	أمينــه	العــام	الدكتــور	محمــد	ســليم	العــوا	يف	22	مــن	ذي	القعدة1427هـــ	

/13	ديســمر	2006م	واملركــز	العاملــي	للوســطية	التابــع	لــوزارة	األوقــاف	والشــؤون	االســامية	

بدولــة	الكويــت	ممثــا	يف	أمينــه	العــام	الدكتــور	عصــام	الديــن	أحمــد	البشــر.		

3 ـ االتفاقات مع املنظامت التنموية و االنسانية:

ــا	 ــباب	كيني ــة	ش ــع	منظم ــا(	م ــرويب	)كيني ــامي	بن ــز	اس ــاء	مرك ــرشوع	لبن ــد	م أ	ـ	عق

للتنميــة	االجتاعيــة:

تــم	ابــرام	هــذا	العقــد	يف	15	ســبتمر	2015	بــن	االتحــاد	ممثــا	يف	أمينــه	العــام	الدكتــور	

	)YOKESO	(االجتاعيــة	للتنميــة	كينيــا	شــباب	وجمعيــة	داغــي	القــره	الديــن	محــي	عــل

ومقرهــا	نــرويب	–	كينيــا	ممثلــة	يف	مديرهــا	العــام	الســيد	عبــد	اللــه	رشيــف	عبــد	الوهــاب.	

يتمثــل	هــذا	العقــد	يف	تعهــد	االتحــاد	العاملــي	لعلــاء	املســلمن	ببنــاء	مركــز	اســامي	متعــدد	

الخدمــات	لنــرش	الدعــوة	االســامية	الوســطية	وثقافــة	التعايــش	الســلمي	يف	كينيا،	كــا	يكون	

ــدورات	وعقــد	املؤمتــرات	حــول	الدعــوة	اإلســامية	والعمــل	اإلســامي	يف	 ــم	ال مركــزا	لتنظي

كينيــا	وذلــك	تحــت	إرشاف	االتحــاد	العاملــي	لعلــاء	املســلمن.

ب	ـ	اتفاقية	تعاون	مع	منظمة	الدعوة	االسامية	)السودان(

تــم	توقيــع	االتفاقيــة	بتاريــخ	15	ربيــع	األول	1439هـــ	/6	ســبتمر	2017م	بــن	االتحــاد	

ممثــا	يف	أمينــه	العــام	الدكتــور	عــل	محــي	الديــن	القــره	داغــي	ومنظمــة	الدعــوة	االســامية	

ومقرهــا	الخرطــوم	بالســودان	ممثلــة	يف	أمينهــا	العــام	الدكتــور	عبــد	الرحيــم	عــل	محمــد	

إبراهيــم،	وتتضمــن	التعــاون	العلمــي	والدعــوي	والتكويــن	والتدريــب	يف	هــذه	املجــاالت.	
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ج	ـ	اتفاقيــة	رشاكــة	مــع	اتحــاد	املنظــات	األهليــة	بالعــامل	االســامي)تركيا(	وقــع	توقيــع	

ــره	داغــي	 ــن	الق ــور	عــل	محــي	الدي ــام	الدكت ــه	الع ــا	يف	أمين ــن	االتحــاد	ممث ــة	ب االتفاقي

وبــن	اتحــاد	املنظــات	األهليــة	بالعــامل	االســامي	ومقــره	اســطمبول	بركيــا	ممثــا	بالســيد	

عــل	فــورت.		تهــدف	هــذه	االتفاقيــة	اىل	تحقيــق	التعــاون	البنــاء	لتنفيــذ	املشــاريع	املشــركة	

بــن			الطرفــن	والتــى	تحقــق	أهــداف	االتحــاد	العاملــى	لعلــاء	املســلمن	واتحــاد	املنظــات	

االهليــة	ىف	العــامل	االســامى.		
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9
التحديات		

تواجــه	االتحــاد	بعــد	هــذه	املســرة	الهامة	مــن	املنجــزات	والعطــاء	جملة	مــن	التحديات	

الذاتيــة	واملوضوعيــة،	الداخليــة	والخارجيــة،	يجــدر	التوقــف	عندهــا	وتبيــان	ابعادهــا	

وتأثراتهــا	يف	املســتقبل.	ومــن	خــال	العــودة	اىل	الوثائــق	األساســية	لاتحــاد	مثــل	الخطــة	

ــر	االوىل	 ــم	والتطوي ــة	التقيي ــر	لجن ــج	وخاصــات	ورشــات	العمــل	وتقري االســراتيجية	ونتائ

ــن	أساســين	 ــن	رصــد	صنف ــة	)2018(	ميك ــر	الثاني ــم	والتطوي ــة	التقيي ــر	لجن )2017(	وتقري

ــات:	 مــن	التحدي

أوال: التحديات الداخلية:

ــول	 ــة	يف	األداء	وتح ــق	الفعالي ــي	تعي ــة	الت ــل	الذاتي ــق	بالعوام ــي	تتعل ــك	الت ــي	تل وه

دون	توفــر	الوســائل	الرضوريــة	لتعزيــز	حضــور	االتحــاد	يف	االوســاط	والبيئــات	املســتهدفة	

واضفــاء	املزيــد	مــن	االشــعاع	عــى	رســالته	العلميــة	العلائيــة	والعامليــة.	وميكــن	اصطفــاء	

بعــض	العناويــن	املوجــزة	التــي	تعــر	عــن	هــذه	التحديــات	مــن	ذلــك:

1	ـ	صعوبــات		يف	األداء:	تعــرض	االتحــاد	صعوبــات	يف	أداء	مهاّمــه	تنتهــي	إىل	إخــاالت،	

وتعتــر	تلــك	تحّديــات	يجــب	مجابهتهــا،	ومنهــا:		اتســاع	دوائــر	االهتــام	لاتحــاد	وتدخلــه	

يف	مجــاالت	كثــرة	مــن	حيــث	العــدد،	معقــدة	وعميقــة	مــن	حيــث	الطبيعــة،	مــا	أرهقــه	

نظــرا	للمســاحة	الجغرافيــة	التــي	يهتــم	بهــا.	

-	عــدم	تناســب	الخطــة	االســراتيجية	املعــرة	عــن	آمــال	وتطلعــات	املنتســبن	لاتحــاد،	

مــع	قــدرات	املؤسســة	وإمكاناتهــا،	مــن	حيــث	املــوارد	البرشيــة،	واملــوارد	املاليــة،	مــا	زاد	

مــن	ضعــف	األداء	املنشــود.	

ــر	 ــف	غ ــن	مواق ــرة	ع ــا	مع ــون	أحيان ــاد،	تك ــية	لاتح ــات	السياس ــات	والتعليق -	البيان

مدروســة	وال	محســومة	داخــل	هيئــات	االتحــاد،	وذلــك	غالبــا	بســبب	التباعــد	بــن	القامئــن	

عــى	هــذا	العمــل.
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ــل	شــبه	منعــدم،	مــا	 -	حضــور	االتحــاد	يف	األوســاط	اإلســامية	يف	الغــرب	ضعيــف،	ب

يســهم	يف	توجــه	بعــض	الشــباب	املســلم	إىل	جاعــات	التطــرف	والعنــف.

2 ـ اضطراب يف ضبط املهام وتدقيق االولويات: 

ــع	 ــالة	ووض ــا	رس ــدد	فيه ــة	وح ــا	رؤي ــراتيجية	ضمنه ــة	اس ــاد	خط ــز	االتح ــد	أنج 			لق

جملــة	مــن	األهــداف	والوســائل	ولكــن	يتبــن	مــن	خــال	ورقــات	التقييــم	والتطويــر	االوىل	

والثانيــة	ان	هــذه	الخطــة	ال	تتناســب	كــا	ينبغــي	مــع	واقــع	االتحــاد	ومهامــه	ونشــاطاته	

املتحركــة	حســب	الزمــان	واملــكان،	وانــه	آن	االوان	لرشــيد	الخطــة	وتحيينهــا	وفــق	متطلبــات	

الواقــع	الــذي	يتحــرك	فيــه	االتحــاد	وهــو	مــا	يســتدعي	وضــع	مــرشوع	جديــد	لألولويــات	يف	

إطــار	الخطــة	بعــد	تعديلهــا.		

3 ـ صعوبات يف تنمية الكفاءات وتطوير القدرات: 

ــف	 ــن	يف	مختل ــراء	واملختص ــاء	والخ ــن	العل ــة	م ــة	هائل ــروة	برشي ــاد	ب ــر	االتح يزخ

العلــوم	الرشعيــة	وغــر	الرشعيــة	يف	كل	التخصصــات	واملجــاالت	املعرفيــة	والتطبيقيــة.	كــا	

ــة،	 ــة	عالي ــة	ودعوي ــة،	وبحثي ــاءة	علمي ــادة	االتحــاد	هــم	أصحــاب	كف ــى	قي ان	القامئــن	ع

ولكنهــم	يفتقــدون	إىل	القــدرة	اإلداريــة	املتخصصــة	التــي	تؤهلهــم	لقيــادة	وإدارة	مؤسســة	

عامليــة	بحجــم	االتحــاد	تنتــرش	يف	كل	اصقــاع	العــامل،	فضــا	عــن	غيــاب	القــدرة	االتصاليــة	

والتواصليــة	للبعــض	منهــم	التــي	متكــن	مــن	تحقيــق	املهّمــة	األساســية	لاتحــاد	والتــي	هــي	

مهّمــة	علميــة.		كل	ذلــك	يطــرح	عــى	االتحــاد	تحــدي	العمــل	عــى	تنميــة	كفاءاتــه	العلائية	

وتطويــر	قدراتــه	البرشيــة	عــر	خطــة	تأهيليــة	شــاملة	يف	مختلــف	التخصصــات	واملجــاالت	

ــم	 ــة	بأه ــة	امللم ــخصية	العلائي ــات	الش ــتكال	مقوم ــل	اىل	اس ــل	التوص ــن	اج ــة	م املعرفي

ــكل	عضــو	مــن	أعضــاء	 ــيك	يتســنى	ل ــع	ل ــة	يف	الواق ــا	العملي ــة	وتطبيقاته ــب	املعرفي الجوان

ــة	 ــدم	اإلجاب ــة	ويق ــكاتها	اليومي ــه	ومش ــع	بيئت ــل	م ــى	التفاع ــادرا	ع ــون	ق ــاد	ان	يك االتح

العلميــة	والعمليــة	املناســبة،	ألنــه	مل	يعــد	يف	عــامل	اليــوم	مــكان	للعلــوم	املنبتــة	واملنفصلــة	

عــن	الواقــع.
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4 ـ صعوبات يف تفعيل القرارات وتنزيل الخيارات:

يوجــد	كــم	هائــل	مــن	قــرارات	االتحــاد	وتوصياتــه	وخياراتــه	وسياســاته	ال	يــزال	البعــض	

ــه	تحــّد	عمــل	مــن	 ــل	والبعــض	االخــر	اىل	تفعيــل	وهــو	يف	حــد	ذات منهــا	بحاجــة	اىل	تنزي

ــة	 الــرضوري	التوقــف	عنــده	حتــى	ال	تظــل	مقــررات	االتحــاد	حــرا	عــى	ورق	او	غــر	قابل

للتطبيــق.	ومــن	األمثلــة	العمليــة	لذلــك	العــدد	الهــام	مــن	االتفاقــات	واملعاهــدات	ومذكرات	

التفاهــم	التــي	ابرمهــا	االتحــاد	مــع	الكثــر	مــن	الجهــات	واملؤسســات	ولكــن	ال	يوجــد	لهــا	

االثــر	املطلــوب	يف	الواقــع	ومل	تنقــل	االتحــاد	نقلــة	نوعيــة	يف	نشــاطاته	وعاقاتــه	الداخليــة	

والخارجيــة.	يحتــاج	كل	ذلــك	اىل	تقييــم	ومراجعــة	وتحديــد	األســباب	والعوامــل	التــي	حالــت	

دون	تنزيــل	تلــك	املعاهــدات	واملواثيــق.		يحتــاج	االمــر	لرفــع	هــذا	التحــدي	اىل	جهــد	خــاص	

ملتابعــة	تنفيــذ	هــذا	الكــم	مــن	القــرارات	وضبــط	معايــر	لإلنجــاز	ومــؤرشات	لــألداء	يســمح	

مبعرفــة	مــا	تــم	إنجــازه	ومــا	مل	يتــم	إنجــازه	يف	كل	مرحلــة	مــن	مراحــل	الخطــة	االســراتيجية	

ومحاســبة	القامئــن	عــى	هــذا	الجهــد	يف	املؤمتــر	العــام.

5 ـ صعوبات يف تطوير املوارد املالية: 

ان	رفــع	التحديــات	املذكــورة	آنفــا	يظــل	إىل	حــّد	كبــر	رهــن	توفــر	املســتلزمات	املاديــة	

الازمــة	لتنفيــذ	املناشــط	وتغطيــة	النفقــات	ومتويــل	املرشوعــات	بهــدف	التوصــل	اىل	انجــاز	

ــاكل	وتنامــي	الحاجيــات.	وبحكــم	 املهــام	املرســومة	يف	ظــل	تنــوع	النشــاطات	وتوســع	الهي

التطــورات	الحاصلــة	عــى	الصعيديــن	اإلقليمــي	والــدول	يف	اتجــاه	محــارصة	املــد	اإلســامي	

الوســطي	فانــه	أصبــح	مــن	الصعــب	التــرع	لاتحــاد	يف	الظــروف	الراهنــة.	ولذلــك	أصبحــت	

املــوارد	الذاتيــة	تعــرف	نضوبــا	متزايــدا	ومل	ينجــح	االتحــاد	يف	تحقيــق	مصــادر	ثابتــة	لتمويلــه،	

وظــّل	يعتمــد	عــى	الترعــات	التــي	تخضــع	للظــروف	املتغــّرة،	ومــا	بــن	يديــه	مــن	املقــّدرات	

ــيع	 ــا	لتوس ــق	منه ــدة	ينطل ــون	قاع ــن	لتك ــه	األحس ــى	الوج ــا	ع ــن	توظيفه ــة	مل	يحس املالي

مصــادره	املاليــة،	وهــو	مــا	أّدى	إىل	محدوديــة	نشــاطه	فاملــال	قــّوام	األعــال.	وملجابهــة	هــذا	

التحــّدي	ينبغــي:

ـ	تنظيــم	املؤسســات	املتعلّقــة	بالشــأن	املــال	والفصــل	بينهــا،	وهــي:	الوقــف	واالســتثار	

وجمــع	التمويــل.
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ـ	رضورة	ان	يكلــف	بهــذه	املؤسســات	جهــات	مختّصــة	يف	مجاالتهــا،	وميكــن	أن	يكــون	

يف	بعضهــا	رشاكــة	ربحيــة	بضوابــط	محــّددة.

ـ	التوجه	نحو	التمويل	الذايت	والسعي	الجاد	لتفعيل	مرشوع	الوقف.	

ـ	عقد	الرشاكات	مع	مؤسسات	أخرى	لتمويل	أي	نشاط	لاتحاد.

-ـ	االنتقال	من	التدبر	املال	الفردي	إىل	التدبر	املال	املؤسسايت.	

ـ	تأســيس	وقــف	إســامي	خــاص	لتمويــل	املشــاريع	اإلعاميــة	مــن	تدريــب	وتأســيس	

وتنفيــذ	ولجــان	وفــرق	عمــل	وأعــال	إداريــة.	

ثانيا التحديات الخارجية :

وهــي	تلــك	التــي	تعــرض	الجهــود	التــي	يبذلهــا	االتحــاد	مــن	أجــل	بلــوغ	أهدافــه	فتؤثـّـر	

فيهــا	ســلبا	مبــا	تعرقــل	مــن	األداء،	ومنهــا	عــى	ســبيل	املثــال:

1	ـ	بــّث	األفــكار	املناقضــة	ألفــكار	االتحــاد،	غلــوا	يف	الديــن،	وشــبها	يف	قضايــاه،	وتحريفــا	

ــاد	 ــن	االتح ــر	ع ــع	النظ ــة	بقط ــة	عاّم ــا	بصف ــك	حاص ــون	ذل ــد	يك ــه،	وق ــض	مفاهيم لبع

وجهــوده،	وقــد	يكــون	حاصــا	عــى	ســبيل	رّد	الفعــل	عــى	مــا	يجتهــد	االتحــاد	يف	مقاومتــه	

وإصاحــه.

ــو،	بــل	 2	ـ	تشــويه	ســمعة	االتحــاد	والتشــكيك	فيــه	ووصفــه	بأوصــاف	التطــرّف	والغل

واتهامــه	باإلرهــاب،	وقــد	يكــون	ذلــك	صــادرا	عــن	دوائــر	غربيــة	تحرّكهــا	يف	الغالــب	دوائــر	

ــات	 ــن	منطلق ــات	تنتمــي	إىل	املجــال	اإلســامي	م ــد	يكــون	صــادرا	عــن	جه ــة،	وق صهيوني

ــة.	 ــة	أو	مصلحي سياســية	أو	مذهبي

إّن	سياســة	االتحــاد	يف	مجابهــة	هــذه	التحّديــات	هــي	العمــل	عــى	أن	يكــون	صادقــا	

مــع	نفســه	ومــع	اآلخريــن	وعــى	أن	يكــون	شــفافا	يف	برامجــه	وأعالــه	وترفاتــه	وعاقاتــه،	

والعمــل	عــى	أن	تكــون	كّل	مناشــطه	وأعالــه	وعاقاتــه	مندرجــة	تحــت	مظلّــة	القانــون	يف	

البــاد	التــي	يتحــرّك	فيهــا،	وأن	يلتــزم	اإلســام	الوســطي	املعتــدل،	وأن	يكــون	مظلــة	لجميــع	

العلــاء	بقطــع	النظــر	عــن	توّجهاتهــم	املذهبيــة	والعقديــة	غــر	منحــاز	إىل	فئــة	منهــم	دون	

أخــرى،	وال	لوجهــة	دون	غرهــا.،	وأن	يســعى	يف	تقديــم	نفســه	للنــاس	عــى	أنــه	فاعــل	خــر	
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وصانــع	ســام	وعامــل	وئــام	مبــا	تظهــره	أقوالــه	وأفعالــه	وترّفاتــه،	فبهــذه	السياســة	ترتفــع	

التحّديــات	الداخليــة	والخارجيــة	التــي	تعــرض	مســرته	املباركــة	بحــول	اللــه.	
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10
تطوير االتحاد واستشرافاته

كــا	ينظــر	االتحــاد	إىل	املســتقبل	فيــا	يبتغــي	مــن	تحقيــق	األهــداف	واالغايــات	التــي	

ــن	عــرات،	ويف	 ــا	عــى	أن	يكــون	يف	ســرته	م ــايض	في ــه	ينظــر	إىل	امل رســمها	لنفســه	فإن

ــم	فيهــا	 ــات	يراجــع	فيهــا	أداءه	ويقيّ أعالــه	مــن	خلــل؛	ولذلــك	فإنــه	يتّخــذ	لنفســه	محطّ

ــك	 ــوم	بذل ــو	ال	يق ــاليب،	وه ــن	األس ــّور	م ــة	ويط ــّوب	الوجه ــل	ويص ــح	الخل ــه	فيصل أعال

ــه	 ــه	تخطيطــا،	ويحــدث	مــن	أجل ــط	ل ــه	قصــدا	ويخطّ ــة	وإمنــا	يقصــد	إلي بارتجــال	وعفوي

ــرّات	 ــّدة	م ــذ	تأسيســه	ع ــك	من ــّم	ذل ــد	ت ــدوات.	وق ــورش	والن ــد	يف	شــأنه	ال اللجــان،	ويعق

ــه	واســترشاف	 ــح	وجهت ــه	وتصحي ــه	وطــرق	عمل ــاول	هيكلت ــّدر	تن ــر	مق وأســفر	عــن	تطوي

مســتقبله،	و	بعــد	حلقــات	متتاليــة	مــن	التطويــر	عــر	مســرته	انتهــى	االتحــاد	يف	آخــر	حلقــة	

مــن	حلقاتــه	التطويريــة	إىل	تصــّور	مســتقبل	قائــم	عــى	تقييــم	ملســرة	املــايض،	ومــن	أهــّم	

عنــارص	ذلــك	التصــّور	التطويــري	مــا	يــل:	

1 ـ التطوير يف املجال املضموين 

انطاقــا	مــن	الصفــة	العلميــة	لاتحــاد	فــإّن	املضامــن	التــي	يتحــرّك	بهــا	نحــو	تحقيــق	

أهدافــه	ينبغــي	أن	يكــون	محورهــا	العــاّم	هــو	املحــور	العلمــي،	وكّل	مــا	ســواه	ميــي	فيــه	

بالقــدر	الــذي	يخــدم	هــذا	املحــور	وال	يناقضــه؛	ولذلــك	فــإّن	املضامــن	األساســية	التــي	تكــون	

مــاّدة	ملناشــطه	املختلفــة	يف	مركــزه	ويف	فروعــه	وهيئاتــه	ينبغــي	أن	تشــتمل	عــى	مــا	يــل:		

أ	ـ	التأصيــل	العلمــي	االجتهــادي	يف	القضايــا	التــي	تحتــاج	إليهــا	األمــة	يف	الوقــت	الراهــن	

وعــى	األخــّص	منهــا:	توعيــة	األّمــة	بواجباتهــا	الحضاريــة	ومســؤوليتها	التعمريــة،	وتوجيههــا	

إىل	النهــوض	بذلــك	وفــق	رؤى	تأصيليــة	اجتهاديــة،	وينــدرج	ضمــن	هــذا	كواجــب	للوقــت	

ولضعــف	الكســب	العلمــي	فيــه	قدميــا	وحديثــا:	االجتهــاد	يف	تطويــر	الفقــه	الســيايس	بفروعه	

ــة،	وفقــه	االختــاف،	 ــة	والحكــم	والعيــش	املشــرك	والعاقــات	الدولي املختلفــة،	فقــه	الدول

وفقــه	األقليــات،	و	فقــه	الفنــون	واإلبداعــات	...	



60

ــة	 ــات	والربي ــادات	واملعام ــاّم:	االعتق ــن	الع ــأن	التديّ ــد	يف	ش ــاح	والتجدي ب	ـ		اإلص

ــع	 ــك	م ــة	كّل	ذل ــم،	وماءم ــعوب	واألم ــة	بالش ــة	والعاق ــات	االجتاعي ــم	والعاق والتعلي

ــّنة.	 ــا	وس ــة	قرآن ــول	املؤّسس ــى	األص ــاء	ع ــع	وبن ــات	الواق متطلّب

	ج	ـ		تصحيــح	املفاهيــم	الدينيــة	التــي	طــرأ	عليهــا	انحــراف،	ومقاومــة	التطــرّف	يف	فهــم	

الديــن	ويف	تنزيلــه	عــى	الواقــع.

	التصــدي	لألفــكار	الهّدامــة	الناشــئة	يف	املجتمــع	اإلســامي	مــن	داخلــه	جــرّاء	التخلـّـف	 دـ	

الــذي	رســف	فيــه	طويــا،	والوافــدة	عليــه	مــن	خارجــه	جــرّاء	التثاقــف	الــذي	مل	تعــد	تحــّده	

حــدود	جغرافيــة	وال	ثقافيــة.

هـــ	ـ	منــارصة	القضايــا	العادلــة	يف	النطــاق	اإلســامي	والعاملــي،	والوقــوف	مــع	املظلومن	

ــود	عــى	 ــي	ال	تع ــة	الت ــك	بالكيفي ــات	والشــعوب،	وذل ــراد	والجاع ــن	األف ــن	م واملضطهدي

املهّمــة	األساســية	لاتحــاد	بالهــدم.

	و	ـ	الســعي	يف	إصــاح	ذات	البــن	بــن	املســلمن	أفــرادا	وفئــات	وشــعوبا	مــا	كان	ذلــك	

ــة	 ــى	هيب ــا	ع ــة	حفاظ ــوازن	واملوضوعي ــة	والت ــة	والعدال ــك	النزاه ــى	يف	ذل ــا،	ويتوّخ ممكن

ــة.		 االتحــاد	وعــى	صفتــه	املرجعيــة	للمســلمن	كافّ

2 ـ تطوير االتحاد يف مجاالت عمله البرشية والجغرافية

ــاء	يف	 ــع	العل ــعى	إىل	أن	يجم ــه	يس ــى	أن ــى	معن ــة،	ع ــعار	العاملي ــاد	ش ــع	االتح يرف

مختلــف	القــارات،	ومــن	جميــع	املذاهــب	واالتجاهــات،	ومهــا	يكــن	قــد	حّقــق	مــن	كســب	

يف	ذلــك	فإنــه	مــا	زالــت	تتطلـّـب	صفــة	العامليــة	منــه	مزيــدا	مــن	االنتشــار	جغرافيــا	وبرشيــا؛	

ولذلــك	فــإّن	اللجنــة	تــويص	مبــا	يــل:

ــا	 ــد	فيه ــي	يوج ــق	الت ــي	كّل	املناط ــاطه	ليغطّ ــاد	نش ــرش	االتح ــى	أن	ين ــل	ع أ	ـ	العم

ــا. ــاطه	عليه ــم	نش ــق	أو	بتعمي ــذه	املناط ــاء	يف	ه ــتقطاب	العل ــواء	باس ــلمون،	س مس

ب	ــــ	االهتــام	باملناطــق	التــي	تنتــرش	فيها	األقليات	اإلســامية	بتأســيس	فــروع	ومكاتب	

فيهــا،	وبدراســة	التحديــات	التــي	تواجــه	األقليات	املســلمة،	وتناولهــا	بالتوجيــه	واإلفتاء.

ج	ـ	االهتام	باملناطق	لتي	تضعف	فيها	الثقافة	اإلسامية،	ويقّل	فيها	الكسب	
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العلمــي،	ويتأّخــر	فيهــا	الوجــود	التاريخــي	لإلســام	بنــرش	الوعــي	فيهــا	وجمــع	علائهــا	

وتنشــيطهم	يف	توجيــه	املســلمن	وتثقيفهــم.

ــة	 ــة	وثقافي ــات	فكري ــا	لتحّدي ــلمون	فيه ــرّض	املس ــي	يتع ــق	الت ــام	باملناط د	ـ		االهت

ــات	 ــك	التحّدي ــا	تل ــون	به ــة	يواجه ــة	وفكري ــاءة	علمي ــى	كف ــا	ع ــن	علائه ــة	بتكوي وديني

ــدل. ــطي	املعت ــن	الوس ــا	التديّ ــون	به ويحفظ

	االهتــام	باملناطــق	التــي	تكــر	فيهــا	النزاعــات	والخافــات	بــن	املســلمن	أو	بينهــم	 هــــ	

وبــن	فئــات	أخــرى،	وذلــك	بالعمــل	عــى	التقريــب	بــن	الفرقــاء	املســلمن	وجمــع	كلمتهــم	

واإلصــاح	بينهــم،	وكذلــك	اإلصــاح	بينهــم	وبــن	مواطنيهــم	مــن	غــر	املســلمن	وإشــاعة	فقــه	

العيــش	املشــرك	وثقافــة	الشــورى	فيهــم.		

3 ـ تطوير االتحاد يف أساليب عمله ووسائله:

ــه	 ــا	تتطلّب ــاس	إىل	م ــه	ووســائله	بالقي ــرا	يف	أســاليب	عمل مل	يشــهد	االتحــاد	تطــّورا	كب

أهدافــه	ومهاّمــه،	وبالنظــر	إىل	اإلمكانيــات	العريــة	املتاحــة	يف	ذلــك،	وهــو	مــا	يدعــو	إىل	

تطويــر	كبــر	يف	هــذا	الشــأن،	ومــن	ذلــك:

	االتّجــاه	يف	أســاليب	العمــل	إىل	الامركزيــة،	وذلــك	بتوســيع	دائرة	القــرارات	واملبادرات	 أـ	

لتشــمل	القياديــن	يف	الرئاســة	واألمانــة	العاّمــة	والهيئــات	املعتمــدة،	وتوســيع	دائــرة	النشــاط	

ــة	 ــم	العلمي ــا	بأدواره ــم	قيام ــل	يف	بلدانه ــاء	للعم ــيط	العل ــب،	وبتنش ــروع	واملكات إىل	الف

تحــت	مظلــة	االتحــاد	وبتوجــه	مــن	أهدافــه.

ب	ـ	العمــل	عــى	توفــر	املناخــات	املامئــة	لتحــرّك	االتحــاد	والقيــام	مبناشــطه،	وتفكيــك	

كّل	العراقيــل	التــي	تحــول	دون	ذلــك،	وينــدرج	ضمــن	هــذا	ربــط	الصــات	مبراكــز	القــرار	

مــن	حكومــات	ومؤّسســات	ومنظــات	محليــة	ودوليــة،	وتجّنــب	كّل	مــا	مــن	شــأنه	أن	يحول	

دون	ذلــك	مــن	مواقــف	وتحــرّكات	تــؤزّم	العاقــة	مــع	هــذه	الجهــات.

ج	ـ	توســيع	مســاحة	التحــرّك	العلمــي	لألعضــاء	يف	مناطقهــم	وذلــك	وفــق	لوائــح	

تنظيميــة	منضبطــة	وأدلـّـة	إجــراءات	هاديــة	تكلـّـف	باألعــال	العلميــة	بحثــا	وتأليفــا	ونــرشا	

ــة.. ــة	وأدبي ــزات	ماّدي ــا	بتحفي ــوة	وتشــّجع	عليه ودع
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د	ـ		عقــد	رشاكات	علميــة	مــع	منظــات	وهيئــات	ومؤّسســات	يوثــق	بهــا	وتلتقــي	مــع	

ــا	ومناشــطها	 ــا	يف	برامجه ــا،	أو	بدعمه ــال	مشــركة	معه ــام	بأع ــاد	يف	األهــداف،	للقي االتح

التــي	تخــدم	أهــداف	االتحــاد.

	التوســيع	يف	املناشــط	املتمثّلــة	يف	القيــام	باملؤمتــرات	والندوات	والحلقات	الدراســية،	 هــــ	

واإلعــداد	الجيّــد	لهــا	واالهتــام	مبخرجاتهــا،	وتنظيــم	بعــض	منهــا	عــى	أســاس	دوري	لتصبــح	

مدرســة	علميــة	لهــا	شــأن	بــن	املســلمن،	ولهــا	تأثــر	علمــي	بــارز.

و	ـ		االهتــام	بالبحــث	العلمــي	وبالتأليــف	والنــرش	حتــى	تصبــح	مطبوعــات	االتحــاد	

ــب	النــاس	صدورهــا	الــدوري	بلغــات	متعــّددة. معلومــة	مشــهورة	يرقّ

ز	ـ	التوّســع	يف	اســتعال	الوســائل	الحديثــة	يف	النــرش	والتبليــغ	واملبــادرة	يف	ذلــك	مبــا	هو	

ميســور	مثــل	املواقــع	االلكرونيــة	ومراكــز	البــّث	عــى	الشــبكة	العنكبوتيــة،	ثــّم	اســتثار	مــا	

يتيــّر	مــن	املحطــات	التلفزيونيــة	وكّل	وســيلة	مرشوعــة	تســاعد	عــى	تبليــغ	رأي	االتحــاد	

ونــرش	أفــكاره.

4 ـ تطوير االتحاد يف سياساته ومواقفه:

	انطاقــا	مــن	التشــخيص	الــوارد	أعــاه	فيــا	يتعلّــق	بسياســات	االتحــاد	ومواقفــه	التــي	

أحدثــت	لــه	العديــد	مــن	املصاعــب	يف	القيــام	بأعالــه	فإنـّـه	ينبغــي	أن	يحــدث	تطويــر	كبــر	

يف	هــذا	الشــأن	وذلــك	مــن	خــال	مــا	يــل:

ــة،	 ــؤولياته	العلمي ــن	مس ــاألَْوىل	م ــوم	ب ــة-		أن	يق ــة	علائي ــاد	-كمؤسس ــى	االتح أ	ـ	ع

ومبــا	ال	ميكــن	أن	يؤديــه	إال	االتحــاد،	ومــا	فُضــل	مــن	وقتــه	وإمكاناتــه	يرفــه	إىل	غــر	ذلــك	

حســب	األولويــة.

ب	ـ	ينبغــي	أن	يظــل	االتحــاد	مظلــة	جامعــة	لــكل	مكونــات	األمــة،	وأن	يكــون	متوازنا	يف	

عاقاتــه	معهــا،	وخاصــة	يف	مواطــن	النــزاع	الداخــل	ألطــراف	األمــة	اإلســامية	،	مــع	تجســيد	

نزعــة	الســلم	والوفــاق	والصلــح	بــن	املتنازعــن،	وال	يتأثــر	)كشــخصية	اعتباريــة(	باملواقــف	

الطائفيــة	،	أو	األحــداث	السياســية	،	
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ج	ـ	ليــس	عــى	االتحــاد	أن	يكــون	مؤسســة	دعويــة،	أو	إغاثيــة	أو	خريــة	بصفــة	مبــارشة،			

ــد	الفكــر	ويســدد	الســلوك	يف	الجمعيــات	الخريــة	والدعويــة،	 ولكــن	األليــق	بــه	هــو	أن	يرشِّ

مــن	خــال	أوراق	وملتقيــات	علميــة	ورشعيــة،	للعاملــن	يف	مختلــف	املجــاالت	التنفيذيــة.

ــه	أن	 ــإّن	علي ــّق	ف ــا	الح ــارصة	لقضاي ــف	املن ــذ	املواق ــاد	أن	يتّخ ــى	االتح د	ـ	إذا	كان	ع

ينــأى	بنفســه	عــن	األحــداث	الجزئيــة	ذات	الحساســية	البالغــة	التــي	تســبّب	لــه	املضايقــات	

ــداث	 ــف	إزاء	األح ــن	املواق ــذه	م ــا	يتّخ ــاور	في ــع	التش ــه	أن	يوّس ــه،	وعلي ــل	أعال وتعرق

وخاّصــة	يف	الدوائــر	املختّصــة	قانونيــا	ورشعيــا	حتــى	ال	يقــع	يف	أخطــاء	تســبّب	لــه	مشــاكل	

ــه. ــام	بأعال يف	القي

هـــ	ـ	عــى	االتحــاد	أن	يضــع	آليــة	تفــرّق	بــن	مــا	يصــدر	عنــه	مــن	البيانــات	واملواقــف	

بصفتــه	اتّحــادا	جامعــا	ومــا	يصــدر	عــن	قادتــه	باعتبــار	أشــخاصهم	حتــى	ال	تحمــل	عليــه	

املواقــف	والبيانــات	الشــخصية.

و	ـ	عــى	االتحــاد	أن	ينــأى	بنفســه	عــن	التجريــح	يف	األشــخاص	والهيئــات	والفئــات	إال	

يف	الحــاالت	النــادرة	التــي	تقتــي	ذلــك	وأن	يتّجــه	بالنقــد	والشــجب	إىل	املواقــف	واألخطــاء	

والترّفــات	يف	نطــاق	نــرة	الحــّق	ومناهضــة	الظلــم.

5 ـ تطوير االتحاد يف هيكلته :

ينبغــي	أن	يتطــّور	االتحــاد	يف	هياكلــه	مبــا	يتناســب	مــع	توّســع	مناشــطه	ومبــا	يحّقــق	

أهدافــه	وذلــك	يف	كّل	مســتويات	تلــك	الهيــاكل،	ومــن	ذلــك:

أ	ـ	أن	يكون	الحضور	يف	الجمعية	العمومية	عى	أساس	التمثيل	النسبي.

ب	ـ	أن	يُســتحدث	يف	مؤّسســة	الرئاســة	منصــب	النائــب	األول	باإلضافــة	إىل	بقيــة	

النــواب،	وأن	تحــّدد	لــكّل	نائــب	مهّمــة	محــّددة	مــن	مهــاّم	االتحــاد،	وكذلــك	يُســتحدث	يف	

ــا. ــام	مبهاّمه ــب	الرئاســة	يســاعد	هــا	عــى	القي ــّمى	مكت ــب	يُس الرئاســة	مكت
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	أن	يكــون	لألمــن	العــاّم	عــدد	مــن	األمنــاء	املســاعدين	بحســب	مــا	تقتضيــه	الحاجــة،	 جـ	

ــاّرات،	واإلرشاف	 ــاد	يف	الق ــاط	االتح ــى	نش ــاّم،	اإلرشاف	ع ــن	امله ــان	م ــؤالء	نوع ــند	له وتس

علىالقضايــا	التــي	يهتــّم	بهــا	االتحــاد،

ــت	 ــون	تح ــة،	ويك ــة	العاّم ــاق	األمان ــب	يف	نط ــال	منص ــب	امل ــتحدث	للجان د	ـ	أن	يس

ــة. ــة	العاّم ــاء	األمان ــن	أعض ــاور	ب ــاق	التش ــذا	يف	نط ــا	وتنفي ــا	تخطيط إرشافه

هـ	ـ	أن	يكون	انتخاب	الرئيس	واألمن	العاّم	لدورتن	متتاليتن	فقط.	

و	ـ	أن	يســتوعب	مجلــس	األمنــاء	أعضــاء	مــن	ذوي	الكفــاءة	والتميّــز	العلمــي،	ويغطــون	

مــا	أمكــن	كّل	املناطــق	التــي	يوجــد	فيهــا	مســلمون،	وكّل	املــدارس	املكّونة	للطيف	اإلســامي.		

ــن	بحســب	 ــا	أمك ــف	املناطــق	م ــات	يف	مختل ــا	أو	متثيلي ز	ـ	لاتحــاد	أن	يؤســس	فروع

ــا.		 ــذي	توجــد	فيه ــدان	ال ــون	البل ــزام	بقان ــر	فيهــا	مــع	االلت ــي	تتوفّ الظــروف	الت

ــط	 ــره	والتخطي ــة	دامئــة	تســهر	عــى	تطوي ــاكل	االتحــاد	هيئ ح	ـ	تتكــّون	يف	نطــاق	هي

ــك.	 ــّم	مــن	قــرارات	يف	خصــوص	ذل ــه	ومتابعــة	مــا	يت االســراتيجي	ل

6 ـ تطوير االتحاد يف قياداته وأعضائه:

ــاور	 ــج	التش ــه	إىل	منه ــاد	وأعضائ ــادات	االتح ــد	قي ــاه	يف	تحدي ــع	االتج ــي	أن	يق 	ينبغ

واالنتخــاب	مــا	أمكــن	ذلــك،	وعــى	أســاس	الكفــاءة	واإلخــاص	والعطــاء.	وعــى	هــذا	األســاس	

يتــّم:	

أ	ـ	اســتحداث	منصــب	األمــن	العــاّم	املســاعد	يهتــم	بالشــؤون	اإلداريــة	واملاليــة	ويكــون	

متخصصــا	ومتفرغــا.

ــر	محــّددة	يف	إجــازة	 ــة	االتحــاد	ينبغــي	االســتقرار	عــى	معاي ب	ـ	يف	خصــوص	عضوي

ــر:	 ــك	املعاي ــة،	ومــن	تل العضوي

ـ	املعيار	األول	العلم	الرشعي	والعطاء	الفكري

ــة	واإلنجــازات	مــن	البحــوث	واملؤلفــات	واإلشــعاع	 ــاين:	الشــهادات	العلمي ــار	الث ـ	املعي

الدعــوي.	
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ــن	 ــة	م ــال	تزكي ــن	خ ــك	م ــون	ذل ــة،	ويك ــة	والعدال ــة	والثق ــث:	التزكي ــار	الثال ـ	املعي

ــاء. ــن	األمن ــن	م ــن	اثن ــة	م ــر	وتزكي القط

ـ	يفقد	العضو	عضويته	إذا	مل	يسدد	االشراك	خال	جمعيتن	متتاليتن.

7 ـ تطوير االتحاد يف متويله:

ــب	 ــإّن	هــذا	الجان ــذي	اســتمّر	مــع	مســرة	االتحــاد	ف ــال	ال 	بالنظــر	إىل	الضعــف	املتت

ــاه: ــك	يف	اتّج ــرا	وذل ــرا	كب يســتلزم	تطوي

أ	ـ	الجّدية	واملتابعة	يف	ربط	العضوية	بااللتزامات	املالية.

ب	ـ	تنظيــم	املؤسســات	املتعلّقــة	بالشــأن	املــال	والفصــل	بينهــا،	وهــي:	الوقــف	

واالســتثار	وجمــع	التمويــل.

ج	ـ	يُكلـّـف	بهــذه	املؤسســات	جهــات	مختّصــة	يف	مجاالتهــا،	وميكــن	أن	يكــون	يف	بعضهــا	

رشاكــة	ربحيــة	بضوابط	محــّددة.

																																							

                                     واهلل ويل التوفيق والهادي اإلى �سواء ال�سبيل
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