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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن 

سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، ونشهد أن ال 

اهلل عليه وآله وسلم عبده إله إال اهلل وحده ال رشيك له، ونشهد أن حممدًا صىل 

 ورسوله. وبعد...

إلخوان لنا مستضعفني  "دعاء نرصة"قدر جليلنا أن تألف أذنيه مع كل قنوت فقد 

مما يطرح  حتت مسمى أقلية مسلمة مستضعفة، يف مشارق األرض ومغارهبا،

 سؤاالً ... إىل متى؟.

لدولية التي قبل عرشة أعوام أجريت دراسة لصالح جملة البيان عن التدابري ا

العمل التضييق عىل املتعلقة بو سبتمرب 11استحدثتها كافة دول العامل يف أعقاب 

ونرشت خالصة الدراسة بالتقرير  اخلريي واإلغاثي ومن ثم الدعوي،

وبخاصة التي لدهيا  كيف ترضخ الدولحينها  تأكتشفواالسرتاتيجي للبيان، 

ا بام يضيق عىل املسلمني لضغوط قوى الغرب كي تعدل ترشيعاهت أقلية مسلمة

 عىل أراضيها ووجدتني أكرر ذات السؤال... إىل متى؟.

الدعوة اإلسالمية يف أوروبا  قبل مخسة أعوام تأملت يف حجم النفقات عىل

وقلت لو أن نصف هذه املبالغ ذهب إىل بلدان أضعف من  ،الشامليةوأمريكا 
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 ،لكانت الثمرة أوقعجلنوبية أمريكا اأو يف يف الرشق األقىص سواء القوى العظمي 

ومتخض عن ذلك مقال بحثي عن تنشيط الدعوة اإلسالمية يف بلدان  واخلري أعم،

  املرشق األقىص.

كريمة من مرصد األقليات املسلمة برعاية املنتدى واآلن فإنني أمام دعوة 

، استعنت باهلل لبناء اسرتاتيجية متكني لألقليات املسلمةاإلسالمي، لوضع دعائم 

 ؛يف هذا اإلطارأال أبخل بأي فكرة اسرتاتيجية يفتحها اهلل يل عىل عقدت العزم و

خواين ما أحلم به من إفيكمل  ،فقد تكون هذه الكلامت هي آخر ما ختطه يميني

 .رؤى وأفكار

داعيًا املوىل عز وجل أن يتقبل منهم ومني وأن يمكن لإلسالم واملسلمني يف  

 مشارق األرض ومغارهبا.

ق اهلل بإذنه من يانا فبصالح النية وحسن التدبري يوفاواهلل أسأل أن يصلح لنا نو 

 .العمل املبتغى ثمرةيشاء إىل مرضاته وحسن 

 

 

 

 



 اهليثم زعفان                                                                 أهم املدعامت املطلوبة لبناء اسرتاتيجية متكني األقليات املسلمة

4 
 

 أهم املدعامت املطلوبة لبناء اسرتاتيجة متكني لألقليات املسلمة

 

 

 

 

 اهلدف الرئييس بعيد املدى من وراء هذه الورقة هو

   

 )متكني األقليات املسلمة يف بلدان العامل املختلفة(
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تفرع من هذا اهلدف الرئييس مجلة من األهداف الفرعية يمكن بلورهتا وي

 يف التايل:

 تقدير أوضاع األقليات املسلمة حول العامل. .1

 تقدير احتياجات األقليات املسلمة حول العامل. .2

 إشباع احتياجات األقليات املسلمة حول العامل. .3

 إذابة االحتقان ضد األقليات املسلمة حول العامل. .4

 .تقوية الوضع الرشعي لألقليات املسلمة حول العامل .5

 .ضبط املنهج العقدي لألقليات املسلمة حول العامل .6

 . وتغرييب وتشييع األقليات املسلمة حول العاملمدافعة حماوالت تنصري .7

يف أوساط  اإلسالمية اكتشاف املواهب والقدرات اإلبداعية النافعة لألمة .8

 األقليات املسلمة حول العامل.

تقوية روابط الصالت بني األقليات املسلمية حول العامل واملسلمني يف  .9

 .بلدان العامل اإلسالمي

 -العلمية تقوية شوكة األقليات املسلمة حول العامل يف كافة القطاعات .11

 .اإلعالمية -االجتامعية -الثقافية -السياسية -االقتصادية

 توسيع رقعة األقليات املسلمة حول العامل لتتحول من أقلية ألغلبية. .11
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 الدعائم االسرتاتيجية

  ....ًعىل املستوى املعلومايت وتكوين قواعد البياناتأوال 

اسرتاتيجية متكني األقليات بصورة نضمن معها نتائج  نتمكن من بناءحتى 

عني يف قراءة املشهد مرضية، ينبغي تكوين جمموعة من قواعد البيانات التي ت

ويمكن يف ضوئها حتديد األولويات وترتيب األوراق واملهام، وتتمثل أهم معامل 

 يف التايل: وتكوين قواعد البيانات املستوى املعلومايت

به بيانات أولية عن الدولة من حيث  -فتح ملف لكل دولة من دول العامل .1

 .والعقائد اجلغرافيا والسكان والسياسة واالقتصاد والتبعية

، رسم خريطة جلغرافيا األقليات املسلمة يف كل دولة من دول العامل .2

تلك الدول، وقوة موارد كل أقاليم وأماكن وجغرافيا متركزهم داخل 

 .إقليم من هذه األقاليم

رسم خريطة إلحصائيات األقليات حول العامل ومقارنتها بإحصائيات  .3

 األقليات واألغلبيات األخرى.

 حتياجات األقليات املسلمة حول العامل.رسم خريطة ال .4

صويف  -شيعي -رسم خريطة تصنيفية لألقليات املسلمة حول العامل )سني .5

 وهكذا(.
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رسم خريطة للغات األقليات املسلمة حول العامل... وما يقابلها من توافر  .6

 واحتياجات الرتمجة وسبل التواصل اللغوي. ،للمرتمجني عندنا

 -هدةطع األقليات املسلمة حول العامل )مضرسم خريطة تصنيفية ألوضا .7

 متوازنة(. -ممكنة -مهمشة

هاد الدول لألقليات املسلمة حول طرسم خريطة لدرجة تعاون أو اض .8

 تعاون وكيفية هذا التعاون(. -اعتقاالت -) حروب العامل

  رسم خريطة لنقاط الضعف والقوة يف أوساط األقليات املسلمة. .9

 -األقليات املسلمة حول العامل )اضطهادالدراسة املتعمقة لتحديات  .11

 بحث آليات مواجهة تلك التحديات.مع  ،تشييع( -تغريب -تنصري -فقر

حماولة رسم خريطة ألبرز  االحتياجات اإلنسانية لألقليات املسلمة  .11

يمكننا أن نطلق مع وضعها يف حقائب إنسانية  ،وبخاصة العاجلة منها

 يسهل معها تدبري التمويل الالزم هلا. "حقائب االحتياجات "عليها 

تكوين قاعدة بيانات عن بنود الدساتري والقوانني املتعلقة باألقليات  .12

رؤية آلليات  يف احلسبان عند الدراسة وضع وضعالمع  ،حول العامل

 تعديل القوانني وبنود الدساتري اجلائرة عىل حقوق األقليات املسلمة.

العاملة املؤسسات اخلريية اإلسالمية رسم خريطة للمراكز اإلسالمية و .13

 .املسلمة سواء كانت حملية أو إسالمية دولية يف بلدان األقليات
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تكوين قاعدة بيانات للمؤسسات الدولية العاملة يف أوساط األقليات  .14

 املسلمة وبصفة خاصة ) التنصريية واإليرانية(.

يمتلكها أو تكوين قاعدة بيانات عن كافة الكيانات اإلعالمية التي  .15

 .يف بلداهنا تسيطر عليها األقليات املسلمة

تكوين قاعدة بيانات عن كافة الكيانات العلمية والتعليمية التي يمتلكها  .16

 .يف بالدها عليها األقليات املسلمة  أو تسيطر

تكوين قاعدة بيانات عن أبرز العلامء، الدعاة، الباحثني، والنشطاء يف  .17

 .اً حملي صفوف األقليات املسلمة

تكوين قاعدة بيانات للباحثني العاملني يف قطاع األقليات املسلمة  .18

وبخاصة بلدان العامل اإلسالمي، مع الوضع يف  واملتناثرين يف األمصار

األذهان عند تكوين تلك القاعدة حماولة وضع آليات لكيان مؤسيس 

 يضمهم ولو عىل املستوى االستشاري.

لعلمية وامليدانية التي أجريت عن تكوين قاعدة بيانات لكل الدراسات ا .19

األقليات املسلمة يف العامل خالل العقدين املنرصمني، واستخراج نتائج 

وتوصيات تلك الدراسات، مع الوضع يف احلسبان بحث آليات تطبيقها يف 

 الواقع.
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تكوين قاعدة بيانات لكل الربامج واإلعالميني املهتمني بحقل األقليات  .21

 إلسالمي.املسلمة داخل العامل ا

نتاج تكوين قاعدة بيانات عن كافة األنشطة والربامج وخطوط اإل .21

 املتعلقة باألقليات داخل املؤسسات اإلسالمية يف بلدان العامل اإلسالمي.

تكوين قاعدة بيانات عن كل املنابر اإللكرتونية الدعوية والعلمية  .22

وبكل اللغات من أجل وضع  ،املتقاطعة مع األقليات املسلمة حول العامل

 وتبادل اخلربات فيام بينها. ،إطار تواصيل وتنسيقي معها
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   ....تحتياااتاالبناء االسرتاتيجية عىل مستوى  دعائمثانيًا                     

 ألقليات املسلمةل اإلنسانية               

تشكل احتياجات األقليات املسلمة وبخاصة االحتياجات اإلنسانية واإلغاثية 

عند احلديث عن األقليات املسلمة، ويمكننا يف هذا  أحد أهم النقاط املثارة دوماً 

 اإلطار وضع مجلة من الركائز التي يمكنها أن تساهم يف ترتيب إشباع احتياجات

  وذلك بالصورة التالية:

إغاثية يف أوساط البلدان وقوافل وضع خمططات إمجالية حلمالت   .1

 "االحتياجاتحقائب "يتم فيها تسويق  اإلسالمية ويف أوساط األثرياء

 التي تم حتديدها يف مرحلة مجع البيانات ودراسة االحتياجات.

)وبخاصة املستشفيات  وضع خطة لبناء جتمعات سكنية متكاملة بمرافقها .2

داخل أقاليم األقليات املسلمة وبخاصة يف البلدان  والعيادات اخلارجية(

اسرتاتيجية ، مع وضع خطة الفقرية فعليًا ككل مثل بعض البلدان األفريقية

يف أوساط  "حقيبة احتياجات التجمعات السكنية املتكاملة"رتويج ل

 . املسلمني الداعمني

تمليك األقليات املسلمة أراض بالبلدان التي وضع خطة اسرتاتيجية ل .3

 .الصغرية، أو األسهم يف املزارع الكبرية زارعاملنظام سواء ب ؛يعيشون هبا

لألقليات املسلمة بام يعزز من زيادة رقعة التملك من ذلك اهلدف و
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وضعهم الطبقي داخل بلداهنم، وإقامة مرشوعات زراعية متعددة توفر 

، وريعها تقيض بدورها عىل الفقر والبطالة فرص عمل لألقليات املسلمة

 .لألقليات املسلمة ن عىل إشباع االحتياجات األساسيةوزكاهتا يعمال

، ساط األقليات املسلمةوضع خطة اسرتاتيجية لتيسري الزجيات يف أو .4

بأن تشتمل احلقيبة عىل مائة زجية "حقيبة الزواج"وذلك أيضًا من خالل 

 .مثاًل يتم التسويق هلا يف أوساط الداعمني
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  ًدعائم بناء االسرتاتيجية عىل املستوى الدعوي لألقليات  ......ثالثا 

 املسلمة                 

ية والعقيدة السنية أحسب أن نرش الدعوة اإلسالمية واحلفاظ عىل اهلوية اإلسالم

ويف ضوء ذلك يمكننا يف أن نضع  ؛لألقليات املسلمة هو أهم غاية يف تلك الورقة

 مجلة من الدعائم املعاونة مثل:

جعل األقليات املسلمة أغلبية يف داعمة هتدف إىل  خطة اسرتاتيجيةوضع  .1

، وهذا ال يتأتى إال بتوسيع رقعة الدعوة اإلسالمية يف البلدان بلدان العامل

ومن ثم الدراسة املتعمقة لكل الوسائل التي من  ،التي هبا أقلية مسلمة

 .يف تلك البلداناإلسالمية شأهنا تفعيل وتنشيط الدعوة 

وتوزيع املصحف املرتجم وكتب السنة وضع خطة لتفعيل الكتاب اخلريي  .2

االحتياجات الدعوية والعلمية يف صفوف األقليات  وإشباعاملرتمجة، 

املسلمة، تبني عىل ما هو قائم، وتتالشى سلبيات املرشوعات القائمة من 

 تركيز عىل الكمية املرسلة عىل حساب النوعية وآليات التوزيع.

تفعيل ومعاونة آليات تفعيل آليات االبتعاث العلمي مثل دراسة سبل  .3

، ومدى إمكانية فتح واملدين لألقليات املسلمة األزهر يف التعليم الديني

 .فروع لألزهر الرشيف يف كافة بلدان األقليات املسلمة
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وضع اسرتاتيجية لفتح مراكز تعليم اللغة العربية يف بلدان األقليات  .4

ريفع ل ية.ملسلمة بحيث يكون لدينا مركزًا عىل األقل يف كل دولة هبا أقلا

مركز  لتعليم اللغة مكانيات املتاحة إىل االسرتاتيجي يف ضوء االاهلدف 

 .العربية يف كل مدينة من مدن الدول التي هبا أقليات مسلمة

وضع خطة اسرتاتيجية ملدافعة التيارات اهلدامة يف صفوف األقليات  .5

املسلمة وبصفة خاصة ) التشيع والتنصري( ويمكن يف هذا الصدد إنشاء 

برصد ومدافعة التشيع والتنصري يف  جمموعة من املراكز البحثية املعنية فقط

 بلدان األقليات املسلمة.

باألهداف املسلمة حماولة ربط أهداف الدعوة يف أوساط األقليات   .6

مثل تركيا  الكربى السياسية االسرتاتيجية والتوسعية للدول اإلسالمية

 .ومرص والسعودية

يف  اإلسالميةللدول لحقيات الثقافية دراسة آليات تفعيل العالقات بامل .7

 .بام خيدم أهداف الدعوة اإلسالمية بلدان األقليات املسلمة

بنك خلربات الدعاة والتنفيذيني الذين لدهيم خربات يف التعامل مع  إنشاء .8

وعىل دراية بمشكالهتم واحتياجاهتم ونقاط ضعفهم  ،األقليات املسلمة

ارية وقواهم، ويف هذا الصدد يمكن إجراء جمموعة من اللقاءات احلو

معهم أو توثيق مقاالهتم وكتاباهتم، أو تفريغ حلقاهتم الفضائية يف هذا 
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، مع ترمجة خرباهتم إىل الشأن وإعدادها ككتب تنرش وتفيد يف هذا الشأن

 .آليات عمل ميدانية حتقق اإلفادة لألقليات املسلمة

وضع خطة اسرتاتيجية لالستثامر األمثل للطالب املبتعثني بالبلدان  .9

ية وبصفة خاصة يف مرص حيث األزهر الرشيف، فالطالب ممثلون اإلسالم

ويمكنهم اإلفادة يف قضية األقليات املسلمة عىل كافة  ،لألقليات املسلمة

األصعدة وليس جمرد تعليمهم ثم عودهتم مرة أخرى. أمثلة ألوجه اإلفادة 

يف حالة  للغة األم الدقيقة اللغوية الرتمجة -) توصيف حالة األقليات

فتح فروع -تصوير الربامج واألفالم التسجيلية -قاهنم للعربيةات

 للمؤسسات املبتغاه يف بلدان األقليات املسلمة(.
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 ...... عىل املستوى  دعائم بناء االسرتاتيجية  لألقليات املسلمةرابعًا 

 اإلعالمي                    

ال ينكر أحد أمهية دور اإلعالم يف قضية  األقليات املسلمة سواء عىل مستوى 

أو نرش  ثقافة محل  ،أو توسيع رقعتهم ونرش الدعوة اإلسالمية ،األقلياتمتكني 

ويف ضوء ذلك يمكن وضع املؤرشات  ،هم األقليات يف وسط العامل اإلسالمي

 املعينة التالية: 

 ببلدان األقليات املسلمةرشاء مساحات يف القنوات املحلية وضع خطة ل  .1

 .لصالح األقليات املسلمة

ية إلنشاء سلسلة من القنوات الفضائية يف مناطق وضع خطة اسرتاتيج .2

األقليات املسلمة ذات اللغات واسعة االنتشار مثل األسبانية يف حالة 

 أمريكا اجلنوبية، والصينية يف حالة الصني.

 .يف العامل املسلمة تسجيلية عن األقلياتالفالم جمموعة من األإنتاج  .3

فدين املمثلني اويمكن يف هذا الصدد اإلفادة من اجلاليات والطالب الو

 لألقليات املسلمة.

 عن األقليات  متنقلة معارضإجراء و ،دالئل مصورةالسعي النتاج   .4

 .يف العاملاملسلمة 
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آليات نرش ثقافة األقليات داخل العامل اإلسالمي ) نرشات السعي لتفعيل  .5

نرشة إخبارية عن  -تسجيليةبرامج  -يةنرشات إحصائية دور -تعريفية

تأليف الكتب وإنتاج  -تقارير دورية -األقليات هتدى للقنوات اإلسالمية

 (.الدراسات املتخصصة
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  ....دعائم بناء االسرتاتيجية  لألقليات املسلمة عىل املستوى خامسًا 

 السيايس                   

ال األقليات يلعب التمكني السيايس لألقليات املسلمة دورًا بارزًا يف حتسن أحو

 ،المية، مما يعمل عىل نرش الدعوة اإلسبلداهنماملسلمة ومن ثم زيادة رقعتهم يف 

ويف النهاية تتسع دائرة األمة اإلسالمية؛ ويف هذا  ،وحتوهلم من أقلية إىل أغلبية

 الصدد يمكن وضع مجلة من املؤرشات والدعائم تتمثل يف اآليت:

ط عىل الدول املتعددة التي وضع خطة اسرتاتيجية لتملك أوراق الضغ .1

 .هبا أقليات الستثامرها يف أوقات األزمات

وضع خطة قانونية لتعديل نصوص الدساتري والقوانني والترشيعات  .2

املقيدة لألقليات املسلمة يف بلداهنم، مع الوضع يف االعتبار دراسة 

 آليات تنفيذ تلك التعديالت.

دعم االنتخابات مثل بحث سبل التمكني السيايس لألقليات املسلمة؛   .3

ز عىل التحفي -التواصل املبارش مع رؤساء الدول -النيابية والرئاسية

 دعم الرتشح للمحليات. -الرتشح للمناصب التنفيذية

آليات تفعيل املحاصصة السياسية والوظيفية لألقليات املسلمة دراسة  .4

 يف البلدان املختلفة.
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  ....دعائم بناء االسرتاتيجية  لألقليات املسلمة عىل املستوى سادسًا             

 املؤسيس                   

تلعب املؤسسات دورًا حموريًا يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للنهوض 

باألقليات املسلمة وامتثاالً هلذه األمهية يمكن اقرتاح دراسة وإنشاء املؤسسات 

 التالية:

، يكون مقره ئون األقليات املسلمةاملعهد العايل لشبحث إمكانية إنشاء  .1

إحدى الدول اإلسالمية الكربى ويسعى إىل تسليط الضوء األكاديمي عىل 

بام يؤهل اخلرجييني إىل التعاطي مع قضية األقليات  قضية األقليات املسلمة

يف كافة القطاعات االجتامعية، الدعوية، اإلغاثية، السياسية، البحثية، 

  اإلعالمية، وغريها.

سالمية يف بلدان اإلدار  سلسلة من املوضع خطة اسرتاتيجية لبناء  .2

من  "مدار  صالح الدين الرتكية"غرار سلسلة  األقليات املسلمة عىل

حيث الفكرة مع ضبطها بالضوابط الرشعية، ومراعاهتا للبيئات احلاضنة 

 .لألقليات املسلمة

ألقليات املسلمة نتاج مواد إعالمية بلغات اانشاء رشكة انتاج إعالمي إل .3

يتم استثامرها يف املساحات اإلعالمية املشرتاه من القنوات واإلذاعات، 

 والنرش عىل االنرتنت.
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 ل أزمات األقليات املسلمةتسعى حلتشكيل جلنة دبلوماسية دائمة  .4

، ويمكن هلذه اللجنة أن تضم كبار علامء األمة حال حدوثها دبلوماسياً 

قيادات بلدان األزمات، وأن توضع بني اإلسالمية، وتسعى للتواصل مع 

 .أيدهيا كافة أوراق الضغط املتاحة حول بلد األزمة

التفكري يف إنشاء معاهد إلعداد القادة داخل الدول احلاضنة لألقليات  .5

 .، تؤهل األقليات املسلمة لتويل مناصب سياسية وقيادية يف بلداهنااملسلمة

 ،لعربية والدراسات اإلسالميةوضع خطة اسرتاتيجية إلنشاء أقسام للغة ا .6

 بجامعات دول األقليات.الرشعية، والكرايس البحثية واملراكز العلمية 

تكون مهمتها فقط نرش اللغة  "هيئة األميديست"إنشاء هيئة عىل غرار  .7

العربية يف بلدان األقليات املسلمة بدون الدخول يف رصاعات املراكز 

هو منطلق لغوي وثقايف فقط اإلسالمية، بحيث يكون منطلقها الظاهر 

هدفه نرش اللغة العربية وثقافتها يف دول العامل. وتكون خادمة للمراكز 

الدعوية واإلسالمية ولكن غري حمسوبة عليها حتى ال تتعرض ملشكالت 

التجميد والغلق واملصادرة فهي مؤسسات جتارية تقدم خدماهتا بأجر 

 رمزي.

بكل لغات العامل لنرش الثقافة إنشاء مجلة من اجلامعات اإللكرتونية  .8

 اإلسالمية والعلمية يف أوساط األقليات.
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بنوك ألفكار تطوير ميدان األقليات  تكوينإنشاء مؤسسة تكون معنية بـ .9

 .املسلمة حول العامل

وضع خطة اسرتاتيجية إلنشاء مكتبات عامة يف املدن الكربى بدول  .11

مية بلغة الدولة األقليات املسلمة تكون مهمتها نرش الثقافة اإلسال

احلاضنة، وتيسري حصول األقليات عىل الثقافة اإلسالمية والتعاليم 

الرشعية، ويف ذات الوقت ستمثل املكتبات العامة إحدى دعائم الدعوى 

 اإلسالمية يف بلدان األقليات.
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  ....دعائم بناء االسرتاتيجية لألقليات املسلمة عىل مستوى سابعًا 

 تدبري التمويل -األقليات املسلمةتسويق تحقائب                   

املال عصب كل املرشوعات وبدونه تكون غالبية األفكار السابقة من باب الرتف 

لذا لزم التفكري يف بدائل للتمويل املبارش للمرشوعات واألفكار  ،الفكري

وضع آليات جلذب االستثامرات املالية مع حماولة  ،االسرتاتيجية املطروحة

ط األقليات املسلمة فبالوضع االقتصادي اجليد لألقليات اإلسالمية يف أوسا

حل  -تتحقق عدة معادالت منها ) اشباع االحتياجات الفعلية لألقلياتاملسلمة 

 -تثبيت الوضع العقدي االسالمي عندهم -مشكالهتم النفسية واالجتامعية

بتملك املال تقوى ورقة األقليات داخل البلدان احلاضنة  -جذب مسلمني جدد

 ويمكننا يف هذا الصدد اقرتاح التايل: هلم(.

ت واخلطط السابقة يمكن إعداد ليايف حالة العجز املايل عن تطبيق اآل .1

بة لكل مرشوع من املرشوعات السابقة وإعداد دراسات جدوى حقي

 تقديرية هلا والسعي لتسويقها يف أوساط األثرياء والداعمني بل والدول

 .اإلسالمية

بيانات متكاملة عن كافة األثرياء املعروف عنهم البذل، تكوين قاعدة     .2

 ،وكذلك كافة املؤسسات اخلريية واملالية الداعمة يف بلدان العامل اإلسالمي
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 املسلمة واهتاممها بقضايا األقليات ،مع وضع تصنيف هلا بمستوى بذهلا

 ودرجة استجابتها يف حالة خماطبتها لتوفري دعم ملرشوعات األقليات

 .ةاملسلم

تكوين قاعدة بيانات للتجار والكيانات االقتصادية التي يمتلكها مسلمون  .3

من األقليات املسلمة يف بلداهنم، مع الوضع يف احلسبان حماولة ربطهم 

بالتجار يف العامل اإلسالمي لتنشط حركة التبادل التجاري بينهم، مع وضع 

الصورة ضوابط لعدم االستغالل أو أن تنعكس األطامع الشخصية عىل 

 العامة لإلسالم واملسلمني.

 دولعىل إنشاء متاجر ومطاعم يف يف بلدان العامل اإلسالمي تشجيع التجار  .4

 فيها من املسلمني مع العاملنيأن يكون  ، مع التحفيزاألقليات املسلمة

، مع اشرتاط أن تنفق زكاة أمواهلم تقديم األطعمة واملرشوبات احلالل

مع التحفيز عىل حتديد نسب من األرباح لصالح  ،لصالح فقراء األقليات

 .املرشوعات الدعوية واخلريية يف أوساط األقليات

من باب التحفيز عىل االستثامر يف بلدان األقليات املسلمة يمكن إجراء  .5

جمموعة من دراسات اجلدوى االستثامرية عن فرص االستثامر يف بلدان 

مع تقديم هذه الدراسات للتجار والكيانات االقتصادية  ،األقليات املسلمة

 يف العامل اإلسالمي.
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قامة جمموعة من املرشوعات الوقفية يكون وضع اخلطط االسرتاتيجية إل .6

 ريعها لصالح األقليات املسلمة حول العامل.

لعمل وقفية كربى لإلنفاق عىل احتياجات  حماولة رسم خطة اسرتاتيجية .7

  أوقات األزمات.يف املسلمة األقليات

نشاء صندوق دعم أنشطة األقليات السعي إلجراء دراسة متكاملة إل .8

 .دوالر للسهم 11، يعمل بنظام األسهم الوقفية املسلمة حول العامل


