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 منشور إعالمي

 روسيا االحتادية (جروزني، الشيشان  )امي مؤمتر أهل السنة واجلماعة تالبيان اخل

 والذي استمر ثالثة أيام ،أصدر املؤمتر العاملي لعلماء املسلمني الذي انعقد يف مدينة جروزين عاصمة مجهورية الشيشان
، حتت عنوان: من هم أهل السنة واجلماعة، 2016أغسطس  27إىل  25 املوافقهـ 1437ذي القعدة  24إىل  22من 

 ل السنة واجلماعة اعتقادا وفقها وسلوكا وأثر االحنراف عنه على الواقع" هبيان وتوصيف ملنهج أ

 وجاء أبرزها: ،ماء اجملتمعون إىل عدد من النتائج والتوصياتلوقد انتهى الع

وأهل املذاهب األربعة يف الفقه، وأهل التصوف الصايف  ،اعرة واملاتريدية يف االعتقادأهل السنة واجلماعة هم األش         -
 على طريقة سيد الطائفة اإلمام اجلنيد ومن سار على هنجه من أئمة اهلدى. وتزكية   وأخالقا   علما  

وحتويل آياته إىل  ،وإدراك مقاصده حييطه من العلوم اخلادمة له، املساعدة على استنباط معانيه، للقرآن الكرمي حرم           -
 حىت ترى الشعوب   ،لم واألمان يف العاملحياة وحضارة وآداب وفنون وأخالق ورمحة وراحة وإميان وعمران وإشاعة الس  

 ملني وسعادة يف الدنيا واآلخرة.اأن هذا الدين رمحة للع املختلفة عيانا   واحلضارات   والثقافات  

املؤمتر نقطة حتول هامة وضرورية لتصويب االحنراف احلاد واخلطري الذي طال مفهوم "أهل السنة واجلماعة" إثر  هذا         -
 ه على أنفسهم وإخراج أهله منه.صر  حماوالت اختطاف املتطرفني هلذا اللقب الشريف وق  

 توصيات:

ية لتوصيل صورة اإلعالم الصحيحة للمواطنني أوصى املؤمتر بإنشاء قناة تليفزيونية على مستوى روسيا االحتاد      .1
 وحماربة التطرف واإلرهاب.

زيادة االهتمام بقنوات التواصل االجتماعي وختصيص ما يلزم من الطاقات واخلربات للحضور اإلجيايب يف تلك       .2
 وفاعال. ا  قوي   الوسائط حضورا  

دراسة الفرق املعاصرة ومفاهيمها وتشكيل قاعدة بيانات أن يتم إنشاء مركز علمي جبمهورية الشيشان لرصد و       .3
 واقرتح املتجمعون أن حيمل هذا املركز اسم "تبصري". ،موثقة تساعد على التفنيد والنقد العلمي للفكر املتطرف
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لى تفنيد مظاهر ج العلماء والقادرين ععودة مدارس العلم الكربى والرجوع إىل تدريس دوائر العلم املتكاملة اليت ختر        .4
 االحنراف الكربى.

مية العريقة كاألزهر الشريف والقرويني والزيتونة وحضرموت ومراكز لضرورة رفع مستوى التعاون بني املؤسسات الع      .5
 العلم والبحث فيما بينها ومع املؤسسات الدينية والعلمية يف روسيا االحتادية.

 عد إلشاعة العلم اآلمن.عن ب   ضرورة فتح منصات تعليمية للتعليم      .6

والتحذير  ،توجيه النصح للحكومات بضرورة دعم املؤسسات الدينية واحملاضن القائمة على املنهج الوسطي املعتدل      .7
 اخلطاب الديين ببعضه. اللعب على سياسية املوازنات وضرب   من خطر  

الكراهية والتحريض على الفتنة واالحرتاب الداخلي والتعدي على  م نشر  يوصي املؤمتر احلكومات بتشريع قوانني جتر        .8
 املؤسسات.

بتقدمي املنح الدراسية للراغبني يف دراسة العلوم  - األزهر وحنوه –أوصى املشاركون مؤسسات أهل السنة الكربى       .9
 الشرعية من مسلمي روسيا.

 بشكل دوري خلدمة هذه األهداف اجلليلة. كما أوصى املشاركون بأن ينعقد هذا املؤمتر اهلام  .10

 تقدم املشاركون بالشكر لفخامة الرئيس رمضان أمحد قديروف جلهوده املباركة يف خدمة القرآن الكرمي والسنة املطهرة.و 
 وفقه اهلل وأعانه وسدد خطاه. 

 م2016أغسطس  27هـ، 1437ذو القعدة  24صدر يف جروزين، مجهورية الشيشان 

 


