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بسم اهلل الرحمن الرحيم

بيان من اإلخوان المسلمين
حول قمم مكة الثالث:
)اتقوا اهلل وأصلحوا ذات بينكم(

يأيت انعقاد مؤمترات القمة اإلسالمية والعربية واخلليجية يف مكة املكرمة مهبط الوحي وبلد اهلل احلرام يف اخلامس
والعشرين من رمضان 1440ه املوافق  30مايو 2019م ،يف أجواء عاصفة هتدد مستقبل املنطقة برمتها ،ووسط
حالة غري مسبوقة من التمزق العريب الذي ضاعف من املـآسي احلقيقية اليت تعاين منها العديد من الشعوب العريية،
خاصة يف سوريا واليمن وليبيا ،واالنتهاكات الوحشية املستمرة حلقوق اإلنسان يف مصر على يد سلطة االنقالب
واملوثقة بشهادات العديد من املنظمات الدولية واحمللية ،عالوة على خماطر التصفية اليت تواجه القضية الفلسطينة
 ..قضية األمة املركزية ،وغريها من قضايا األمة العادلة يف كشمري وبورما وتركستان ،وغريها من األقليات املسلمة،
باإلضافة إىل ما يواجه اإلسالم واملسلمني من محالت دعائية مكثفة ومغرضة لتحميلهم  -زورا  -مسئولية
اإلرهاب املنتشر يف العامل.
ولعل هذه اهلموم وتلك القضايا تكون على جدول أعمال هذه القمم ،وتأخذ مكانتها يف صدارة اهتماماهتا،
خاصة أن كثريا منها صنعتها سياسات خاطئة ،ونتج عنها هتديدات خطرية وغري مسبوقة ،وأوضاع اقتصادية
واجتماعية كارثية تنذر بتداعيات خميفة حتتاج معاجلتها إىل عقود من الزمن.
ومن هنا فإن القادة اجملتمعني اليوم يف بلد اهلل احلرام مدعوون لتحمل مسئولياهتم أمام اهلل سبحانه وتعاىل،
وتقدمي املصاحل العليا لألمة فوق كل اعتبار واحرتام إرادة الشعوب ورعاية مصاحلها وتصحيح األوضاع
والسياسات.
ومجاعة اإلخوان املسلمني جتد لزاما عليها ،كواجب شرعي ،مطالبة هذه القمم مبا يلي:
 -1وقف كل أشكال الدعم السياسي واإلعالمي واملايل لألنظمة االنقالبية اليت أهدرت حق شعوهبا يف اختيار
حكامها.
 -2إزالة الفجوة القائمة بني العديد من األنظمة وشعوهبا ،بإطالق احلريات وفتح اجملال للتعبري عن الرأي،
واملشاركة يف القرار الوطين مع االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان.
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 -3االرتفاع فوق كافة أسباب التشاحن والتنازع ،وتقدمي املصاحل الوطنية والقومية فوق كل اعتبار؛ استجابة
صموا بِحب ِل اللَّ ِه ج ِميعاً وال تَ َف َّرقُوا واذْ ُكروا نِ ْعم َ ِ
(وا ْعتَ ِ ُ َ ْ
َ
َ ُ َ
َ
لقول احلق تبارك وتعاىلَ :
ت اللَّه َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْنتُ ْم أَ ْع َداءً
َصبَ ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانا) ( آل عمران -من اآلية  .)103ومن هنا تطالب مجاعة اإلخوان
فَأَلَّ َ
ف بَ ْي َن قُلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
بعمل جاد على تصفية اخلالفات واالنقسامات البينية ،ومثال ذلك األزمة الناشبة بني قطر وعدد من شقيقاهتا،
وغريها من األزمات واليت جنمت عنها آثار سليية ،اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ،وما زالت املنطقة برمتها تعاين
منها.
 -4العمل على حتقيق وحدة الشعب الفلسطيين واملصاحلة بني فصائله وتأكيد حقه يف إقامة دولته املستقلة
وعاصمتها القدس الشريف ،وحقه ىف مقاومة االحتالل.
 -5رفض كل إجراءات التطبيع مع الكيان الصهيوين احملتل وكل حماوالت ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية،
ويف مقدمتها "صفقة القرن" ،فالقضية الفلسطينية هي قضية كل العرب واملسلمني ،بل هي قضية كل ححمب للحرية
والعدالة يف العامل ،وإذا كان الشعب الفلسطيين قد ضرب املثل يف صموده وإصراره على نيل حقوقه؛ فإنه ينتظر
موقفا مماثالً من األنظمة العربية واإلسالمية والصديقة يدعم صموده ومقاومته ويرقى إىل مواقف شعوهبا التارخيية.
 -6احلفاظ على ثوابت األمة وهويتها ومقدساهتا ،ومواجهة ما حياك من محالت ،وتأكيد هويتها اإلسالمية
الراسخة ،والعمل على تطبيق شريعة رهبا ،فهي وحدها كفيلة بتحقيق األمن واألمان لألمة وشعوهبا بل وللعامل
أمجع.
أيها القادة والزعماء ..نصدقكم القول والنصيحة الواجبة ..إن التاريخ يسجل املواقف ،فاحرصوا على أن تلقوا
اهلل وقد أبرأمت الذمة ،وأديتم األمانة ،وأكدمت ما يصون مصاحل األمة وحيقق أمانيها يف حاضر آمن وغد مشرق.
سيَ َرى اللَّهُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُهُ َوال ُْم ْؤِمنُو َن َو َستُ َردُّو َن إِلَى َعالِ ِم الْغَْي ِ
ب َو َّ
ادةِ فَ يُ نَبئُُ ُك ْم بِ َما
الش َه َ
( َوقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ
ُك ْنتُ ْم تَ ْع َملُو َن) (التوبة.)105 :
واهلل أكرب وهلل احلمد.

اإلخوان المسلمون

اخلميس  ٢٥رمضان ١٤٤٠ه ،املوافق  ٣٠مايو ٢٠١٩م
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