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المؤتمر يف نقاط
• تاريخ المؤتمر ومكان انعقاده:
انعقد يف مراكش بالمملكة المغربية يف الفرتة ما بين 17- 15
ربيع الثاين  1437هـ الموافق ما بين  25و  27يناير ،2016
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس،
ملك المغرب.
• الجهة المنظمة:
ّ
نظم المؤتمر بالتعاون بين وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
المغربية ،ومنتدى تعزيز السلم يف المجتمعات المسلمة بأبوظبي
(اإلمارات العربية المتحدة).
• سياق المؤتمر:
المؤتمر إحدى حلقات مشروع تجديدي يروم إلى وضع
��ور مؤصل للمواطنة يف ال���دول الوطنية ذات األغلبية
ت��ص ّ
تصور يوافق ال�تراث اإلس�لام��ي (وثيقة المدينة
المسلمة،
ّ
المنورة) ،ويتوافق مع السياق الحضاري المعاصر(إعالن
حقوق اإلنسان والدساتير الوطنية) ،والمواثيق الدولية) .تم
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التحضير لمؤتمر مراكش منذ سنة  2012بندوات وورشات
تفكيرية) يف تونس أسهمت يف إغناء النقاش الممهد لصياغة
الدستور التونسي الجديد ،وسيعقبه سلسلة من المؤتمرات
حول األقليات المسلمة يف البالد ذات األغلبية غير المسلمة
وواجب التعايش واالندماج اإليجابي ثم مؤتمر يتجاوز قضية
األقليات إلى تقديم تصور جامع لقضية المواطنة وعالقة الدولة
بالد ّين .هذه الحلقات تتكامل إلخراج إطار شرعي للمواطنة
التعاقدية يصالح بين االنتماء الديني والدولة الوطنية المعاصرة.
• نوعية الحضور:
انتظم هذا المؤتمر بمشاركة ما يربو على مائتي عالم ومفكر
مسلم ،وأزيد من ثالثين رسميا من الوزراء والموظفين السامين
من مختلف دول العالم اإلسالمي ،والعشرات من ممثلي
األقليات غير المسلمة بجميع طوائفها ومللها ،ومن ممثلي
األمم المتحدة والمنظمات الدولية وممثلي الهيئات المدنية
الناشطة يف مجال حوار األديان.
• أهداف المؤتمر:
َّ
توخى المؤتمر أن يبين بقوة وحزم أن اضطهاد األقليات
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الدينية وكافة أشكال العدوان عليها  -التي يقرتفها اإلرهابيون
أقر لألقليات
داعش وغيرهم  -مخالفة لقيم اإلسالم الذي َّ
الدينية حقوقها الدينية والثقافية والسياسية ،ووفاء بتجربة األمة
التي ال نظير لها تاريخيا يف التعايش والتسامح مع األقليات،
فضال عما تقتضيه األخوة اإلنسانية والمواطنة من مساواة يف
الحقوق والواجبات.
• مخرجات المؤتمر:
إص��دار إع�لان مراكش التاريخي لحقوق األقليات ،وهو
إع�لان يج ِّلي القيم اإلسالمية واألس��س المنهجية لواجب
التعايش السعيد والتعامل الحسن مع سائر أتباع الديانات
البشرية ،ويستنهض فعاليات المجتمعات المسلمة ويستحثها
نحو خلق تيار مجتمعي عريض لحماية األقليات الدينية يف
البلدان المسلمة ،ويسعى هذا اإلعالن أيضا بتأثيره المجتمعي
إلى حض األفراد والمجموعات والدول على ابتكار الصيغ
والمبادرات التي تعزز ثقافة التعايش وحماية األقليات .صدر
هذا اإلع�لان باتفاق ومصادقة جميع الحضور من العلماء
وصناع القرار المسلمين وبمباركة القيادات الدينية من غير
المسلمين.
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رسالة أمير المؤمنين
صاحب الجاللة الملك محمد السادس
إلى المشاركين يف مؤتمر
حقوق األقليات الدينية يف العالم اإلسالمي

الحمد هلل وحده،
والصالة والسالم على النبي األمين وعلى
جميع األنبياء والمرسلين،
أيها السادة أيتها السيدات،
يطيب لنا أن نتوجه إلى مؤتمركم هبذه الرسالة ،مرحبين بكم
يف مراكش مدينة الملتقيات وحوار الحضارات ،متمنين لكم
المقام الطيب هبا ،سائلين اهلل أن يكلل ملتقاكم بالنجاح والتوفيق
يف تجلية الحقيقة ،وتبديد األفكار الخاطئة ،فالموضوع الذي
ستناقشونه ،وهو«حقوق األقليات الدينية يف البالد اإلسالمية»
ما كان ليطرح من الناحية المبدئية ،بالنظر إلى ما هو معروف من
أحكام اإلسالم وهديه وتراثه الحضاري يف هذا الباب ،ولكن
الوقائع التي دعت إلى طرحه يف هذه الظروف تستدعي من
المسلمين أن يوضحوا أهنا وقائع غير مستندة إلى أي نصوص
مرجعية يف اإلسالم ،وأن يبينوا ،إن كان األمر يحتاج إلى بيان،
أن لبعض تلك الوقائع التي تقنعت بالدين سياقات وحيثيات
ال تمت إلى الدين بصلة ،لذلك نعرب عن ارتياحنا النعقاد هذا
المؤتمر بقصد التعريف بالقيم الصحيحة لألديان والسعي إلى
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تفعيل هذه القيم من أجل السلم والتضامن لخير البشرية جمعاء.
وإن مما يقوي أملنا يف نجاحه لهو الحضور الوازن والمرموق،
الذي يجمع فعاليات دولية من المسؤولين أصحاب القرار ومن
الشخصيات الممثلة لمختلف المواقع والمؤسسات الدينية
ومن المهتمين النافذين من المفكرين واإلعالميين.
وهبذه المناسبة ،نود أن ننوه بالجهود التي بذلتها وزارتنا يف
األوقاف والشؤون اإلسالمية لتنظيم هذا اللقاء والتحضير له،
وعقده تحت الرعاية السامية لجاللتنا ،كما نود أن نعرب عن
رضانا لما وفرته من أسباب نجاحه ،ونعرب عن شكرنا لمنتدى
تعزيز السلم يف المجتمعات المسلمة الذي يترأسه الشيخ عبد
اهلل بن بيه وتدعمه دولة اإلمارات العربية المتحدة.
أيها السادة أيتها السيدات،
إننا يف المملكة المغربية ال نرى مربرا لهضم أي حق من
حقوق األقليات الدينية ،وال نقبل أن يقع ذلك باسم اإلسالم،
وال نرضاه ألحد من المسلمين .ونحن ،يف اقتناعنا هذا ،إنما
نستلهم الفهم الصحيح لمبادئ الدين كما نستلهم تراثنا
الحضاري وتاريخ هذه المملكة العريقة يف التعامل النبيل بين
المسلمين وبين غيرهم من أتباع الديانات.
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فالمرجع األول للمبادئ التي نلتزم هبا يف هذا الموضوع هو
القرآن الكريم الذي يعلن عن تكريم اهلل لإلنسان ،من حيث هو
إنسان .ويف سياق ترسيخ هذه الكرامة أكد القرآن الكريم حقيقة
كونية منبثقة عن المشيئة اإللهية تتلخص يف أن اهلل عز وجل
اقتضت مشيئته أن يخلق الناس مختلفين يف أدياهنم على نحو ما
هم مختلفون يف ألواهنم ولغاهتم وأعراقهم .وذلكم ما وطن يف
نفوس المسلمين قبول التعددية.
وقد أف��اض القرآن يف ذكر أهل الكتاب ذك��را أوج��ب على
المسلمين اإلي��م��ان بجميع األنبياء والمرسلين ،وتعظيم
مقاماهتم ،ودعا ،يف الوقت نفسه ،إلى عدم استفزاز أهل الكتاب
وأال يجادلهم المسلمون إال بالتي هي أحسن ،وأمر بالعدل
معهم يف كل المواقف ونبذ الكراهية المؤثرة يف التعامل معهم.
ويف هذا الصدد ،لم يشرع اإلسالم الجهاد إال للدفاع عن النفس
والحرمات عند الضرورة ،ولم يجز ،بأي حال من األحوال ،أن
يتخذ وسيلة لحمل الناس على اإلسالم.
أما المرجع الثاين لمبادئنا ،فهو سنة جدنا المصطفى صلى
اهلل عليه وسلم ،فقد جاءت تطبيقاهتا العملية شارحة للقرآن
وفيها أوصى خيرا باليهود والنصارى ،ودعا إلى حقن دماء
الرهبان والعباد المنقطعين يف الصوامع يف حاالت المواجهة،
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وأقام معامالت مع اليهود ،وأسس أحكام المعاهدات وحماية
الكنائس وعدم مضايقة أهلها ،وأقر الزواج بالكتابيات.
وقد كانت لمختلف أوضاع تعايش اإلسالم تعايشا سلميا،
مع أهل األدي��ان األخ��رى ،آثار نافعة على كل ميادين الحياة
بما فيها المعامالت والتجارات والصناعات وتبادل األفكار.
وهكذا تكون حالة السلم واألمان يف نظر اإلسالم هي األصل
يف تعامل األديان.
وقد درج خلفاء الرسول صلى اهلل عليه وسلم من بعده على
هذا النهج القويم فحتى الجزية التي كان قدرها يف الغالب أقل
من الزكاة المفروضة على المسلمين أعفى منها الخليفة الثاين
عمر بن الخطاب من ال يقدر على دفعها ،بل أدخ��ل هؤالء
المحتاجين فيمن يحق لهم االنتفاع من الزكاة .ومن أعمال
هذا الخليفة أنه أعطى لليهود والنصارى العهود على حماية
معابدهم وأموالهم وعلى عدم إكراه أحد منهم على التخلي
عن دينه امتثاال لقوله تعالى ﴿ :لاَ إِ ْك َرا َه ِفي الدِّ ِ
ين﴾ وله قولته
الشهيرة« :متى استعبدتم الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا».
ومن هذين األصلين ،القرآن والسنة ،استنبط المسلمون نظام
الشريعة التي أطرت أحكامها تصرفات المسلمين مع غيرهم
من أهل األديان .وعلى أساس هذه األحكام تمتعت األقليات
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الدينية يف الدولة اإلسالمية ،على نطاق واسع ،بالحقوق وحماية
األنفس واألعراض ،وتمتعوا – على الخصوص – بحق ممارسة
الدين وما يتبع ذلك من ممارسة طقوسهم والعمل بمقتضيات
شرائعهم .كل ذلك كان تفعيال لما يقرره اإلسالم من المساواة
بين المسلم وغير المسلم يف صيانة حرمات األنفس واألموال.
وت��ع��دى األم���ر م��ج��ال الحقوق إل��ى ال��ع��واط��ف والمشاعر
االجتماعية المعرب عنها يف التعامل الالئق مع أهل الكتاب يف
حال المرض والجنائز ومواساة ذوي الحاجة بالصدقة والوقف.
أيها السادة ،أيتها السيدات،
لقد عرف تاريخ المغرب نموذجا حضاريا متميزا يف مجال
تساكن وتفاعل المسلمين مع أهل الديانات األخرى والسيما
اليهود والنصارى .ومن العهود المشرقة يف تاريخ هذا التساكن ما
أسفر عنه االلتقاء على صعيد بناء الحضارة المغربية األندلسية،
حيث ازدهرت بين مختلف الطوائف التجارات والصناعات
والفنون وتبادل ثمرات الحكمة والفلسفة والعلوم.
والسيما عندما انتقل عدد كبير من المسلمين من األندلس
إلى المغرب يف ظ��روف عصيبة وانتقل معهم يهود انضافوا
إلى اليهود الموجودين يف المغرب منذ ما قبل اإلسالم .ولم
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يعترب المسلمون المغاربة اليهود أقلية على مستوى المعاملة،
بل كانوا كالمسلمين موجودين يف كل األنشطة والمجاالت،
منتمين إلى كل الطبقات االجتماعية ،مسهمين يف بناء المجتمع،
مكلفين بوظائف ومهمات من الدولة ،متميزين بثقافتهم .ولوال
جو االطمئنان والحقوق التي تمتعوا هبا لما كان لهم اإلسهام
المشهود إلى اليوم يف العلوم الدينية واالجتهادات الشرعية
المتميزة داخل الرتاث اليهودي يف العالم.
أيها السادة ،أيتها السيدات،
نضع على عاتقنا حماية حقوق المسلمين وغير المسلمين على
السواء ،نحمي حقوقهم كمتدينين بمقتضى المبادئ المرجعية
الثابتة التي أشرنا إليها ،ونحميهم كمواطنين بمقتضى الدستور،
وال نجد يف ذلك فرقا بحسب المقاصد والغايات .ونحن يف ذلك
إنما نحرص على االستمرار على ما درج عليه أسالفنا األماجد،
ويكفي أن نشير هنا إلى ما قام به جدنا السلطان المولى الحسن
من إهداء أرض تقوم عليها – إلى اليوم – الكنيسة اإلنكليكانية
يف طنجة .كما نذكر قيام جدنا جاللة المغفور له محمد الخامس
بحماية اليهود المغاربة من بطش حكم فيشي المتحالف مع
النازية ،وما بادر به والدنا جاللة الملك الحسن الثاين – طيب
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اهلل ثراه – من استقبال البابا يوحنا بولس الثاين يف أول زيارة له
لبلد إسالمي.
وعلى هذا النهج نسير يف تمكين المسيحيين المقيمين إقامة
قانونية بالمغرب من أداء واجباهتم الدينية بمختلف طوائفهم
وكنائسهم المتعددة .كما نعمل على تمتيع المغاربة اليهود
بالحقوق نفسها المخولة للمسلمين بالدستور؛ فهم ينخرطون
يف األحزاب ،ويشاركون يف االنتخابات ،ويؤسسون الجمعيات
ويقومون بأدوار مشهودة يف النشاط االقتصادي ،فلهم وجود
يف االستشارة والسفارة لجاللتنا ،ولهم داخل مجتمعنا مشاعر
عميقة مشرتكة ما يزال يحملها حتى أبناء الجيل الثاين من اليهود
الذين هاجروا إلى مختلف بلدان العالم.
أيها السادة ،أيتها السيدات،
لقد ك��ان المغرب سباقا إل��ى الحوار بين األدي���ان ،فغداة
استقالله سنة  1956كان ينظم كل صيف بدير تيومليلين،
وهو يف جبل بجهة مدينة فاس كان به رهبان بنديكتيون تجمع
للمثقفين والمفكرين والسيما من المسلمين والمسيحيين،
وكانت تحضره شخصيات وازنة من أمثال المفكر المسيحي
الشهير لوي ماسينيون .فهذه بعض مالمح واقع بالدنا وأكثركم
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على علم هبا ،فال غرابة أن هتفو قلوبكم إلى االجتماع ببلدنا ذي
التقاليد العريقة يف التسامح واالنفتاح إلصدار بيان قوي يف هذا
الموضوع ،ويف موضوعات أخرى ال تقل أهمية يف المستقبل
بحول اهلل.
إن تدبيرنا للشأن الديني يف المغرب يف الوقت الراهن ،يجعل
من أهدافه األساسية منع العبث بتأويل النصوص الدينية،
والسيما ما يتعلق منها بالجهاد الذي أصدر فيه علماؤنا بيانا قويا
قبل أسابيع .وكلما تأملنا مختلف األزمات التي هتدد اإلنسانية
ازددنا اقتناعا بضرورة التعاون بين جميع أهل األديان وحتميته
واستعجاليته وهو التعاون على كلمة سواء قائمة ال على مجرد
التسامح واالحرتام بل على االلتزام بالحقوق والحريات التي
البد أن يكفلها القانون ويضبطها على صعيد كل بلد ،غير أن
األمر ال يكفي فيه مجرد التنصيص على قواعد التعامل بل
يقتضي قبل كل شيء ،التحلي بالسلوك الحضاري الذي يقصي
كل أنواع اإلكراه والتعصب واالستعالء.
إن عالمنا اليوم يف حاجة إلى قيم الدين ألهنا تتضمن الفضائل
التي نلتزم هبا أمام خالقنا رب العالمين والتي تقوي فينا قيم
التسامح والمحبة والتعاون اإلنساين على الرب والتقوى .إننا
نحتاج إلى هذه القيم المشرتكة ،ال يف سماحتها وحسب ،بل يف
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استمداد طاقتها من أجل البناء المتجدد لإلنسان وقدرهتا على
التعبئة من أجل حياة خالية من الحروب والجشع ،ومن نزعات
التطرف والحقد ،حيث تتضاءل فيها آالم البشرية وأزماهتا
تمهيدا للقضاء على مخاوف الصراع بين األديان.
وإذ نتمنى للقائكم كامل النجاح ،نعرب عن ثقتنا بأن ما يجب
أن يخرج به الناس من البيان المتوقع صدوره عن اجتماعكم
يف تصورنا ،هو أنه ال يجوز توظيف الدين يف تربير أي نيل من
حقوق األقليات الدينية يف البلدان اإلسالمية.
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته .
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الورقة التصورية
لمؤتمر مراكش لحقوق األقليات الدينية
يف العالم اإلسالمي
اإلطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
شهدت بعض البلدان اإلسالمية يف السنوات األخيرة
أفعاال شنيعة استهدفت األقليات الدينية فيها؛ حيث تعرضت
هذه األخيرة للقتل واالستعباد والتهجير والرتويع والتجويع
وأشكال مختلفة من امتهان الكرامة اإلنسانية .ومع أن هذه
األفعال ال تمت إلى شريعة اإلسالم السمحة بصلة وإن ألصقها
به مرتكبوها افرتاء على الباري جل وعال ،وعلى رسول الرحمة
عليه الصالة والسالم ،وافتياتا على أكثر من مليار من البشر ،ومع
أن األغلبية المسلمة يف هذه المناطق التي ضعفت أو تالشت
فيها سلطة الدولة المركزية ليست بأفضل حاال من األقليات
الدينية؛ فإن هذه األوض��اع تفرض على المسلمين حيث هم
أغلبية مسؤولة عن حماية وجود األقلية ودينها وحقوقها وضع
هذه القضية على بساط البحث العلمي الرصين؛ حرصا على
ص��ورة اإلس�لام نفسه ،وعلى السلم االجتماعي والعالمي،
وعلى مصلحة األوطان.
وال شك أن الرتاث اإلسالمي منطلقا من نصوص الوحي،
ومستهديا بعمل الخلفاء الراشدين ،ومستلهما لمقاصد الشرع
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الحنيف ،قد ق��دم يف عمومه إط��ارا ثقافيا وتشريعيا لقضية
األقليات الدينية عاشت يف ظله يف كنف المسلمين وذمتهم
قرونا ،يف جو من التسامح والتعارف والتآخي ،سجل التاريخ
تفاصيله وأقر به المنصفون من مؤرخي األمم والحضارات.
لكن العالم شهد تغيرات عميقة يف الحقبة الحديثة والمعاصرة
كان من أبرز مظاهرها:
• دخول سكان األوطان المحررة من االستعمار يف العالم
اإلس�لام��ي جميعهم يف عقد ج��دي��د ،ه��و عقد المواطنة يف
دول يتساوى فيها الناس يف الحقوق والواجبات ،مع اعتبار
الخصوصيات الدينية للمواطنين دون مساس بالنظام العام.
• دخ��ول دول العالم يف ميثاق األم��م المتحدة وتعهدها
بموجب هذا االنتماء بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين
أو الجنس أو اللون ...
• ذوبان كثير من الحواجز والحدود الثقافية والسياسية بين
المجتمعات ،وتنامي ظاهرة التمازج بين األع��راق وظاهرة
الهجرة الدولية رغبا يف تحصيل مصالح ،أو رهبا من لظى التطهير
العرقي أو االضطهاد الديني أو اإلقصاء السياسي واالجتماعي.
فما هو النموذج األمثل والوضع األفضل الذي بوسع علماء
المسلمين ومفكريهم وباحثيهم أن يقدموه للعالم اليوم يف
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موضوع األقليات الدينية يف ظل هذه األوضاع؟
تقدم هذه الورقة عناصر للتفكير وإلثراء النقاش العلمي يف
الموضوع:
أ -يفضي استقراء النصوص الشرعية ودراستها بمنهج
يراعي التكامل فيما بينها؛ مستحضرا سياقات نزولها وورودها،
وخطاب الوضع ،ومنظومة المصالح والمفاسد ،ومستهديا
بعمل الخلفاء الراشدين ،إلى حصر العالقة بين المسلمين
وغيرهم يف مجموعتين رئيسيتين من الصيغ :مجموعة صيغ
تحكمها حالة السلم ،وأخ��رى تحكمها حالة الحرب قائمة
كانت أو متوقعة.
ب -يف إط��ار التمييز بين دائ��رة األحكام المكيفة بخطاب
الوضع والسياق ومنظومة المصالح والمفاسد ودائ��رة القيم
اإلسالمية والمقاصد العليا للشريعة؛ تتبوأ األحكام الناتجة عن
صيغة السلم األولوية والصدارة ،ألهنا تجسيد للقيم والمقاصد
التي جاء اإلسالم لرتسيخها واستحق هبا أن تكون دعوة رسوله
عليه الصالة والسالم تتميما وتتويجا لمكارم األخ�لاق يف
الرساالت السماوية .فاألخوة اإلنسانية التي تجمع ذرية سيدنا
آدم عليه السالم ،والتعارف والتآلف بين الناس ،واألوام��ر
بتعاوهنم على الرب والتقوى بغض النظر عن أدياهنم ومشارهبم،
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والنهي عن تنكب سبيل العدل يف حق المخالفين ...وغيرها
من المقاصد والقيم ال يسوغ أن تعارض بأحكام ذات سياقات
خاصة أو ظرفية ،أو اجتهادات تأسست على ممارسات تاريخية
يف سياق واقع مختلف زمانا وإنسانا ،سمته البارزة غلبة ثقافة
الحرب.
ج -يف مجتمع المدينة الذي كان متعدد األعراق والمعتقدات،
ولم ينشأ إثر حرب أو اتفاق صلح ،كتب النبي ﷺ صحيفة
لتنظيم العالقة بين المسلمين وبين غيرهم ،عرفت فيما بعد
عند الدارسين بـ «صحيفة المدينة» .ويالحظ يف هذه الوثيقة أهنا
بمثابة دستور عادل يؤسس لصيغة مواطنة تعاقدية ،ويؤكد أن
المنضوين تحت سلطانه أمة واحدة ومجتمع متضامن ،يتمتع
أفراده بنفس الحقوق ،ويتحملون نفس الواجبات .والالفت
لالنتباه أن هذه الصيغة الناتجة عن حالة سلم ابتداء ،والتي
تؤكد وحدة األمة يف نطاق التعددية الدينية وحرية التدين لم
تحظ ببحث كثير مع أهميتها؛ ألهن��ا األص��ل ،وألهن��ا تتعلق
بمجتمع متعدد الديانات بطبيعته؛ أي أن كل فئة منه اختارت
ديانتها طواعية.
و -إن السياق الحضاري المعاصر يرشح «صحيفة المدينة»
لتقدم للمسلمين النموذج األصيل للمواطنة .إنه الوضع المالئم
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لحالة األقليات يف الديار اإلسالمية؛ فالعقد الذي ينطبق عليهم
هو عقد جديد تاريخيا لكنه متجذر يف التجربة اإلسالمية؛ تحرتم
فيه الخصوصية وتتمتع فيه األقلية بحقوقها الكاملة.
ولتعميق النظر يف ما يمليه موضوع األقليات الدينية وحقوقها
يف البلدان اإلسالمية من مراجعات نظرية ومواقف عملية ،ينعقد
يف مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشريفة برعاية سامية من
جاللة الملك محمد السادس ملك المغرب ،وبتنظيم مشترك
بين «منتدى تعزيز السلم يف المجتمعات المسلمة» (اإلمارات
العربية المتحدة) ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمملكة
المغربية ،من 15إلى  17ربيع الثاين  1437هـ 25(/إلى 27
يناير  2016م) بحول اهلل ،مؤتمر يشارك فيه جمع كبير من
علماء المسلمين ومفكريهم على اختالف مذاهبهم وتوجهاهتم
من أكثر بلدان العالم ،ويشهده ممثلو األديان المعنية بالموضوع
وغيرها داخ��ل العالم اإلس�لام��ي وخ��ارج��ه ،وممثلو هيآت
ومنظمات إسالمية ودولية.
إن مؤتمر مراكش لحقوق األقليات الدينية يف العالم اإلسالمي
سبق تاريخي العتبارات كثيرة منها:
• أنه يأيت استجابة سريعة لواقع ملح ،وعالجا آلثار َسلبية
نتجت عن سلوكات جماعات مأزومة تدينا وفكرا وثقافة
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وممارسة ،واعتدت على دماء وحرمات وأع��راض معصومة
بعصمة الشريعة لها.
• أنه يعد أول إحياء تاريخي فعلي «لصحيفة المدينة المنورة»
التي كانت أول دستور إنساين يتضمن تثبيت حقوق األقليات
الدينية يف المجتمع ذي األغلبية المسلمة.
• أن��ه ي��أيت يف سياق يحتاج فيه العالم إل��ى ص��وت العقل
والحكمة ،وإل��ى إسهام علماء المسلمين يف القرن الواحد
والعشرين يف إغناء وإثراء وثائق المنظومة الحقوقية بمقرتحات
فاعلة وواقعية تنبثق من رحم اإلسالم وتعاليمه ،وتالئم الزمان
والمكان وتحفظ حقوق اإلنسان.
• أنه يسعى إلى البحث عن دساتير جديدة يف العالم اإلسالمي
تنبثق من قراءة جديدة لمكونات المجتمعات المسلمة ونسيجها
الوطني يف سياق الواقع وعلى ضوء الشرع ،وتجيب بكل ثقة
ووضوح عن سؤال األقليات يف العالم اإلسالمي ضمن بيئة
المواطنة التي أصبحت واقعا ارتقى إلى مرتبة كلي الزمان،
وطبقا لواجبات وحقوق محددة بالدستور العقالين الذي يكفل
التوازن والتعايش السعيد وسيادة حكم القانون.
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وستتجه البحوث والنقاشات يف الموضوع إلى الجوانب
اآلتية:
أ -التأصيل الشرعي لموضوع األقليات الدينية يف البلدان
المسلمة (األصول العامة ،والمقاصد ،ومنهج النظر).
ب -األبعاد والسياقات التاريخية.
ج -األبعاد الحقوقية المحلية والدولية.
ويطمح هذا المؤتمر إلى إعادة االعتبار للقيم الكربى للتعايش
والتآلف التي جاء هبا اإلسالم وعاشت يف ظلها األقليات الدينية،
وإلى تفعيل القيم والمبادئ التي جاءت هبا « صحيفة المدينة»؛
باعتبارها -من جهة -الدستور األص��دق تعبيرا عن مقاصد
الشريعة يف إشاعة السلم والتعايش والتآخي بين بني اإلنسان،
و -من جهة ثانية  -اإلطار األنسب واألليق بالكرامة اإلنسانية
وبحقوق المواطنة يف الدولة الحديثة.
واهلل ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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الكلمة التأصيلية
لمؤتمر مراكش لحقوق األقليات الدينية
بالديار اإلسالمية
اإلطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة
معالي الشيخ عبد اهلل بن بيه

رئيس منتدى تعزيز السلم يف المجتمعات المسلمة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي جعل اإلسالم سالما ألهل األرض ،وجعل
رسوله الرحمة المهداة للعالمين وجعل أحكام دينه حكمة
ورحمة ومصلحة للخالئق أجمعين ،والصالة والسالم على
سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيئين والمرسلين ،وعلى آله
وصحبه حملة الهدى إلى يوم الدين:
السادة أصحاب المعالي والسماحة والنيافة والفضيلة:
نلتقي يف ه��ذا اليوم ،على أرض طيبة ،أرض عريقة
ضاربة يف أعماق التاريخ ،أرض عرفت أرقى صور التعايش بين
األعراق واأللسنة واألديانِ ،
أرض المملكة المغربية الشريفة،
أرض األصالة والتحديث ،وذلك ما تمثله مدينة مراكش التي
سيمضي بعد أقل من عقدين ألف سنة على تأسيسها .نجتمع
تحت رعاية سامية من أمير المؤمنين صاحب الجاللة الملك
محمد السادس حفظه اهلل وأيده بتوفيقه.
نجتمع ونلتقي يف ظل أوضاع مرتدية تعيشها األمة اإلسالمية،
وواقع عالمي مضطرب ،يشهد أحداث عنف متالحقة سالت
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فيها دماء كثيرة ،واتقدت فيها جذوة الكراهية ،وعال صوت
وواقع
العنف ويف ظل أوضاع عربية وإسالمية أشد ألما وإيالما،
ٍ
يذهل الحليم ،ويذهب بلب الحكيم ،حيث تجرأ الجهلة على
دور العبادة تفجيرا وهدما ،واستبيحت فيها دماء معصومة.
إننا بالتأكيد لم نجتمع لنعتذر ألحد عن ذنب لم نقرتفه ،أو
عن سلوك لم ننتهجه ،ولم نجتمع لنربر شيئا أو لنوقع صك
ب��راءة للمعتدين والمتآمرين .ولم نجتمع يف هذا الجو ،ويف
غمرة هذا االرتباك واالشتباك إلثبات براءة الربيء من جريمة
لم يرتكبها ،هذا الربيء هو الدين اإلسالمي الذي استحق اسمه
من جذر السالم.
أيها السادة العلماء:
إين أتفق مع الفيلسوف نيتشه حين يقول :الحضارات تمرض
وأطباؤها الفالسفة ،وأنا أقول :الحضارات تمرض وأطباؤها
العلماء والمفكرون .وعلى هذا األساس ،نجتمع اليوم لنناقش
هذه األزمة لنشخص المرض ،ولنبحث الحلول ونقدم مقاربات
لمواجهة عناوين األزم��ة الكثيرة المتنوعة ،فمنها التكفير،
والمظالم المتبادلة ،والطائفية ،والثارات المزعومة ،والتاريخ
المزيف والدليل المجتزأ والدعاوى ضد مجهول ،والتأويل
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المفضي إلى االقتتال العبثي حتى ولو ألبس لبوس التقوى.
وهذا يقتضي منا الحديث عن األزمة بصفة عامة ،وعن حالة
الفتنة وهو ما قمنا به وما نزال لكننا سنهتم بإحدى القضايا التي
كانت من إفرازاهتا ،وهي قضية األقليات يف البالد اإلسالمية،
وإن كان األذى شمل الجميع ،بل ربما نالت منه بعض األكثريات
نصيبا كبيرا ومسها منه قرح عظيم يلزم العلماء بأن ينزلوا إلى
الناس من أبراج العزلة ،وأن يبينوا لهم صحيح المفاهيم وقويم
المنهج ،وأن يجيبوا عن أسئلة الواقع البالغة التعقيد ،خاصة يف
ظل ضعف السلطة الروحية يف المجتمعات اإلسالمية ،وما تالها
من احتجاج على السلطة الزمانية ،وما نتج عن ذلك من ممارسة
قوم للتدين بأبشع الممارسات ،وكما هو معروف فالتدين من
غرائز اإلنسان كاألكل والتناسل والتملك ،ولكن التعبير عن أي
غريزة إذا لم يكن منضبطا بضوابطه العقلية والمصلحية التي ال
نشك يف أهنا ال تتناىف والضوابط الدينية والقيم األخالقية يف أنبل
صورة ،يصبح منافيا لمقصده ومنقلبا إلى ضده ،فاإلنسان وهو
يلبي غريزة األكل قد يأكل سما فيقتل نفسه.
ولعل من بين أقوى هذه األسئلة اليوم سؤال األقليات غير
المسلمة يف الديار اإلسالمية الذي صار من واجبات الوقت
التعامل معه باعتبار أن المجتمعات المسلمة اليوم بحاجة
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إلى قراءة جديدة لمكوناهتا ونسيجها الوطني يف سياق الواقع
وعلى ضوء الشرع ،وذلك انسجاما مع السياق الدولي ،ورعيا
للضرورات التي ينطلق منها منطق المعالجة ،ومن باب مطالبة
النفس ب��أداء الحقوق اعتضادا بالمقاصد والقواعد الكلية
القائمة على المصالح والحكمة ،وتوفير السلم ودرء الغبن
والظلم ،واستشهادا بالواقع الذي يف ضوئه تنزل األحكام لقيام
أسباهبا واستيفاء شروطها ،وانتفاء موانعها ،واستشرافا للتوقع
والمستقبل ،والنظر يف المئاالت والعواقب.
لقد بدأنا مسيرة الجواب على هذا السؤال عندما بدأت
االحتجاجات يف العالم العربي تخرج عن سكة العقل والنبل
والفضيلة والمصلحة ،وقد شاركنا بدء هذه المسيرة مجموعة
من العقالء والحكماء يف نواكشوط سنة  ،2012وكان معالي
الوزير أحمد التوفيق وفقه اهلل على رأس من لبى النداء مع كوكبة
من علماء المغرب اإلسالمي .وتابعنا مسيرتنا يف الجمهورية
التونسية حيث عقدنا يف نفس الموضوع اجتماعا آخر يف نفس
السنة ،وكنا نتشوف إلى مؤتمر أكرب وأوسع يضم كل الديانات
من اهلل بتأسيس منتدى تعزيز السلم
والطوائف واألقليات ،فلما َّ
يف المجتمعات المسلمة ،يف دولة اإلمارات العربية الم ّتحدة،
َّ
تأكد العزم واستمر االتصال مع معالي الوزير ،حتى ّ
تفضل أمير
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المؤمنين صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل،
بإصدار أمره الشريف باإلذن يف أن تحتضن المملكة المغربية
هذا الحدث الكبير.
إن هذه الكلمة وإن كانت عن مسألة األقليات من منظور
إسالمي تمثله «صحيفة المدينة» ،فإنني سأكون مدفوعا إلى
الكالم عن مقدمتين:
• األولى :عن منهجية هذا البحث ،وعن منهجية كل بحث
فقهي رصين يف التعامل مع النصوص المقدسة ،ومع الرتاث
بصفة عامة.
• الثانية :تتعلق بسرد جملة من النصوص الكلية التي تؤسس
لقيم التعايش ،وتربز المقاصد الكربى غير الظرفية التي ال
يمكن أن يعرتيها نسخ أو تبديل ،والتي تمثل صحيفة المدينة
تطبيقا عمليا ومظهرا من تمظهراهتا.
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نظرة على منهجية التعامل مع نصوص الشريعة اإلسالمية
منهجيتنا منهجية أصولية ،تتغيى إثبات أن الرحمة مبدأ راجح
على كل الجزئيات ،وأن العالج ألمراض األمة يمكن أن يكون
من صيدلية الدين والعقل ،وأن حلول معضالهتا يجب أن تخرج
من رحم هذا الدين باألدلة البينات والحجج الواضحات .تلك
هي الدعوى وذلك هو التحدي.
إننا نعي أن كل نصوص الشريعة لها موقعها وموضعها ،وأن
التعامل معها تلقيا وفهما وتنزيال ليس أمرا عبثيا ،وليس تابعا
لهوى األف��راد أو الجماعات أو إم�لاءات المصالح الوهمية
أو المتوهمة ،وهو وعي متحناه من منهج السلف الصالح
من العلماء الراسخين ،وفهمهم الذي أحاط بأقطار الكون
والكينونة ،وأبعاد الوجودات الخارجية والذهنية ،فأصلوا
للعالقة بين أقسام الخطاب الشرعي ،وبين منظومة األوامر
والنواهي ،وأح��وال المأمور ،ودرج��ات التكليف ،والحظوا
ميزان الزمان والمكان واإلنسان ،ووزن المصالح والمفاسد،
والعالقة بين الواقع والمتوقع ،فأقروا بتغير األحكام بتغير
األزمان بناء على نصوص منضودة وسيرة للنبي ﷺ وخلفائه
مشهودة.
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ومنهجيتنا تنظر إلى اإلنسان باعتباره كائن مكرم ،تالحظ
السياق الزماين والمكاين واإلنساين يف حالتي النزول والتنزل
باعتبار أن األوض��اع السائدة تفسر النصوص لغة ومضمونا
من حيث تفاعلها معها ،وتؤثر يف فعاليتها يف األوضاع الالحقة
والفقه اإلسالمي واجتهاد المجتهدين.
ال نريد فهما للشريعة ال يدرك عالقتها بالزمن ،أو ينزلها
بطريقة حرفية تنأى هبا عن مقاصدها المعقولة وعن المصالح
البشرية المنشودة ،ألن الجمود على المنقوالت أبدا ضالل
وإضالل كما يقول القرايف ( ت684هـ 1285 /م).
منهجيتنا (تموقع النصوص) يف بيئتها األصلية ،وبنفس
الروح (تموضعها) يف البيئات الزمنية والبشرية ،وبذلك تحقق
مقاصدها الباحثة عن مصالح العباد وهو أصل وضع الشريعة
كما قال الشاطبي ( 790ه��ـ1388/م) ،وإن عكسها سيؤدي
إلى ضد المطلوب ،ويجني على النص وعلى مصلحة اإلنسان
المستهدفة.
وانطالقا من هذه النظرة الكلية لعالقة الشرع باإلنسان
والواقع ،نتعامل مع نصوص الشرع من خالل ما يلي:
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 - 1الشريعة كلها بمنزلة النص الواحد:
ونحن هنا ننطلق من مسلمة أن نصوص الشريعة بمنزلة نص
واحد يف نظام االستدالل واالستنباط ،فمن لم يحط هبا علما
ولم يجمع أطرافها لم يسعه أن يفقه معانيها ،ويف ذلك يقول
أبو علي الفارسي« :ا ْل ُق ْرآن ُكله كالسورة ا ْل َو ِ
احدَ ة َولِ َه َذا يذكر
َّ
﴿و َقا ُلو ْا َٰٓي َأ ُّي َها
ورة ُأ ْخ َرى َن ْحو َ
ورةَ ،و َج َوابه ِفي ُس َ
الش ْيء ِفي ُس َ
ا َّل ِذى ُن ِّز َل َع َل ْي ِه ِّ
نت بِنِ ْع َم ِة
الذ ْك ُر إِ َّن َك َل َم ْجنُون﴾ َو َج َوابه ﴿ َما َأ َ
َر ِّب َك بِ َم ْجن ٍ
ُون﴾.
ويقول الشاطبي«:كثيرا ما ترى الجهال يحتجون ألنفسهم

بأدلة فاسدة ،وبأدلة صحيحة اقتصارا على دليل ما ،واطراحا

للنظر يف غيره من األدلة» .ويقول« :إن مأخذ األدلة عند األئمة
الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة
بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها ،وعامها
المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها،
ومجملها المفسر ببينها . . .إلى ما سوى ذلك من مناحيها،
فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من األحكام؛ فذلك الذي
نظمت به حين استنبطت...فشأن الراسخين تصور الشريعة
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صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء اإلنسان إذا صورت
صورة متحدة».1.
فهذه النصوص دليل على فساد منهج االجتزاء – إن منحناه
شرف أن يكون منهجا – ،وهذا من أخالل ثقافة الفكر المأزوم
الذي يعمد أصحابه إلى التعمية على مجموع النصوص واألدلة
التي إذا نظر إليها على أساس وحدهتا أفضت إلى ما ينسف
تعلالهتم ومزاعمهم.
 - 2عرض النصوص على اللغة:
وذل��ك إلدراك االحتماالت والحمولة اللغوية التي هتيئ
النص للتأويل ،المجاز ،وحمل المشرتك على أحد معنییه أو
معانیه ،ومنه أیضا حمل المطلق على المقید ،وحمل العام على
الخاص ،وحمل األمر على غیر الوجوب ،والنهي على غیر
التحریم ،وتقدیر المضمر يف داللة االقتضاء وغیر ذلك مما
تناوله األصولیون.
 - 3الجمع بين النصوص التي يوحي ظاهرها بالتعارض:
إن محاولة الجمع التي هي الخطوة األولى التي يخطوها
المجتهد قبل اللجوء إلى وسائل الرتجيح تتمثل يف محاولة
الجمع بين الدليلين .وذلك أن الجمع بين الدليلين المتقابلين
 - 1االعت�صام244/ 1 ،
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من الكتاب أو السنة أو منهما أو من نصين للمجتهد ولو كان
الجمع من وجه كتخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق
بالمقيد وتأويل الظاهر منهما بما يوافق اآلخر الذي هو نص-
واجب .وقد ذكر اإلمام الرازي يف المحصول أن الجمع يكون
ت��ارة بالحمل على جزئيتين وت��ارة على حكمين وت��ارة على
حالين.
 - 4الموازنة بين الجزئي والكلي:
وه��ذه الموازنة ضرورية لتفادي ص��ورة أخ��رى من صور
االجتزاء أي :االكتفاء بالجزئي واإلعراض عن الكلي ،وعدم
فهم التجاذب الدقيق بين الكلي والجزئي ،فالشريعة ليست
على وزان واحد ،فال هي مجموع األدلة الجزئية ،وال هي مجرد
كليات عائمة ،أو قيم مجردة ،وبالتـــــالي ال ينظر إلى الجزئي إال
من خالل الكلــــــي ،كما ال قوام للكلي إال بجزئياته ،مع مراعاة
أنه حال التعارض بينهما ال الكلي يقدم بإطالق ،وال الجزئي
كذلك ،وذلك راجع إلى ميزان المجتهد الذي يستخدمه يف
عملية تحقيق المناط.
والواقع يشهد أن أصحاب الفكر المأزوم حكموا بالجزئي
على الكلي ،وتجاهلوا الواقع وعاشوا يف القواقع ،فقدموا
فتاوى تتضمن فروعا بال قواعد ،وجزئيات بل مقاصد ،تجانب
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المصالح وتجلب المفاسد ،فخلقوا فوضى فكرية سرعان ما
استحالت دماء مسفوكة رغم عصمتها وأعراضا منتهكة رغم
حرمتها.
إن النظر الكلي من شأنه أن يواجه األزمات ،ونحن بحاجة
اليوم إلى نظر متين يربط العالقة بين الكليات والجزئيات،
وهي جزئيات تنتظر اإللحاق بكلي ،أو استنتاج كلي جديد من
تعامالت الزمان وإكراهات المكان واألوان ،أو توضيح عالقة
كلي كان غائما أو غائبا يف ركام العصور وغابر الدهور ،حتى ال
تضيع مصالح معتربة بكلي الشرع مقدمة على الجزئي يف الرتبة
والوضع.
 - 5عرض الخطاب اآلمر «التكليف» على بيئة التطبيق»خطاب
الوضع»:
وهذا ضمن البيئة األصولية لعملية تحقيق المناط والمجال
الناظم للداللة التي تحوطها فالخطاب الشرعي قسمان :خطاب
تكليفي ،وخطاب وضعي .فالقسم األول أحكام معلقة بعد
النزول على وجود مشخص ،هو الوجود الخارجي المركب
تركيب الكينونة البشرية يف سعتها وضيقها ،ورخائها وقرتها،
وضروراهتا وحاجاهتا ،وتطور سيروراهتا ،فإطالق األحكام
مقيد بقيودها وعمومها مخصوص بخصائصها ،ولذلك كان
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خطاب الوضع  -ال��ذي هو األس��ب��اب وال��ش��روط والموانع
والرخص والعزائم والتقديرات  -ناظما للعالقة بين خطاب
وطلب امتناع ،وإباحة ،وبين
طلب إيقاع
التكليف بأصنافه:
ُ
ُ
الواقع بسالسته وإكراهاته.
وبعبارة أخرى ،خطاب الوضع هو البيئة األصولية إلنزال
الحكم ،وهو الذي يحوط خطاب التكليف ويكلؤه ،ولهذا
كان خطاب الوضع بالمرصاد لخطاب التكليف ،ليقيد إطالقه،
ويخصص عمومه ،فقيام األسباب ال يكفي دون انتفاء الموانع،
ول��ن ُتنتج صحة أو إج��زاء دون توفر الشروط س��واء كانت
للوجوب ،أو شروط أداء أو صحة ،فال بد من تحقيق المناط
للتدقيق يف ثبوت التالزم طردا وعكسا.
 - 6مراجعة سياقات النصوص:
وهذه المراجعة تعني تحيين العديد من األحكام على مر
التاريخ لتالئم الزمان ،وقد كانت هذه المراجعة حاضرة يف وعي
فقهاء الصحابة رضوان اهلل عليهم ،فقد كانت لهم اجتهادات يف
مقابل ظواهر نصوص تحقيقا لمناط ،وبناء على مصلحة تطرأ،
أو مفسدة تدرأ ،وبناء على واقع متجدد قد ال يكون مشموال
بعموم النصوص أو داخ�لا يف إطالقها ،لكون تطبيقها عليه
قد يكون مخال بمقصد من مقاصد الشرع ،وبالتالي قد يكون
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معارضا لكلي علم من الشرع بأدلة أخرى.
وبتأملنا يف ثقافة الفكر المتطرف ،نجد أن عدم حضور هذه
المراجعة ،والفهم الساذج للنصوص دون اعتبار لسياقاهتا العامة
والخاصة هي أهم أخاللها ،إذ تعمد إلى تصورات مبتوتة عن
سياقاهتا األصلية ،وتسقطها على سياقات مغايرة من غير تكييف
وال تحقيق مناط ،وهذا ظاهر جدا يف دعواهم الجهاد ،وفرضهم
الجزية على األقليات الدينية التي ساموا أهلها الخسف والذلة
يف بعض البالد اإلسالمية دون نظر لبيئة التنزيل ،أو أسباب
النزول أو الورود ،أو إعمال لقواعد النظر يف السياقات.
 - 7اعتبار العالقة بين األوامر والنواهي ومنظومة المصالح
والمفاسد :
وإه��م��ال ه��ذه العالقة هي إح��دى مظاهر أزم��ة الخطاب
المتطرف ،وهو ما يعارض قيمة الحكمة التي هي إحدى القيم
الكربى للشريعة اإلسالمية ،ويحيلها إلى خطاب عبثي يعود
بالضرر على قيم الرحمة والعدل والمصلحة ،ويجعل منها
خطابا يوحي ظاهره بكراهية اآلخ��ر نتيجة تصرفات طائشة
مجنونة تلبس لبوس التقوى دون اعتبار للعالقة بين منظومة
األمر والنهي ومنظومة المصالح والمفاسد المنضبطة بالضوابط
الشرعية ،وهذا يصدق عليه قول حجة اإلسالم الغزالي« :اعلم
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أن كل من طلب المعاين من األلفاظ ضاع وهلك ،وكان كمن
استدبر المغرب وهو يطلبه» .وهذا هو الخلل الذي يشير إليه
الشاطبي رحمه اهلل حين يقول« :األوام��ر والنواهي من جهة
اللفظ على تساو يف داللة االقتضاء ،والتفرقة بين ما هو منها
أمر وجوب أو ندب ،وما هو منها تحريم أو كراهة ال يعلم من
النصوص ،وإن علم منها بعض؛ فاألكثر منها غير معلوم .وما
حصل لنا الفرق بينها إال باتباع المعاين ،والنظر يف المصالح،
ويف أي مرتبة تقع ،وباالستقراء المعنوي ،ولم نستند فيه لمجرد
الصيغة ،وإال يلزم يف األمر أال يكون يف الشريعة إال على قسم
واحد ال على أقسام متعددة .والنهي كذلك».
 - 8مراعاة التطور الزماين والواقع اإلنساين:
فالتطور الزماين والواقع اإلنساين يقرتحان ص��ورا مغايرة
للصور التي نزلت فيها األحكام الجزئية ،فالواقع مقدمة
لتحقيق المناط .وواقعنا اليوم يفرض قراءة جديدة يف ضوء
الشرع للتذكير بالكليات التي مثلت لبنات االستنباط ،تحت
تأثير ما يمكن أن نسميه بكلي الزمان أو العصر أو الواقع سياسيا
واجتماعيا واقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا؛ فهو واقع فيه اليوم
معاهدات دولية ،وحدود ،وأسلحة دمار شامل ،وتعددية دينية
وثقافية وإثنية داخل البالد اإلسالمية وخارجها ،وتغيرت فيها
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الوالءات القبلية والدينية إلى أخرى تعاقدية ،وصارت السيادة
يف الواقع الدولي لالعتماد المتبادل بين الدول ،والمعاهدات
والمواثيق الدولية شبه حاكمة ،وأصبحت العولمة سيدة العالم
وليست حالة عابرة يحضر فيها اآلخر حضورا اختياريا يف ظاهره
لكنه يف عمقه إجباري .إنه واقع يؤثر يف النظم والقوانين ومدى
مالءمتها للنصوص الشرعية مجردة عن مقاصد التعليل وقواعد
التنزيل.
إن واقع اليوم يقتضي البعد عن الخيال الرومانسي حول
التاريخ ،والتخلي عن الوهم اإلمرباطوري لألمة ،وعن التاريخ
المعسكر والمنتصر ،أو الذي يجب أن يكون كذلك ،وعن
أوهام جعلت األمة اليوم يف حالة عداء لإلنسان والكون عوض
أن تبقى على أصلها شريكة يف بناء الكون وعمارته.
عرف هويته بالدين ،وإنما أصبح يعرفها
إن عالم اليوم لم يعد ُي َّ
بالثقافة والمصالح والتكنولوجيا والمعاهدات ،وهو ال ينفي أن
يكون فيه متدينون ومحافظون ،ولم يعد الواقع يقبل تقسيمات
المعمورة ،فالخطأ يف التشخيص قاتل ،ألن العالم اليوم عالم
متعدد الثقافات ،قيمته يف التعددية التي هي يف حد ذاهتا فضيلة
تفتح فرصا واسعة للسالم األصلِ الطبيعي للبشرية.
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 - 9النظر يف المئاالت والعواقب:
فالمآالت مسلك من مسالك معرفة الواقع واألدوات التي
بإمكاهنا أن تكتشف المستقبل بعد أن يكون الناظر قد عرف
الواقع بكل تضاريسه ومتوقعاته ليضمن التوازن يف تنزيل الحكم
عليه ومعرفة توجه المستقبل من خالل معطيات الحاضر التي
أفرزها الماضي ،إنه توقع عقالين بعيد عن التوهم أو عن معنى
االستباق وإن تقاطع معه ،يتأسس على واق��ع يحقق ويثبت
العالقة بين األحكام وبين الوجود المشخص ،وال يهمل فيه أي
عنصر من عناصر العالقة بينه وبين الدليل الشرعي الذي يقع
التدقيق يف شقيه :الكلي والجزئي ،كما يدقق يف تقلبات وغلبات
الواقع واألثر المحتمل للحكم يف صالحه وفساده ،بحيث لو
تنزل بالفعل لكان محمود الغب جار على مقاصد الشريعة.
 - 10مالحظة موارد الخطاب طبقا للوظائف النبوية:
فالنبي ﷺ مبلغ ،وقائد مجتمع ،وقاض يف الخصومات...
وهي وظائف الحظها العلماء – كالقرايف  . -وليس ذلك خاصا
به ﷺ ،بل إن األنبياء والرسل كانت تصرفاهتم تختلف طبقا
للوظائف التي يجدون أنفسهم مسؤولين عنها ،وهو اختالف
أدوار ووظائف ،فعيسى عليه السالم بقي يف مجتمعه ،وكذلك
نوح عليه السالم قبله بقي يدعو قومه حتى دعا عليهم ،بينما كان
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موسى عليه السالم كان مسؤوال عن مجتمع بني إسرائيل بعد
النزوح ،فكانت له وظائف غير وظائف من سبقه من األنبياء،
وكذلك كان النبي داوود عليه السالم الذي حارب جالوت
وساس بني إسرائيل.
وهكذا فإن النبي الخاتم محمدا ﷺ يف مكة كان يقوم بوظيفة
الدعوة ،ولكن عندما انتقل إلى المدينة واتبعه أهلها انضافت
إليه وظيفة إدارة المجتمع.
 - 11استحضار البعد اإلنساين واالنتماء إلى الكون:
وذلك باعتبار وحدة األصل والخلق ،قال اهلل تعالىَٰٓ ﴿:ي َأ ُّي َها
اس إِ َّنا َخ َل ْق َٰن ُكم ِّمن َذ َكر َو ُأن َث ٰى َو َج َع ْل َٰن ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبٓائِ َل
ال َّن ُ
ار ُف ٓو ْا﴾ ،فاألصل هو التعاون بين البشرية والسعي إلى
لِ َت َع َ
﴿ولاَ ُت ْف ِسدُ وا ِفي الأْ َ ْر ِ
ض
إصالح األرض واستدامة صالحها َ
َب ْعدَ إِ ْصلاَ ِح َها﴾ ،فالبشرية يف حاجة إلى التعاون على البقاء
بدل الصراع الذي يؤدي إلى الفناء ،يف حاجة إلى حلف كوين
إلصالح الخلل الحضاري الكبير الذي يعترب اإلرهاب فرعا من
فروعه ونتيجة من نتائجه ،والحد من مخاطر صناعة السالح
التي أصبحت تحت تصرف العقالء والمجانين ،إهنا يف حاجة
إلى أولي بقية يتداركون ما يمكن تداركه قبل الخراب ،يرفعون
المظالم ما أمكنهم ،ويعيدون الحقوق ويطالبون النفس بأدائها
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ما وسعهم.
هذه منهجيتنا التي ندعو إليها ،هي منهجية من رحم اإلسالم،
كانت موجودة وممارسة يف واقع الحياة ،وإن كانت اليوم غائبة
عن الذاكرة الجمعية فإننا نريدها أن تعود مرجعية للعلماء
والحكام كما كانت من قبل ،ولم يكن يشذ عنها إال المنشقون
الخارجون عن المجتمع وعن األمة الذين لهم يف الشرع وضع
محدد وصفات معينة يتحقق هبا المسلم من أمرهم كما بينتها
نصوص الشريعة.
وعلى هذه المنهجية تقوم مقاربتنا ومخرجات عملنا اعتمادا
على تحقيق المناط من خالل الواقع والتوقع ،والتأصيل المنبثق
عن األدلة الحاكمة والممارسة التاريخية من خالل اشتغالنا
بصحيفة ووثيقة المدينة التي نرشحها أن تكون مرجعا وأساسا
يف مقارباتنا ومخرجات عملنا ،فهي بعد أزيد من  1400سنة
على كتابتها ال تزال مرجعا تطبيقيا لعالقة المسلمين بمحيطهم
وتعددية المجتمعات التي يعيشون فيها أغلبية.
وهي المنهجية ذاهت��ا التي قامت عليها ملتقياتنا السابقة،
اعتمادا على التعليل بناء على الحكم والمقاصد؛ على اعتبار أن
عملية تنزيل األحكام المنوطة بالواقع والتوقع قد أحيلت طبقًا
لما قامت عليه شواهد الشرع وقواعد األصول إلى أجيال األمة
المتعاقبة بناء على اختالف الوقائع طبقا الختالف الواقع.
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مفاهيم ملتبسة
ودعونا هنا نعالج بعض المفاهيم التي انحرف هبا الفكر
المأزوم عن سياقاهتا ،وخرج هبا عن مقاصدها ،ونسف كل
غرر هبم مضامينها،
ولبس على ُ
شروط النظر الفقهي فيهاَّ ،
الم َّ
وقفز على كل عناصر المنهجية التي ال ندعي أننا ابتدعناها ،بل
هي كما قلنا يف أول كلمتنا من صميم رحم اإلسالم وثقافته.
أ -الجهاد :األصل يف الجهاد أنه تدبير حكومي للدفاع عن
الوطن والحوزة ،وعن الحرية بما فيها حرية التدين .وهو مفهوم
إنساين ال يختلف فيه اإلس�لام عن ميثاق األم��م ،له ضوابطه
وروابطه وآدابه وأخالقه ،وال حرب يف اإلسالم تفرض الدين
على الناس ،إذ األصل يف هذه المسألة آية محكمة ال تقبل
نسخا وال تأويال وال تخصيصا وهي قوله تعالى﴿ :لاَ إِ ْك َرا َه
ِفي الدِّ ِ
ين ﴾ (البقرة. )256 :
هناك ما يسمى الدفاع المشروع عن النفس المعروف يف
فقه المسلمين بدفع الصائل ،ويف األعراف اإلنسانية والقوانين
الدولية بالمقاومة .وهو معنى يختلف عن الحروب اإلجرامية
العبثية وعن أفعال العصابات وقطاع الطرق الذين يسميهم الفقه
اإلسالمي بأهل الحرابة المفسدين يف األرض .كما يختلف عن
الخروج المسلح على المجتمع ألن هذا يف مفهوم الشرع معناه
البغي.
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أما الخروج على األم��ة كلها بدعوى الجهاد ،فهذا شأن
الخوارج الذين بين الشيخ تقي الدين ابن تيمية أهنم يستولون
على أرض ويجعلوهنا لهم دارا ويتخذون لهم إماما ،وينشئون
لهم جماعة ودولة ،ثم يسمون دار المسلمين دار كفر وحرب.
إن الجهاد له سياقان :سياق عام ،وسياق خاص ،فأما العام
فقد ارتبط بيئة تنزيله حين كان ضروريا للدفاع عن حرية التدين،
وإيجاد سلم يف الجزيرة العربية التي كانت عبارة عن قبائل
متناحرة ،تعتمد الغزو والقتل والسلب ،فكان ال بد أن يكون
هناك قدر من القوة لتستقر األوضاع يف الجزيرة ،وتبلغ الناس
الدعوة دون إكراه على التدين باإلسالم ،إضافة إلى الحاجة إلى
تأمين الحدود التي كانت هتددها القوى الكربى آنذاك.
وأما السياق الخاص ،فهو أسباب النزول التي إن عرضنا
عليها بكل موضوعية وتجرد األمر بالجهاد ،سنجد أن آيات
الجهاد وأحاديثه ،وآيات السيف التي ذهب بعض العلماء إلى
أهنا نسخت آيات الصرب ،يرتبط كل منها بسياق خاص جدا.
والقول بأهنا ناسخة آليات الصرب والموادعة والرب والتعامل
بالتي هي أحسن مع المخالف يف الدين ،حكم ليس عليه دليل،
وال يلجأ إلى النسخ إال عند ما ال يكون للجمع مساغ ،ولذلك
قال الزركشي (ما لهج به كثير من المفسرين يف اآليات اآلمرة
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بالتخفيف من أنها منسوخة بآية السيف قول ضعيف ،فهو من
الم ْنسأ بمعنى :أن كل أمر ورد يجب امتثاله يف وقت ما ،لعلة
ُ
توجب ذلك الحكم ،ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر).
إن العالقة بين هذه اآليات ليست عالقة إلغاء مطلق بمطلق بل
هي عالقة إنساء وإرجاء حيث يكون حكم اآلية األولى مؤجال
يتم تفعيل
حتى يرد ما يناسبه من الظروف والخصوصية .وإنما ُّ
اآلية المنسأة على ضوء فهم المجتهد لكليات الشريعة وميزان
المصالح والمفاسد .وقد قال اإلم��ام الطاهر بن عاشور يف
التحرير والتنوير أن األولى القول بأن قوله تعالى ﴿لاَ إِ ْك َرا َه ِفي
الدِّ ِ
ين ﴾ (البقرة )256 :هو الذي ينسخ كل أحكام القتال الديني،
وذلك لقوة هذا المعنى واطراده يف القرآن الكريم ،فحقيقة دعوة
اإلسالم أهنا دعوة رحمة للبشرية دعوة إلى التوحيد ونبذ عبادة
األصنام ووسيلتها الوحيدة هي الموعظة والتذكير من خالل
تالوة القرآن ،لم تنحرف الدعوة عن هذا المنهج ،وإنما فرضت
البيئة المعادية اللجوء إلى السالح لحماية هذه الدعوة وتوفير
البيئة السلمية لمن يقبل الدخول يف السلم.
ب -الذمة  :يف األصل هي العهد واألمان والكفالة ،والحق
والحرمة ،كلها معان نبيلة جليلة جزيلة اختارها اإلسالم لوصف
العالقة بين المختلف ديانة مع المسلمين ،فهي عقد وعهد ال
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يربمه إال إمام المسلمين ،أي أنه عقد سياسي ال تربمه إال سلطة
سياسية ،يشير إلى حرمة حامل هذا العقد ،وإلى العهد الذي
يتحمله المتعاقدان ،وال عربة باإلسم إذا فهم المعنى.
وم��ع ذل��ك وج��دت يف التاريخ ممارسات جعلت بعض
الباحثين ،وبعض المؤرخين يعتربونه وصفا مرذوال أو دونيا أو
دنيا ،مما أوجد شحنة نفسية تاريخية أبعدت هذا المفهوم عن
أصله الجزيل الجميل ،مع العلم أنه ليس فيه ما يشين ،فكون
غير المسلم من أهل الذمة هو نوع من التشريف ألنه تحت
حماية اهلل وحماية رسله وأولي أمر المسلمين رعاية وقياما
على شؤوهنم ،فهو مفهوم إجرائي إذن اقتضته مصلحة الناس،
ولذلك نجد أن المسلمين ملزمون بالدفاع عن أهل الذمة
بالنفس والسالح والمال حفاظا على ذمة اهلل ورسوله ،ويبذل
المال لرفع ضائقتهم ،واسرتداد أسراهم وضمان ممتلكاهتم،
من باب معاملتهم على أساس الرب والرحمة والعدل والحكمة.
ج -الجزية :وق��د اختلف ال��ن��اس يف أصلها ،فمن قائل
كالخوارزمي يف مفاتيح العلوم أهن��ا كلمة فارسية أخذها
المسلمون من نظام ف��ارس ال��ذي كان قائما وهو الضرائب
والجبايات التي كانت تجبيها الحكومة الفارسية ،فشرعها
اإلس�لام ليعطيها مضمونا تعاقديا إلى جانب الزكاة بالنسبة
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للمسلمين ،فهي تؤسس لنظام مالي يخضع له بعض المواطنين
الذي ال يخضعون لنظام الزكاة ألهنم ال يؤمنون باإلسالم.
فهذا أصل الجزية عند بعضهم ،وعند البعض هي من الجزاء،
أي أهنا جعلت عوضا عن التجنيد الذي كان يخضع له مواطنو
الدولة للحفاظ على الحوزة ،فلما كان هؤالء المواطنون غير
مسلمين فإنه لم يكن من الالئق أن يفرض عليهم الدفاع خاصة
بالنسبة لدفاع قد يجعلهم يف مواجهة ألهل ديانتهم ،فكان عليهم
أن يدفعوا معونة للدفاع عن الوطن تمثلت يف الجزية ،فهي يف
حقيقتها من المداخيل التي تستفيد منها األمة ككل دون تمييز
بين المسلم وغير المسلم.
وأما إقرار اإلسالم لها فإنه ينسجم وطبيعة اإلسالم مع الواقع
يف البلد الذي يدخله ،فاإلسالم يتعامل مع الواقع بثالث طرق:
• إما أن يثبت ما يف هذا الواقع ويقره ،ومثاله مكارم األخالق
التي كانت عند العرب ،فإن اإلسالم أقرها ودعا إليها.
• وإما أن يلغيه هنائيا ،كما فعل مع عبادة األصنام ووأد
البنات وغير ذلك.
• وإما أن يدخل عليه تعديالت.
والجزية من النوع الثالث ،فهي مما كان التعامل به مألوفا يف
األمم السابقة ،فقد كانت معموال هبا عند الفرس والروم .والذي
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تميزت به الجزية يف اإلسالم أهنا ليست ضريبة بالمعنى المتعارف
عليه ،بل هي عقد بين األمة المسلمة ومن يدخل تحت جناحها
من األمم واألفراد من غير المسلمين ،تحفه ضوابط اإلسالم يف
ين آ َمنُوا
العقود وااللتزامات وأهمها ضابط الوفاء ﴿ َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ود ﴾ (المائدةُ )1 :
َأ ْو ُفوا بِا ْل ُع ُق ِ
وأمر المسلمون بالرب هبم ﴿ال
هاك ُم ُ
ين َو َل ْم ُي ْخ ِر ُج ُ
ين َل ْم ُيقاتِ ُل ُ
َي ْن ُ
وك ْم ِفي الدِّ ِ
وك ْم
اهَّلل َع ِن ا َّل ِذ َ
ين﴾
ِم ْن ِديا ِر ُك ْم َأ ْن َت َب ُّر ُ
وه ْم َو ُت ْق ِس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اهَّللَ ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْق ِس ِط َ
(الممتحنة )8 :فال تنتهك حرمة ذمي وال يؤخذ ماله وال يكلف
ما ال يطيق ،وترتب الوعيد الشديد على ذلك»من ظلم معاهدا
أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب
نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة» ،،وحرم سفك دمه»من قتل
معاهدا لم يرح رائحة الجنة».
والجزية هذه أيضا ال يمكن أن يفرضها إال ولي األمر ،فهي
أيضا عقد كعقد الذمة ،عقد بالرتاضي ،ولهذا تختلف من قطر
إلى قطر ،وحتى من شخص إلى شخص .وعندما نقول إنه حكم
سلطاين معناه أهنا حكم مصلحي ،وألجل ذلك اختلفت يف أقطار
العالم اإلسالمي اختالفا كبيرا ومتباينا جدا من ارتفاع وانخفاض
وإلغاء .فإيقاف الحروب بين المتقاتلين ليس من شرطه أن تدفع
الجزية ،وإن كان ذلك أحد األوجه واالختيارات المصلحية،
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لس ْل ِم
فهناك توقف للحرب حين يوجد سالم َ
﴿وإِ ْن َجن َُحوا لِ َّ
يم﴾ (األنفال:
الس ِم ُ
َف ْ
يع ا ْل َع ِل ُ
اجن َْح َل َها َو َت َو َّك ْل َع َلى اهَّلل ِ إِ َّن ُه ُه َو َّ
 )61ولهذا اتفق العلماء على أن الهدنة والموادعة والمعاهدة
تكون بمقابل وبغير مقابل ،ألن ذلك يمثل المرونة يف األنظمة
اإلسالمية ،وهنا أيضا إذا ظهر المعنى فال اعتبار باإلسم.
والمتصفح ألقضية الخلفاء واجتهاداهتم يف ما وقع يف زماهنم
من النوازل العامة والخاصة يستيقن أهنم ما كانوا يرون الوقوف
عند الظواهر وإهمال المعاين بل كثيرا ما أعرضوا عن ظاهر
إعماال لمصلحة أو درءا لمفسدة ،وتصرفات أمير المؤمنين عمر
كثيرة وفق هذا المنهج القويم ،فقد قالت قبيلة تغلب العدنانية:
ال بد أن نكون كبني عمومتنا ،ندفع الزكاة بدل الجزية ،فقبل
منهم عمر ذل��ك ،وق��اس بعض العلماء على تغلب نصارى
العرب كجهراء وتنوخ ،ويهود حمير ومجوس تميم.
فقد رأى عمر أن المصلحة تقتضي جعل الجزية صدقة
باعتبار طبيعة الثقافة العربية ونظرا لمستقبل اإلسالم ،وفهم أن
لالجتهاد مساقا فسيحا يف المسألة رغم كون الجزية منصوصة
﴿ح َّت ٰى ُي ْع ُطو ْا ا ْل ِج ْز َي َة َعن َيد َو ُه ْم
بصريح العبارة يف قوله تعالىَ :
َٰص ِغر َ
ون﴾ (التوبة .)23/فقد فهم عمر أن الخيارات مشرعة
ُ
أمامه بما يمليه عليه ميزان المصالح والمفاسد واعتبار المآل
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(كما يف مسألة الخراج) ،فلم يجد يف نفسه حرجا من العدول
عن الظواهر ،وإعمال المصالح ،ليتبي أن الجزية ما هي إال نظام
من أنظمة متعددة يف التعامل مع المختلف ديانة يحقق ولي األمر
مناطه بحسب المصلحة ومقتضيات الواقع.
وزي��ادة يف التدليل على ما نقوله ،نسوق أمثلة ونماذج من
تاريخ اإلسالم وفقه يف التدبير الحكومي المتعلق بالجزية .لقد
نقل الكالعي والبالذري أن أبا عبيدة رضي اهلل عنه أمير جيوش
الشام أمر ق��ادة جيوشه ب��ررد ما أخ��ذوه من الجزية إلى أهل
حمص حين عجز المسلمون عن الوفاء بالتزامهم تحت ضغط
حشد الروم جيوشا كبيرة لقتال المسلمين ،وخاطب أبو عبيدة
أهل حمص قائال«:إنما رددنا عليكم أموالكم ألنه قد بلغنا ما
ُجمع لنا من الجموع ،وإنكم قد اشرتطتم أن نمنعكم ،وإنا ال
نقدر على ذلك اآلن ،وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ،ونحن
لكم على الشرط وما كان بيننا وبينكم إن نصرنا اهلل عليهم».
فكان جواب أهل هذه البالد :ردكم اهلل علينا ونصركم عليهم،
فلوا كانوا هم لم يردوا علينا شيئا ،وأخذوا كل شيء ،لواليتكم
وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم .وكذلك فعل
أبو عبيدة مع أهل دمشق حين كان يتجهز لمعركة اليرموك.
والطربي يف تاريخه ينقل ما يثبت أن مقادير الجزية لم تكن
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رسوما محددة ،بل هي موكولة إلى استطاعة الناس وقدرهتم،
فهذا سويد بن مقرن رضي اهلل عنه قائد المسلمين من قبل أمير
المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنه يكتب عهدا ألهل
دهستان وسائر أهل جرجان يلتزم فيه لهم بأن «:لكم الذمة
وعلينا المنعة ،على أن عليكم من الجزاء يف كل سنة على قدر
طاقتكم على كل حال ،ومن استعنا به منكم فله جزاؤه (أي
جزيته) يف معونته عوضا عن جزائه ،ولهم األمان على أنفسهم،
وأموالعم ،ومالهم ،وشرائعهم ،وال يغير من ذلك شيء».
وكذلك عتبة بن فرقد رضي اهلل عنه قائد المسلمين من قبل
عمررضي اهلل عنه يكتب ألهل أذربيجان قائال«:هذا ما أعطى
عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل
أذربيجان سهلها وجبلها ،وحواشيها وشفارها ،وأهل مللها
كلهم ،األمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم على
أن يؤدوا جزية على قدر طاقتهم ،ومن حشر منهم يف سنة ( أي
ُجنِّد منهم يف سنة) وضع عنه جزاء تلك السنة ،ومن أقام فله مثل
من أقام من ذلك».
وسراقة بن عمرو عامل عمر بن الخطاب على أرمينية ،يعطي
سكان أرمينية واألرم��ن أمانا ألنفسهم وأموالهم وملتهم أال
يضاروا ،وال ينقضوا ،وعلى أرمينية واألبواب الطراء منهم ( أي
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الغرباء) والقنا ( أي المقيمون) ومن حولهم فدخل معهم أن
ينفروا لكل غارة ،وينفذوا لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالي
صالحا على أن يوضع الجزاء (الجزية) عمن أجاب إلى ذلك،
ومن استغنى عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أهل أذربيجان
من الجزاء ،فإن حشروا (أي جندوا) وضع ذلك عنهم.
وعن إسقاط الجزية أسقط حبيب بن مسلمة الجزية عن
الجراجمة بأنطاكية حين صالحوه وطلبوا األم��ان والصلح،
واشرتط الجراجمة أال يؤخذوا بالجزية وأن يدخل معهم يف
العهد من كان يف مدينتهم من تاجر وأجير وتابع من األنباط
وغيرهم من أهل القرى ،وبقي كل الخلفاء زمن بني أمية وزمنا
طويال من عهد بني العباس على هذا العهد إلى أن ألزمهم
بعض والة الخليفة الواثق العباسي بأدائها فرفعوا شكواهم إلى
الخليفة فأعاد األمر سيرته األولى.
ومن أدلة مرونة المفهوم وظرفيته واقرتانه بالمصلحة أن
الخلفاء لم يكن عندهم مشكلة يف مسميات المداخيل التي
تدخل خزانة الدولة ،فكانوا يسموهنا التسمية التي يميل إليها
الطرف اآلخر ،فعمر رضي اهلل عنه حين أنفت بنو تغلب من
تسمية ما يعطونه جزية أقرهم عمر على ما أرادوا ،ألن الغاية
هي تحقق المقصد من األداء وهو ضمان المداخيل التي تكفل
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حاجات األمة مسلمها وغير مسلمها على حد سواء ،فكما يؤدي
المسلمون الزكاة يؤدي غير المسلمين الجزية تحت أي مسمى،
وهذا برهان آخر على أهنا تدبير سلطاين يحفظ كرامة المواطن
غير المسلم يف ظل الدولة اإلسالمية مقابل ما تكفله الدولة من
الحماية واألمان وضمان الحقوق الدينية والمالية.
القول الفصل :إن هذه القضايا مما يدخل ضمن ما يسمى
السياسة الشرعية التي تخول أولياء األمور االجتهاد يف مراحل
التاريخ .ونذكر مثاال من مسألة العشور التي بنيت عليها قاعدة
تغير الحكم بناء على تغير الواقع ،فالعشور على تجار األمم التي
ال تربطها عالقة بالدولة اإلسالمية -والمعروفة يف اصطالح
الفقهاء بأهل الحرب ولو لم تكن حرب -وهو ناشئ عن قاعدة
المعاملة بالمثل كما نص عليه أبو عبيد يف كتاب«األموال»-
وقرر عمر ذلك بعد أن سأل عماله بالعراق كم يأخذ أهل البالد
التي قدم منها التجار من تجار المسلمين ،فقالوا العشر ،فقال
عمر فخذوا منهم العشر.
قال الحافظ ابن رجب :واعلم أن هذه المسألة مسألة أصولية
اختلف الناس فيها ،وهي أن ما عقده بعض الخلفاء األربعة.
هل يجوز لمن بعدهم نقضه؟ كصلح بني تغلب وخراج الجزية
والرؤوس .وفيه قوالن ألصحابنا أشهرها :المنع ،ألنه صادف
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اجتهاد ًا سائغًا فال ينقض .وه��ذا يرجع إلى أن فعل اإلمام
كحكمه وفيه خالف أيضا ،واختار ابن عقيل ج��واز تغييره
باالجتهاد ،الختالف المصالح باختالف األزمنة.
ومن األصحاب من استثنى من ذلك ما علم أن اإلمام عقده
لعلة فيزول بزوالها ويتغير بتغيرها ،كضرب عمر رضي اهلل عنه
الخراج ،فإنه ضربه بحسب الطاقة ،وهي تختلف باختالف
األوق���ات .ذك��ره الحلواين وغ��ي��ره( .اب��ن رج��ب االستخراج
ص.)138:
انطالقا من ه��ذا وم��ن األس��س األصلية يف اإلس�لام وهي
المساواة بين كل المواطنين يف الحقوق والواجبات التي أنشأهتا
صحيفة المدينة فيمكن أن نعترب بأن هذه األحكام السلطانية
سواء كانت تتعلق بضريبة المواطنة ،أو كانت تتعلق بالموادعة،
يمكن أن ننظر إليها من خالل صحيفة المدينة لنوجد فقها
واضحا للمواطنة بأجلى صورها وأهبى حللها ،وهي مواطنة
تجعل الجميع يف أمن وسالم يدافعون جميعا عن الحوزة،
يتحملون جميعا النفقات تضامنا ،مع حرية كاملة يف التدين لكل
فئة من فئات الدولة والمجتمع.
مهمة تصحيح المفاهيم التجديد َّية هي كربى مهامنا
إن َّ
التأصيلية يف منتدى تعزيز السلم يف المجتمعات المسلمة الذي
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مقره يف أبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة التي
أفسحت لنا قيادهتا الكريمة المجال لنشر دعوة السالم .نحاول
أن نقوم هبا يف تغيير العقليات وتصحيح المفاهيم ،لتكون كما
كانت سياجا للسالم وليست دع��وة للحرب وهكذا عالجنا
الذاكرة التاريخية المختزلة يف الحروب بتقديم نماذج السالم
يف التاريخ اإلسالمي من خالل إنشاء جائزة اإلمام الحسن بن
علي سبط النبي ﷺ.
إلى جانب هذه المهمة التأصيلية ،يسعى منتدى تعزيز السلم
إلى أن يكون فضاء من الحكمة والتفكير ،يسع الجميع ويضم
أصوات أولي البقية من المؤمنين بأولوية السلم وكونه الضامن
الحقيقي لسائر الحقوق.
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صحيفة المدينة وكلي القرآن ومبدأ المواطنة
 - 1الكليات والقيم اإلسالمية التي نشأت عنها صحيفة
المدينة
لقد كانت سيرة النبي محمد ﷺ أنموذجا للوفاء بالعهد
وااللتزام به ،وتطبيقا لقيم الشريعة اإلسالمية المتمثلة يف أهنا
رحمة كلها ،وحكمة كلها ،وعدل كلها ،ومصلحة كلها ،كرامة
اإلنسان ثابتة نصا لكل آدمي ،والرحمة اإللهية لكل مخلوق،
والعدل حق لكل إنسان ،واإلحسان مكمل لمقصد العدل.
إن صحيفة المدينة تثبت أنه بقدر ما يكون اإلنسان متمسكًا
بقيم أخالقية مشرتكة يكون انسجامه وتعاونه وإيجابيته يف
الحياة ،وبقدر ما ال يتبنى قيمًا – بحيث يتجرد من أي نظرية
متسامية الى الحياة -تتدهور عالقته مع اآلخر؛ ألنه لن يهتم إال
بمصلحته ،أو يتبنى قيمًا سلبية تقوم على المطلق بال حدود يف
التصرف ليتصور – من حيث ال يدري -هو ذاته المطلق ،فال
مقيدات النصوص تقيده ،وال مخصصات العموم تخصصه،
وال مقتضيات المصالح والمفاسد وكليات المقاصد والقواعد
تسدده ،فيشن الحروب بال ضوابط ،وهذا ما تمثله األصولية
مهما كانت الديانة التي تتدثر بردائها ،والمعتقدات التي تتسربل
66

بكسائها ،ويتمظهر يف منظمات العنف ،وتيارات العدوان
والعنصرية .أما قيم العقل والعدل واالعتدال والوسطية ،فهي
التي تحيي اإلنسانية وتبث روح المحبة .يجب إحياء قيم
المصالحة والمسامحة وليس قيم المغالبة والمضاربة ،قيم
السالم والوئام بد ً
ال من الخصومة والصدام.
إن قيم الصراع والنزاع ليست قيمًا إسالمية ولو حاول البعض
أن يكسوها لباس التقوى ،إهنا قيم غربية هيجلية ،فهيجل هو
الذي كان يرى أن التدمير هو أساس التعمير ،وأن المجتمع ال
يقوم إال على صراع العبد والسيد.
أما قيمنا وكلياتنا فتقول إن بناء الثقة يف النفوس والمحبة
يف القلوب هو األصل .إن صحيفة المدينة تحث على القيم
الكربى ،بل هي نفسها مظهر من مظاهرها ،فكليات الشريعة
ونصوصها تشهد أن صحيفة المدينة شرط فيها النبي ﷺ لكل
مكونات مجتمع المدينة واش�ترط عليهم ،وهي مؤهلة ألن
تكون مرجعا لعالقة المسلمين بالمخالف ديانة ،ألن مضامينها
ال تخالف نصا وال تنقض مقصدا ،فكل بند منها إما أنه أتى
يرحم الخلق ،أو يقرر حكمة ،أو يأمر بعدل ،أو يحقق مصلحة
ال تتعلق فقط بالمسلمين ،بل هي مصلحة اإلنسان الذي يعيش
بينهم مهما كان عرقه وديانته ،ويدرأ مفاسد العدوان وسفك
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الدماء ،ويصون األنفس واألم��وال والحريات ويضمن حرية
المعتقد والممارسة لكل طائفة.
فما هي إذ ًا هذه القيم؟ .
 - 1الرب﴿:لاَّ َي ْن َه ٰى ُك ُم ُ
ين َل ْم ُي َٰقتِ ُل ُ
وك ْم ِفى الدِّ ِ
ين َو َل ْم
اهَّلل َع ِن ا َّل ِذ َ
ُي ْخ ِر ُج ُ
وه ْم َو ُت ْق ِس ُط ٓو ْا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اهَّللَ ُي ِح ُّب
وكم ِّمن ِد َٰي ِر ُك ْم َأن َت َب ُّر ُ
ين﴾ (سورة الممتحنة ،اآلية.)8 :
ا ْل ُم ْق ِس ِط َ
 - 2التكريم :الذي هو أصل رباين ومنحة إلهية تولد مع كل
إنسان شاملة ال فرق بين فرد وآخر وبين أمة وأخرىَ ﴿ ،و َل َقدْ
الط ِّي َٰب ِ
َك َّر ْمنَا َبنِ ٓى َءا َد َم َو َح َم ْل َٰن ُه ْم ِفى ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َٰن ُهم ِّم َن َّ
ت
َو َف َّض ْل َٰن ُه ْم َع َل ٰى َكثِير ِّم َّم ْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِضيلاً ﴾ (سورة اإلسراء،
اآلية.)70:
او ُنو ْا َع َلى البِ ِّر
﴿و َت َع َ
 - 3التعاون والتضامن واإلص�لاحَ :
او ُنو ْا َع َلى ا ِ
﴿.ولاَ ُت ْف ِسدُ و ْا
إل ِ
دو ٰا ِن﴾(َ )1
الع َ
قوى َولاَ َت َع َ
ثم َو ُ
وال َّت َ
﴿ولاَ َت ْب ِغ ا ْل َف َسا َد ِفى الأْ َ ْر ِ
ِفى الأْ َ ْر ِ
ض إِ َّن
ض َب ْعدَ إِ ْص َٰل ِح َها﴾َ ،
ين﴾﴿ ،واهلل يعلم المفسد من المصلح﴾.
اهَّللَ لاَ ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْف ِس ِد َ
ات َب ْينِ ُك ْم﴾(.)2
﴿و َأ ْص ِل ُحوا َذ َ
 - 4إصالح ذات البينَ :
اس إِ َّنا َخ َل ْق َٰن ُكم ِّمن
 - 5األخوة اإلنسانية والتعارفَٰٓ ﴿ :ي َأ ُّي َها ال َّن ُ
ار ُف ٓو ْا إِ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ اهَّلل ِ
َذ َكر َو ُأن َث ٰى َو َج َع ْل َٰن ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبٓائِ َل لِ َت َع َ
� -1سورة املائدة ،الآية.2 :
� - 2سورة الأنفال ،الآية.1 :
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يم َخبِ ٌير﴾()1هو أصل العالقة وليس التغالب
َأ ْت َق ٰى ُك ْم إِ َّن اهَّللَ َع ِل ٌ
كما يف الجدلية الهيغلية التي تقوم على المغالبة الدائمة بناء على
ما سماه نظرية «السيد والعبد».
﴿و َم��ن ُي ْؤتِى ا ْل ِح ْك َم َة َمن َي َش ُٓاء َو َم��ن ُي ْؤ َت
 - 6الحكمةَ :
ا ْل ِح ْك َم َة َف َقدْ ُأوتِ َى َخ ْي ًرا َكثِ ًيرا َو َما َي َّذ َّك ُر إِلٓاَّ ُأ ْو ُلو ْا الأْ َ ْل َٰب ِ
ب﴾ (.)2
ين ﴾(.)3
يع َأ ْج َر ا ْل ُم ْص ِل ِح َ
 - 7المصلحة﴿ :إِ َّنا لاَ ُن ِض ُ
الع ِ
دل َوا ِ
حس ِن
 - 8العدل يف التعامل مع الناس﴿ :إِ َّن اهَّللَ َي ُأم ُر بِ َ
إل َٰ
حش ِ
الم َ
َوإِي َتآيِ ِذي ُ
القر َب ٰى َو َي َنه ٰى َع ِن ال َف َ
غي َي ِع ُظ ُكم
نك ِر َوال َب ِ
آء َو ُ
ٕ
()4
َ
َل َع َّل ُكم َتذ َّك ُر َ
ون ﴾ .
ين ﴾ ١٠٧
﴿و َما َأ ْر َس ْل ٰن َك إِ لاَّ َر ْح َم ًة لِ ْل ٰع َل ِم َ
 - 9الرحمةَ :
﴿:و َر ْح َمتِي َو ِس َع ْت ُك َّل َش ْي ٍء﴾
(َ )5
 - 10السلم :ويبقى السلم مع هذه الكليات والقيم كليا
أعلى ومقصدا أسمى ،هو مقصد الذي جعله اإلسالم مقصد
الس ْل ِم َكٓا َّف ًة َولاَ َت َّتبِ ُعو ْا
المقاصدَٰٓ ﴿ ،ي َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين َءا َمنُو ْا ا ْد ُخ ُلو ْا ِفى ِّ
ُخ ُط َٰو ِ
ت َّ
لس ْل ِم
الش ْي َٰط ِن إِ َّن ُه َل ُك ْم َعدُ ٌّو ُّمبِ ٌ
ين﴾َ ،
﴿وإِن َجن َُحو ْا لِ َّ
يم﴾.
الس ِم ُ
ْ
يع ا ْل َع ِل ُ
فاجن َْح َل َها َو َت َو َّك ْل َع َلى اهَّلل ِ إِ َّن ُه ُه َو َّ
� - 1سورة احلجرات ،الآية.13 :
� - 2سورة البقرة ،الآية.269 :
� - 3سورة الأعراف ،الآية.170:
� - 4سورة النحل ،الآية.90 :
� - 5سورة الأنبياء ،الآية.107 :
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 - 11العهد :جعل الوفاء بالعهود والمواثيق عالمة على
اإليمان ،وأصال للرتاضي والثقة والتعايش بين األفراد وبين
المجتمعات مهما كانت تباينات عقائدها ومواردها ﴿ َٰٓي َأ ُّي َها
ين َءا َمن ُٓو ْا َأ ْو ُفو ْا بِا ْل ُع ُق ِ
اس َت ْن َص ُر ُ
وك ْم ِفي الدِّ ِ
ين
ٱ َّل ِذ َ
ود﴾َ ،
﴿وإِ ِن ْ
اق َو ُ
َف َع َل ْي ُك ُم ال َّن ْص ُر إِلاَّ َع َل ٰى َق ْو ٍم َب ْين َُك ْم َو َب ْين َُه ْم ِمي َث ٌ
اهَّلل بِ َما َت ْع َم ُل َ
ون
َب ِص ٌير ﴾ (األنفال)72 :
 - 2صحة وثيقة المدينة:
يثبت بعض المؤرخين القدامى أن وثيقة المدينة كتبت
أول قدوم النبي ﷺ إلى المدينة ،وأهنا كانت قبل معركة بدر،
فشملت الوثيقة كل مكونات المجتمع يف يثرب التاريخية التي
عرفت بالمدينة الحقا ،ووردت يف كتبهم مجموعة أو مفرقة .يف
حين يرى بعض آخر أن الوثيقة كتبت على مرحلتين :أوالهما
كانت أول مقدم النبي ﷺ المدينة ووادعته يهود كلها ،وثانيتهما
بعد معركة بدر ،ويذهب بعض المعاصرين إلى أهنا وثيقة كتبت
على مراحل متعددة ،والقول األول هو الصحيح إن شاء اهلل.
وعلى أي وجه كان األمر فإن الذي يهمنا أن الوثيقة صحيحة
يف أصلها وثابتة يف كتب الحديث ،ويف كتب السيرة والتاريخ.
قال الشافعي رحمه اهلل تعالى :لم أعلم مخالفا من أهل العلم
بالسير أن رسول اهلل ﷺ لما نزل المدينة وادع يهود كافة على
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غير جزية» ،قال ابن القيم :وهو كما قال الشافعي رحمه اهلل
تعالى ،وذلك أن المدينة كان فيما حولها ثالثة أصناف من
اليهود ،بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ،وكان بنو قينقاع
وبنو النضير حلفاء الخزرج ،وكانت قريظة حلفاء األوس .فلما
قدم النبي ﷺ هادهنم ووادعهم مع إقراره لهم ولمن كان حول
المدينة من المشركين من حلفاء األنصار على حلفهم وعهدهم
الذي كانوا عليه حتى إنه عاهد اليهود أن يعينوه إذا حارب.
قال محمد بن إسحاق :وكتب رسول اهلل ﷺ  -يعني يف أول
ما قدم المدينة -كتابًا بين المهاجرين واألنصار وادع فيه يهود،
وعاهدهم ،وأقرهم على دينهم وأموالهم ،واش�ترط عليهم
وشرط لهم .وقال أيضا :حدثني عثمان بن محمد بن األخنس
بن شريق قال :أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب كان
مقرونا بكتاب «الصدقة» الذي كتب عمر للعمال.
وقال الواقدي :حدثني عبد اهلل بن جعفر عن الحارث بن
الفضيل عن محمد بن كعب القرظي لما قدم رسول اهلل ﷺ
المدينة وادعته يهود كلها ،فكتب بينه وبينها كتابا ،وألحق
رسول اهلل ﷺ كل قوم بحلفائهم ،وجعل بينه وبينهم أمانًا،
وشرط عليهم شروطًا ،فكان فيما شرط «أال يظاهروا عليه
عدوا»  .وقد ذكر ابن كعب مثل ما يف هذه الصحيفة ،وبين أنه
71

عاهد جميع اليهود ،وهذا مما ال يعلم فيه نزاع بين أهل العلم
بسيرة النبي ﷺ .ومن تأمل األحاديث المأثورة والسيرة كيف
كانت معهم علم ذلك ضرورة».
 - 3السياق التاريخي لصحيفة المدينة:
عاش اليهود يف المدينة لظروف تاريخية إلى جانب أبناء قيلة
األوس والخزرج ،وهم يرجعون إلى فرع غسان القحطانية
اليمانية األصل الشامية المهاجر والموطن .وهذا يثبت أن
مجتمع المسلمين األول كان مجتمعًا مختلطًا كما تدل عليه
الروايات التاريخية ،فهذا قيس بن شماس -وهو صحابي-
تموت أمه وهي نصرانية فيأذن له عليه الصالة والسالم بحضور
جنازهتا راكبًا سائرا أمامها ،كما يف رواية الخالل ،وهذا أبو
وائل تموت أمه النصرانية فيسأل عمر بن الخطاب فيقول له
نفس الشيء .وهذا عبد اهلل بن ربيعة تموت أمه وهي نصرانية
فيسأل عبد اهلل بن عمر فيأمره بأن يحسن عليها ويكفنها وال
يقف على القرب .وهو بذلك يفسح ألهل دينها ،فكان النصارى
يعجون حولها.
ورجل يسأل ابن عباس وقد مات أبوه نصرانيا فأمره أن يشهده
ويدفنه .وهذه أم المؤمنين صفية رضي اهلل عنها توصي ألخيها
اليهودي ببعض مالها.
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وقال القاضي أبو الخطاب :حكم من تنصر من تنوخ وهبراء،
أو من هتود من كنانة وحمير ،أو تمجس من تميم ،حكم بني
تغلب سواء ،وهذا موافق لمذهب الشافعي .وهذا يدل على
وجود كل الديانات يف الجزيرة العربية وبين قبائل العربية .هذه
الروايات تدل على أن المجتمع اإلسالمي األول كان متعدد ًا
بالفطرة.
هذا هو الواقع الذي وجده النبي ﷺ يف المدينة ،بعد ثالث
عشرة سنة م��ن ال��دع��وة يف مكة ،وبعد ط��ول تحمل ل�لأذى
والعذاب .وهو واقع يختلف عن واقع مكة ،فمكة قرية تسكنها
قبيلة واحدة هي قبيلة قريش ذات األصل واحد وإن تعددت
بطوهنا ،والتي تدين كلها بدين الوثتية ،بينما كانت يثرب
تجمعا سكانيا من قبائل مختلفة األصول واألنساب والديانة
التي تنوعت بين الوثنية واليهودية ،فكان من مقتضيات الواقع
ومتطلباته أن تلتف هذه المكونات المتعددة حول ميثاق ينظم
عالقاهتا بعد طول قتال وصراع بينها قبل اإلسالم ،فوضع النبي
ﷺ صحيفة المدينة لتجنب االحتكاك والتصادم بين المكونات
القديمة والوافدين الجدد الذين انضموا إلى النسيج البشري
المكون ليثرب ،وهو كتاب يصرح بالتعددية االختيارية ،ويبني
العقد على أساسها متجاوزا ما يمكن أن تسببه من عوائق بتقديم
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مصالح التضامن والتعاون يف شكل حقوق وواجبات.
إن كل بنود صحيفة المدينة تثبت فرادهتا تاريخيا ،و يزيد من
بروز هذه الفرادة أربعة أمور:
• أن الرسول ﷺ كان مضطهدا يف مكة ،مسلوب الحرية يف
قول «ربي اهلل» ،فلما هاجر إلى المدينة كان من أول ما أقره حرية
المعتقد للناس تطبيقا لمقتضيات كليات الشرع.
• أهنا تنظم شؤون مجتمع متعدد.
• أهن��ا ليست مسبوقة بقتال ديني وال ثقايف ،وإن كانت
العدوات والحروب القبلية بين األوس والخزرج ما زالت حية،
لوال أن الدين الجديد محاها بسرعة.
• أهنا ال تتحدث عن أقلية وال أكثرية ،بل إن مضامينها
وبنودها التي تأسست على العدل جعلت مفهوم األكثرية
واألقلية ال معنى وال أثر له.
هذا فوق أهنا تكونت من شقين :شق يتعلق بالعالقة بين
األنصار السكان األصليين وبين المهاجرين ،وشق يتعلق بتنظيم
العالقة بين المسلمين وباقي المكونات االجتماعية األخرى
التي تختلف عنها عقديا ،مما يعني واقعية اإلسالم يف التعامل
مع الواقع ومكوناته ورعيه لهذه المكونات واعتباره لها.

74

 - 4التعددية يف صحيفة المدينة:
إن صحيفة المدينة تمثل مواطنة تعاقدية يحكمها ميثاق أو
دستور ،وهذا ما يثبته البند  25من الصحيفة «يهود بني عوف
أمة مع المؤمنين ،لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» ،والبند
« 37إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ،وإن
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» .فهي تؤسس
ٍ
متضامن يتمتع أفراده بنفس
لمجتمع متعدد األعراق والديانات،
الحقوق ،ويتحملون نفس الواجبات وهي واجبات محددة
بدستور عادل ،يؤكد على أهنم أمة واحدة.
إذا كان الجهاد والجزية والذمة عناوين استأثرت بالدراسة
الفقهية واعتمدت على الممارسة التاريخية يف واقع مختلف
– زمانًا ومكانًا وإنسانا  ،-فإن الجامع بين هذه العناوين أهنا
كانت نتيجة حرب وقتال .بينما صحيفة المدينة عنوان يؤكد
وحدة األمة يف نطاق التعددية الدينية وحرية التدين لم يحظ
ببحث كثير مع أهميته ألنه األصل ،وألنه يتعلق بمجتمع متعدد
الديانات بطبيعته أي أن كل فئة منه اختارت ديانة طواعية.
لقد قررنا أن من بين عناصر منهجيتنا الجمع بين النصوص
قبل الحكم بالرتجيح أو القول بالنسخ ،أو عدم الثبوت .إن
محاولة الجمع التي هي الخطوة األولى التي يخطوها المجتهد
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قبل اللجوء إلى وسائل الرتجيح تتمثل يف محاولة الجمع بين
الدليلين .يعني أن الجمع بين الدليلين المتقابلين من الكتاب
أو السنة أو منهما أو من نصين للمجتهد ولو كان الجمع من
وجه كتخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد وتأويل
الظاهر منهما بما يوافق اآلخر الذي هو نص واجب .ولهذا
فالجمع -كما تقدم -حمل كل نص على حالة تختلف عن
الحالة األخرى.
إنه الوضع المالئم لحالة األقليات يف الديار اإلسالمية اليوم،
فالعقد الذي ينطبق عليهم هو عقد جديد بالنوع قديم بالجنس،
تحرتم فيه الخصوصية وتتمتع فيه األقلية بحرية ممارسة دينها
ويتضامنون يف إدارة شئون دنياهم طبقا لواجبات وحقوق
محددة بالدستوري العقالين الذي يكفل التوازن والتعايش
السعيد وسيادة حكم القانون وتسوية االشكاالت السياسية
بالعدل واإلنصاف.
 - 5روح صحيفة المدينة يف التجربة التاريخية عالقة المسلمين
بالمخالف ديانة يف المجتمع اإلسالمي:
إننا ال نزعم أن تاريخنا اإلسالمي ناصع يف كل فرتاته ،فنحن
نفخر بصفحات مجده ،ويف نفس الوقت نعرتف بأنه تاريخ
بشري تسري عليه السنن الكونية ،فيه فرتات إشراق وفرتات
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ظلم فرتات قوة وفرتات ضعف ،مراحل ريادة ومراحل انتكاس
وتراجع.
ولكننا يف الوقت نفسه نزعم أن��ه لم يعرف التاريخ دينا
وال أمة قبلت بالتعددية الدينية واحتوهتا كالدين اإلسالمي
واألمة المنتسبة إليه ،فقد كانت روح صحيفة المدينة وكلياهتا
ومقاصدها حاضرة يف فعل الصحابة رضوان اهلل عليهم وهم
يتصلون باألمم التي كانت يف زمنهم بحسب ما اقتضته ظروف
الواقع ،لكن سواء كان هذا الواقع واقع سلم أو واقع حرب
مفروضة استتبعت إجراءات شرعية كنظام الجزية مثال الذي
كان نوعا من اإلجراءات المالية التي ال تجري على المسلمين
الذين كانت عليهم الزكاة مفروضة ،واخ ُتص هبا غير المسلمين
يف ظل اإلسالم.
وعندما نتحدث عن الحرية الدينية فلعلنا نشير إلى مسألة دور
العبادة إبقاء وإنشاء طبقا للحاجات ،فالنبي ﷺ وخلفاؤه لم
يهدموا كنيسة وال بيعة وال بيت نار ،وهذا الجانب مكفول وإن
فرق العلماء بين المصر الجديد والمصر القديم ،وما ُفتح عنوة
وما فتح صلحًا- ،دون مناقشته اآلن -نكتفي باإلشارة إلى أن
العقد الجديد أقوى من الصلح ،ولهذا فينطبق عليه النص التالي
إلمام الحرمين ،قال إمام الحرمين يف «هناية الطلب» :ولو وقع
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الشرط على أن تكون رقاب األبنية يف البلدة عرصاهتا لهم ،فال
يمنعون من ضرب النواقيس ،وإظهار الخمور والخنازير يف
مثل هذه البلدة؛ فإهنا بحكمهم ،ولو كان يخالطهم المسلمون
لم يكن لهم أن يعرتضوا عليهم ،والبلدة يف الجملة والتفصيل
بمثابة دار الذمي يف بالد اإلسالم ،وال يخفى أنه ال يجب البحث
بل ال يجوز -عما يتعاطون يف دورهم ،قال صاحب التقريب:«ال يكلفون الغيار يف البلدة التي وصفناها ،واألمر على ما قال،
وقد ُفتحت قرى الشام صلحًا على أن تكون ألهلها ،فكانوا
يظهرون النواقيس يف زمن معاوية وجرت له قصة مشهورة».
وقد رفض عمر رضي اهلل عنه عند استالم بيت المقدس أن
يصلي يف كنيسة القيامة مخافة أن يستند الخلفاء من بعده على
فعله فيسلبوها من النصارى .واإلمام الليث بن سعد يعرتض
على والي مصر لما هدم كنائسها ،وكتب إلى الخليفة يطالبه
بعزله ألنه خالف وصية الرسول ﷺ باالستيصاء خيرا بقبط
مصر ،وقد عزل الخليفة الوالي وأمر بإعادة بناء الكنائس،
والليث رحمه اهلل يشهد أن غالب كنائس مصر لم تبن إال يف
اإلسالم ،وقد دخل الصحابة مصر وأقروا أهلها على شعائرهم.
ومع ذلك ،فإن تنظيم دور العبادة يمكن أن يشمل كل الديانات
للوقوف على الحاجات الحقيقية دون ضيق وال حرج ،ولذلك
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اعترب بعض علماء المالكية أن تعدد المساجد غير مرغوب
فيه ،فيهدم المسجد الجديد باعتباره مسجد ضرار إذا لم تدع
إليه الحاجة .وقد جرى عمل علماء األندلس بجواز إحداث
الكنائس.
صحيح أن التاريخ شهد مآسي ونكبات تعرضت لها األقليات،
نتيجة احتكاكات تاريخية جعلت بعض العلماء يصدرون
أحكامًا قاسية على بعض األقليات ،لكنها تبقى استثناء بالنسبة
للمسلمين ال يخرم القاعدة العامة ،وحتى هذه االستثناءات
وج��دت من علماء المسلمين يف تلك العصور قوة وصالبة
واستماتة يف حماية األقليات من االعتداءات كاإلمام األوزاعي
يف القرن الثاين الذي حمى المسيحيين يف لبنان ،وكاإلمام زروق
مع شيخه القوري اللذين عمال على حماية األقلية اليهودية يف
المغرب قبيل سقوط دولة بني مرين ،وكاإلمام العز بن عبد
السالم الذي حمى أقباط مصر يف أيام الحروب الصليبية.
 - 6صحيفة المدينة وكلي العصر ومبدأ المواطنة:
قررنا أن الواقع شريك يف إنتاج الحكم الشرعي ،وواقع
اليوم يحتاج إلى قراءة جديدة على ضوء الشرع ،وبناء على
الكليات التي مثلت لبنات االستنباط بربط العالقة بين الكليات
والجزئيات وتنسيقا بين كلي الشرائع واإليمان وكلي الواقع
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واألزمان ،من أجل إيجاد مشرتكات ومعايير تخفف من غلواء
االختالف وتسهل االئتالف من خالل تحقيق مناط العدل.
إن بيئة المواطنة اليوم أصبحت واقعا ارتقى إلى مرتبة كلي
الزمان ،وأصبحت تتمثل يف ميثاقين يحكمان الواقع ،ميثاق
داخلي ،وهو دستور البالد الذي يمثل عقد ًا بين كل المواطنين.
وميثاق عالمي ،وهو ميثاق األمم المتحدة ولواحقه؛ كإعالن
حقوق اإلنسان والمعاهدات الدولية .فالدستور الذي أشرنا إليه
قبل هو دستور عادل ،يمنع الحيف على األقلية ،وال يصادر حق
األكثرية يف أن تعيش قيمها على قاعدة «ال ضرر وال ضرار»..
ودستور له ُبعد إنساين يقره الدين ويزكيه العقل ،وله ُبعد قيمي.
إن هذه المواطنة نحت منحى تعاقديا يف إطار تعددي ،أو ما
يسميه هابرماس بالوطنية الدستورية ،وهو مفهوم جديد عبارة
عن عالقة متبادلة بين أفراد مجموعة بشرية تقيم على أرض
واحدة ،وليست بالضرورة منتمية إلى جد واحد وال إلى ذاكرة
تاريخية موحدة ،أو دين واحد ،إطارها دستور وقيم مشرتكة
ونظم وقوانين تحدد واجبات وحقوق أفرادها ،فهو مجتمع
تعاوين ينتمي أفراده إليه بشكل تعاقدي ،بحيث يكون ألحدث
عضو فيه نفس حقوق وواجبات أق��دم عضو ،فهي مواطنة
تتسامى على الفئوية لكنها ال تلغيها ،والمطلوب أن تتواءم معها
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وتتعايش تعايشا سعيدا.
يدعم هذا الواقع ورقيه إلى مرتبة الكلي تأمل بسيط فيه يفضي
بنا إلى رصد كثير من القضايا من بينها:
• الدولة اإلسالمية لم تعد هي تلك الدولة اإلمرباطورية ،بل
إهنا دخلت ضمن إطار ما صار يعرف بالدولة القطرية أو الدولة
الوطنية.
• الوالءات لم تعد دينية ،بل صارت والءات مركبة ومعقدة
تتحكم فيها عوامل متداخلة ال تنفصل عن بعضها.
• ظهور النزعة الفردية وتالشي االنتماءات ،بحيث لم تعد
الجماعة مؤطرة لفعل الفرد الذي استقل عن جماعته ،فظهرت
نتيجة ذلك قضايا جديدة يف األسرة واالقتصاد وحتى السياسة.
• وجود المواثيق الدولية والقانون الدولي مؤطرا للعالقة
باآلخر.
• التعددية الثقافية والعرقية والدينية يف كل قطر بسبب
العولمة التي صار حضور اآلخر عقديا وثقافيا وفكريا واقتصاديا
وسياسيا إجباريا رغم الصبغة االختيارية التي يظهر هبا.
• بروز ثقافة الحريات عامال مؤثرا وفاعال يف الواقع.
• بناء نظام حقوق اإلنسان وسيلة لعيش األقليات بين ظهراين
األكثرية.
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كل ما مر معنا يرشح أن تكون صحيفة المدينة أساسا صالحا
للمواطنة التعاقدية يف المجتمعات اإلسالمية ،وخيارا يرشحه
الزمن والقيم للتعامل مع كلي العصر ،لتفعيل المشرتك اإلنساين،
وتحييد عناصر اإلقصاء والطرد .فهي اتفاق أتى من غير حرب
وال قتال وال عنف وال إكراه ،اتفاق تداعت إليه أطرافه طواعية
لاللتفاف حول المبادئ التي تضمنها ضمن دائ��رة التفاعل
اإليجابي مع الواقع ومع مكونات مجتمع المدينة ،وتحقيق
السلم االجتماعي القائم على االع�تراف المتبادل بالحقوق
والواجبات ،والقبول بما يفرضه التنوع من اختالف العقائد
والمصالح وأنماط الحياة ،مع وجود مرجعية حاكمة يفيء إليها
الجميع حال التنازع واالختالف.
لقد أسست وثيقة المدينة واقعا جديدا غير مسبوق يف التاريخ،
ليحل محل القبيلة التي كان العرب يقدسوهنا ،وأسست لمنطق
االندماج ضمن نسق الدولة الذي لم تعرفه الجزيرة العربية من
قبل رغم حضور مفهوم الدولة يف ذهن كثير من أمراء الجزيرة،
لكنه لم يكن مفهوما ناضجا ،بل كان متأثرا بصورة الدولة يف
القوتين الكبيرتين يف ذلك الوقت ،أي :دولة الروم ودولة فارس.
إن وثيقة المدينة كفلت حق المواطنة لكل من هو على أرض
المدينة ،وهذا يعني أن مجرد االنتماء إلى األرض هو أحد
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مقومات المواطنة ،إضافة إلى الوالء الذي يمكن النظر إليه
باعتباره دوائر ومراتب بإمكاهنا أن تتواصل وتتفاعل بدال من
أن تتصادم وتتقاتل.
وكان من أهم مالمح حقوق اإلنسان يف الصحيفة االعرتاف
بالتعددية ،وإقرار حرية العقيدة بإقرار أهل كل معتقد على ما
يعتقدونه ،وأسست لقاعدة المساواة يف الحقوق والواجبات،
ضمن بنية المجتمع المدين حين نصت على مكونات األنساق
البشرية والقبلية والمساواة بينها ضمن اإلطار الذي تستقيم به
سيرورة المجتمع؛ بحيث كل جزء منها مساو لألجزاء األخرى
ومكافئ لها يف ما يقبل التكافؤ ،ال مكان فيها لمنطق التابع
والمتبوع ،وبينت واجبات كل جزء تجاه مكوناته أوال ،وثانيا
تجاه باقي المكونات المشكلة لعموم المجتمع ضمن نسق
العدل والمصلحة سلما وحربا ،ثم ثالثا تجاه المكونات المحيطة
به ،استيعابا من الصحيفة للتعدد الديني والعرقي والقبلي ضمن
سياقين مرتبطين هما :سياق العدل كأدنى حد مطلوب ،وسياق
الرب الذي هو أعلى المراتب المطلوبة يف التعامل مع اإلنسان،
والذي يقتضي مع مقام العدل أال يكون هناك حديث عن أقلية
وسط وطن ،وإنما الحديث عن أمة واحدة.
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وأخيرا ،نريد أن نقول للعالم:
 - 1كفى من الدماء والصراع على البقاء ،فلن يؤدي ذلك إال
إلى الفناء ،فلنتعاون جميعا على البقاء.
 - 2إن اتهام اإلسالم بظلم األقليات ليس له مستند يف الشرع وال
يف التاريخ ،والتاريخ نفسه يشهد أنه ما من ديانة إال وعاشت فيها
األقليات مآس يف فترة ما من التاريخ ،ويف مكان ما من األرض،
وتلك عبرة تجعل الجميع يتعاون ليكون الجميع أكثرية ،ألنه
إذا ساد العدل ،وأقرت المساواة ،وعمت الرحمة ،فإنه ال يبقى
لمفهوم األقلية وال األكثرية معنى.
 - 3إن األعمال التي مست األقليات كما أصابت األكثريات
ب��دون تمييز يف األذى ،مع تنوعها من قتل وتهجير وإح��راق
وتشريد ال نتجادل معها ،ألنها أعمال عصابات إجرامية انتحلت
اسم اإلسالم ،واسم الخالفة ،واسم األمة ،واسمها يف الحقيقة
الفئة المحاربة ،وكما أن كل هذه العناوين باطلة فما بني عليها
باطل.
 - 4إن مسيحيي الشرق وجدوا ليبقوا وولدوا ليحيوا ،وهم
أص��ل من أص��ول شجرة ه��ذه المنطقة ،وج��ذر من جذورها
ال يمكن أن يجتث مهما عتت العواصف وغلت مضالت
العواطف.
 - 5نسعى إلى أن نشارك األكاديميين والعلماء من كل
84

الديانات يف وثيقة تاريخية يمكن أن تكون أص ً
ال من أصول
المفاهيم المعاصرة للمواطنة.
 - 6نريد أن نقول أن المواطنة الدستورية التي ال أكثرية فيها
وال أقلية بالمعنى الذي يؤدي إلى الغبن .مواطنة تخضع لتعاقد
يتيح الحرية ويضمن السلم االجتماعي ،وهي األساس الصحيح
والمقبول ديانة ومصلحة.
 - 7لكل أهل الديانات :دعونا نكون حلفًا للسالم ،سالم
القلوب والنفوس الذي يوجه السلوك إلى أفعال الخير ،وأنا
أتفق مع عالم الالهوت هانس كيونج الذي يقول :ال سالم بين
األمم ما لم يكن هناك سالم بين األديان.
 - 8نريد اإلعالء من شأن اإلنسان يف كل مكان.
 - 9نريد أن يتوقف القتل والجريمة وأن نقول ال لالحتراب
واالرهاب.
 - 10نريد أن يتوقف الظلم والبغي وأن تستفيق الضمائر
إلحقاق الحقوق ورفع المظالم.
 - 11نريد أن نقول شكر ًا بأحرف كبيرة ومنيرة ألمير المؤمنين
جاللة الملك محمد السادس أعزه اهلل ونصره وحرس المملكة
المغربية نموذجًا للسالم والتعايش السعيد ،ويف الختام عاش
الوئام .والسالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته.
85

الكلمة التأطيرية
لمعالي الدكتور أحمد التوفيق
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
بالمملكة المغربية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
أيتها السيدات ،أيها السادة،
اهتم علماء اإلسالم بـ«أسباب النزول» ،ال بالنسبة آليات
الوحي فحسب ،بل بالنسبة للوقائع الطارئة كذلك .ويقصدون
بأسباب النزول الدواعي والموجبات أو السياق الموضوعي
لوقوع أمر ما يسميه الفقهاء أحيانا ب «نازلة» .والغرض من هذا
االهتمام بأسباب النزول الحرص على الفهم والحرص على
اإلصابة يف الحكم على ذلك األمر الواقع ،والفهم واإلصابة
يف الحكم لهما ارتباط وثيق بالسياق .إن االستيحاء من منهج
العلماء هذا ،يفرض علينا أن ندرج يف برنامج لقائنا هذه الكلمة
التي سميناها تأطيرية ،وال نقصد هبا سوى إيراد عناصر مقتضبة
عن أسباب نزول هذا اللقاء ،حتى ال يساء فهمه ،وحتى ال يقع
شطط يف الحكم عليه من قبل المنصفين.
وهكذا يمكن تأطير اللقاء بثالثة سياقات متكاملة ،سياق ديني
وسياق تنظيمي وسياق سياسي.
أوال :السياق الديني ،ويوضح طبيعة اللقاء وخصوصيته بين
غيره من اللقاءات:
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ويستند ه��ذا السياق الديني إل��ى ثالثة توجيهات يف سنة
اإلسالم ،توجيهات تحيل على نصوص من الحديث يعرفها
المختصون وتتقرر هبا ثالث حقائق:
 ارتباط الدين بالعلم؛ شرط العدل واالعتدال يف المرجعية الدينية؛ قيام الدين على وجوب النصيحة للحكام من جهة ولعامةالناس من جهة أخرى.
من هذه التوجيهات يتبين أن العلماء هم المعنيون بتأويل
النصوص ،ألن النصوص التي يتبعها المتدينون يمكن أن
تستعمل إما يف إقرار الحقوق أو يف عكس ذلك من هضمها،
بل قد تستعمل حتى يف ارتكاب جرائم باسم الدين وهي ضد
الدين ،والسبب يف تحريف نصوص الدين كما هو مقرر يف
ال�تراث اإلسالمي منذ عصر النبوة ،اآلف��ات الثالث :الجهل
واالنتحال والتطرف .فال غرابة أن تأيت مبادرة تنظيم هذا اللقاء
من جهة العلماء ،فمهمتهم يف التبليغ تتضرر تضررا بليغا من
اآلف��ات الثالث المذكورة ،والعلماء بالتالي هم المطالبون
بتصحيح المفاهيم .فلهم مكانتهم ودورهم السيما يف مسألة
الحقوق ،وإن كان الناس قد اعتادوا يف هذا العصر أن تبقى
مناقشتها حكرا على جهات أخرى غير العلماء.
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وكما اهتم العلماء بأسباب النزول اهتموا بتصحيح األخبار،
ووضع شروط الثقة بالرواة ،وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة
يف عصرنا ،عصر األساليب المتعددة الستعمال تكنولوجيا
التواصل ،حيث يتأتى ويتم استقطاب االنتحاريين من الشباب
المتحمسين للدين من طرف أشخاص جهلة منتحلين لصفة
العلماء ،ومن الطريف أن الفقيه المناوي ،وهو عالم مصري
من القرن السابع عشر ،علق على شرح الحديث المتعلق
باالنتحال ،مستشهدا باإلنجيل ال��ذي يقول يف مثل هذه
الحال«:وهل يستطيع األعمى أن يقود أعمى؟ أليس يقعان
كالهما يف بئر؟»
هذا هو السياق الديني لهذا اللقاء ،وهو واجب تصحيح
المفاهيم.
ثانيا :السياق التنظيمي ،وهو يف نفس الوقت سياق منهجي،
ويتعلق األمر بالحيثيات التي أمكنت من عقد هذا اللقاء وصياغة
شكله ،وتتمثل يف خمسة أمور:
 - 1إقدام جهات علمية دينية إسالمية على طرح هذا الموضوع
ألول مرة ،والدعوة لمناقشته يف لقاء من هذا المستوى ،وهو
إنجاز يستحق االعرتاف يف حد ذاته.
 - 2التمهيد لهذا اللقاء بعقد ورشات بين األطراف المنظمة
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خالل العامين الماضيين؛
- 3اعتبار واجب البيان والنصيحة فرض كفاية ،ألن السعي
إلى الخير ال يحجر ،وعليه فال معنى للتساؤل عن تمثيلية
المنظمين لهذا اللقاء ،فاألمر مفتوح وال يتعلق إال بالتذكير
بمبادئ مجمع عليها ،أي أنه ال يتعلق بتفاوضات مصلحية
فئوية أو بأمور تدخل يف الخالف المذهبي أو يف الجزئيات
القابلة للجدال؛
 - 4إدراج بحوث علمية يف برنامج اللقاء ،تذكر بسياقات
تاريخية وفكرية مختلفة ،إهنا بحوث مدرجة لغاية توضيحية
ليس إال ،علما بأن داللتها اإليجابية تفهم على الخصوص يف
سياقها ،وإيرادها بقصد تقوية المبدأ ،ال بقصد فتح سجاالت
تاريخية ال فائدة فيها ،السيما باعتبار أن المآل المرتجى لعموم
األديان اليوم هو التساكن والتعاضد؛
 - 5دع��وة ممثلي الديانات األخ��رى التي منها األقليات
للمشاركة يف اللقاء ،إن مربر هذه الدعوة هو االشرتاك يف الحال
والمصير ،والقصد منها أن يكون المدعوون شهودا على هذا
البيان ويسمعوا هذا االسرتعاء ويتعبأوا مع علماء المسلمين
يف اتجاه حسن التفهم وتجنب التعميم الذي يوقع يف الحكم
على األديان حكما مجازفا سلبيا ال يأيت منه إال تعميق التنافر
واالبتعاد عن مسالك الحكمة والخالص.
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ثالثا :السياق السياسي الذي يرسم آفاق اللقاء
ويتضح هو أيضا بطبيعة مهمة العلماء ،حيث إن العلماء
ليس لهم وليس عليهم س��وى أن يقوموا بالتبليغ والشرح
وبيان المبادئ والقيم ،وأن يبذلوا النصيحة والمطالبة بأجرأة
هذه المبادئ والقيم ،وهذا ما يوضح دعوة عدد من الفاعلين
السياسيين لحضور اللقاء ،ألن المعول على السياسيين يف
ضمان الحقوق وضبطها بالقانون على صعيد كل بلد ،كما
جاء يف الرسالة الملكية السامية .وإال فهناك مقتضيات عديدة
تفصيلية هتم مسألة األقليات ،تتعلق بحاالت كسب الحقوق
وممارستها يف موضوع األقليات ،وليس ه��ذا اللقاء محل
الدخول يف تفاصيلها ،ألن المطلوب هو اإلق��رار بالمبادئ
وااللتزام هبا وتربئة الدين من مخالفتها .وعلى سبيل التوضيح
نشير إلى أن األقليات األخرى ،أي األقليات المسلمة يف البلدان
غير المسلمة ،تتفاوت يف التمتع بالحقوق بحسب البلدان ،من
اإلنكار التام للحقوق إلى الحياد إلى درج��ات متفاوتة من
التمكين حتى يف إطار التساوي يف الحقوق المدنية التي تكفلها
المواطنة يف بعض البلدان.
لكن العلماء إذ ينظمون مثل هذا اللقاء ،يعولون إلى جانب
السياسيين ،على أمرين آخرين ،أولهما استعمال قدرهتم
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كوعاظ يف تقوية الوازع من أجل كسب الجمهور الواسع من
المسلمين الستعمال صوهتم الشرعي والمشروع لكسب رهان
هذه القضية ،قضية حقوق األقليات .وثانيهما ،كسب تعبئة
اإلعالميين حول حقيقة أساسية بينتها الرسالة الملكية السامية،
وهي أنه ال يجوز ألحد أن يدعي أن الدين يجيز له أن يمس
بحقوق األقليات الدينية يف بالد األغلبية اإلسالمية.
ويمكن ختم هذه الكلمة بما ال يجادل فيه إال موسوسون
بحوادث جزئية من التاريخ ،وهذا الذي ال جدال فيه هو أن
األديان ،يف حقيقتها ،جاءت لرتسيم الخير القائم على العدل
واالع��ت��دال وللتنافس فيه على أس��اس ك��وين ال على أساس
التناحر الطائفي ،والعالم اليوم ،كما نرى ،قد جرب يف مسيرته
المعاصرة أنماط عيش وأنماط سلوك وتفكير ،لكنه يواجه
أزمات هتدده ،ويبدو أن اإليجابي من هذه األزمات أهنا قد تدفع
باإلنسان ،على نطاق واسع ،إلى االهتمام من جديد بمعنى
الحياة ومعنى الوجود ،وسيحتاج اإلنسان يف اهتمامه المتجدد
هذا إلى معونة األديان لكي تقدم له جواهبا مصحوبا بربهان،
ولن يكون لألديان برهان إال إذا ابتعدت فيما بينها عن التنافر
والعدوان.
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« - 1بسم اهلل الرحمن الرحيم:
ين ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ش
ين َوا ْل ُم ْس ِل ِم َ
اب ِم ْن ُم َح ّم ٍد ال ّنبِ ّيَ ،ب ْي َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َه َذا ِك َت ٌ
اهدَ َم َع ُه ْم.
َو َي ْث ِر َبَ ،و َم ْن َتبِ َع ُه ْم َف َل ِحقَ بِ ِه ْم َو َج َ
 - 2إن ُّه ْم ُأ ّم ٌة َو ِ
احدَ ٌة ِم ْن ُد ِ
ون ال ّن ِ
اس.
 - 3ا ْل ُم َه ِ
ش َع َلى ِر ْب َعتِ ِه ْم َي َت َعا َق ُل َ
اج ُر َ
ون ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ون.
ون َم َع ِ
َ - 4و َبنُو َع ْوف َع َلى ِر ْب َعتِ ِه ْم َي َت َعا َق ُل َ
اق َل ُه ْم الأْ ُ و َل��ىُ ،ك ّل
َطائِ َف ٍة َت ْف ِدي َعانِ َي َها بِا ْل َم ْع ُر ِ
ين.
وف َوا ْل ِق ْس ِط َب ْي َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ون َم َع ِ
َ - 6و َبنُو َس ِ
اعدَ َة َع َلى ِر ْب َعتِ ِه ْم َي َت َعا َق ُل َ
اق َل ُه ْم الأْ ُ و َلىَ ،و ُك ّل
َطائِ َف ٍة ِم ْن ُه ْم َت ْف ِدي َعانِ َي َها بِا ْل َم ْع ُر ِ
ين.
وف َوا ْل ِق ْس ِط َب ْي َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ون َم َع ِ
َ - 7و َبنُو ا ْل َحا ِر ِ
ث َع َلى ِر ْب َعتِ ِه ْم َي َت َعا َق ُل َ
اق َل ُه ْم الأْ ُ و َلىَ ،و ُك ّل
َطائِ َف ٍة َت ْف ِدي َعانِ َي َها بِا ْل َم ْع ُر ِ
ين.
وف َوا ْل ِق ْس ِط َب ْي َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ون َم َع ِ
َ - 8و َبنُو ُج َش ٍم َع َلى ِر ْب َعتِ ِه ْم َي َت َعا َق ُل َ
اق َل ِه ْم الأْ ُ و َلىَ ،و ُك ّل
َطائِ َف ٍة ِم ْن ُه ْم َت ْف ِدي َعانِ َي َها بِا ْل َم ْع ُر ِ
ين.
وف َوا ْل ِق ْس ِط َب ْي َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ون َم َع ِ
َ - 9و َبنُو ال ّن ّجا ِر َع َلى ِر ْب َعتِ ِه ْم َي َت َعا َق ُل َ
اق َل ُه ْم الأْ ُ و َلىَ ،و ُك ّل
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َطائِ َف ٍة ِم ْن ُه ْم َت ْف ِدي َعانِ َي َها بِا ْل َم ْع ُر ِ
ين.
وف َوا ْل ِق ْس ِط َب ْي َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ون َم َع ِ
َ - 10و َبنُو َع ْم ِرو ْب ِن َع ْو ٍ
ف َع َلى ِر ْب َعتِ ِه ْم َي َت َعا َق ُل َ
اق َل ُه ْم
��ل َطائِ َف ٍة َت ْف ِدي َعانِ َي َها بِا ْل َم ْع ُر ِ
الأْ ُ و َل��ىَ ،و ُك ّ
وف َوا ْل ِق ْس ِط َب ْي َن
ين.
ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ون َم َع ِ
َ - 11و َبنُو ال ّنبِ ِ
يت َع َلى ِر ْب َعتِ ِه ْم َي َت َعا َق ُل َ
اق َل ُه ْم الأْ ُ و َلىَ ،و ُك ّل
َطائِ َف ٍة َت ْف ِدي َعانِ َي َها بِا ْل َم ْع ُر ِ
ين.
وف َوا ْل ِق ْس ِط َب ْي َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ون َم َع ِ
س َع َلى ِر ْب َعتِ ِه ْم َي َت َعا َق ُل َ
َ - 12و َبنُو الأْ َ ْو ِ
اق َل ُه ْم الأْ ُ و َلىَ ،و ُك ّل
َطائِ َف ٍة ِم ْن ُه ْم َت ْف ِدي َعانِ َي َها بِا ْل َم ْع ُر ِ
ين.
وف َوا ْل ِق ْس ِط َب ْي َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ

ون ُم ْف َر ًحا َب ْين َُه ْم َأ ْن ُي ْع ُطو ُه بِا ْل َم ْع ُر ِ
ين لاَ َي ْت ُر ُك َ
وف
َ - 13وإِ ّن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ِفي ِفدَ ٍاء َأ ْو َعقْلٍ .
َ - 14و َأ ْن لاَ ُي َحالِ َ
ف ُم ْؤ ِم ٌن َم ْو َلى ُم ْؤ ِم ٍن ُدو َن ُه.
ين َع َلى َم ْن َب َغى ِم ْن ُه ْم َأ ْو ا ْب َت َغى َد ِس َيع َة
ين ا ْل ُم ّت ِق َ
َ - 15وإِ ّن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
انَ ،أ ْو َف َس ٍ
ُظ ْل ٍم َأ ْو إ ْث ٍم َأ ْو ُعدْ َو ٍ
ين َوإِ ّن َأ ْي ِد َي ُه ْم َع َل ْي ِه
اد َب ْي َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َج ِم ًيعاَ ،و َل ْو َك َ
ان َو َلدَ َأ َح ِد ِه ْم.
َ - 16ولاَ َي ْق ُت ُل ُم ْؤ ِم ٌن ُم ْؤ ِمنًا ِفي َك ِاف ٍر َولاَ َي ْن ُص ُر َك ِاف ًرا َع َلى ُم ْؤ ِم ٍن.
َ - 17وإِ ّن ِذ ّم َة ال ّل ِه َو ِ
اه ْم.
احدَ ٌة ُي ِج ُير َع َل ْي ِه ْم َأ ْد َن ُ
ين َب ْع ُض ُه ْم ُد َ
ون ال ّن ِ
اس.
َ - 18وإِ ّن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
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َ - 19وإِن ُّه َم ْن َتبِ َعنَا ِم ْن َي ُهو َد َفإِ ّن َل ُه ال ّن ْص َر َوالأْ ُ ْس َو َة َغ ْي َر َم ْظ ُل ِ
ين
وم َ
ين َع َل ْي ِه ْم.
َاص ِر َ
َولاَ ُم َتن َ
ين َو ِ
احدَ ٌة لاَ ُي َسا َل ُم ُم ْؤ ِم ٌن ُد َ
ون ُم ْؤ ِم ٍن ِفي
َ - 20وإِ ّن ِس ْل َم ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ِق َت ٍ
ال ِفي َسبِيلِ ال ّل ِه إلاّ َع َلى َس َو ٍاء َو َعدْ ٍل َب ْين َُه ْم.
َ - 21وإِ ّن ُك ّل َغا ِز َي ٍة َغزَ ْت َم َعنَا ُي ْع ِق ُب َب ْع ُض َها َب ْع ًضا.

ض بِ َما َن َ
يء َب ْع ُض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ
ال ِد َما َء ُه ْم ِفي
َ - 22وإِ ّن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ين ُيبِ ُ
َسبِيلِ ال ّل ِه.
ين َع َلى َأ ْح َس ِن ُهدً ى َو َأ ْق َو ِم ِه.
ين ا ْل ُم ّت ِق َ
َ - 23وإِ ّن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ش َولاَ َن ْف َس َهاَ ،ولاَ َي ُح ُ
َ - 24وإِن ُّه لاَ ُي ِج ُير ُمشْ ِر ٌك َمالاً لِ ُق َر ْي ٍ
ول
ُدو َن ُه َع َلى ُم ْؤ ِم ٍن.
َ - 25وإِن ُّه َم ْن ْاع َت َب َط ُم ْؤ ِمنًا َق ْتلاً َع ْن َب ّين ٍَة َفإِن ُّه َق َو ٌد بِ ِه إلاّ َأ ْن َي ْر َضى
َولِ ّي ا ْل َم ْق ُت ِ
ين َع َل ْي ِه َكا ّف ٌة َولاَ َي ِح ّل َل ُه ْم إلاّ ِق َي ٌام
ول َوإِ ّن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َع َل ْي ِه.

الص ِحي َف ِة َوآ َم َن بِاهللِ
َ - 26وإِن ُّه لاَ َي ِح ّل لِ ُم ْؤ ِم ٍن َأ َق ّر بِ َما ِفي َه ِذ ِه ّ
َوا ْل َي ْو ِم الآْ ِخ ِر َأ ْن َي ْن ُص َر ُم ْح ِد ًثا َولاَ ُي ْؤ ِو ِ
يه َو َأن ُّه َم ْن َن َص َر ُه َأ ْو َآوا ُه
َفإِ ّن َع َل ْي ِه َل ْع َن َة ال ّل ِه َو َغ َض َب ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة.و َلاَ ُي ْؤ َخ ُذ ِم ْن ُه َص ْر ٌف َولاَ
َعدْ ٌل.
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اخ َت َل ْف ُت ْم ِف ِ
يه ِم ْن َش ْي ٍء َفإِ ّن َم َر ّد ُه إ َلى ال ّل ِه َع ّز
َ - 27وإِن ُّك ْم َم ْه َما ْ
َو َج ّل َوإِ َلى ُم َح ّم ٍد .
َ - 28وإِ ّن ا ْل َي ُهو َد ُي ْن ِف ُق َ
ين.
اربِ َ
ون َم َع ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ين َما َد ُاموا ُم َح َ
ين لِ ْل َي ُه ِ
َ - 29وإِ ّن َي ُهو َد َبنِي َع ْ��و ٍ
ود ِدين ُُه ْم
ف ُأ ّم ٌ��ة َم َع ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َولِ ْل ُم ْس ِل َم ْي ِن ِدين ُُه ْم َم َوالِي ِه ْم َو َأن ُْف ُس ُه ْم إلاّ َم ْن َظ َل َم َو َأثِ َم َفإِن ُّه لاَ
ُيوتِغُ إلاّ َن ْف َس ُه َو َأ ْه َل َب ْيتِ ِه.
ود َبنِي ال ّن ّجار ِ ِمث َْل َما لِ َي ُه ِ
َ - 30وإِ ّن لِ َي ُه ِ
ود َبنِي َع ْوف.
ث ِمث َْل َما لِ َي ُه ِ
َ - 31وإِ ّن لِ َي ُه ِ
ود َبنِي َع ْو ٍ
ود َبنِي ا ْل َحا ِر ِ
ف.
ود َبنِي َس ِ
اعدَ َة َما لِ َي ُه ِ
َ - 32وإِ ّن لِ َي ُه ِ
ود َبنِي َع ْو ٍ
ف.
ود َبنِي ُج َش ٍم ِمث َْل َما لِ َي ُه ِ
َ - 33وإِ ّن لِ َي ُه ِ
ود َبنِي َع ْو ٍ
ف.
َ - 34وإِ ّن لِ َي ُه ِ
س ِمث َْل َما لِ َي ُه ِ
ود َبنِي الأْ َ ْو ِ
ود َبنِي َع ْوف.

ود َبنِي َث ْع َل َب َة ِمث َْل َما لِ َي ُه ِ
َ - 35وإِ ّن لِ َي ُه ِ
ود َبنِي َع ْو ٍ
ف ،إلاّ َم ْن َظ َل َم
َو َأثِ َم َفإِن ُّه لاَ ُيوتِغُ إلاّ َن ْف َس ُه َو َأ ْه َل َب ْيتِ ِه.
َ - 36وإِ ّن َج ْف َن َة َب ْط ٌن ِم ْن َث ْع َل َب َة َك َأن ُْف ِس ِه ْم.
َ - 37وإِ ّن لِ َبنِي الشّ ِطي َب ِة ِمث َْل َما لِ َي ُه ِ
ود َبنِي َع ْو ٍ
فَ ،وإِ ّن ا ْلبِ ّر ُد َ
ون
الإْ ِ ْث ِم.
َ - 38وإِ ّن َم َوالِ َي َث ْع َل َب َة َك َأن ُْف ِس ِه ْم.
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َ - 39وإِ ّن بِ َطا َن َة َي ُهو َد َك َأن ُْف ِس ِه ْم.
َ - 40وإِن ُّه لاَ َي ْخ ُر ُج ِم ْن ُه ْم َأ َحدٌ إلاّ بِإِ ْذ ِن ُم َح ّم ٍد .
َ - 41وإِن ُّه لاَ ُي ْن َح َج ُز َع َلى َث ْأ ٍر ُج ْر ٌح َوإِن ُّه َم ْن َف َت َك َفبِ َن ْف ِس ِه َف َت َك
َو َأ ْهلِ َب ْيتِ ِه إلاّ َم ْن َظ َل َم َوإِ ّن ال ّل َه َع َلى َأ َب ّر َه َذا.
َ - 42وإِ ّن َع َلى ا ْل َي ُه ِ
يح َة َوا ْلبِ ّر ُد َ
ون الإْ ِ ْث ِم.
ود َن َف َق َت ُه ْم َوال ّن ِص َ
َ - 43وإِن ُّه َل ْم َي ْأ َث ْم ا ْم ُر ٌؤ بِ َح ِل ِ
يف ِه َوإِ ّن ال ّن ْص َر لِ ْل َم ْظ ُلو ِم.
َ - 44وإِ ّن ا ْل َي ُهو َد ُي ْن ِف ُق َ
ين.
اربِ َ
ون َم َع ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ين َما َد ُاموا ُم َح َ
الص ِحي َف ِة.
َ - 45وإِ ّن َي ْث ِر َب َح َر ٌام َج ْو ُف َها لأِ َ ْهلِ َه ِذ ِه ّ

ار َكال ّن ْف ِ
ار َولاَ آثِ ٌم.
َ - 46وإِ ّن ا ْل َج َ
س َغ ْي َر ُم َض ّ
َ - 47وإِن ُّه لاَ ُت َج ُار ُح ْر َم ٌة إلاّ بِإِ ْذ ِن َأ ْه ِل َها.
الص ِحي َف ِة ِم ْن َحدَ ٍ
َ - 48وإِن ُّه َما َك َ
ث َأ ْو ْ
اشتِ َجا ٍر
ان َب ْي َن َأ ْهلِ َه ِذ ِه ّ
اف َف َس ُاد ُه َفإِ ّن َم َر ّد ُه إ َلى اهللِ َع ّز َو َج ّل َوإِ َلى ُم َح ّم ٍد َر ُس ِ
ُي َخ ُ
ول
الص ِحي َف ِة َو َأ َب ّر ِه.
ال ّل ِهَ ،وإِ ّن ال ّل َه َع َلى َأ ْت َقى َما ِفي َه ِذ ِه ّ
َ - 49وإِن ُّه لاَ ُت َج ُار ُق َر ْي ٌش َولاَ َم ْن َن َص َر َها.
َ - 50وإِ ّن َب ْين َُه ْم ال ّن ْص َر َع َلى َم ْن َد َه َم َي ْث ِر َبَ ،وإِ َذا ُد ُعوا إ َلى ُص ْل ٍح
ُي َصالِ ُحو َن ُه َو َي ْل َب ُسو َن ُه َفإِن ُّه ْم ُي َصالِ ُحو َن ُه َو َي ْل َب ُسو َن ُه َوإِن ُّه ْم إ َذا ُد ُعوا
ار َب ِفي الدّ ِ
ين.
إ َلى ِمثْلِ َذلِ َك َفإِن ُّه َل ُه ْم َع َلى ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ين إلاّ َم ْن َح َ
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َ - 51ع َلى ُك ّل ُأ َن ٍ
اس ِح ّص ُت ُه ْم ِم ْن َجانِبِ ِه ْم ا ّل ِذي ِق َب َل ُهم.
َ - 52وإِ ّن َي ُهو َد الأْ َ ْو ِ
سَ ،م َوالِ َي ُه ْم َو َأن ُْف َس ُه ْم َع َلى ِمثْلِ َما لأِ َ ْهلِ

الص ِحي َف ِة َم َع ا ْلبِ ّر ا ْل َم ْح ِ
الص ِحي َف ِة.
ض ِم ْن َأ ْهلِ َه ِذ ِه ّ
َه ِذ ِه ّ
ون الإْ ِ ْث ِم لاَ َي ْك ِس ُب َك ِ
َ - 53وإِ ّن ا ْلبِ ّر ُد َ
اس ٌب إلاّ َع َلى َن ْف ِس ِه َوإِ ّن
الص ِحي َف ِة َو َأ َب ّر ِه.
ال ّل َه َع َلى َأ ْصدَ ِق َما ِفي َه ِذ ِه ّ
َ - 54وإِن ُّه لاَ َي ُح ُ
اب ُد َ
ون َظالِ ٍم َوآثِم
ول َه َذا ا ْل ِك َت ُ
آم ٌن َو َم ْن َق َعدَ ِ
َ - 55وإِن ُّه َم ْن َخ َر َج ِ
آم ٌن بِا ْل َم ِدين َِة ،إلاّ َم ْن َظ َل َم َأ ْو
َأثِ َم َوإِ ّن ال ّل َه َج ٌار لِ َم ْن َب ّر َوا ّت َقىَ ،و ُم َح ّمدٌ َر ُس ُ
ول اهلل»
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إعالن مراكش
لحقوق األقليات الدينية
يف العالم اإلسالمي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
إعالن مراكش لحقوق األقليات الدينية يف العالم اإلسالمي
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد
النبي األمين وعلى جميع األنبياء والمرسلين
اعتبارا لألوضاع المرتدية التي تعيشها مناطق مختلفة من
العالم اإلسالمي بسبب اللجوء إلى العنف والسالح لحسم
الخالفات وفرض اآلراء واالختيارات.
ولكون هذه األوض��اع أدت إلى ضعف أو تالشي السلطة
المركزية يف بعض المناطق وشكلت فرصة سانحة الستقواء
مجموعات إجرامية ليست لها أي شرعية علمية وال سياسية؛
أعطت لنفسها حق إصدار أحكام تنسبها إلى اإلسالم ،وتطبيق
مفاهيم أخرجتها عن سياقاهتا ومقاصدها ،وتوسلت هبا إلى
ممارسات اكتوت بنارها مختلف شرائح المجتمع.
واعتبارا لما تعانيه األقليات الدينية بسبب هذه األوضاع من
تقتيل واستعباد وهتجير وترويع وامتهان للكرامة مع أهنا عاشت
يف كنف المسلمين وذمتهم قرونا ،يف جو من التسامح والتعارف
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والتآخي ،سجل التاريخ تفاصيله وأقر به المنصفون من مؤرخي
األمم والحضارات.
ولكون هذه الجرائم ترتكب باسم اإلسالم وشريعته؛ افرتاء
على الباري جل وع�لا ،وعلى رس��ول الرحمة عليه الصالة
والسالم ،وافتياتا على أكثر من مليار من البشر؛ تعرض دينهم
وسمعتهم للوصم والتشويه ،وأصبحوا عرضة لسهام االشمئزاز
والنفور والكراهية؛ مع أهنم لم ينجوا من هذه الجرائم ولم
يسلموا من ويالهتا.
وهنوضا بواجب البيان ال��ذي ط��وق اهلل به أعناق العلماء
وخاصة يف هذه المرحلة الحرجة من تاريخ األمة اإلسالمية:
إحياء للنفوس المعصومة وحفظا لألعراض المصونة ،وحرصا
على تحقيق السلم بين بني اإلنسان ،ومطالبة للنفس بأداء
الحقوق ،واسرتجاعا للصورة الحقيقية لديننا الحنيف ،ونصحا
وتحذيرا لعموم األمة من انعكاسات هذه الجرائم المتدثرة
بلبوس الدين على وحدهتا واستقرارها ومصالحها الكربى يف
المدى القريب والبعيد.
ويف ذكرى مرور ما يزيد على ألف وأربعمائة ( )1400سنة
على صدور «صحيفة المدينة».
ويف مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشريفة ،وتحت الرعاية
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السامية لجاللة الملك محمد السادس ملك المغرب؛ هذا البلد
الذي كان -وال يزال ،-قيادة وشعبا ،نموذجا ملهما يف رعاية
حقوق األقليات الدينية وراعيا لرصيد تاريخي غني بالتسامح
والتعايش والتمازج بين المسلمين وغيرهم ممن اشرتكوا معهم
يف االنتماء إلى الوطن أو ممن لجأوا إليهم خوفا من اضطهاد
ديني أو جور اجتماعي،
وبتنظيم مشرتك بين وزارة األوق��اف والشؤون اإلسالمية
بالمملكة المغربية ومنتدى تعزيز السلم يف المجتمعات المسلمة
(اإلمارات العربية المتحدة) أيام  14إلى  16ربيع الثاين1437
هـ 25 /إلى  27يناير 2016م..
اجتمع حوالي ثالثمائة ( )300شخصية من علماء المسلمين
ومفكريهم ووزرائ��ه��م ومفتيهم على اخ��ت�لاف مذاهبهم
وتوجهاهتم من أكثر من مائة وعشرين ( )120بلدا بحضور
إخواهنم من ممثلي األديان المعنية بالموضوع وغيرها ،داخل
العالم اإلس�لام��ي وخ��ارج��ه ،وممثلي الهيآت والمنظمات
اإلسالمية والدولية؛ إيمانا منهم جميعا بنبل المسعى وخطورة
القضية.
وبعد ت��داول ال��رأي ومناقشة ال��رؤى واألفكار فإن العلماء
والمفكرين المسلمين المشاركين يف هذا المؤتمر يعلنون -
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مؤازرين بإخواهنم من بقية األديان  -ما يلي:
«إعالن مراكش لحقوق األقليات الدينية يف العالم اإلسالمي»
أوال :يف التذكير بالمبادئ الكلية والقيم الجامعة التي جاء بها
اإلسالم:
 - 1إن البشر جميعا على اختالف أجناسهم وألواهنم ولغاهتم
ومعتقداهتم كرمهم اهلل عز وجل بنفخة من روحه يف أبيهم آدم
﴿و َل َقدْ َك َّر ْمنَا َبنِي ﴾ (اإلسراء)70 :
عليه السالمَ :
 - 2إن تكريم اإلنسان اقتضى منحه حرية االختيار﴿ :لاَ
﴿و َلو َشآ َء َر ُّب َك لأَ ٓ َم َن َمن ِفي
إِ ْك َرا َه ِفي الدِّ ين﴾ (البقرةَ ،)256 :
َ
اس َح َّت ٰى َي ُكو ُنو ْا ُم ِ
األ ِ
ين﴾
رض ُك ُّل ُهم َج ِم ًيعا َأ َف َأ َ
ؤمنِ َ
نت ُتك ِر ُه ال َّن َ

(يونس)99 :

 - 3إن البشر -بغض النظر ع��ن ك��ل ال��ف��وارق الطبيعية
اس
واالجتماعية والفكرية بينهم -إخوة يف اإلنسانيةَٰٓ ﴿ :ي َأ ُّي َها ال َّن ُ
ار ُف ٓو ْا إِ َّن
إِ َّنا َخ َل ْق َٰن ُكم ِّمن َذ َك ٍر َو ُأن َث ٰى َو َج َع ْل َٰن ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبآئِ َل لِ َت َع َ
يم َخبِ ٌير﴾ (الحجرات)13 :
َأ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ اهَّلل ِ َأ ْت َق ٰى ُك ْم إِ َّن اهَّللَ َع ِل ٌ
 - 4إن اهلل عز وجل أقام السماوات واألرض على العدل،

وجعله معيار التعامل بين البشر جميعا درءا للكراهية والحقد،
الع ِ
ّ
دل
ورغب يف اإلحسان جلبا للمحبة والمودة ﴿إِ َّن اهَّللَ َي ُأم ُر بِ َ
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حش ِ
الم َ
حس ِن َوإِي َتآيِ ِذي ُ
القر َب ٰى َو َي َنه ٰى َع ِن ال َف َ
َوا ِ
نك ِر
آء َو ُ
إل َٰ
ٕ
غي َي ِع ُظ ُكم َل َع َّل ُكم َت َذ َّك ُر َ
ون﴾( .النحل)90 :
َوال َب ِ
 - 5إن السلم عنوان دين اإلسالم ،وأعلى مقصد من مقاصد
ين َءا َمنُو ْا ُ
ادخ ُلو ْا ِفي
الشريعة يف االجتماع البشريَٰٓ ﴿ :ي َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

لم َكٓا َّفة َولاَ َت َّتبِ ُعو ْا ُخ ُط َٰو ِ
الش َٰ
ت َّ
يط ِن إِ َّن ُه َل ُكم َعدُ ّو ُّمبِين﴾
الس ِ
ِّ
لم َفجنَح َل َها َو َت َو َّكل َع َلى اهَّلل
لس ِ
(البقرةَ ،)208 :
﴿وإِن َجن َُحو ْا لِ َّ
يم﴾ (األنفال)61 :
يع َ
الس ِم ُ
الع ِل ُ
إِ َّن ُه ُه َو َّ
 - 6إن اهلل عز وجل أرسل سيدنا محمدا صلى اهلل عليه وسلم
ين﴾ (األنبياء:
لع َل ِم َ
رحمة للعالمين َ
حمة ِّل َٰ
﴿و َمٓا َأ َ
رسل َٰن َك إِلاَّ َر َ
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 - 7إن اإلس�لام يدعو إلى البِ ّر باآلخرين دون تفريق بين
الموافق والمخالف يف المعتقد ﴿لاَّ َي َنه ٰى ُك ُم ُ
ين
اهَّلل َع ِن ا َّل ِذ َ
ين َو َلم ُيخ ِر ُج ُ
َلم ُي َٰقتِ ُل ُ
وكم ِفي الدِّ ِ
وهم
وكم ِّمن ِد َٰي ِر ُكم َأن َت َب ُّر ُ
الم ِ
َو ُت ِ
ين﴾ (الممتحنة)8 :
قس ِط َ
قس ُط ٓو ْا إِ َلي ِهم إِ َّن اهَّللَ ُي ِح ُّب ُ
 - 8إن الشريعة اإلسالمية حريصة على الوفاء بالعقود
والعهود والمواثيق التي تضمن السلم والتعايش بين بني البشر
الع ُق ِ
﴿و َأ ْو ُفوا بِ َع ْه ِد
﴿ َٰٓي َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ود﴾ (المائدةَ )1 :
ين َءا َمن ُٓو ْا َأو ُفو ْا بِ ُ
يد َها َو َقدْ َج َع ْل ُت ُم اهَّللَ
ان َب ْعدَ َت ْو ِك ِ
اهدْ ُت ْم َولاَ َت ْن ُق ُضوا الأْ َ ْي َم َ
اهَّلل ِ إِ َذا َع َ
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َع َل ْي ُك ْم َك ِفيلاً إِ َّن اهَّللَ َي ْع َل ُم َما َت ْف َع ُل َ
ون﴾ (النحل»...« )91 :أيما
حلف كان يف الجاهلية لم يزده اإلسالم إال شدة»(أخرجه اإلمام
مسلم يف صحيحه).
ثانيا :يف اعتبار «صحيفة المدينة « األساس المرجعي المبدئي
لضمان حقوق األقليات الدينية يف العالم اإلسالمي:
 - 9إن «صحيفة المدينة» التي أقرها سيدنا محمد  uلتكون
دستورا لمجتمع متعدد األع��راق والديانات كانت تجسيدا
للكليات القرآنية والقيم اإلسالمية الكربى.
 - 10إن هذه الوثيقة ثابتة عند أئمة األمة األعالم وليست
منسوخة.
 - 11إن تفرد «صحيفة المدينة» عما قبلها يف تاريخ اإلسالم
والتاريخ اإلنساين نابع من:
أ -نظرهتا الكونية لإلنسان باعتباره كائنا مكرما؛ فهي ال
تتحدث عن أقلية وأكثرية بل تشير إلى مكونات مختلفة ألمة
واحدة (أي عن مواطنين).
ب -كوهنا لم ترتتب عن حروب وصراعات؛ بل هي نتيجة
عقد بين جماعات متساكنة ومتسالمة ابتداء.
 - 12إن هذه الوثيقة متلقاة بالقبول واالعتبار ويف مضامينها
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تجسيد للمقاصد العليا للشريعة والقيم الكربى للدين؛ فكل بند
منها إما رحمة أو حكمة أو عدل أو مصلحة للجميع.
 - 13إن السياق الحضاري المعاصر يتوافق مع « وثيقة
المدينة»؛ ألهنا تقدم للمسلمين األساس المرجعي المبدئي
للمواطنة .إهنا صيغة مواطنة تعاقدية ودستور عادل لمجتمع
تعددي أعراقا وديانة ولغة ،متضامن ،يتمتع أف��راده بنفس
الحقوق ،ويتحملون نفس ال��واج��ب��ات ،وينتمون -برغم
اختالفهم -إلى أمة واحدة.
 - 14إن مرجعية هذه الوثيقة لعصرنا وزماننا ال تعني أن أنظمة
أخرى كانت غير عادلة يف سياقاهتا الزمنية.
 - 15إن «صحيفة المدينة» تضمنت بنودها كثيرا من مبادئ
المواطنة التعاقدية كحرية التدين وحرية التنقل والتملك ومبدأ
التكافل العام ومبدأ الدفاع المشرتك ،ومبدأ العدالة والمساواة
أمام القانون ( ...وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين؛ لليهود
دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إال من ظلم أو أثم؛
فإنه ال يوتغ [يهلك] إال نفسه وأهل بيته( ،)...وأن على اليهود
نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ،وأن بينهم النصر على من
حارب أهل هذه الصحيفة ،وأن بينهم النصح والنصيحة والرب
دون اإلثم.وأنه ال يأثم أمرؤ بحليفه ،وأن النصر للمظلوم).
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 - 16إن مقاصد «صحيفة المدينة» هي إطار مناسب للدساتير
الوطنية يف البلدان ذات األغلبية المسلمة ،وينسجم معها ميثاق
األمم المتحدة ولواحقه كإعالن حقوق اإلنسان مع مراعاة
النظام العام.
ثالثا :يف تصحيح المفاهيم وبيان األسس المنهجية للموقف
الشرعي من حقوق األقليات:
 - 17إن الموقف الشرعي من هذا الموضوع -كما يف غيره-
مرده إلى مجموعة من األسس المنهجية التي بسبب جهلها أو
تجاهلها وقع الخلط وااللتباس وتشويه الحقائق؛ ومنها:
أ -اعتبار كليات الشريعة كالحكمة والرحمة والعدل
والمصلحة ،وتحكيم النظر الكلي ال��ذي يربط النصوص
الشرعية بعضها ببعض وال يغفل النصوص الجزئية التي يتشكل
الكلي من مجموعها.
ب -اعتبار الجهات المخولة باالجتهاد للسياق الذي نزلت
فيه األحكام الشرعية الجزئية ،وللسياقات المعاصرة ،ومالحظة
ما بينهما من تماثل وتغاير من أجل تكييف تنزيل األحكام،
ووضع كل منها يف موضعه الالئق به ،بحيث ال تنقلب المفاهيم
إلى ضدها ،وال تختل مقاصدها.
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ج -اعتبار االرتباط بين خطاب التكليف وخطاب الوضع :أي
النظر إلى األحكام التكليفية موصولة بالبيئة المادية واإلنسانية
لممارسة التكاليف .ولذلك أصل فقهاء اإلسالم قاعدة « ال
ينكر تغير األحكام بتغير األزمان».
د -اعتبار االرتباط بين األوامر والنواهي ومنظومة المصالح
والمفاسد :ألنه ما من أمر وال هني يف الشريعة إال وهو قاصد إلى
جلب مصلحة أو درء مفسدة.
 - 18إن من االجتهادات الفقهية يف العالقة مع األقليات
الدينية ما كان متأثرا بممارسات تاريخية يف سياق واقع مختلف
عن الواقع الراهن الذي سمته البارزة غلبة ثقافة الصراعات
والحروب.
 - 19إننا « كلما تأملنا مختلف األزمات التي تهدد اإلنسانية
ازددنا اقتناعا بضرورة التعاون بين جميع أهل األديان وحتميته
واستعجاليته .وهو التعاون على كلمة سواء قائمة ال على مجرد
التسامح واالحترام بل على االلتزام بالحقوق والحريات التي ال
بد أن يكفلها القانون ويضبطها على صعيد كل بلد .غير أن األمر
ال يكفي فيه مجرد التنصيص على قواعد التعامل؛ بل يقتضي
قبل كل شيء التحلي بالسلوك الحضاري الذي يقصي كل
أنواع اإلكراه والتعصب واالستعالء»
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وبناء على ما سبق؛ فإن المؤتمرين يدعون:
أ -علماء ومفكري المسلمين أن ينظروا لتأصيل مبدأ المواطنة
الذي يستوعب مختلف االنتمـاءات ،بالفهم الصحيح والتقويم
السليم للموروث الفقهي والممارسات التاريخية وباستيعاب
المتغيرات التي حدثت يف العالم.
ب -المؤسسات العلمية والمرجعيات الدينية إلى القيام
بمراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية للتصدي
ألخ�ل�ال بعض الثقافات ال��م��أزوم��ة ال��ت��ي ول���دت التطرف
وال��ع��دوان��ي��ة ،وغ���ذت ال��ح��روب وال��ف��ت��ن ،وم��زق��ت وح��دة
المجتمعات.
ج -الساسة وصناع القرار إلى اتخاذ التدابير السياسية
والقانونية الالزمة لتحقيق المواطنة التعاقدية ،وإلى دعم الصيغ
والمبادرات الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين
الطوائف الدينية يف الديار اإلسالمية.
د -المثقفين والمبدعين وهيآت المجتمع المدين إلى تأسيس
تيار مجتمعي عريض إلنصاف األقليات الدينية يف المجتمعات
المسلمة ونشر الوعي بحقوقها ،وهتييئ الرتبة الفكرية والثقافية
والرتبوية واإلعالمية الحاضنة لهذا التيار.
هـ -مختلف الطوائف الدينية التي يجمعها نسيج وطني واحد
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إلى معالجة صدمات الذاكرة الناشئة من الرتكيز على وقائع
انتقائية متبادلة ،ونسيان قرون من العيش المشرتك على أرض
واحدة ،وإلى إعادة بناء الماضي بإحياء تراث العيش المشرتك،
ومد جسور الثقة بعيدا عن الجور واإلقصاء والعنف.
و -ممثلي مختلف الملل والديانات والطوائف إلى التصدي
لكافة أشكال ازدراء األديان وإهانة المقدسات وكل خطابات
التحريض على الكراهية والعنصرية.
وختاما يؤكد المؤتمرون:
« ال يجوز توظيف الدين يف تربير أي نيل من حقوق األقليات
الدينية يف البلدان اإلسالمية»
والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.
وحرر بمدينة مراكش بالمملكة المغربية يوم  16ربيع الثاين
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منتدى تعزيز السلم  -أبوظبي

يأيت مؤتمر إعالن مراكش لحقوق األقليات الدينية يف العالم
اإلسالمي الذي نظمه منتدى تعزيز السلم يف المجتمعات
المسلمة بشراكة مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
بالمملكة المغربية ،وبرعاية سامية من جاللة الملك محمد
السادس ،ودعم كريم من دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،تتويجا
لمسار طويل من العمل ابتدأ منذ سنة  2011التي عرفت بروز واقع
ملح أنتجته االحتجاجات التي عرفها العالم العربي  ،وكان من تداعياته
بروز تيار كان يحسب على الخطاب المعتدل نادى بإعادة فرض الجزية وفرض ضرائب خاصة
على األقليات الدينية المساكنة للمسلمين يف البالد اإلسالمية ،وتعرض األقليات الدينية يف
العراق العتداءات غير مربرة دينيا وإنسانيا على الحرية واألعراض والدماء والحرمات.
وقد استشعر معالي العالمة عبد اهلل بن بيه رئيس المنتدى خطورة هذه الدعوات ،ومآالت
هذه االعتداءات التي تشوه اإلسالم وتفسد جوهره ،وترشح موضوع األقليات الدينية يف
العالم اإلسالمي ألن يكون حصان طروادة يف الديار اإلسالمية ،فدعا يف خطوة استباقية
ووقائية إلى صناعة وثيقة حقوقية تعتمد التأصيل الشرعي ،وترافع عن حقوق األقليات الدينية
يف العالم اإلسالمي ،وتستمد من مقاصد «صحيفة المدينة المنورة» التي كتبها النبي حين
هاجر إلى المدينة ،خاصة وأن السياق الحضاري المعاصر يرشح «صحيفة المدينة» لتقدم
َ
المتجذر يف التجربة اإلسالمية؛ الذي ُتحرتم فيه الخصوصيات،
األصيل للمواطنة
النموذج
َ
َ
وتتمتع فيه األقلية بحقوقها الكاملة.
من أجل ذلك ،بدأت االجتماعات والمشاورات سنة  2011بمناسبة افتتاح فرع المركز
العالمي للتجديد والرتشيد – لندن بنواكشوط ،الذي شارك فيه وزراء األوقاف والشؤون
اإلسالمية يف المغرب العربي ،وعدد من العلماء من العالم اإلسالمي ،لوضع خارطة طريق،
ليلتئموا من جديد سنة  2012بتونس يف لقاء رعته رئاسة الجمهورية التونسية ،وقد كان
لهذا اللقاء أثره اإليجابي يف صياغة الدستور التونسي الجديد يف الجزء المتعلق بموضوع
األقليات.وقد كان الملتقى الثاين لمنتدى تعزيز السلم الذي انعقد بأبوظبي سنة  2015مناسبة
الستكمال النقاش حول الموضوع الذي كان جزءا من مضمون الكلمة التأطيرية التي ألقاها
رئيس المنتدى ،ليتوج هذا المسار بمؤتمر مراكش  2016الذي شارك فيه عدد كبير من العلماء
والسياسيين والمفكرين وممثلي القيادات الدينية يف العالم اإلسالمي وخارجه ،وأنتج إعالن
مراكش لحقوق األقليات الدينية يف العالم اإلسالمي ،الذي يعترب أول إحياء تاريخي غير
مسبوق لصحيفة المدينة المنورة .وخلف هذا اإلعالن أثرا إيجابيا أثنى عليه الملك محمد
السادس ،وقيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة العربية السعودية ،كما أثنت عليه
الرئاسة الفرنسية واألمريكية ،والروسية والصينية والهندية ،بما يوحي بأهمية هذه الوثيقة التي
يقدمها العلماء المسلمون يف القرن الواحد والعشرين لتعزيز المنظومة الحقوقية العالمية.

