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 ملحق ح:

 دراسة معتمدة بعنوان: حقوق األقليات يف اإلسالم

 
 حقوق األقليات في اإلسالم 

 
 

 
 

 
 أ/ متهيد:

هبذا اخلصوص ما ال يليق إن حقوق األقليات و واجباهتا يف اإلسالم، موضوع ذو راهنية، يهم املسلمني مجيعا ألنه ال جيوز أن ينسب إليهم 
  مبستوى النصوص الصحيحة و املبادئ املقررة، كما هتتم به أوساط عاملية شىت، و يهم قبل كل شيء من هم يف هذه الوضعية، وضعية األقليات.

 إعداد: محمد الريسوني

 عضو الهيئة
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وق املواطنة بالنسبة إن موضوع احلقوق اليوم يقع يف صميم املواطنة، و الغرض من هذه الدراسة أن نبني بقدر اإلمكان أن اإلسالم أسس حلق
تتقرر بالقواعد لألقليات، و أنه ال جيوز التشكيك يف هذه احلقيقة و استعمال الدين لعرقلة أي حق من هذه احلقوق، ما دامت املواطنة قائمة على قوانني 

 املرعية، و خيضع هلا اجلميع.
قليات دينية ولغوية، مما يثري تنوع جمتمعاهتا. وعلى الرغم من وجود بلدان العامل تضم أشخاصا ينتمون إىل أقليات قومية أو إثنية وأ إن مجيع 

عن التهميش   ضرب كبري من أحوال األقليات، فإن ما هو مشرتك بني اجلميع أن األقليات تواجه، يف الكثري من احلاالت، أشكاال متعددة من التمييز تسفر
 هناء إقصائهم أن نتقبل برضا بالتنوع من خالل تعزيز وتنفيذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.واإلقصاء. ويتطلب إجناز مشاركة فعالة من قبل األقليات وإ

من اتفاقية  حقوق  01من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة  62ويتم توفري احلماية حلقوق األقليات مبوجب املادة 
األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية يعترب الوثيقة اليت حتدد معايري أساسية  الطفل.بيد أن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق

إلسالم فإن أول وثيقة وتوفر إرشادا للدول لدى اتباع التدابري التشريعية وغريها من التدابري الالزمة لضمان حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات. وبالنسبة ل
 ي حقوق األقليات هي تلك الوثيقة املعروفة بدستور املدينة أو صحيفة املدينة واليت سنتحدث عنها فيما بعد.حتم

ه ولكن قبل ذلك جتب اإلشارة إىل أن اجلزيرة العربية عرفت قبل بزوغ االسالم وثيقة تتعلق حبقوق اإلنسان هي حلف الفضول الذي يعود تارخي
أقره النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم حيث روي عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال "لقد شهدت مع عموميت حلفا يف دار م، هذا احللف الذي 091إىل عام 

ا اخلليفة الثاين عبد اهلل بن جدعان ما أحب يل به من محر النعم ولو دعيت به يف اإلسالم ألجبت"، كما ال يفوتين اإلشارة إىل العهدة العمرية اليت عقده
 م واليت أمنهم فيها على كنائسهم وممتلكاهتم.206اخلطاب رضي اهلل عنه مع أهل إيالء "القدس" عندما فتحها املسلمون عام عمر ابن 

أو هلما  وميكننا أن نتحدث دائما عن احلقوق ونربطها بالواجبات إذ أن احلق والواجب متالزمان ومرتابطان، فاحلق كلما هو تابت للفرد أو اجملتمع
 الشرع لتحقيق مصلحة أو دفع مضرة، يف حني أن الواجب هو كل ما يلزم االنسان مراعاته وحفظه.  معا، يقدره

، ومن مت فإن اإلسهام املطلوب هو تقدمي عناصر ميكن االستئناس هبا يف الطموح الدويل يف سبيل وضع وثيقة مرجعية يف موضوع حقوق األقليات
ل حول هذه اإلشكالية. وثيقة تفيد املسلمني و املنتمني إىل األقليات و تفيد املؤسسات و غريها من تؤسس للحقوق، السيما يف األوساط اليت تتساء

 األطراف.
ض فيها فاألقلية هي أقلية اجتماعية داخل جمموعة دميوغرافية، و وضعية األقلية بالذات تتحدد يف نقص يف احلقوق، إما بالنسبة للحقوق اليت يفرت 

ثرية، و إما بالنسبة حلقوق خاصة هبا هي. و األقلية كما هو معلوم إما عرقية و إما إثنية، و إما دينية و إما ثقافية، و الذي نركز أن تكون مشرتكة مع األك
 عليه هنا هو األقلية الدينية.

 
 / وثيقة املدينة6

ميالدية" جند لفظة أهل  260األوىل من اهلجرة "وثيقة املدينة و هي أول دستور مدين يف اإلسالم وضعه الرسول صلى اهلل عليه و سلم يف السنة 
لم. و قد غري النيب " الذمة " اليت جاءت مرادفة للجار، و اجلوار يف احلقبة اليت سبقت اإلسالم كان يتمثل يف إقامة العرب للتحالف القبلي يف احلرب و الس
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ني أطلق عليه تسمية " ذمة اهلل ". و حسب البند اخلامس عشر ) من وثيقة صلى اهلل عليه و سلم هذا النظام القبلي السابق لإلسالم إىل واجب ديين ح
 املدينة ( فإن ذمة اهلل واحدة للجميع و كل املسلمني هم موايل بعضهم دون غريهم.

األقليات على و العهد يف هذا السياق يسمى أيضا الذمة أي األمان و احلماية و يكفي أن اإلسالم أدخل هذا املصطلح ليؤسس لعالقة دولته ب
ص و الدونية كما تؤوله أهنا عالقة محاية و أمان على أساس املسؤولية. فمن أعطته أمانا فقد أمنته على حياته و دينه و معيشته و ثقافته، و هو ال يفيد التنقي

 د و استعملها بعض األصوليني مبعىن أهلية الوجوب.عشرات من الدراسات الغربية املغرضة اليت تناولت الذمة و أهل الذمة. فقد استعملها الفقهاء مبعىن العه
 و املعاهد من كان يف حرب مع املسلمني مث جنح إىل السلم و اتفق معهم على أساس مواثيق معينة حيرتمها الطرفان. 

 و ال خيفى أن الوفاء بالعهد يف اإلسالم واجب شرعي. قال تعاىل : " و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال ".
اليت ينص  الوثيقة اليت وقعها النيب صلى اهلل عليه و سلم مع نصارى جنران، جند لفظي الذمة و اجلوار يكتسيان معىن احلماية املرتبطة باحلرية و يف

 عليها االتفاق.
وار و الذمة، يف إشارة أما وثيقة القدس اليت وقعها اخلليفة عمر مع أهل القدس بعد فتح املدينة فتستخدم لفظ عهد اهلل، عوض احلديث عن اجل

 إىل أهنا كلها ألفاظ تفيد نفس املعىن.
 و لقد حبث يف أسس التعامل مع األقليات يف بالد اإلسالم الكثري من علماء السلف مستنبطني من نصوص الكتاب و السنة املسائل اليت تتعلق

لى ثالثة مبادئ عامة ميكن يف ضوئها فهم اإلمكانات احلقوقية العظيمة اليت جاء هبذا التعامل و احلقوق الواجبة على الطرفني فيه معتربين أن اإلسالم يقوم ع
 هبا هذا الدين و من ضمنها ما يهمنا من حقوق األقليات :

ناس من  الأوال : إلغاء االعتبارات اليت تقوم عليها أشكال التمييز كالفرق يف العرق أو اجلنس و اللون و الثقافة، فلقد خلق اهلل سبحانه و تعاىل
و التعمري  أصل واحد و جعلهم شعوبا و قبائل ليتعارفوا و يتواصلوا على أسس من التضامن و الرمحة و العدل، و جعلهم إخوة و سوى بينهم يف حق العيش

إلسالمية منذ عهودها األوىل أجناس و االستفادة من اإلمكانيات املتوفرة هلم إلدامة احلياة، و هذا تكرمي عام منه سبحانه خللقه، فقد عاش يف حظرية الدولة ا
 مي وغريهم.و فئات خمتلفة انصهرت يف احمليط اإلسالمي دون متييز، ففي الرعيل األول من الصحابة و جد سلمان الفارسي، و بالل احلبشي، و صهيب الرو 

و العرض، محاية عامة شاملة حفاظا على استمرار  ثانيا : محاية األمور األساسية للمسلمني و غريهم، و هي محاية النفس و الدين والعقل و املال
 احلياة و مقوماهتا، وتبقى مسألة حقوق األقليات مرتبطة مبشاكل التساكن يف حالة تعدد األديان.

جلماعات مجيع ثالثا : عدم اإلكراه و بالتايل إقرار احلرية يف الدين، بدليل قوله تعاىل : " ال إكراه يف الدين " فقد أعطى اإلسالم لألفراد و ا
األعياد و العطل،  أشكال احلرية اليت ال متس بأصول الدين و حقوق الغري، مبا يف ذلك حرية التدين و ممارسة الطقوس و الشعائر، واملراسم و االحتفاليات و

 و ذلك بالنسبة لغري املسلمني املقيمني على أرض دولة اإلسالم.
ا اإلسالم، و غريها من األسس اليت هي غرضنا يف هذه الدراسة، تعد املرتكز األساس الذي بناه إن هاته املبادئ العامة الكلية اليت جاء هب

من احنرافات عن اإلسالم لتعامل املسلمني فيما بينهم، و مع غريهم من األمم و الشعوب اليت مل تدخل اإلسالم، و ما قد جيده الباحث يف تاريخ املسلمني 
 النصوص، و خطأ يف تطبيقها يف مراحل تارخيية. هذه األصول إمنا هو سوء يف فهم

 / تطبيقات الوثيقة اإلسالمية0
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ني داخل تضم هذه الوثيقة سبعة و أربعني بنًدا أو اثنني ومخسني عند البعض وتتطرق البنود الثالثة و العشرون األوىل إىل حقوق و واجبات املسلم
 و واجباهتم. املدينة، يف حني تتناول البنود  الباقية حقوق اليهود

أطنب فيه  ودستور املدينة أو صحيفة املدينة متت كتابتهم فور هجرة النيب حممد إىل  املدينة املنورة، وهو يعترب أول دستور مدين يف التاريخ وقد
دينة وعلى رأسها املهاجرون املؤرخون واملستشرقون على مدى التاريخ، ويهدف هذا الدستور باألساس إىل تنظيم العالقات بني مجيع طوائف ومجاعات امل

 ين.واألنصار والفصائل اليهودية وغريها، وقد اعتربه الكثريون مفخرة من مفاخر احلضارة اإلسالمية ومعلما من معامل جمدها السياسي واالنسا
 وميكن إمجال املبادئ اليت أثت هبا هذه الوثيقة يف :

 أوال األمة اإلسالمية فوق القبيلة:
 جتماعي بني فصائل الشعب:ثانيا التكافل اال

 ثالثا: ردع اخلائنني للعهود:
 رابعا: احرتام أمان املسلم:

 خامسا: محاية أهل الذمة واألقليات غري اإلسالمية:
 سادسا: األمن االجتماعي وضمان الديات:

 سابعا: املرجعية يف احلكم إىل الشريعة اإلسالمية:
 لكل فصائل الشعب: ثامنا: حرية االعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة

 تاسعا: الدعم املايل للدفاع عن الدولة مسؤولية اجلميع:
 عاشرا: االستقالل املايل لكل طائفة:

 احلادي عشر: وجوب الدفاع املشرتك ضد أي عدوان:
 الثاين عشر: النصح والرب بني املسلمني وأهل الكتاب:

 ولة:الثالث عشر: حرية كل فصيل يف عقد األحالف اليت ال تضر الد
 الرابع عشر: وجوب نصرة املظلوم:

 اخلامس عشر: حق األمن لكل مواطن:
 / مقتضيات القانون الدويل يف جمال حقوق األقليات4

من اتفاقية 01من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية واملادة  62ميكن جتميع احلقوق اليت اتت هبا املواثيق الدولية خاصة املادة 
 خبصوص حقوق األقليات يف احلقوق األساسية التالية: 0996لطفل ومانصت عليه إعالن األمم املتحدة لسنة حقوق ا

 .احلق يف احلماية ضد التعّصب و التمييز و العنف العنصري 

 .احلق يف التمتع حبماية متكافئة بصرف النظر عن األصل اإلثنـي والعرقي 

  دياناهتا و التحدث بلغتها :حق األقليات يف التمتع بثقافتها و ممارسة 
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 احلق يف االستفادة من التدابري االجيابية اليت اختذهتا الدولة لتشجيع تآلف األجناس و االرتقاء حبقوق األقليات 

 .احلق يف طلب اللجوء خوفا من االضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو االنتماء االجتماعي أو الرأي السياسي 

  اللجوء إىل القضاء.احلق يف الطعن و 

 و سنتناوهلا واحدة بعد األخرى مع ذكر ما يؤسس للتعامل الذي تنص عليه يف شريعة اإلسالم.
 أوال : حق األقليات في الحماية ضد التعّصب و التمييز و العنف العنصري :

ص القرآين نقف على قوله تعاىل : ) و ل ق ْد ك ر ْمن ا ب يني هذا بند يف احلماية العامة على أساس االشرتاك يف اآلدمية قبل كل شيء، فحني نعود إىل الن
ثيرٍي ممي ْن  ياًل ( فلقد خلق اهلل سبحانه و تعاىل الناس من أصل واحد و آد م  و  مح  ْلن اه ْم يفي اْلبـ رِّ و  اْلب ْحري و  ر ز قْـن اه ْم مين  الط يِّب اتي و  ف ض ْلن اه ْم ع ل ى ك  خ ل ْقن ا تـ ْفضي

االستفادة  جعلهم شعوبا و قبائل ليتعارفوا ويتواصلوا على أسس من التضامن و الرمحة و العدل. و جعلهم إخوة و سوى بينهم يف حق العيش و التعمري و
، فهو صاحل ألن يراعي من اإلمكانيات املتوفرة هلم إلدامة احلياة، ال فرق بني أسودهم و أبيضهم و مسلمهم و كافرهم، و هذا تكرمي عام منه سبحانه خللقه

 بني األغلبية املسلمة و األقلية غري املسلمة.
 على العلم و املعرفة نستشفه أما التكرمي اخلاص فمبين على اإلميان و اإلسالم، انطالقا من قوله تعاىل : ) إين  أ ْكر م ك ْم عيْند  اهللي أ تْـق اك ْم ( أو مبين

بيرٌي (. و هذا التكرمي ال ينايفمن قوله تعاىل : ) يـ ْرف ع  اهلل  ال   ْنك ْم و  ال ذيين  ا وت وا اْلعيْلم  د ر ج اٍت، و  اهلل  مبي ا تـ ْعم ل ون  خ  املساواة يف التكرمي العام الذي  ذيين  آم ن وا مي
مل، أما الذي ال ينتمي مللة اإلسالم فينظر جعله سبحانه لكافة الناس و عامة بين آدم، بل هو تفضيل و ترجيح و مقام خاص للمؤمن الصاحل، و املسلم العا

 إليه بعني التكرمي اإلهلي للبشر و مينح حقوقا من شريعة اإلسالم املتسمة بالعدل و املساواة و الرمحة.
لتساكن و و هكذا بين االحرتام بني بين البشر كيفما كان نوعهم و اعتقادهم على التعارف الذي دعا إليه القرآن و أملته شروط التعايش و ا

هتم، متساوين فيها يف معناه يف احلقيقة االعرتاف بقيمة اآلخر مث حبقوقه، و بين أيضا على احلرية اليت خلق اهلل الناس عليها و جعلهم متمتعني هبا يف عالقا
 تصرفاهتم و كسبهم و تعايشهم، و يف التفكري و حق إبداء الرأي بإقامة احلجة و الربهان.

 ينة : أن اجلار كالنفس غري مضار و ال آمث.و جاء يف وثيقة املد
ب كما ضمن اإلسالم لألقليات احلماية من كل اعتداء كيفما كان نوعه، ففي كتاب الفروق لإلمام القرايف ) من كان يف الذمة و جاء أهل احلر 

اهلل تعاىل و ذمة رسوله صلى اهلل عليه و سلم فإن إىل بالدنا يقصدونه وجب علينا أن خنرج لقتاهلم بالسالح، و منوت دون ذلك صونا ملن هو يف ذمة 
 تسليمه دون ذلك إمهال لعقد الذمة (.

 
 ثانيا: الحق في التمتع بحماية متكافئة بصرف النظر عن األصل اإلثني و العرقي :

) يَا َأي َُّها الَِّذيَن ساواة، قال تعاىل : هنا جند أن الشريعة اإلسالمية أسست معامالهتا لألقليات غري املسلمة املقيمة على أرضها على العدل و امل
اِميَن هلِل ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َو اَل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا، اْعِدلُ  ْقَوى َوات َُّقوا اهلَل ِإنَّ اهلَل َخِبيٌر ِبَما تَ ْعَمُلوَن (.آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّ و  وا ُهَو َأقْ َرُب لِلت َّ

شنآن أو يف هذا إشارة واضحة إىل نشر العدل و تطبيق مبادئه على مجيع الناس كيفما كان نوعهم و تصرفهم، و أمر جلي بعدم ترك العدل بسبب بغض و 
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ه إذا كان هذا األمر اختالف أو تصرفات من بعض اخلواص، فالعدل أمر إهلي جيب تطبيقه و االمتثال له، و قد ورد يف تفسري ابن كثري يف شرح هذه اآلية، أن
 للعدل مع الكفار فما بالك باملسلمني.

ة و يف حديث حترمي ظلم املعاهد نص واضح على حق التمتع باحلقوق الكاملة، واملساوة مع املسلمني، كما ضمنت الشريعة اإلسالمية هلذه الفئ 
ء به، قال ابن القيم : " و كان من هدي النيب صلى اهلل عليه و سلم أن أعداءه الوفاء بالعهد، فإذا عاهد املسلم غريه على عهد ال يضر باملسلمني عليه الوفا

 إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد ال يضر باملسلمني من غري رضاه أمضاه هلم ".
 و قد نصت وثيقة املدينة أن املرء ال يعاقب على فعل ارتكبه حليفه، و ان النصر للمظلوم واجب مهما كانت ديانته.

 
 ثالثا : حق األقليات في التمتع بثقافتها و ممارسة دياناتها و التحدث بلغتها :

ك و هنا جند الشريعة اإلسالمية ضمنت لألقليات غري املسلمة احلق يف ممارسة الطقوس و الشعائر الدينية، و كفلت هلم حرية االعتقاد، و ذل
د ذلك يف رسالة الرسول صلى اهلل عليه و سلم إىل أهل الكتاب من أهل اليمن اليت دعاهم فيها إىل انطالقا من قوله تعاىل، ) ال إكراه يف الدين ( و قد جتس  

ٍّ ف إين ه  مين  اْلم ؤْ  ع ل ْيهيْم، و  م ْن ك ان  ع ل ى  مينيني ، ل ه  م ا هل  ْم، و ع ل ْيهي م ااإلسالم؛ حيث قال صلى اهلل عليه و سلم : "... و  إين ه  م ْن أ ْسل م  ميْن يـ ه ودييٍّ أ ْو ن ْصر ايني
ا ... ".  يـ ه وديي تيهي أ ْو ن ْصر انيي تيهي ف إين ه  ال يـ ْفَت   ع نـْه 

ة و يف " وثيقة املدينة " ) لليهود دينهم و للمسلمني دينهم مواليهم و انفسهم ( كما نصت وثيقة جنران على عدم التدخل يف األمور الديني
 للنصارى (.

 ق في االستفادة من التدابير اإليجابية التي اتخذتها الدولة لتشجيع تآلف األجناس و االرتقاء بحقوق اإلنسان.رابعا : الح
 و بالعودة إىل النصوص اإلسالمية جندها قد ضمنت لألقليات غري املسلمة التعاون و حسن التعامل و يتجلى ذلك يف النفقة على ذوي الرحم و

و العفو عند املقدرة، و اإلحسان إىل الوافد و التأمني عند العجز بالتكفل بالعيشة املالئمة لغري املسلم يف بالد اإلسالم، ألهنم  الوفاء بالدين و إكرام الضيف
ؤول عن من رعايا الدولة املسلمة و هي مسؤولة عن كل رعاياها. قال صلى اهلل عليه و سلم : ) كلكم راع و مسؤول عن رعيته، فاإلمام راع و هو مس

 عيته، و الرجل يف أهله راع و هو مسؤول عن رعيته، إىل آخر احلديث (.ر 
ليت و يدعو اإلسالم أيضا إىل العطف على الضعفاء و املساكني من أهل الكتاب الذين هلم ميل إىل اإلسالم، و يأمر مبنحهم نصيبا من الزكاة ا

ت للفقراء و املساكني و العاملني عليها و املؤلفة قلوهبم، و يف الراقاب و الغارمني و يف خيرجها املسلمون من أمواهلم، مصداقا لقوله تعاىل : ) إمنا الصدقا
عايش الذي مبقتضاه سبيل اهلل و ابن السبيل ( و مل حيرم اإلسالم الزواج ببنات غري املسلمني و املصاهرة معهم، و وجهة نظر اإلسالم يف هذا ترتكز على الت

 ، و تتزوج باملسلم فتلتقي الديانتان داخل بيت واحد و تتعايشان حتت سقف واحد.تبقى الزوجة على دينها لنفسها
ا الدولة  اإلسالمي ة من خزانة الدولة  عند حال العجز أو الشيخوخة أو  –بيت املال  –و أروع من ذلك حقُّ األقلية غري املسلمة يف أن ت ْكف ل ه 

ق ٍة ع ل ى أ ْهلي بـ ْيٍت مين   الفقر؛ و يف ذلك روى أبو عبيد يف ) األموال ( عن سعيد بن املسيب أنه قال : " إين  ر س ول  اهللي صلى اهلل عليه وسلم ت ص د ق  بيص د 
 اْليـ ه ودي ف هيي  جت ْر ى ع ل ْيهيْم حىت بعد وفاته. و يف وثيقة املدينة : إن يهود بين عوف مع املؤمنني كأنفسهم ؟.
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ن الوليد ألهل احلرية بالعراق و كانوا من النصارى ورد ما يلي : ) و جعلت هلم أميا شيخ ضعف عن العمل، و يف عقد الذمة الذي كتبه خالد ب
 .أو أصابته آفة من اآلفات، أو كان غنيا فافتقر و صار أهل دينه يتصدقون عليه، ط رحت جزيته و عيل من بيت مال املسلمني هو و عياله ( "

 
 من االضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو االنتماء االجتماعي أو الرأي السياسي. خامسا : الحق في طلب اللجوء خوفا

)َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اهلِل و هنا الشريعة اإلسالمية تضمن حق اجلوار و احلماية انطالقا من قوله تعاىل : 
 .ِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم اَل يَ ْعَلُموَن (ثُمَّ َأبْ 

أي استأمنك فأجبه إىل طلبه حىت يسمع   " وإن أحد من المشركين استجارك "حيث يقول سبحانه و تعاىل لنبيه صلوات اهلل و سالمه عليه 
حجة اهلل " مث أبلغه مأمنه " أي رده بعد مساعه كالم اهلل إن هو أىب أن يسلم و كالم اهلل أي القرآن تقرؤه عليه و تذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به عليه 

هذا احلكم ليس مل يتعظ ملا تلوته عليه من كالم اهلل فيؤمن إىل مأمنه، أي إىل حيث يأمن منك و ممن يف طاعتك حىت يلحق بداره و قومه من املشركني، و 
، فعن سعيد بن جبري : جاء رجل من املشركني إىل علّي رضي اهلل عنه فقال : إن أراد الرجل منا أن يأي خاصا بتلك الفرتة بل هو ثابت يف كل وقت و حني

 اآلية.َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك ( حممًدا بعد انقضاء هذا األجل يسمع كالم اهلل، أو يأتيه حلاجة قتل ؟ قال : ال، ألّن اهلل تعاىل يقول : ) 
 سا : الحق في الطعن و اللجوء إلى القضاء :ساد

و هنا ضمنت الشريعة اإلسالمية لكل من يوجد على أرضها من غري املسلمني حق التقاضي بشريعته، و ضمنت هلم اخليار يف التقاضي 
رضي اخلصمان به مجيعا، فال حيكم بينهما إال بشريعتهم أو بشريعة اإلسالم. قال حممد بن القاسم الشيباين : ) إن حتاكم أهل الذمة إىل حاكم املسلمني و 

 برضا من أساقفهم، فإن كره ذلك أساقفهم فال حيكم بينهم، و كذلك إن رضي األساقفة و مل يرض اخلصمان أو أحدمها مل حيكم بينهما(.
ها بواجبات البد من االلتزام هبا حىت ينعم وإذا كان اإلسالم قد أعطى هذه الفئة كثريا من احلقوق اليت يكرمها هبا يف بالد املسلمني، فإنه ألزم

 اجملتمع باألمن و التماسك و السالم، منها :
 : التزام أحكام القانون اإلسالمي 

إذ جيب على كل من يعيش داخل اجملتمع اإلسالمي من غري املسلمني أن يلتزم أحكام اإلسالم اليت تطبق على املسلمني، فما داموا يعيشون 
المي فعليهم أن يتقيدوا بقوانينه اليت ال متس عقائدهم و حريتهم الدينية، فليس عليهم تكاليف من التكاليف التعبدية الواجبة على داخل اجملتمع اإلس

أمور الطالق و  املسلمني، و ليس عليهم يف أحواهلم الشخصية واالجتماعية أن يتنازلوا عما أحله هلم دينهم، و إن كان قد حرمه اإلسالم كما يف الزواج و
يعيشون فيها وحتت  الطعام و الشراب، و هلم حرية ممارسة طقوسهم الدينية و عدم التنازل عما أحله هلم دينهم، لكن جيب عليهم االلتزام بقانون الدولة اليت

 ظل إمامها و الرضى حبكمها.
 : مراعاة شعور املسلمني 

املسلمني ومراعاة هيبة الدولة اليت يقيمون حتت ظالهلا، و ذلك باحرتام الدين  و جيب على غري املسلمني املقيمني يف دولة اإلسالم احرتام شعور
 اإلسالمي و أماكنه املقدسة، و عدم التظاهر مبا يستفز شعور املسلمني.
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 أداء التكاليف املالية : – 0
جبة عليه من ضرائب و غريها، فهم متساوون مع و مما جيب أيضا على املقيم يف دولة اإلسالم من غري املسلمني أداء كل التكاليف املالية الوا

 املسلمني يف أداء ما جيب عليهم على مجيع أنواع األموال و التجارة و الزراعة و البيع و الشراء.
 عدم املس باملقدسات الدينية : – 4

يظهر من أمر دينه ما يؤذي املسلمني، أو فاملقيم يف دولة اإلسالم له حرية ممارسة طقوسه الدينية و ما شاء من مظاهر عبادته، لكن دون أن 
 ميس عقيدهتم أو يسيء إىل دينهم أو نبيهم.

و هبذا حدد اإلسالم أسس التعايش السلمي بني املسلمني و غريهم من األقليات داخل بالد اإلسالم و أرشد إىل سبل احلوار و التواصل بني 
جمتمع متماسك ينعم بالسلم و األمان واملساواة و املعاملة احلسنة، علما بأن هنالك نصوصا  املسلمني و غريهم من أصحاب الديانات األخرى من أجل بناء

 عديدة ميكن استثمارها يف هذا االجتاه وكلها تؤيد ما ذكرناه من حرمة حقوق األقليات الدينية يف بالد اإلسالم.
 /خالصة 0

لقانون الدويل حلقوق االنسان، وقد أوجبت هذه القواعد وضع ضمانات حقوق األقليات هي حقوق أساسية مستمدة من القواعد األساس يف ا
مكونات جمتمعها، حلقوق هذه األقليات تضمن أن تتمتع مجيع األجناس واألعراق واإلثنيات احلقوق املتواجدة يف بلد ما جبميع احلقوق اليت يتمتع هبا باقي 

 واملشاركة يف احلياة العامة ومحايتها من كل ضرر أو أذى قد يلحقها ومحاية هوياهتا اخلاصة.وكذا ضمان مشاركتها يف تنمية البلدان اليت تتواجد هبا، 
، لقاء بتنظيم من وزارة 6102يناير  62-62-60ه موافق  0402ربيع الثاين 02-00-04وقد انعقد مؤخرا مبراكش باملغرب أيام 

لسلم يف اجملتمعات املسلمة باإلمارات العربية املتحدة، وبرعاية جاللة امللك حممد السادس ملك األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية، ومنتدى تعزيز ا
( شخصية من علماء املسلمني ومفكريهم، ومت االتفاق على إصدار إعالن مراكش الذي تضمن مبادئ أساسية يف 011املغرب، اجتمع فيه حوايل ثالمثائة )

 جمال محاية حقوق األقليات.
أن حقوق األقليات يف اإلسالم كانت والزالت مضمونة ضمانا شامال كامال وأن معاملتهم تتم يف نطاق احملافظة على العهود واملواثيق،  واخلالصة

 وقد يكون من الالئق وضع ميثاق إسالمي يف هذا الباب حترص على ضبطه ونشره منظمة التعاون اإلسالمي.
 

 
 املراجع:
 م اجلوزية،" أحكام أهل الذمة " البن القي 

 ،األحكام السلطانية " أليب احلسن علي بن حممد املاوردي " 

 ،السلوك يف معرفة دول امللوك " للمقريزي " 

 .الترب املسبوك يف ذيل السلوك " للسخاوي " 

  ، "0922دجنرب  02" العهد الدويل بشأن احلقوق املدنية والسياسية. 
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 ،"0969نونرب  61"اتفاقية حقوق الطفل. 

 مالحق
 

 م260يقة دستور املدينة املنورة"، وث 

  "0996دجنرب  06"إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية أو إىل أقليات دينية ولغوية. 

 ،"6102يناير  62"إعالن مراكش. 
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 المرفقات:

 

  [َعْهُد الّرُسوِل َعَلى ُمَباِيِعي اْلَعَقَبةِ  ]
 

: و ح دّ  يـْل  ق ال  اْبن  إْسح اق  ّ ع ْن ع ْبدي الّرمْح ني ْبني ع س  بييٍب، ع ْن ) أ يبي ( م ْرث دي ْبني ع ْبدي الّلهي اْليـ ز يني ، ق ال  ث يني ي زييد  ْبن  أ يبي ح   ة  الّصن احبييّي ع ْن ع ب اد ة  ْبني الّصاميتي
ّنا اثـْين ْ ع ش ر  ر ج اًل،" ، و ك  كْنت فييم ْن ح ض ر  اْلع ق ب ة  اأْل وىل  ع ل ى أ ْن ال   فـ ب ايـ ْعن ا ر س ول  الّلهي ص ّلى الّله  ع ل ْيهي و س ّلم  ع ل ى بـ يـْع ةي الّنس اءي و ذ ليك  قـ ْبل  أ ْن تـ ْفتـ ر ض  احلْ ْرب   ُ 

د ن ا، و ال  ن ْأيي  بيبـ ْهت اني  ي ه  يفي م ْعر وٍف. ف إيْن و فـّْيت ْم فـ ل ك ْم اجلْ ّنة . و إينْ ن ْشريك  بيا لّلهي ش ْيًئا، و ال  ن ْسريق  و ال  نـ ْزيني  و ال  نـ ْقت ل  أ ْوال   نـ ْفرت ييهي ميْن بـ نْيي أ ْيديين ا و أ ْرج لين ا، و ال  نـ ْعصي
ْيًئا يت ْم ميْن ذ ليك  ش  ه اٍب الّزْهريّي، ع ْن ع ائيذي الّلهي ْبني ق ال  اْبن  إْسح    <434> "ع ّز و ج ّل إْن ش اء  ع ّذب  و إيْن ش اء  غ ف ر   ف أ ْمر ك ْم إىل  الّلهي  غ شي : و ذ ك ر  اْبن  شي اق 

بايـ ْعن ا ر س ول  الّلهي ص   ّ أ يبي إْدرييس  أ ّن ع ب اد ة  ْبن  الّصاميتي ح ّدث ه  أ نّه  ق ال  "  يني ْيًئا، و ال  ّلى الّله  ع ل ْيهي و س ّلم  ل يـْل ة  اْلع ق ب ةي اأْل وىل  ع ل ى ع ْبدي الّلهي اخْل ْوال  أ ْن ال  ن ْشريك  بيا لّلهي ش 
د ن ا، و ال  ن ْأيي  بيبـ ْهت اني نـ ْفرت ييهي ميْن بـ نْيي أ ْيديين ا و أ ْرج لي  يت مْ ن ْسريق  و ال  نـ ْزيني  و ال  نـ ْقت ل  أ ْوال  ي ه  يفي م ْعر وٍف ف إيْن و فـ ْيت ْم فـ ل ك ْم اجلْ ّنة ، و إيْن غ شي ْيًئا (  ن ا و ال  نـ ْعصي ميْن ذ ليك  ) ش 

ّفار ٌة  ْذمت ْ حبي ّدهي يفي الّدنـْي ا، فـ ه و  ك  ْمت ْ ع ل ْيهي إىل  يـ ْومي اْلقيي ام ةي 38ف أ خي   " ع ّز و ج ّل إْن ش اء  ع ّذب  و إيْن ش اء  غ ف ر ف أ ْمر ك ْم إىل  الّلهي  ل ه  و إيْن س رتي
ريين  و اأْل ْنص اري و م و اد ع ة  يـ ه ود   كيت اب ه  ص ّلى الّله  ع ل ْيهي و س ّلم   ]   [ بـ نْي  اْلم ه اجي

ريين  و اأْل ْنص اري،  : و ك ت ب  ر س ول  الّلهي ص ّلى الّله  ع ل ْيهي و س ّلم  كيت ابًا بـ نْي  اْلم ه اجي و ش ر ط  هل  ْم  أ ْمو اهلييمْ و أ قـ ّره ْم ع ل ى ديينيهيْم و   و اد ع  فييهي يـ ه ود  و ع اه د ه مْ ق ال  اْبن  إْسح اق 
يمي . "و اْشتـ ر ط  ع ل ْيهيمْ  ا كيت اٌب ميْن حم  ّمدٍ  بْسمي الّلهي الّرمْح ني الّرحي ّ صلى اهلل عليه وسلم، بـ نْي  اْلم ْؤمينيني  و اْلم ْسليميني  ميْن قـ ر ْيشٍ  ه ذ  ق  هبييْم و يـ ْثريب   الّنيبي ، و م ْن ت بيع ه ْم فـ ل حي

د ةٌ و ج اه د   ْم يـ تـ ع اقـ ل ون   م ع ه ْم إنـّه ْم أ ّمٌة و احي ر ون  ميْن قـ ر ْيٍش ع ل ى ريبـْع تيهي نـ ه ْم و ه ْم يـ ْفد ون  ع انييـ ه ْم بياْلم ْعر وفي و اْلقيْسطي بـ نْي   <502>ميْن د وني الّناسي اْلم ه اجي بـ يـْ
ْم يـ تـ ع اقـ   ا بياْلم ْعر وفي و اْلقيْسطي بـ نْي  اْلم ْؤمينيني  و بـ ن و س ااْلم ْؤمينيني  و بـ ن و ع ْوفٍ  ع ل ى ريبـْع تيهي ، ك ّل ط ائيف ٍة تـ ْفديي ع انييـ ه  ْم يـ تـ ع اقـ ل ون  ل ون  م ع اقيل ه ْم اأْل وىل  ة  ع ل ى ريبـْع تيهي عيد 

ا بياْلم ْعر وفي و الْ  نـْه ْم تـ ْفديي ع انييـ ه  ، و ك ّل ط ائيف ٍة مي ، و ك ّل ط ائيف ٍة تـ  م ع اقيل ه ْم اأْل وىل  ْم يـ تـ ع اقـ ل ون  م ع اقيل ه ْم اأْل وىل  ْفديي قيْسطي بـ نْي  اْلم ْؤمينيني  و بـ ن و احلْ اريثي ع ل ى ريبـْع تيهي
ْم ا ْم يـ تـ ع اقـ ل ون  م ع اقيليهي ا بياْلم ْعر وفي و اْلقيْسطي بـ نْي  اْلم ْؤمينيني  و بـ ن و ج ش ٍم ع ل ى ريبـْع تيهي نـْه ْم تـ ْفديي ع انييـ ه ا بياْلم ْعر وفي و اْلقيْسطي بـ نْي  اْلم ْؤمينيني  ع انييـ ه  ، و ك ّل ط ائيف ٍة مي أْل وىل 
ا بيا نـْه ْم تـ ْفديي ع انييـ ه  ، و ك ّل ط ائيف ٍة مي ْم يـ تـ ع اقـ ل ون  م ع اقيل ه ْم اأْل وىل  ْم ْلم ْعر وفي و اْلقيْسطي بـ نْي  و بـ ن و الّنّجاري ع ل ى ريبـْع تيهي  اْلم ْؤمينيني  و بـ ن و ع ْمريو ْبني ع ْوٍف ع ل ى ريبـْع تيهي
ا بياْلم ْعر وفي و اْلقيْسطي بـ نْي  اْلم ْؤمينيني   ، و ك ّل ط ائيف ٍة تـ ْفديي ع انييـ ه  ْم يـ تـ ع اقـ ل ون  م ع اقيل ه مْ يـ تـ ع اقـ ل ون  م ع اقيل ه ْم اأْل وىل  ، و ك ّل ط ائيف ٍة تـ ْفديي  و بـ ن و الّنبييتي ع ل ى ريبـْع تيهي اأْل وىل 

ْم يـ تـ ع اقـ ل ون  م ع اقيل ه مْ  ا بياْلم ْعر وفي و اْلقيْسطي بـ نْي  اْلم ْؤمينيني  و بـ ن و اأْل ْوسي ع ل ى ريبـْع تيهي ا بياْلم ْعر وفي و اْلقيْسطي بـ نْي  الْ  ع انييـ ه  نـْه ْم تـ ْفديي ع انييـ ه  ، و ك ّل ط ائيف ٍة مي م ْؤمينيني  اأْل وىل 
اٍء أ ْو ع ْقٍل "ق ال  اْبن   نـ ه ْم أ ْن يـ ْعط وه  بياْلم ْعر وفي يفي فيد  .و أ ْن ال  حي  اليف  م ْؤميٌن م ْوىل   و إيّن اْلم ْؤمينيني  ال  يـ تـْر ك ون  م ْفر ًحا بـ يـْ هيش اٍم: اْلم ْفر ح  اْلم ثْـق ل  بيالّدْيني و اْلك ثيري  اْلعيي الي

يع ة  ظ ْلٍم أ ْو إمثٍْ أ ْو ع ْدو اٍن، أ  م ْؤميٍن د و  نـْه ْم أ ْو ابـْتـ غ ى د سي ْو ف س اٍد بـ نْي  اْلم ْؤمينيني  و إيّن أ ْيدييـ ه ْم ع ل ْيهي مج ييًعا، و ل ْو ك ان  و ل د  ن ه  و إيّن اْلم ْؤمينيني  اْلم ّتقيني  ع ل ى م ْن بـ غ ى مي
ْم أ ْدن اه ْم و إينّ أ ح ديهيْم و ال  يـ ْقت ل  م ْؤميٌن م ؤْ  ٌة جي يري  ع ل ْيهي د  افيرًا ع ل ى م ْؤميٍن و إيّن ذيّمة  الّلهي و احي افيٍر و ال  يـ ْنص ر  ك  م و ايلي بـ ْعٍض د ون   <503>اْلم ْؤمينيني  بـ ْعض ه ْم  ميًنا يفي ك 

ٌة ال  ي س امل   م ْؤميٌن د ون  ف إيّن ل ه  الّنْصر  و اأْل سْ  و إينّه  م ْن ت بيع ن ا ميْن يـ ه ود   الّناسي  د  ْلم  اْلم ْؤمينيني  و احي م ْؤميٍن يفي قيت اٍل يفي و ة  غ يـْر  م ْظل وميني  و ال  م تـ ن اص ريين  ع ل ْيهيْم و إيّن سي
نـ ه ْم و إيّن ك ّل غ ازيي ٍة غ ز ْت م ع ن ا يـ ْعقيب  بـ ْعض   ا بـ ْعًضا ، و إيّن اْلم ْؤمينيني  ي بيْئ بـ ْعض ه ْم ع ل ى بـ ْعٍض مبي ا ن ال  ديم اء ه ْم يفي س بييلي الّلهي س بييلي الّلهي إاّل ع ل ى س و اٍء و ع ْدٍل بـ يـْ ه 

ًنا قـ ْتاًل ع ْن بـ يّـن ٍة  ْفس ه ا، و ال  حي  ول  و إيّن اْلم ْؤمينيني  اْلم ّتقيني  ع ل ى أ ْحس ني ه ًدى و أ قْـو ميهي و إينّه  ال  جي يري  م ْشريٌك م ااًل ليق ر ْيٍش و ال  نـ   د ون ه  ع ل ى م ْؤميٍن و إينّه  م ْن اْعت ب ط  م ْؤمي
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اّفٌة و ال  حي يّل هل  ْم إاّل قي  ْقت ولي و إيّن اْلم ْؤمينيني  ع ل ْيهي ك  ّ اْلم  ري ي اٌم ع ل ْيهي و إينّه  ال  حي يّل ليم ْؤميٍن أ قـ  ف إينّه  قـ و ٌد بيهي إاّل أ ْن يـ ْرض ى و يلي يف ةي و آم ن  بيا لّلهي و اْليـ ْومي اآْلخي ّر مبي ا يفي ه ذيهي الّصحي
ّنك ْم )يف رأي  الضمري عائد على اْلقيي ام ةي. و ال  يـ ْؤخ ذ  ميْنه  ص ْرٌف و ال  ع ْدٌل و إي أ ْن يـ ْنص ر  حم ْديثًا و ال  يـ ْؤوييهي و أ نّه  م ْن ن ص ر ه  أ ْو آو اه  ف إيّن ع ل ْيهي ل ْعن ة  الّلهي و غ ض ب ه  يـ ْوم  

ود  و إيّن يـ ه   ْيهي و س ّلم  و إيّن اْليـ ه ود  يـ ْنفيق ون  م ع  اْلم ْؤمينيني  م ا د ام وا حم  ار بيني  املؤمنني ( م ْهم ا اْختـ ل ْفت ْم فييهي ميْن ش ْيٍء ف إيّن م ر ّده  إىل  الّلهي ع ّز و ج ّل و إيىل  حم  ّمٍد ص ّلى الّله  ع ل  
ْثل  م ا  م و الييهيْم و أ نـْف س ه ْم إاّل م ْن ظ ل م  و أ مثي  ف إينّه  ال  ي وتيغ  إاّل نـ ْفس ه  و أ ْهل  بـ ْيتيهي و إيّن لييـ ه ودي  ليْليـ ه ودي ديينـ ه ْم و ليْلم ْسليم نْيي ديينـ ه مْ  اْلم ْؤمينيني   أ ّمٌة م ع  ع ْوفٍ  ب يني  ب نييالّنّجاري مي

ة م ا لييـ ه ودي ب يني ع ْوٍف; و إيّن لييـ ه ودي  ب يني احلْ اريمثييْثل  م ا لييـ ه ودي ب يني ع ْوٍف; و إيّن لييـ ه ودي  يني ع ْوفٍ  و إيّن لييـ ه ودي لييـ ه ودي ب   ْثل  م ا لييـ ه ودي ب يني ع ْوٍف; و إيّن  ب يني س اعيد  ب يني ج ش ٍممي
ْثل  م ا لييـ ه و  اأْل ْوسي  ب يني  لييـ ه ودي  ْفن ة  ب ْطٌن ب يني ثـ ْعل ب ة ميْثل  م ا لييـ ه ودي ب يني ع ْوٍف، إاّل م ْن ظ ل م  و أ مثي  ف إينّه  ال  ي وتيغ  إاّل نـ ْفس ه  و أ ْهل  بـ يْ  دي ب يني ع ْوفٍ  و إيّن لييـ ه ودي مي تيهي و إيّن ج 

هيْم و إيّن ليب يني الّشطييب ةي ميْثل  م ا  أ نـْف سي هيْم و إيّن بيط ان ة  يـ ه ود  ك  ميْن ثـ ْعل ب ة  ك  أ نـْف سي نـْه ْم لييـ ه ودي ب يني ع ْوٍف، و إيّن اْلربيّ د ون  اإْليمثْي و إيّن م و ايلي  ثـ ْعل ب ة  ك  هيْم و إينّه  ال  خي ْر ج  مي أ نـْف سي
ٌدإاّل  ا;ح ّمٍد ص ّلى الّله  ع ل ْيهي و س ّلم  و إينّه  ال  يـ ْنح ج ز  ع ل  بيإيْذمني   أ ح  هي فـ ت ك  و أ ْهلي بـ ْيتيهي إاّل ميْن ظ ل م  و إيّن الّله  ع ل ى أ بـ ّر ه ذ  و إيّن ع ل ى  ى ث ْأٍر ج رٌْح و إينّه  م ْن فـ ت ك  ف بينـ ْفسي

نـ ه ْم الّنْصر  ع ل ى م ْن ح ار ب  أ ْهل   و ع ل ى اْلم ْسليميني  نـ ف ق تـ ه مْ  <504>اْليـ ه ودي نـ ف ق تـ ه ْم  يف ةي  و إيّن بـ يـْ مثْي و إينّه   ه ذيهي الّصحي يح ة  و اْلربيّ د ون  اإْلي نـ ه ْم الّنْصح  و الّنصي و إيّن بـ يـْ
ْ ي ْأمث ْ اْمر ٌؤ حبي لييفيهي و إيّن الّنْصر  ليْلم ْظل ومي و إيّن اْليـ ه ود  يـ ْنفيق ون  م ع  اْلم ْؤمينيني  م ا د ام وا النّـْفسي غ يـْر   يـ ْثريب   حم  ار بيني  و إينّ  مل  يف ةي و إيّن اجلْ ار  ك  ْوفـ ه ا ألي ْهلي ه ذيهي الّصحي ح ر اٌم ج 

ٌ و إينّه  ال  جت  ار  ح ْرم ٌة إاّل بيإيْذني أ ْهليه ا، و إينّه  م ا ك ان  بـ نْي   يف ةي ميْن ح د ٍث أ ْو اْشتيج اٍر خي  اف  ف س اد ه  ف إيّن م ر ّده  إىل  الّلهي ع ّز و ج ّل و إيىل   م ض اّر و ال  آمثي أ ْهلي ه ذيهي الّصحي
يف ةي و أ بـ ّرهي و إي  نـ ه ْم الّنْصر  ع ل ى م ْن د ه م  نّه  ال  جت   حم  ّمٍد ر س ولي الّلهي ص ّلى الّله  ع ل ْيهي و س ّلم  و إيّن الّله  ع ل ى أ تْـق ى م ا يفي ه ذيهي الّصحي ار  قـ ر ْيٌش و ال  م ْن ن ص ر ه ا. و إيّن بـ يـْ

ْثلي ذ ليك  ف إينّه  هل  ْم ع ل ى، و إيذ ا د ع وا إىل  ص ْلٍح ي ص احلي ون ه  و يـ ْلب س ون ه  ف إينـّه ْم ي ص احلي ون ه  و يـ ْلب س ون ه  و إينـّه ْم إذ ا د ع وا ْثريب  يـ   اْلم ْؤمينيني  إاّل م ْن ح ار ب  يفي الّديني ع ل ى   إىل  مي
ْم اّلذيي قيبـ ل ه ْم و إينّ  انيبيهي ّصتـ ه ْم ميْن ج  ؟ ميْن أ   ك ّل أ ن اٍس حي ّ اْلم ْحضي يف ةي. م ع  اْلربي ْثلي م ا ألي ْهلي ه ذيهي الّصحي ، م و الييـ ه ْم و أ نـْف س ه ْم ع ل ى مي ْهلي ه ذيهي يـ ه ود  اأْل ْوسي

: و إي ا يف ةي. ق ال  اْبن  إْسح اق  ن  ميْن أ ْهلي ه ذيهي الّصحي ّ اْلم ْحسي يف ةي. ق ال  اْبن  هيش اٍم: و يـ ق ال  م ع  اْلربي هي و إيّن الّله  لّصحي ٌب إال ع ل ى نـ ْفسي ب  ك اسي مثْي ال  ي ْكسي ّن اْلربيّ د ون  اإْلي
يف ةي و أ بـ   ا اْلكيت اب  د ون  ظ املٍي و آمثٍي و إينّه  م ْن خ ر ج  آميٌن و م ْن قـ ع د  آمينٌ ع ل ى أ ْصد قي م ا يفي ه ذيهي الّصحي اٌر  ، إاّل م ْن ظ ل م  بياْلم ديين ةي  ّرهي و إينّه  ال  حي  ول  ه ذ  أ ْو أ مثي  و إيّن الّله  ج 

 .ليم ْن بـ ّر و اتـّق ى، و حم  ّمٌد ر س ول  الّلهي ص ّلى الّله  ع ل ْيهي و س ّلم  
 

 
 إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين

 إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية
 اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

 8991 كانون األول/ديسمبر  81المؤرخ في  47/135
  إن اجلمعية العامة،

م املتحدة، كما أعلنها امليثاق، هو تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتشجيع على احرتامها إذ تؤكد من جديد أن أحد األهداف األساسية لألم
  بالنسبة للجميع، دون متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين،

 النساء ولألمم كبريها وصغريها،وإذ تعيد تأكيد إمياهنا حبقوق اإلنسان األساسية وبكرامة اإلنسان وقيمته، وباحلقوق املتساوية للرجال و 

http://sirah.al-islam.com/places.asp?p=%ed%cb%d1%c8
http://sirah.al-islam.com/places.asp?p=%ed%cb%d1%c8
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ليها، واالتفاقية الدولية وإذ ترغب يف تعزيز إعمال املبادئ الواردة امليثاق، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واتفاقية منع جرمية إبادة األجناس واملعاقبة ع
السياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية االجتماعية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و 

كذلك الصكوك والثقافية، واإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد، واتفاقية حقوق الطفل، و 
  اإلقليمي وتلك املعقودة بني اآلحاد من الدول األعضاء يف األمم املتحدة،الدولية األخرى ذات الصلة اليت اعتمدت على الصعيد العاملي أو 

  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املتعلقة حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، 67وإذ تستلهم أحكام املادة 
تمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية يسهمان يف االستقرار السياسي واالجتماعي للدول وإذ ترى أن تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املن

  اليت يعيشون فيها،
نمية يتجزأ من ت وإذ تشدد على أن التعزيز واإلعمال املستمرين حلقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، كجزء ال

  اجملتمع بأسره وداخل إطار دميقراطي يستند إىل حكم القانون، من شأهنما أن يسهما يف تدعيم الصداقة والتعاون فيما بني الشعوب والدول،
  وإذ ترى أن لألمم املتحدة دورا مهما تؤديه يف محاية األقليات،

ألمم املتحدة، خاصة من جانب جلنة حقوق اإلنسان، واللجنة الفرعية ملنع التمييز وإذ تضع يف اعتبارها العمل الذي مت إجنازه حىت اآلن داخل منظومة ا
ق اإلنسان، يف تعزيز ومحاية األقليات، واهليئات املنشأة مبوجب العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة املتعلقة حبقو 

  يات قومية أو اثنيه وإىل أقليات دينية ولغوية،ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقل
ة حقوق األشخاص وإذ تضع يف اعتبارها العمل املهم الذي تؤديه املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية يف محاية األقليات وىف تعزيز ومحاي

  املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإيل أقليات دينية ولغوية،
ثنية وإيل ضرورة ضمان مزيد من الفعالية أيضا يف تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، املتعلقة حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إ وإذ تدرك

 :أقليات دينية ولغوية
 .تصدر هذا اإلعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإيل أقليات دينية أو لغوية

  1ملادة ا
ة الظروف الكفيلة بتعزيز على الدول أن تقوم، كل يف إقليمها، حبماية وجود األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئ .1

 .هذه اهلوية
 .تعتمد الدول التدابري التشريعية والتدابري األخرى املالئمة لتحقيق تلك الغايات .2

  6ادة امل
احلق يف التمتع  يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإيل أقليات دينية ولغوية )املشار إليهم فيما يلي باألشخاص املنتمني إىل أقليات( .1

 .أي شكل من أشكال التمييزبثقافتهم اخلاصة، وإعالن وممارسة دينهم اخلاص، واستخدام لغتهم اخلاصة، سرا وعالنية، وذلك حبرية ودون تدخل أو 
 .يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية والعامة مشاركة فعلية .2
ي حيثما كان ذلك مالئما، يف القرارات يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات احلق يف املشاركة الفعالة على الصعيد الوطين، وكذلك على الصعيد اإلقليم .3
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 .اخلاصة باألقلية اليت ينتمون إليها أو باملناطق اليت يعيشون فيها، على أن تكون هذه املشاركة بصورة ال تتعارض مع التشريع الوطين
 .يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات احلق يف إنشاء الرابطات اخلاصة هبم واحلفاظ علي استمرارها .4
مني إىل لألشخاص املنتمني إىل أقليات احلق يف أن يقيموا وحيافظوا على استمرار اتصاالت حرة وسلمية مع سائر أفراد مجاعتهم ومع األشخاص املنت .5

 .أي متييز أقليات أخرى، وكذلك اتصاالت عرب احلدود مع مواطين الدول األخرى الذين تربطهم هبم صالت قومية أو إثنية وصالت دينية أو لغوية، دون
  3املادة 
مجاعتهم، ودون جيوز لألشخاص املنتمني إىل أقليات ممارسة حقوقهم، مبا فيها تلك املبينة يف هذا اإلعالن، بصفة فردية كذلك باالشرتاك مع سائر أفراد  .1

 .أي متييز
 .ة أضرار باألشخاص املنتمني إىل أقلياتال جيوز أن ينتج عن ممارسة احلقوق املبينة يف هذا اإلعالن أو عدم ممارستها إحلاق أي .2

  4املادة 
ية على الدول أن تتخذ، حيثما دعت احلال، تدابري تضمن أن يتسىن لألشخاص املنتمني إىل أقليات ممارسة مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساس .1

 .اخلاصة هبم ممارسة تامة وفعالة، دون أي متييز ويف مساواة تامة أمام القانون
هم ودينهم على الدول اختاذ تدابري لتهيئة الظروف املواتية لتمكني األشخاص املنتمني إيل أقليات من التعبري عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغت .2

 .وتقاليدهم وعاداهتم، إال يف احلاالت اليت تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطين وخمالفة للمعايري الدولية
 للدول أن تتخذ تدابري مالئمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول األشخاص املنتمني إىل أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم األم أو لتلقىينبغي  .3

 .دروس بلغتهم األم
ة داخل أراضيها وبتقاليدها ينبغي للدول أن تتخذ، حيثما كان ذلك مالئما، تدابري يف حقل التعليم من أجل تشجيع املعرفة بتاريخ األقليات املوجود .4

 .ولغتها وثقافتها. وينبغي أن تتاح لألشخاص املنتمني إىل أقليات فرص مالئمة للتعرف على اجملتمع يف جمموعه
دي والتنمية يف اينبغي للدول أن تنظر يف اختاذ التدابري املالئمة اليت تكفل لألشخاص املنتمني إىل أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملة يف التقدم االقتص .5

 .بلدهم
 5املادة 
 .ختطط السياسات والربامج الوطنية وتنفذ مع إيالء االهتمام الواجب للمصاحل املشروعة لألشخاص املنتمني إىل أقليات .1
 .اص املنتمني إىل أقلياتينبغي ختطيط وتنفيذ برامج التعاون واملساعدة فيما بني الدول وتنفذ مع إيالء االهتمام الواجب للمصاحل املشروعة لألشخ .2

  2املادة 
تعزيز التفاهم والثقة  ينبغي للدول أن تتعاون يف املسائل املتعلقة باألشخاص املنتمني إىل أقليات. وذلك، يف مجلة أمور، بتبادل املعلومات واخلربات، من أجل

 .املتبادلني
  7املادة 

 .ينة يف هذا اإلعالنينبغي للدول أن تتعاون من أجل تعزيز احرتام احلقوق املب
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  8املادة 
ن تفي حبسن ليس يف هذا اإلعالن ما حيول دون وفاء الدول بالتزاماهتا الدولية فيما يتعلق باألشخاص املنتمني إىل أقليات. وعلى الدول بصفة خاصة أ .1

 . هي أطراف فيهانية بااللتزامات والتعهدات اليت أخذهتا على عاتقها مبوجب املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت
 .ال ختل ممارسة احلقوق املبينة يف هذا اإلعالن بتمتع مجيع األشخاص حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعرتف هبا عامليا .2
بدئي، خمالفة ملبدأ املساواة إن التدابري اليت تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي باحلقوق املبينة يف هذا اإلعالن ال جيوز اعتبارها، من حيث االفرتاض امل .3

 .الوارد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
يف  ال جيوز بأي حال تفسري أي جزء من هذا اإلعالن على أنه يسمح بأي نشاط يتعارض مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها، مبا يف ذلك املساواة .4

 .سيالسيادة بني الدول، وسالمتها اإلقليمية، واستقالهلا السيا
  9املادة 

تساهم الوكاالت املتخصصة وسائر مؤسسات منظومة األمم املتحدة، كل يف جمال اختصاصه، يف اإلعمال الكامل للحقوق واملبادئ املبينة يف 
 .هذا اإلعالن

 
 

 
 

 إعالن مراكش لحقوق األقليات الدينية في العالم اإلسالمي
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 لصالة والسالم على سيدنا حممد النيب األمني وعلى مجيع األنبياء واملرسلنياحلمد هلل رب العاملني وا
 واالختيارات.اعتبارا لألوضاع املرتدية اليت تعيشها مناطق خمتلفة من العامل اإلسالمي بسبب اللجوء إىل العنف والسالح حلسم اخلالفات وفرض اآلراء 

ملركزية يف بعض املناطق وشكلت فرصة ساحنة الستقواء جمموعات إجرامية ليست هلا أي شرعية ولكون هذه األوضاع أدت إىل ضعف أو تالشي السلطة ا
ارسات علمية وال سياسية؛ أعطت لنفسها حق إصدار أحكام تنسبها إىل اإلسالم، وتطبيق مفاهيم أخرجتها عن سياقاهتا ومقاصدها، وتوسلت هبا إىل مم

 اكتوت بنارها خمتلف شرائح اجملتمع.
وذمتهم قرونا، را ملا تعانيه األقليات الدينية بسبب هذه األوضاع من تقتيل واستعباد وهتجري وترويع وامتهان للكرامة مع أهنا عاشت يف كنف املسلمني واعتبا 

 يف جو من التسامح والتعارف والتآخي، سجل التاريخ تفاصيله وأقر به املنصفون من مؤرخي األمم واحلضارات.
رتكب باسم اإلسالم وشريعته؛ افرتاء على الباري جل وعال، وعلى رسول الرمحة عليه الصالة والسالم، وافتياتا على أكثر من مليار من ولكون هذه اجلرائم ت

 ن ويالهتا.يسلموا م البشر؛ تعرض دينهم ومسعتهم للوصم والتشويه، وأصبحوا عرضة لسهام االمشئزاز والنفور والكراهية؛ مع أهنم مل ينجوا من هذه اجلرائم ومل



                                     الدورة التاسعة للهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان ملنظمة التعاون اإلسالمي                                

 

 

 

65 

 

 

 

 

ة وحفظا لألعراض وهنوضا بواجب البيان الذي طوق اهلل به أعناق العلماء وخاصة يف هذه املرحلة احلرجة من تاريخ األمة اإلسالمية: إحياء للنفوس املعصوم
يننا احلنيف، ونصحا وحتذيرا لعموم األمة املصونة، وحرصا على حتقيق السلم بني بين اإلنسان، ومطالبة للنفس بأداء احلقوق، واسرتجاعا للصورة احلقيقية لد
 من انعكاسات هذه اجلرائم املتدثرة بلبوس الدين على وحدهتا واستقرارها ومصاحلها الكربى يف املدى القريب والبعيد.

 ( سنة على صدور "صحيفة املدينة".1411ويف ذكرى مرور ما يزيد على ألف وأربعمائة )
، قيادة وشعبا، -وال يزال-ة الشريفة، وحتت الرعاية السامية جلاللة امللك حممد السادس ملك املغرب؛ هذا البلد الذي كان ويف مدينة مراكش باململكة املغربي

إىل  ا معهم يف االنتماءمنوذجا ملهما يف رعاية حقوق األقليات الدينية وراعيا لرصيد تارخيي غين بالتسامح والتعايش والتمازج بني املسلمني وغريهم ممن اشرتكو 
 الوطن أو ممن جلأوا إليهم خوفا من اضطهاد ديين أو جور اجتماعي،

إىل  14املتحدة( أيام. وبتنظيم مشرتك بني وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية ومنتدى تعزيز السلم يف اجملتمعات املسلمة )اإلمارات العربية
 م..6112يناير  67إىل  65هـ/  1437ربيع الثاين  12

( شخصية من علماء املسلمني ومفكريهم ووزرائهم ومفتيهم على اختالف مذاهبهم وتوجهاهتم من أكثر من مائة وعشرين 311اجتمع حوايل ثالمثائة )
سالمية والدولية؛ إميانا ( بلدا حبضور إخواهنم من ممثلي األديان املعنية باملوضوع وغريها، داخل العامل اإلسالمي وخارجه، وممثلي اهليآت واملنظمات اإل161)

 منهم مجيعا بنبل املسعى وخطورة القضية.
 ما يلي:-مؤازرين بإخواهنم من بقية األديان-وبعد تداول الرأي ومناقشة الرؤى واألفكار فإن العلماء واملفكرين املسلمني املشاركني يف هذا املؤمتر يعلنون 

 سالمي""إعالن مراكش حلقوق األقليات الدينية يف العامل اإل
 أوال: يف التذكري باملبادئ الكلية والقيم اجلامعة اليت جاء هبا اإلسالم

كرمنا بين   إن البشر مجيعا على اختالف أجناسهم وألواهنم ولغاهتم ومعتقداهتم كرمهم اهلل عز وجل بنفخة من روحه يف أبيهم آدم عليه السالم: )ولقد -1
 (.71اإلسراء:  –آدم 

(، )ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعا؛ أفأنت تكره 652البقرة:  -اقتضى منحه حرية االختيار: )ال إكراه يف الدينأن تكرمي اإلنسان  -6
 (99يونس  -الناس حىت يكونوا مؤمنني؟! 

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم  إخوة يف اإلنسانية: )ياأيها الناس -بغض النظر عن كل الفوارق الطبيعية واالجتماعية والفكرية بينهم-إن البشر  -3
 (.13احلجرات:  -شعوبا وقبائل لتعارفوا

ا للمحبة إن اهلل عز وجل أقام السماوات واألرض على العدل، وجعله معيار التعامل بني البشر مجيعا منعا للكراهية واحلقد، ورّغب يف اإلحسان جلب -4
 (91النحل:-ي القرىبواملودة )إن اهلل يامر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذ

(، )وإن 618البقرة:-إن السلم عنوان دين اإلسالم، وأعلى مقصد من مقاصد الشريعة يف االجتماع البشري: )ياأيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة -5
 (21-األنفال -جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهلل

 (117سورة األنبياء: -وسلم رمحة للعاملني )وما أرسلناك إال رمحة للعاملنيإن اهلل عز وجل أرسل سيدنا حممدا صلى اهلل عليه  -2
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ّ باآلخرين وإيثارهم على النفس دون تفريق بني املوافق واملخالف يف املعتقد )ال ينهاكم اهلل عن الذين مل  -7  يقاتلونكم يف الدين إن اإلسالم يدعو إىل الربي
 (.18املمتحنة: -ا إليهم. إن اهلل حيب املقسطنيومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطو 

املائدة:  -فوا بالعقودإن الشريعة اإلسالمية حريصة على الوفاء بالعقود والعهود واملواثيق اليت تضمن السلم والتعايش بني بين البشر )ياأيها الذين آمنوا أو  -8 
 يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة")أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه(. (. "...أميا حلف كان91النحل:-( )وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدمت11

 ثانيا: يف اعتبار "صحيفة املدينة " األساس املرجعي املبدئي لضمان حقوق األقليات الدينية يف العامل اإلسالمي
عدد األعراق والديانات كانت جتسيدا للكليات القرآنية والقيم إن "صحيفة املدينة" اليت أقرها سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم لتكون دستورا جملتمع مت -9

 اإلسالمية الكربى.
 إن هذه الوثيقة ثابتة عند أئمة األمة األعالم. -11
 إن تفرد "صحيفة املدينة" عما قبلها وما بعدها يف تاريخ اإلسالم والتاريخ اإلنساين نابع من: -11

 ا مكرما؛ فهي ال تتحدث عن أقلية وأكثرية بل تشري إىل مكونات خمتلفة ألمة واحدة )أي عن مواطنني(.نظرهتا الكونية لإلنسان باعتباره كائن -أ
 كوهنا مل ترتتب عن حروب وصراعات؛ بل هي نتيجة عقد بني مجاعات متساكنة ومتساملة ابتداء.  -ب

صد العليا للشريعة والقيم الكربى للدين؛ فكل بند منها إما رمحة إن هذه الوثيقة ال ختالف نصا شرعيا وليست منسوخة؛ ألن مضامينها جتسيد للمقا -16
 أو حكمة أو عدل أو مصلحة للجميع.

ور عادل إن السياق احلضاري املعاصر يرشح " وثيقة املدينة" لتقدم للمسلمني األساس املرجعي املبدئي للمواطنة؛ إهنا صيغة مواطنة تعاقدية ودست -13
 إىل أمة واحدة.  -برغم اختالفهم-ولغة، متضامن، يتمتع أفراده بنفس احلقوق، ويتحملون نفس الواجبات، وينتمون  جملتمع تعددي أعراقا وديانة

 إن مرجعية هذه الوثيقة لعصرنا وزماننا ال تعين أن أنظمة أخرى كانت غري عادلة يف سياقاهتا الزمنية. -14
واطنة التعاقدية كحرية التدين وحرية التنقل والتملك ومبدأ التكافل العام ومبدأ الدفاع املشرتك، إن "صحيفة املدينة" تضمنت بنودها كثريا من مبادئ امل -15

...وأن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني؛ لليهود دينهم وللمسلمني دينهم مواليهم وأنفسهم إال من ظلم أو أمث؛ فإنه ال   ومبدأ العدالة واملساواة أمام القانون )
 نفسه وأهل بيته...(، )وأن على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم يوتغ ]يهلك[ إال

 (.وأنه ال يأمث أمرؤ حبليفه، وأن النصر للمظلوم.النصح والنصيحة والرب دون اإلمث
ية يف البلدان ذات األغلبية املسلمة، وينسجم معها ميثاق األمم املتحدة ولواحقه  إن مقاصد "صحيفة املدينة" هي إطار مناسب للدساتري الوطن -12

 كإعالن حقوق اإلنسان مع مراعاة النظام العام.
 ثالثا: يف تصحيح املفاهيموبيان األسس املنهجية للموقف الشرعي من حقوق األقليات

موعة من األسس املنهجية اليت يسبب جهلها أو جتاهلها اخللط وااللتباس وتشويه مرده إىل جم -كما يف غريه-إن املوقف الشرعي من هذا املوضوع  -17
 احلقائق؛ ومنها:

اجلزئية اعتبار كليات الشريعة كاحلكمة والرمحة والعدل واملصلحة، وحتكيم النظر الكلي الذي يربط النصوص الشرعية بعضها ببعض وال يغفل النصوص  -أ
 اليت يتشكل الكلي من جمموعها.



                                     الدورة التاسعة للهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان ملنظمة التعاون اإلسالمي                                

 

 

 

67 

 

 

 

 

وتغاير من أجل اعتبار اجلهات املخولة باالجتهاد للسياق الذي نزلت فيه األحكام الشرعية اجلزئية، وللسياقات املعاصرة، ومالحظة ما بينهما من متاثل  -ب
 تكييف تنزيل األحكام، ووضع كل منها يف موضعه الالئق به، حبيث ال تنقلب املفاهيم إىل ضدها، وال ختتل مقاصدها.

ك أصل الرتباط بني خطاب التكليف وخطاب الوضع: أي النظر إىل األحكام التكليفية موصولة بالبيئة املادية واإلنسانية ملمارسة التكاليف. ولذلاعتبار ا-ج
 فقهاء اإلسالم قاعدة " ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان".

 ألنه ما من أمر وال هني يف الشريعة إال وهو قاصد إىل جلب مصلحة أو درء مفسدة.اعتبار االرتباط بني األوامر والنواهي ومنظومة املصاحل واملفاسد:  -د
ذي مسته البارزة إن من االجتهادات الفقهية يف العالقة مع األقليات الدينية ما كان متأثرا مبمارسات تارخيية يف سياق واقع خمتلف عن الواقع الراهن ال -18

 غلبة ثقافة الصراعات واحلروب.
التعاون على   ا " كلما تأملنا خمتلف األزمات اليت هتدد اإلنسانية ازددنا اقتناعا بضرورة التعاون بني مجيع أهل األديان وحتميته واستعجاليته. وهوإنن -19

ى صعيد كل بلد. غري أن كلمة سواء قائمة ال على جمرد التسامح واالحرتام بل على االلتزام باحلقوق واحلريات اليت ال بد أن يكفلها القانون ويضبطها عل
صب األمر ال يكفي فيه جمرد التنصيص على قواعد التعامل؛ بل يقتضي قبل كل شيء التحلي بالسلوك احلضاري الذي يقصي كل أنواع اإلكراه والتع

 واالستعالء"
 :وبناء على ما سبق؛ فإن املؤمترين يدعون

الذي يستوعب خمتلف االنتمـاءات، بالفهم الصحيح والتقومي السليم للموروث الفقهي  علماء ومفكري املسلمني أن ينظروا لتأصيل مبدأ املواطنة -أ
 واملمارسات التارخيية وباستيعاب املتغريات اليت حدثت يف العامل.

ومة اليت تولد التطرف املؤسسات العلمية واملرجعيات الدينية إىل القيام مبراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية للتصدي ألخالل الثقافة املأز  -ب
 والعدوانية، وتغذي احلروب والفَت، ومتزق وحدة اجملتمعات.

فة إىل توطيد أواصر الساسة وصناع القرار إىل اختاذ التدابري السياسية والقانونية الالزمة لتحقيق املواطنة التعاقدية، وإىل دعم الصيغ واملبادرات اهلاد  -ج
 ينية يف الديار اإلسالمية.التفاهم والتعايش بني الطوائف الد

قوقها، وهتييئ املثقفني واملبدعني وهيآت اجملتمع املدين إىل تأسيس تيار جمتمعي عريض إلنصاف األقليات الدينية يف اجملتمعات املسلمة ونشر الوعي حب -د
 الرتبة الفكرية والثقافية والرتبوية واإلعالمية احلاضنة هلذا التيار.

ينية اليت جيمعها نسيج وطين واحد إىل معاجلة صدمات الذاكرة الناشئة من الرتكيز على وقائع انتقائية متبادلة، ونسيان قرون من خمتلف الطوائف الد -هـ
 العيش املشرتك على أرض واحدة، وإىل إعادة بناء املاضي بإحياء تراث العيش املشرتك، ومد جسور الثقة بعيدا عن اجلور واإلقصاء والعنف.

 تلف امللل والديانات والطوائف إىل التصدي لكافة أشكال ازدراء األديان وإهانة املقدسات وكل خطابات التحريض على الكراهية والعنصرية.ممثلي خم -و
 وختاما يؤكد املؤمترون:

 " ال جيوز توظيف الدين يف تربير أي نيل من حقوق األقليات الدينية يف البلدان اإلسالمية"
 تتم الصاحلات واحلمد هلل الذي بنعمته
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