
 
 

 معاصرة بقیم مسلمون
 

 ھذه من واحدًا یمثل المنظمة شعار في الشجرة أفرع من فرع كل, مبادئ عشرة على معاصرة بقیم مسلمون منظمة تستند
 .اإلسالم في المتأصل بجذرھا جمیعھا تشترك التي العشرة المبادئ

 
  :اإلنتماء و الھویة -1
 ھو اإلنتماء ھذا دقة مدى و صحة من التحقق, كمسلمین لنا إنتماء بمثابة تصریحھ یعتبر مسلم بأنھ نفسھ عن یعرف من كل
 ھذا على بالحكم خلالتد شخص أي أو كانت جھة ألي یحق ال و فقط اهللا و الفرد بین أمر ھو بل  صالحیاتنا من لیس أمر

 حقوق دعم و الحیاة مناحي في التقدمیة القیم تطبیق على والعمل والدعوة بالنقاش المھتمبن بكل نرحب  .تقییمھ أو اإلنتماء
 .اإلسالمي للدین المتسامح و الشامل للفھم إضافة الدولة و الدین بین الفصل فكرة و التعبیر حریة و اإلنسان

 
  :المساواة -2
, الجنسانیة الھویة, الجنسانیة,الجنسیة, العقیدة, الجنس, العرق عن النظر بغض نظیره مع إنسان أي قیمة تساوي على دنؤك إننا

 جمیع على الفرص تكافئ مبدأ فیھا یسود لمجتمعات للوصول بالعمل ملتزمون نحن. القدرات تفاوت أو, الجنسي المیل
 .قتصادیةواإل, التعلیمیة, السیاسیة, اإلجتماعیة األصعدة

 
  :الدولة سلطات عن الدین فصل -3

 نؤمن. البشریة للحقوق الكریم القرآن رؤیة في تمامُا تتجسد ھي و البشریة المجتمعات لجمیع مھمة اإلعتقاد حریة بأن نؤمن
 .العقیدة و نالدی أمور في اإلكراه لمبدأ الرافض اإلسالمیة الحریة إلنموذج للوصول الوحید السبیل ھو العلماني النظام بأن
 
  :التعبیر حریة -4

 بدا لو حتى الدینیة أو اإلجتماعیة أو الفنیة أو منھا السیاسیة سواءًا النظر وجھات بتباین نرحب و الرأي حریة ندعم نحن
 أو فكر عن یحھلتصر بسجنھ الحكم أو إعتقالھ, قانونیًا أحد مالحقة مقبوًال لیس. تكفیرییًا التباین بدا أو إستفزازیًا التعبیر أسلوب
 .العادة عن خارجة ألفكار دعوتھ و لترویجھ أو رأي

 
  :لإلنسان العالمیة الحقوق -5



 و آمن عالم في للجمیع الذاتي اإلكتفاء توفیر بأن نؤمن نحن. البیئیة و اإلقتصادیة و اإلجتماعیة بالعدالة إلتزامنا نؤكد إننا
 الرعایة سبل فیھ تتوافر لعالم الرامیة الجھود ندعم نحن. السالم و یةالمدن و الحریة لضمان ملزم شرط ھو الموارد متجدد
 .الفقر آفة إلستئصال الدؤوب العمل و البیئة حمایة قوانین مراعاة و للجمیع التعلیم مجانیة و الصحیة

 
  :المرأة حقوق -6

 المرأة مشاركة ضرورة على نؤكد و ةالحیا نواحي مختلف في قرارھا إستقاللیة و إستقاللیتھا ندعم و المرأة بقدرات نؤمن
 الجسدیة صحتھا اإلعتبار بعین آخذة قراراتھا إتخاذ من المرأة بتمكین إلتزامنا نؤكد كما. األصعدة مختلف على المجتمع بإدارة

 .األسرة تنظیم لمسألة إھتمامًا نولي كما. اإلنجاب في رغیتھا و الجنسیة العاطفیة و
  :سيالجن التوجھ متبایني حقوق -7
, جنسیًا المتحولون, الجنسي المیل مزدوجي, الجنسي المیل مثلییات و لمثلیي المدنیة و اإلنسانیة الحقوق على نؤكد إننا

 و اإلسالمي للمجتمع األشخاص جمیع إنتماء نؤكد و بمساواة نقر. الجنسیة األطوار مغاییري و الجنسیة الھویة مزدوجي
 األشخاص عزل و تمییز لوقف بالعمل إلتزامنا نؤكد كما الجنسیة ھویتھم أو میولیھم عن النظر بصرف اإلسالمیة التكتالت
 .الجنسي المیل أو الھویة على المبني

 
  :للنصوص النقدي التفسیر و النقدي التحلیل -8

 المثارة اآلنیة القضایا و, الموروث الفقھ, المقدسة اإلسالمیة النصوص معالجة مع بالتعاطي اإلنتقادي الفكر بإنتھاج ننادي
 و القرآن شمولیة تظھر التي القرآنیة التراجم إلبراز نسعى. الروحانیات لتطویر منھجًا النقدي بالفكر نؤمن نحن. اإلسالم حول
 .العدالة الشفقة و التعاطف و التراحم و كالتسامح القرآن في الواردة األساسیة المبادئ تعكس

 
  :التعاطف -9

 نحن. بینھم فیما العالقات و التعامل نواحي لجمیع الناظمة ھي تكون أن یجب البشر بین التعاطف مشاعر و العدالة أن نؤكد
 .الدولة شؤون أو المنظمات أو األفراد على سواء الممارسة العنف أشكال و العسكرة فرض نستنكر

 
  :التنوع -10
 سبیلھ لیس ھو الشخص دین بأن نعتقد. اإلجتماعیة العدالة لتحقیق الناس تدفع التي اإللھام مصادر تنوع و الدینیة التعددیة نتبنى
 و الفلسفیة التوجھات مختلف مع الجھود تظافر بإتجاه ندفع فنحن المنطلق ھذا من و إدراكھا و الحقائق لتقصي الوحید

 .السالم یعمھ عدالة أكثر لعالم للوصول سعیًا الروحانیة الموروثات


