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 �سم هللا الرحمن الرحيم

سيدنا محمد الن�ي األم�ن وع�� جميع األنبياء ا�حمد � رب العامل�ن والصالة والسالم ع�� 

 واملرسل�ن 

وء إ�� اإلسالمي �سبب ال�ج مناطق مختلفة من العالملألوضاع امل��دية ال�ي �عيشها اعتبارا 

 .العنف والسالح �حسم ا�خالفات وفرض اآلراء واالختيارات

 لتش�أدت إ�� ضعف أو تال�ىي السلطة املركز�ة �� �عض املناطق و ول�ون هذه األوضاع 

 أعطتليست لها أي شرعية علمية وال سياسية؛ إجرامية جموعات الستقواء مفرصة سانحة 

أخرج��ا عن سياقا��ا وتطبيق مفاهيم  ،لنفسها حق إصدار أح�ام تنس��ا إ�� اإلسالم

 .ممارسات اكتوت بنارها مختلف شرائح املجتمعومقاصدها، وتوسلت ��ا إ�� 

ترويع تقتيل واستعباد وت�ج�� و �سبب هذه األوضاع من األقليات الدينية اعتبارا ملا �عانيھ و  

عاشت �� كنف املسلم�ن وذم��م قرونا، �� جو من التسامح والتعارف مع أ��ا كرامة لوام��ان ل

 فون من مؤر�� األمم وا�حضارات. والتآ��، �جل التار�خ تفاصيلھ وأقر بھ املنص

اف��اء ع�� الباري جل وعال، وع�� رسول  هذه ا�جرائم ترتكب باسم اإلسالم وشريعتھ؛ن و ول�

ع��م �عرض دي��م وسم ؛، وافتياتا ع�� أك�� من مليار من البشرعليھ الصالة والسالمالرحمة 

ا ؛ مع أ��م لم ينجو والكراهيةاالشم��از والنفور وأصبحوا عرضة لسهام ، للوصم والتشو�ھ

 من هذه ا�جرائم ولم �سلموا من و�ال��ا.

و��وضا بواجب البيان الذي طوق هللا بھ أعناق العلماء وخاصة �� هذه املرحلة ا�حرجة من 

تار�خ األمة اإلسالمية: إحياء للنفوس املعصومة وحفظا لألعراض املصونة، وحرصا ع�� 

مطالبة للنفس بأداء ا�حقوق، واس��جاعا للصورة تحقيق السلم ب�ن ب�ي اإل�سان، و 

ا�حقيقية لديننا ا�حنيف، ون�حا وتحذيرا لعموم األمة من ا�ع�اسات هذه ا�جرائم املتدثرة 

 بلبوس الدين ع�� وحد��ا واستقرارها ومصا�حها الك��ى �� املدى القر�ب والبعيد. 

 � صدور "�حيفة املدينة". ) سنة ع�1400وأر�عمائة ( يز�د ع�� ألفو�� ذكرى مرور ما 
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و�� مدينة مراكش باململكة املغر�ية الشر�فة، وتحت الرعاية السامية �جاللة امللك محمد 

وشعبا، نموذجا ملهما �� رعاية  ة، قياد-وال يزال-السادس ملك املغرب؛ هذا البلد الذي �ان 

حقوق األقليات الدينية وراعيا لرصيد تار��� غ�ي بالتسامح والتعا�ش والتمازج ب�ن املسلم�ن 

وغ��هم ممن اش���وا معهم �� االنتماء إ�� الوطن أو ممن �جأوا إل��م خوفا من اضطهاد دي�ي 

 أو جور اجتما��، 

لم ن اإلسالمية باململكة املغر�ية ومنتدى �عز�ز السو�تنظيم مش��ك ب�ن وزارة األوقاف والشؤو 

إ��  25/ هـ 1437ر�يع الثا�ي 16إ��  14�� املجتمعات املسلمة (اإلمارات العر�ية املتحدة) أيام

 م..2016يناير  27

� ع�مفت��م و ووزرا��م علماء املسلم�ن ومفكر��م  نم) �خصية 300ثالثمائة (اجتمع حوا�� 

بحضور إخوا��م من  ابلد )120مائة وعشر�ن ( ا��م من أك�� مناختالف مذاه��م وتوجه

ممث�� األديان املعنية باملوضوع وغ��ها، داخل العالم اإلسالمي وخارجھ، وممث�� الهيآت 

 واملنظمات اإلسالمية والدولية؛ إيمانا م��م جميعا بنبل املس�� وخطورة القضية. 

و�عد تداول الرأي ومناقشة الرؤى واألف�ار فإن العلماء واملفكر�ن املسلم�ن املشارك�ن �� هذا 

 ما ي��: -مؤازر�ن بإخوا��م من بقية األديان-املؤتمر �علنون 

 

 "إعالن مراكش �حقوق األقليات الدينية �� العالم اإلسالمي"

 :ال�ي جاء ��ا اإلسالم �� التذك�� باملبادئ ال�لية والقيم ا�جامعة أوال:

ن البشر جميعا ع�� اختالف أجناسهم وألوا��م ولغا��م ومعتقدا��م كرمهم هللا عز وجل إ -1

 ). 70اإلسراء:  –بنفخة من روحھ �� أب��م آدم عليھ السالم: (ولقد كرمنا ب�ي آدم 

)، (ولو 256البقرة:  -(ال إكراه �� الدين الختيار:أن تكر�م اإل�سان اقت�ىى منحھ حر�ة ا -2

و�س ي -شاء ر�ك آلمن من �� األرض �لهم جميعا؛ أفأنت تكره الناس ح�ى ي�ونوا مؤمن�ن؟! 

99( 



Page 3 sur 7 
 

وة �� إخ -�غض النظر عن �ل الفوارق الطبيعية واالجتماعية والفكر�ة بي��م-ن البشر إ -3

 -، وجعلناكم شعو�ا وقبائل لتعارفوااإل�سانية: (ياأ��ا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأن�ى

 ).13ا�حجرات: 

ن هللا عز وجل أقام السماوات واألرض ع�� العدل، وجعلھ معيار التعامل ب�ن البشر إ -4

ب �� اإلحسان جلبا للمحبة واملودة (إن هللا يامر بالعدل 
ّ
جميعا منعا للكراهية وا�حقد، ورغ

 ) 90النحل:-واإلحسان وإيتاء ذي القر�ى

السلم عنوان دين اإلسالم، وأع�� مقصد من مقاصد الشريعة �� االجتماع البشري:  نإ -5

)، (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتو�ل 208البقرة:-(ياأ��ا الذين آمنوا ادخلوا �� السلم �افة

 )61-األنفال -ع�� هللا

أرسلناك ن هللا عز وجل أرسل سيدنا محمدا ص�� هللا عليھ وسلم رحمة للعامل�ن (وما إ -6

 )107سورة األنبياء: -إال رحمة للعامل�ن

يدعو إ�� الِ�ّ� باآلخر�ن وإيثارهم ع�� النفس دون تفر�ق ب�ن املوافق واملخالف  اإلسالمن إ -7 

�� املعتقد (ال ي��اكم هللا عن الذين لم يقاتلونكم �� الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 

 ).08املمتحنة: -قسط�نت��وهم وتقسطوا إل��م. إن هللا يحب امل

ن الشريعة اإلسالمية حر�صة ع�� الوفاء بالعقود والعهود واملواثيق ال�ي تضمن السلم إ -8 

) (وأوفوا �عهد هللا إذا 01املائدة:  -والتعا�ش ب�ن ب�ي البشر (ياأ��ا الذين آمنوا أوفوا بالعقود

اإلمام  "(أخرجھشدةأيما حلف �ان �� ا�جاهلية لم يزده اإلسالم إال ...). "91النحل:-عاهدتم

 ).مسلم �� �حيحھ

 

لضمان حقوق األقليات  األساس املرج�� املبدئي�� اعتبار "�حيفة املدينة "  ثانيا:

  الدينية �� العالم اإلسالمي:

سيدنا محمد ص�� هللا عليھ وسلم لت�ون دستورا ملجتمع  أقرهاال�ي ن "�حيفة املدينة" إ -9

 �انت تجسيدا لل�ليات القرآنية والقيم اإلسالمية الك��ى. متعدد األعراق والديانات
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 ن هذه الوثيقة ثابتة عند أئمة األمة األعالم.إ -10

�ي نا�ع اإل�سان تفرد "�حيفة املدينة" عما قبلها وما �عدها �� تار�خ اإلسالم والتار�خ إ -11

 من:

� ف�ي ال تتحدث عن أقلية وأك��ية بل �ش� ؛نظر��ا ال�ونية لإل�سان باعتباره �ائنا مكرما -أ

 إ�� م�ونات مختلفة ألمة واحدة (أي عن مواطن�ن).

�و��ا لم ت��تب عن حروب وصراعات؛ بل �� نتيجة عقد ب�ن جماعات متساكنة ومتساملة  -ب

 ابتداء. 

ال تخالف نصا شرعيا وليست منسوخة؛ ألن مضامي��ا تجسيد للمقاصد  ن هذه الوثيقةإ -12

العليا للشريعة والقيم الك��ى للدين؛ ف�ل بند م��ا إما رحمة أو حكمة أو عدل أو مص�حة 

 ل�جميع.

ج�� األساس املر  للمسلم�ن لتقدم" املدينة وثيقة"  ير�ح املعاصر  ا�حضاري  السياق نإ -13

�عددي أعراقا وديانة ملجتمع ودستور عادل  مواطنة �عاقديةصيغة للمواطنة؛ إ��ا  املبدئي

برغم -، و�نتمون متضامن، يتمتع أفراده بنفس ا�حقوق، و�تحملون نفس الواجباتولغة، 

 أمة واحدة. إ��  -اختالفهم

�ع�ي أن أنظمة أخرى �انت غ�� عادلة �� ن مرجعية هذه الوثيقة لعصرنا وزماننا ال إ -14

  نية.سياقا��ا الزم

ن "�حيفة املدينة" تضمنت بنودها كث��ا من مبادئ املواطنة التعاقدية كحر�ة التدين إ -15

وحر�ة التنقل والتملك ومبدأ الت�افل العام ومبدأ الدفاع املش��ك، ومبدأ العدالة واملساواة 

لل��ود دي��م وللمسلم�ن دي��م موال��م  ؛وأن ��ود ب�ي عوف أمة مع املؤمن�ن(  ... أمام القانون 

ود وأن ع�� ال��ھ...)، (إال نفسھ وأهل بيت [��لك] فإنھ ال يو�غ ؛وأنفسهم إال من ظلم أو أثم

نفق��م وع�� املسلم�ن نفق��م، وأن بي��م النصر ع�� من حارب أهل هذه ال�حيفة، وأن 

 ).وأن النصر للمظلوم ،بحليفھ ؤ وأنھ ال يأثم أمر .بي��م الن�ح والنصيحة وال�� دون اإلثم



Page 5 sur 7 
 

بية البلدان ذات األغلن مقاصد "�حيفة املدينة" �� إطار مناسب للدسات�� الوطنية �� إ -16

مع مراعاة  ميثاق األمم املتحدة ولواحقھ كإعالن حقوق اإل�سان هان�جم معاملسلمة، و�

 النظام العام.

 :للموقف الشر�� من حقوق األقلياتو�يان األسس املن�جية  ت�حيح املفاهيم��  ثالثا:

مجموعة من األسس املن�جية  مرده إ�� -كما �� غ��ه-ن املوقف الشر�� من هذا املوضوع إ -17

 حقائق؛ وم��ا:ا�خلط وااللتباس و�شو�ھ ا� جهلها أو تجاهلهاسبب ال�ي �

اعتبار �ليات الشريعة �ا�حكمة والرحمة والعدل واملص�حة، وتحكيم النظر الك�� الذي  -أ

من  ا�جزئية ال�ي يتش�ل الك��ير�ط النصوص الشرعية �عضها ببعض وال �غفل النصوص 

 .مجموعها

 الذي نزلت فيھ األح�ام الشرعية ا�جزئية،سياق للا�جهات املخولة باالج��اد اعتبار  -ب

 ،امتن�يل األح� تكييفومالحظة ما بي��ما من تماثل و�غاير من أجل  ،املعاصرةسياقات لول

  مقاصدها. تختلال تنقلب املفاهيم إ�� ضدها، و بحيث ال ، ووضع �ل م��ا �� موضعھ الالئق بھ

: أي النظر إ�� األح�ام الت�ليفية االرتباط ب�ن خطاب الت�ليف وخطاب الوضع اعتبار -ج

املادية واإل�سانية ملمارسة الت�اليف. ولذلك أصل فقهاء اإلسالم قاعدة " ال موصولة بالبيئة 

 ينكر �غ�� األح�ام بتغ�� األزمان".

ي �� : ألنھ ما من أمر وال ن�االرتباط ب�ن األوامر والنوا�� ومنظومة املصا�ح واملفاسد اعتبار  -د

 الشريعة إال وهو قاصد إ�� جلب مص�حة أو درء مفسدة. 

 ممارساتب ما �ان متأثراالعالقة مع األقليات الدينية ن االج��ادات الفقهية �� ن مإ -18

تار�خية �� سياق واقع مختلف عن الواقع الراهن الذي سمتھ البارزة غلبة ثقافة الصراعات 

 وا�حروب.

إننا " �لما تأملنا مختلف األزمات ال�ي ��دد اإل�سانية ازددنا اقتناعا بضرورة التعاون  -19

�� عال ب�ن جميع أهل األديان وحتميتھ واست�جاليتھ. وهو التعاون ع�� �لمة سواء قائمة 

قانون لمجرد التسامح واالح��ام بل ع�� االل��ام با�حقوق وا�حر�ات ال�ي ال بد أن يكفلها ا
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ال يكفي فيھ مجرد التنصيص ع�� قواعد التعامل؛  أن األمر بطها ع�� صعيد �ل بلد. غ�� و�ض

بل يقت�ىي قبل �ل �ىيء التح�� بالسلوك ا�حضاري الذي يق�ىي �ل أنواع اإلكراه والتعصب 

 واالستعالء"

 :و�ناء ع�� ما سبق؛ فإن املؤتمر�ن يدعون 

املواطنة الذي �ستوعب مختلف مبدأ  تأصيلل ينظروافكري املسلم�ن أن ومعلماء  -أ

سليم للموروث الفق�ي واملمارسات التار�خية التقو�م ال�حيح و بالفهم الاالنتمـاءات، 

 .املتغ��ات ال�ي حدثت �� العالم�استيعاب و 

املؤسسات العلمية واملرجعيات الدينية إ�� القيام بمراجعات �جاعة ومسؤولة للمنا�ج  -ب

وب و�غذي ا�حر  ،فة املأزومة ال�ي تولد التطرف والعدوانيةالدراسية للتصدي ألخالل الثقا

 وتمزق وحدة املجتمعات. ،والف�ن

واطنة تحقيق امللالسياسية والقانونية الالزمة التداب�� الساسة وصناع القرار إ�� اتخاذ   -ج

دعم الصيغ واملبادرات الهادفة إ�� توطيد أواصر التفاهم والتعا�ش ب�ن التعاقدية، وإ�� 

 الطوائف الدينية �� الديار اإلسالمية.

 صافإلناملثقف�ن واملبدع�ن وهيآت املجتمع املد�ي إ�� تأسيس تيار مجتم�� عر�ض  -د

ة والثقافية ��ييئ ال��بة الفكر�و  األقليات الدينية �� املجتمعات املسلمة و�شر الو�� بحقوقها،

 .لهذا التياروال��بو�ة واإلعالمية ا�حاضنة 

الطوائف الدينية ال�ي يجمعها �سيج وط�ي واحد إ�� معا�جة صدمات الذاكرة مختلف  -هـ

الناشئة من ال��ك�� ع�� وقائع انتقائية متبادلة، و�سيان قرون من العيش املش��ك ع�� أرض 

�عيدا عن الثقة  جسور  ومد املش��ك،العيش  تراث بإحياء املا�ىي بناء إعادةإ�� و  واحدة،

 .والعنفا�جور واإلقصاء 

إهانة و األديان  ءازدراممث�� مختلف امللل والديانات والطوائف إ�� التصدي ل�افة أش�ال  -و

 املقدسات و�ل خطابات التحر�ض ع�� الكراهية والعنصر�ة.

 :املؤتمرون كديؤ ختاما و 
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 نيل من حقوق األقليات الدينية �� البلدان اإلسالمية" ت��ير أيال يجوز توظيف الدين �� " 

 الذي بنعمتھ تتم الصا�حاتوا�حمد � 

 م2016يناير  27لهـ املوافق  1437ر�يع الثا�ي  16وحرر بمدينة مراكش باململكة املغر�ية يوم 


	8- إن الشريعة الإسلامية حريصة على الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق التي تضمن السلم والتعايش بين بني البشر (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود- المائدة: 01) (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم-النحل:91). "...أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة"(أخ...

