
 
 منتدى كوااللمبور للفكر والحضارة

 جية ـياخلطة االسرتات ـ

 .(، اجلائزةاملؤمتر، الندوة والورشات، الشبكة)

 مقدمة:

تواجه األمة اإلسالمية مرحلة عسرية وخماضًا أليماً، وختتلط األمور وتتشابك القضااي، خاصة بعد ما كشفته أحداث الربيع العريب من 

االستشرايف  مما يفسح اجملال لالرجتال واعتماد التجريب بعيداً عن العلمية والتحليل ،املفكرين، حيث تسبق األحداث جهود غري متوقع واقع

هة للسياسات على اختالف الصعد، وقد أفضى ذلك إىل تعدد املسارات واخليارات اليت يتبناها  خصوصًا يف القضااي الفكرية املوج ِّ

 ألحيان.العاملون والنشطاء يرافقه تعثر واضطراب يف كثري من ا

: املؤمتر مشاريع كربى تتمحور حول أربعةاليت اخلطة االسرتاتيجية  دى كواالملبور للفكر واحلضارة هذهيضع منتويف هذه الظروف احلرجة 

لرواد واملفكرين ا بغرض توفري ظروف وأطر مناسبة متكناجلائزة السنوية  ،السنوي، الندوة والورشات، شبكة الباحثني يف الفكر اإلسالمي

سيادة والنهضة الريق طاليت تسدد السري يف والتشاور الدائم بغرض بلورة املعامل واحللول والبدائل  منهجعي والبحث املمن التفكري اجلما

 وحترير املقدسات على أسس احلرية والعدالة والدميقراطية والوحدة. والتنمية واالستقرار

 القيم واملبادئ:

 ـ االلتزام ابملرجعية اإلسالمية يف الفكر والسلوك.

 ـ التجديد واإلبداع والبحث واالجتهاد العلمي. 

 ـ االلتزام بقيم احلرية والعدالة والدميقراطية وحقوق اإلنسان.

 ـ املسامهة يف التغيري واإلصالح.

 ـ االلتزام ابملنهج السلمي واحلوار والتشاور والتعاون.



 
 ية.ـ احلرص على استقرار اجملتمعات والبحث عن السبل املثلى لتحقيق التنم

 ـ احلرص على خدمة الناس والبحث املستمر للبدائل النافعة يف خمتلف اجملاالت. 

 ـ املسامهة يف تطوير املنظومة الدولية مبا جيعلها عادلة وانفعة للمحيط واإلنسان.

 ـ الدفاع عن قضااي األمة ومقدساهتا ودعم القضااي العادلة.

 الرؤية:

دث نقاشا"أن يقدم املنتدى أفضل إنتاج فكري  وفاعلية يواكب احتياجات األمة املختلفة  ُيح
 لتحقيق قيم احلرية والعدالة والوصول اىل السيادة والنهضة."

 :الرسالة

قامة حوار دائم يف القضااي الفكرية واحلضارية حول واقع األمة وخياراهتا املستقبلية، يستند إىل مرجعة اإلسالم، قبل العمل، وإ الفكرعمال إ

 الطريق للعاملني وتوجيههم حنو حتقيق القيم العليا لإلسالم وهنضة األمة وسيادهتا. وبقراءة معاصرة شاملة لتوضيح

 :العامة األهداف

مة حمددة وينتهي برؤية عامة يتم إيصاهلا لصناع الرأي وأصحاب القرار يف األعقد مؤمتر سنوي للمنتدى يعاجل قضية فكرية  ـ 1

 .اإلسالمية

 . على األعضاء ومراكز الدراساتوما ينتجه املنتدى توثيق ونشر أوراق وحوارات املؤمتر ـ  2

نشره خارج نطاق ته و ترمجواملسامهة يف واملعريف بادل اإلنتاج الفكري شكيل شبكة بني الباحثني يف الفكر اإلسالمي لتتـ  3

 األعضاء عرب مؤسسات حبثية ومراكز دراسات.

 .شخصيات فكرية وثقافية من شباب األمة الناشطني والفاعلني وتوفري فرصة هلم للمسامهة يف بناء فكري وسطي متوازنإبراز ـ  4



 
 نضاج املوقف الفكري من القضااي الساخنة واهلامة اليت تواجه األمة وتؤثر يف هنضتها.اجياد مساحات اضافية للنقاش إلـ  5

 فقو  من غري أعضاء املؤمتر وبناء جسور التعاون مع املراكز البحثية والدراسية التواصل مع قادة األمة من علماء ومفكرينـ  6

 .ابينهتعاون  تاتفاقيات وبروتوكوال

 املشاريع الكربى:حماور اخلطة: 

 ي:مشاريع كربى ه رؤيته وأهدافه حول أربعةاملنتدى و حور األهداف اإلجرائية )الربامج واألنشطة( اليت حتقق رسالة متت

 ـ املؤمتر السنوي.

 والورشات القطرية. ـ الندوات

 ـ شبكة الباحثني يف الفكر إسالمي.  

 ـ اجلائزة السنوية.

 األهداف اإلجرائية:

 .املؤمتر السنوي: األول املشروع

تنتهي إليه كل و املؤمتر هو اجلمع السنوي العام والنشاط املركزي للمنتدى الذي ُيدد هويته ويضبط رؤيته وتنطلق منه التعريف: ـ  1
 الندوة والورشات والشبكة(. األنشطة األخرى )

 ـ مكان وزمان املؤمتر:  2

على األقل شهرا  بون أجنداهتم وفق هذا التاريخ )أوـ أيخذ املؤمتر اترخيا حمددا واثبتا يصبح معلما زمنيا معروفا ينتظره املهتمون ويرت
 حمددا(.

 أثناء املؤمتر اجلاري. املوايل املؤمتر عقد فيهاليت ي ـ يتم ترشيح املكان

 ـ يتم التعيني النهائي للمؤمتر املوايل تسعة أشهر قبل التاريخ احملدد.

 ـ اجلوانب اإلدارية والتنظيمية: 3



 
ري املواد ن يتم حتديد اجلدول النهائي للمحاضرين واملشاركني وزمن الوصول وتوفلتبلي  واملتابعة والتنسيق إىل أالعامة ابـ تقوم األمانة 

 اإلعالمية اإلشهارية للمؤمتر وخطة الرتويج.

ة املناسبة لنجاح املؤمتر يـ تقوم اللجنة التحضريية يف القطر املستقبل للمؤمتر ابلتنظيم واالستقبال وتوفري اللوجستيك والظروف املاد
 والتغطيات اإلعالمية ابلتنسيق مع األمانة العامة. 

 ـ يشارك مجيع املعنيني ابملؤمتر ابلرتويج له عرب خمتلف الوسائل اإلعالمية ووسائل االتصال االجتماعي. 

 ـ تبحث األمانة العامة عن ممولني لكل املؤمتر فإن تعسر ذلك يتم حتديد رسوم للمشاركة.

 ـ يتم نشر حبوث املؤمتر واملضامني األساسية للمناقشة يف كتاب سنوي وفق آليات تضعها وتتابعها األمانة. 

  املوضوع واحملاضرون. ـ 4

 اختيار موضوع املؤمتر تسعة أشهر قبل املؤمتر من خالل:ـ يتم 

 استمارة توزع على املشاركني يف املؤمتر املنصرم. .           

 وزيع استمارة يف املوضوع ألكرب عدد ممكن من الشخصيات العلمية والفكريةت .           

 ومراكز الدراسات.             

 تدرس األمانة العامة املقرتحات وتقدمها للمجلس االستشاري ليفصل يف املوضوع. .           

ئمة هداف وتفصيل احملاور وعناوين احملاضرات وتقدم قاـ تقوم األمانة العامة بصياغة اإلشكالية العامة للموضوع املختار، وحتديد األ
 .من احملاضرين املقرتحني املتخصصني واملهتمني مبوضوع املؤمترموسعة 

 تة أشهر قبل املؤمتر(.سثالثة أشهر )ويتم الفصل يف القائمة النهائية خالل وفق القائمة املوسعة ـ يتم االتصال ابحملاضرين املعنيني 

 العامة أن يكون ضمن احملاضرين شاب وامرأة على األقل.ـ حترص األمانة 

 ـ يتم تسلم حبوث احملاضرين خالل ثالثة أشهر )ثالثة أشهر قبل املؤمتر(.

 ـ املشاركون يف املؤمتر: 5

 فرد يف كل مؤمتر.  ملشاركني مائيتـ ال يتجاوز عدد ا



 
 مبا خيدم رسالة ورؤية املنتدى. شاركني املختيار ال وضع معايري حمددة ـ يتم

ب مع رسالة يتناس ومع ماللفكر  يـ يتم احلرص على أن يكون ثلث املشاركني أعضاء دائمني قدر اإلمكان مبا ُيقق البناء الرتاكم
 ورؤية املؤمتر. 

جملال لطلب املشاركة ر، ويتم فتح اـ تقوم األمانة العامة ابلتشاور مع أعضاء اجمللس االستشاري برتشيح ثلثي عدد املشاركني يف املؤمت
عايري ملعموم املهتمني ابجملال الفكري عرب وسائل االتصال االجتماعي وتفصل األمانة العامة يف املعنيني يف حالة الوفرة على أساس 

 معلنة وابالستئناس بتزكية أعضاء املنتدى يف األقطار.

 ملؤمتر.ـ يتم حتديد القائمة النهائية للمشاركني شهرين قبل ا

ل بـ يتم إرسال إشكالية موضوع املؤمتر وبرانجمه والسري الذاتية للمحاضرين وقائمة املشاركني والبحوث املتوفرة جلميع املشاركني شهرين ق
 املؤمتر.

 ـ يف حالة توفر االستضافة يتكفل املشاركون بتكاليف السفر فقط وإال حتدد قيمة املسامهة عند تعيني مكان املؤمتر.

 ـ املخرج األساسي للمؤمتر. 6

تئناس ابحملاضرات اليت ابالس مبوضوع املؤمتر ـ تقوم األمانة العامة ابلتنسيق مع رئيس املنتدى وانئبيه إبعداد مشروع رؤية عامة تتعلق
 يرسلها احملاضرون شهرا قبل املؤمتر.

 ـ ترسل الرؤية العامة للمشاركني يف املؤمتر شهرا قبل املؤمتر.

 اقشة الرؤية يف اجللسة األخرية من املؤمتر.ـ يتم من

 يتم تنظيم مؤمتر صحفي يف اليوم املوايل للمؤمتر لعرض الرؤية للرأي العام.ـ 

ـ يتم تشكيل وفود ابالستعانة أبعضاء املنتدى يف األقطار بغرض تسليم الرؤية العامة لصناع الرأي والقرار يف هذه األقطار، كما ميكن 
 ء عرب الوسائل املختلفة.إرسال الرؤية هلؤال

  ـ يتم تنظيم ندوات يف خمتلف األقطار لشرح الرؤية العامة حتدد مكاهنا وعددها األمانة العامة.

 ـ يتم طباعة الرؤية العامة طباعة راقية ويتم نشرها بشكل موسع عرب خمتلف الوسائط اإلعالمية واالجتماعية.

 .والورشات احلوارية الندوةروع الثاين: املش



 

هي أنشطة فكرية تعمل على االستفادة من الزخم الذي ينشئه املؤمتر ويضمن استمرار النقاش على مستوى أوسع جغرافيا  :ـ التعريف 
 وعدداي.

 ـ الندوة السنوية:أ 

 ـ املكان والزمان:

كان، إسطنبول بسبب توفر العديد من الظروف املناسبة )توسط امل يف ـ يتم حتديد مكان اثبت للندوة السنوية يستحسن أن تكون
 .(احلرية، اللوجستيك، سهولة التوصل ملشاركة الباحثني وأهل الفكر

 ـ يف حالة عقد املؤمتر يف اسطمبول ميكن أن تنظم الندوة يف بلد آخر.

 ـ ُيدد الزمن يف آخر النصف األول من السنة )جوان(.

 واحد )جلسة صباحية ـ جلسة مسائية(ـ تدوم الندوة يوم 

 يديرها أعضاء املنتدى. اأٌلطارـ يف نفس الوقت اليت تنظم فيه الندوة يف اسطمبول تقام ورشات تفكري يف 

 احملاضرون:املوضوع و ـ 

 ـ تعاجل الندوة قضية ساخنة جارية تتطلب مقارابت عاجلة.

 .وابالستئناس ابخلطة البحثية للشبكة نتدىُيدد املوضوع ابستفتاء الكرتوين خصوصا بني أعضاء امل ـ

ـ احلضور: أعضاء اجمللس االستشاري وتكون استضافتهم على حساب املنتدى ابعتبار أنه يعقد مبناسبة الندوة لقاء تنظيمي، وتعمم 
  الدعوة ملن يهمه املوضوع من أعضاء املنتدى على أن تكون اإلقامة على حسابه.

 ب ـ الورشات:

نظم مرتني يف تابالستئناس ابخلطة البحثية، و  قاش الفكري حول مواضيع تقرتحها األمانة العامة حول قضااي الساعةهي ورشات للن
 ، وترسل خمرجاهتا لألمانة العامة للتعميم عرب املوقع الكرتوين للمنتدى. السنة يف األقطار ايل يتواجد فيها أعضاء املنتدى

 

 



 

 

 (اصةاخلورقة انظر ال) شبكة الباحثني يف الفكر اإلسالمي. املشروع الثالث:

 .يةاملشروع الرابع: اجلائزة السنو 

التعريف: اجلائزة السنوية هي جمموعة من اجلوائز تسلم لباحثني وانشطني يف جمال الفكر اإلسالمي كل سنة مبناسبة انعقاد املتمر 
 السنوي.

 جوائز سنواي. اجلوائز: مينح املنتدى مخسموضوع 

اجلائزة األوىل: جائزة مهاتري حممد الدولية: وهي اجلائزة األساسية متنح لعمل علمي خيدم أهداف املنتدى وينطبق مع مسارات اخلطة 
 البحثية السنوية مينحها د.مهاتري نفسه.

 ُيددها يف خطته السنوية ومينح اجلائزة ألحسن حبث مشارك يف اجلائزة الثانية: يستكتب املنتدى الباحثني ضمن مسارات حمددة
 االكتتاب توجه جلنة قراءة وحتكيم متخصصة.

 جائزة خاصة ابلشباب متنح ألحسن حبث خيدم أهداف ومسارات اخلطة البحثية السنوية.اجلائزة الرابعة: 

 ومسارات اخلطة البحثية السنوية.متنح ألحسن حبث خيدم أهداف  ائزة الرابعة: جائزة خاصة ابلنساءاجل

امسة: جائزة متنح ألحسن ابحث من حيث الفاعلية على مستوى شبكة الباحثني يف الفكر اإلسالمي وفق معايري حمددة اجلائزة اخل
 ومنشورة.

 مالحظة: تعد ورقة تفصيلية خبصوص اجلائزة ابلتنسيق مع د.مهاتري. 

 

 


