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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

امي   ي 
ان  الخ  ي   الب 

رطوم املؤمتر الثالث اخل –اصمة السودانية التأم يف الع ـه1438صفر //19-18-17خالل أايم عونه، و بتوفيق من هللا و         
( احلكم الراشد: رؤية إسالميةوذلك لدراسة موضوع )  حماضر بن حممداملاليزية احلديثة د.  النهضةملنتدي كواالملبور حتت رائسة رائد 

تاذ علي واألس للمنتدىفتتاحية خاطب فيها مجهور املؤمترين كل من الدكتور عبد الرازق مقري األمني العام ؤمتر جبلسة اوقد بدأ امل
 .حممد حماضر بند.  مع الكلمة الرمسية لرئيس املنتدى عثمان حممد طه انئب رئيس املنتدي لتكون خامتة اجللسة االفتتاحية

 دراسة و ،تعريفاً وأتصيالً واترخياً  من زوااي عدة، احلكم الراشدعشرين حبثاً وورقة تناولت مواضيع  خالل ثالثة أايم حوايلاتبع املشاركون 
أثر حماربة الفساد ودور اجملتمع املدين و  األخرى اليت مشلت آلياتعناوين من اللة للتجارب الغربية واإلسالمية املعاصرة ابإلضافة إىل مج

وقد  اإلعتزال وغري ذلك،اشكاالت املشروطية والتجديد والنهضة واإلعتدال و وكذا احلديثة يف جتسيد احلكم الراشد، وسائل االتصال 
إحتفاال نوعياً لتقدمي جائزة  ؤمتر يف يومه الثاينكما شهد امل  .واستدراكاشاركون هذه العروض بنقاشات واسعة مالحظة ومساءلة امل أثرى
 ) احلكم الراشد :رؤيه اسالمية (أحسن البحوث يف موضوع :حممد للباحثني الفائزين يف مسابقة  حماضر بند. 

 فئة الكبار ابلتناصف كل من :اجلائزة يف يف وقد فاز 
 . املغرب –د. إدريس مقبول  -
 . مصر –د. نويب حممد حسن عبد الرحيم  -

 من :كل والنساء ابلتوايل  الشباب ويف فئيت 
 . مصر –حسين خريي طه حسن  -
 . اجلزائر –رشيدة رمحاين  -

 املعريف وفحص التجارب املختلفة، أقر املؤمترحافلة ابلنقاش العلمي والتبادل عديدة جلسات  ، وبعدواألخريالثالث اليوم ويف 
 اخلالصات التالية :

الراشدة مما يعطيه أصالة تقربه إىل  خبصائصه املعروفة جيد أصالً واضحاً يف موجهات الوحي وجتربة  اخلالفة أن احلكم الراشد  .1
 وجدان األمة املتطلع إىل الرشد واإلصالح.

ًا للتنمية والشفافية لفساد وحتقيقومواجهة ا لألمم للحد من االستبداد ةحاجة ملح ميثل أن احلكم الراشد آبلياته وضوابطه .2
 .واالستقامة

عقيد ترتجم يف ايل تفصيل وتيتقدمها العدل واحلرية وأن هذه القيم حتتاج عليا متكاملة  ن احلكم الراشد يقوم علي قيم كليةأ .3
 قائمة . آليات ومؤسسات وبىن



 قوم عليها بناء دور اجملتمع وأداء الدولة .ري حمددة له يمعايإىل وضع لنشر ثقافة احلكم الراشد و  أن احلاجة ماسة .4
 خمتلف احلضارات اإلنسانيةمن  ذألختسمح اب كم الراشد الذي وضع الشرع معامله وموجهاته منظومة مفتوحةن احلإ .5

 .هلألنسان الساعي لتحقيق مصاحل ةادماخل يةالبشر  اتسبتكاملو 
من دى تاملنسيجتهد واستفادة من خمتلف البحوث والنقاشات والتوصيات  ،وخدمة هلذه املقاصد ،باراتتعهذه االولكل  .6

معايري منتدي  كواالملبور " إعالن جديد يضاف لإلعالن العام األول يكون موضوعه: خالل خمتصني  وخرباء لصياغة 
بني أيدي املعنيني  واملهتمني والقائمني علي الشأن  ها املنتدىيضعوثيقة معتمدة هذا اإلعالن اجلديد كون " ليالراشد للحكم
 العام .

 : ما يليمنتدي كواالملبور يعلن  ، وهو ينهي أعماله ويقر خالصاته،ويف األخري 
الوفادة حسن وعلى وتوفري سبل النجاح  قيادة وشعباً  علي استضافة املؤمتر الثالث للمنتدىكره وعرفانه للسودان يؤكد ش. 1 

، كما يتوجه ابلشكر اجلزيل لرئيس املنتدى على رعايته وتوجيهاته ولألمانة خمتلف أنواع الدعم والتسهيالت املقدمة للمؤمترينو 
 العامة على حسن التدبري والتحضري هلذا املؤمتر.

فيها االستبداد واالستعمار ف حتالهي ضحيتها األويل الشعوب  ظلتمة من أزمات وحروب يعرب عن انشغالة مبا تعرفه األ. 2 
زمات ، وأمام هذا الوضع املأساوي يدعو املنتدى إيل جتاوز هذه األرهاب لالضرار أبكثر من بلد يف عاملنا االسالميواإل

حتقق التطور واالزدهار وتضمن العدالة ضمن اإلرادة الشعبية وإاتحة  الفرصة إلقامة حكومات راشدة  ووقف هذا التدمري
 .وكرامة اإلنسانواحلرية 

حبق هذا الشعب البطل  ضها ومقاومتها وتشبثا قضية فلسطني دعما لشعبها وأر  األوىلمة جيدد وقوفه الصادق مع قضية األ. 3
 يف إقامة دولته احلرة وعاصمتها القدس الشريف .

معلومة يه جهات دولية واقلمية رض له حلب وكامل الرتاب السوري من عدوان وحشي تشارك فيشدد على إدانته القوية ملا تتع. 4
 السبل والوسائل .بكل املسلمني خاصة للوقوف مع هذا الشعب ويدعو العامل كله و 

 االعتداءاتكذا سائر و  ية املدعومة إقليما ودوليا،املمارسات الطائفاإلنقاالابت و نصرته لكل الشعوب املستضعفة ضحية يؤكد   .5
 من واحلرية عاجالينعم عليها ابأل أن يفرج عن هذه الشعوب وأن تعاىلأساس الدين واهلوية ويدعو هللا  اكات  علىتهواالن
 .جلآ غري

 
 .السبيل إىلهللا املوفق واهلادي و


