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اللحظة  يف  املكرمة(  مكة  )وثيقة  جاءت  لقد 

التاريخية املنا�سبة التي َتـَتـَزاَيـُد فيها احلاجة 

الأحكام  �سياغة  يف  التجديد  اإىل  وت�ستـدُّ 

والقيم  الإن�سانية،  واملبادئ  ال�سرعية، 

الأخالقية التي جاء بها الإ�سالم، وفق اأحدث 

الدولية  للمواثيق  القانونية  املعاجلة  طرق 

البعد  ذات  القانونية  لالأنظمة  توؤ�ّس�س  التي 

اأمام  الطريق  معامل  تنري  التي  الإن�ساين، 

العاملي،  ال�سالم  بناء  نحو  الدويل  املجتمع 

قيم  من  اأ�سا�ٍس  على  الإن�سان  حقوق  و�سون 

وامل�ساواة. والإن�ساف  العدالة 

الدعائَم  املكرمة(  مكة  )وثيقة  اأر�ست  لقد 

اأ�سا�سها  على  يقوم  التي  املبادئ  من  ملنظومة 

النظاُم العامليُّ اجلديد الذي تتطلع الإن�سانية 

للعالقات  الرا�سخة  القاعدة  يكون  اأن  اإىل 

من  والقادمة،  احلالية  املرحلتني  يف  الدولية 

ل  الذي  ال�سراع  عوامل  على  الق�ساء  اأجل 

واحل�سارات  الثقافات  بني  فح�سب  يحتدم 

خطره  َيـَتـَفـاَقـُم  بل  الأديان،  اأتباع  وبني 

تتبعها  التي  ال�سيا�سات  بني  تاأثريه  وَيـَتـَعـاَظـُم 

املجموعة الدولية، يف خمالفة �سريحة مليثاق 

لالإعالن  �سارخ  انتهاك  ويف  املتحدة،  الأمم 

عليه  �سادقت  الذي  الإن�سان  حلقوق  العاملي 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف عام 1948.

وال�سرعية  الإن�سانية  باأبعادها  الوثيقة،  فهذه 

للمواثيق  عالية  قيمٍة  ذاُت  اإ�سافٌة  والقانونية، 

الدويل  للقانون  واإغناٌء  ال�سلة،  ذات  الدولية 

اأ�سا�س  الإن�ساين، فهي ولئـن كانت انبنت على 

)وثيقة املدينة املنورة(، اإل اأنها اأ�سافت اأبعادًا 

من  التي  املبادئ  اإىل  الدللة،  عميقة  قانونية 

ميهد  اأن  لها،  وال�سليم  الواعي  التطبيق  �ساأن 

الإن�سانية  انتظام احلياة  اإىل  ال�سبيل 

وفق وتيـرة مطردة تف�سي اإىل ال�سالم 

را�سخة،  اأ�س�س  على  والقائم  العادل 

ال�سلمي،  احل�ساري  التعاي�س  ظل  يف 

والأخوة الإن�سانية، والتعاون الدويل ملا 

فيه امل�سلحة اجلماعية املوؤكدة، التي 

تعود باملنافع العميمة على املجتمعات 

ا�ستثناء. وبدون  كافة،  الإن�سانية 

على  وبناء  النظري،  الأ�سا�س  هذا  وعلى 

القانونية،  واملبادئ  ال�سرعية  القواعد  هذه 

تكت�سب )وثيقة مكة املكرمة( الأهمية البالغة، 

الأزمة  من  للخروج  طريق  خريطة  باعتبارها 

احل�سارية التي تعي�سها الإن�سانية، خالل هذه 

الفرتة احلرجة من تاريخ العامل، وللولوج اإىل 

فيها  ت�سود  التي  واملطمئنة  امل�ستقرة  املرحلة 

القيم الإن�سانية وتهيمن على ال�سيا�سة الدولية 

التي تفتقر، ويف كثري من عنا�سرها ومقوماتها، 

باحلياة  ترتقي  التي  الإن�سانية  الروح  اإىل 

تقديم

ولكنها  فح�سب...،  دينية  وثيقة  لي�ست 

وثيقة مدنية، قانونية، حقوقية، واإن�سانية، 

تهدف اإىل اإيجاد الو�سائل العملية لإقرار 

التفاهم  ولتعزيز  الب�سر،  بني  الوئام 

وللحوار  وللتعاي�س 
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الطماأنينة  مقامات  اإىل  الكوكب،  هذا  على 

الروحية، وال�سكينة القلبية، والر�سا النف�سي، 

بني  يجمع  الذي  الفطري  الإخاء  ظل  يف 

العامل،  دول  بني  املتبادل  والحرتام  الب�سر، 

واحلوار الهادف بني الثقافات واحل�سارات، 

والتعاي�س العميق والوئام ال�سايف بني الأمم 

وال�سعوب.

فهذه  لي�ست وثيقة دينية فح�سب، باملفهوم 

املتداول والقا�سر الذي ل يعرب عن حقيقة 

مدنية،  وثيقة  ولكنها  احلنيف،  الدين 

اإىل  تهدف  واإن�سانية،  حقوقية،  قانونية، 

بني  الوئام  لإقرار  العملية  الو�سائل  اإيجاد 

الب�سر، ولتعزيز التفاهم وللتعاي�س وللحوار، 

ال�سر  نوازع  على  الق�ساء  من  وللتمكني 

الب�سائر،  يطم�س  الذي  ال�سالل  ونوازغ 

ولجتثاث  الهالك،  موارد  الإن�ساَن  ويورُد 

والتمييز  والعن�سرية  الكراهية  جذور 

وملكافحة  والثقايف،  والديني  العرقي 

والإرهاب  والطائفية  والتع�سب  التطرف 

بطن. وما  منها  ظهر  ما  اأ�سكاله،  بكل 

مكة  )وثيقة  اإن  فيه،  مراء  ل  الذي  واحلق 

الإجنازات  من  كانت  واإن  هي  املكرمة(، 

العامل  لرابطة  املعتربة  والثقافية  الفكرية 

وجوهرها  عمقها  يف  اأنها  اإل  الإ�سالمي، 

املكـارم  من  َمـْكــَرَمـٌة  جميعًا،  ودللتها 

ال�سريفيـن  احلرمني  خادم  ل�سيدي  املثـلى 

�سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 

من  م�ستمدٌة  لأنها  ووفقه،  اهلل  حفظه 

من  ومقتب�سٌة  الإن�سانية،  احل�سارية  روؤيته 

للمملكة  احلكيمة  قيادته  اآثار 

جعلت  التي  ال�سعودية،  العربية 

منارًة  الأمني،  البلد  هذا  من 

وللتجديد  احل�ساري،  لالنبعاث 

يف  املدين  وللتحديث  الإن�ساين، 

جمالت احلياة كافة، للمواطن، 

ال�سعودي  وللمجتمع  وللمقيم، 

عام. بوجه 

فالق�سايا التي تناولتها الوثيقة من املنظور 

الدينية  املفاهيم  منطلق  ومن  الإ�سالمي، 

التي  الق�سايا  اأهّم  من  هي  ال�سحيحة، 

وال�سعوب  احلكومات  باهتمامات  ت�ستاأثـر 

على  ثقيلة  اأعباًء  ت�سكل  لأنها  ال�سواء،  على 

وعـدُم  َتـَفـاُقـُمـها  وميثـل  اجلميع،  كاهل 

جّمـة  خماطَر  ال�سليمة،  بالطرق  معاجلتها 

تهـّدد ا�ستقرار املجتمعات الب�سرية، وحتول 

الدوليني،  وال�سلم  الأمن  ا�ستتباب  دون 

م�سكالت  من  تعانيه  مما  الب�سرية  لإنقاذ 

من  وتكابده  َتـَتـَفـاَقـُم،  اآثارها  تزال  ل 

تداعياتها  َتـَتـَعـاَظـُم  برحت  ما  اأزمات 

واملخاطر  عنها  الناجتة  الأعباء  وَتـَتـَزاَيـُد 

الوثيقة  هذه  تغادر  فلم  عليها.  املرتتبة 

العاملي،  العام  الراأي  ت�سغل  خطرية  ق�سية 

فالق�سايا التي تناولتها الوثيقة من املنظور 

الإ�سالمي، ومن منطلق املفاهيم الدينية 

التي  الق�سايا  اأهّم  من  هي  ال�سحيحة، 

ت�ستاأثـر باهتمامات احلكومات وال�سعوب 

على ال�سواء
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الدكتور سالم بن محمد المالك

املدير العام للمنظمة الإ�سالمية

للرتبية والعلوم والثقافة ـ اإي�سي�سكو ـ

اإل وعاجلتها، اإلَّ واأتت باحللول لها يف اإطار 

ال�ستنارة  بني  اجلامعة  ال�سمولية  الروؤية 

وبني  ال�سمحة،  الإ�سالمية  بالتعاليم 

للقوانني  احلديثة  ال�سيغة  من  ال�ستفادة 

والكوابح  الأخالقية  ال�سوابط  ذات  الدولية 

ن�سانية. الإ

عاجلـت  جميعـًا،  املنطلقـات  هـذه  من 

والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة 

التي  الوثيقة  هذه  م�سامنَي  -اإي�سي�سكو- 

والتحليل،  بالدر�س  ـاها،  تتبنَّ اأنها  ي�سرفها 

عرو�س  �سكل  يف  وال�ستنتاج،  وبال�ستنباط 

جمملها  يف  هي  بالق�سد،  وافية  مركزة 

نظرات حتليلية، وتاأمالت فكرية، ومراجعات 

وا�ستنتاجات  قانونية،  ومعاجلات  حقوقية، 

اآراء  على  جمموعها  يف  تنطوي  �سائبة، 

ذات  وخال�سات  بناءة،  واأفكار  �سديدة، 

بالغة. قيمة  على  وتنطوي  عـاٍل   اعتبار 

والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة  وي�سعد 

والثقافة، اأن تن�سر هذا الكتاب التوثيقي الذي 

والكلمات،  والعرو�س  الدرا�سات  هذه  ي�سّم 

تنوير  يف  منها  وم�ساهمًة  للفائدة،  تعميمًا 

الراي العام داخل العامل الإ�سالمي وخارجه، 

وثيقة  عليها  حتتوي  التي  الثـرة  بامل�سامني 

الباحثون  فيه  َيلَقـى  اأن  راجيًة  املكرمة،  مكة 

الدولية  بالق�سايا  وامل�ستغلون  والدار�سون 

ينيـر  ما  املعرفة،  و�سـداة  املثقفني  وعموم 

ال�سمائر،  ويوقظ  العقول،  ويفّتح  الأذهان، 

ويحفـز الإرادات اخلّيـرة اإىل العمل، كـلٌّ من 

واإ�ساعة  الوثيقة  هذه  ن�سر  اأجل  من  موقعه، 

وا�سع. نطاق  على  م�سامينها 

واهلل املوّفـق والهادي اإىل �سواء ال�سبيل.
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وثيقة مكة المكرمة : 
قيمٌة مضافٌة للقانون الدولي

ذ. عبد القادر الإدري�سي

خبري يف ديوان املدير العام لالإي�سي�سكو

العاملية  الأزمة  من  للمخارج  منا�سبًا  اإطارًا  ُتعدُّ 

القوانني  انتهاُك  املتفاقمة  مظاهرها  من  التي 

والأوفاق  والإعالنات  املواثيق  وخرُق  الدولية، 

ال�سلة ذات  والعهود 



11 10

امل�ستقرة  الدولية  القوانني  مبادئ  تعرف  مل 

منذ معاهدة �سلح وي�ستفاليا املربمة يف عام 

القواعد  اإر�ساُء  عليها  ـب  ترتَّ التي   ،1648

مل  املعا�سرة،  الدولية  للعالقات  ـ�سة  املوؤ�سِّ

املفاهيم  يف  وموؤثـرًا  عميقـًا  تطورًا  تعرف 

على  والتوّجهات،  الروؤى  ويف  والدللت، 

النحو الذي جاءت به )وثيقة مكة املكرمة( 

العلمي  الإ�سالمي  املوؤمتر  عن  ال�سادرة 

الدويل الذي نظمته رابطة العامل الإ�سالمي 

يف الع�سر الأواخر من �سهر رم�سان املا�سي، 

احلرام. اهلل  بيت  بجوار 

لقد انتك�ست مبادئ حقوق الإن�سان، وَتـَراَجـَع 

حتى  الدويل،  القانون  قواعد  اإىل  الحتكام 

عام  يف  املتحدة  الأمم  منظمة  اإن�ساء  بعد 

الثانية  العاملية  احلرب  اأعقاب  يف   ،1945

على  للتوافـق  املنا�سبة  الظروَف  خلقت  التي 

تاأ�سي�س قواعد جديدة للعالقات الدولية على 

اأ�سا�س ميثاق املنظمة، الذي عرف انتهاكات 

كثرية من بع�س القوى العظمى، التي ت�سعى 

على  وتعمل  الدولية،  ال�سيا�سة  على  للهيمنة 

توجيهها الوجهَة التي ت�سمن لها م�ساحلها 

يف  حتيـد  التي  اأهدافها  وحتقـق  احليوية، 

والنزاهة،  النبل  جادة  عن  كثرية،  اأحايني 

الإن�سان،  حقوق  مبادئ  عن  غالبًا  وتنحرف 

لها. �سعارًا  وترفعها  بها  تتبـّجـح  كانت  واإن 

فاإذا نظرنا اإىل هذه الوثيقة من زاوية العلوم 

منظور  خالل  من  وتاأملناها  ال�سيا�سية، 

العالقات الدولية، وفقًا للمفاهيم الأكادميية 

نطمئن  املتخ�س�سة،  الكليات  يف  املعتمدة 

هذه  م�سامني  اأن  اإىل  الكامل  الطمئنان 

التي  احلالية  الظروف  ومبراعاة  الوثيقة، 

ميـّر بها العامل، ُتعدُّ اإطارًا منا�سبًا للمخارج 

مظاهرها  من  التي  العاملية  الأزمة  من 

وخرُق  الدولية،  القوانني  انتهاُك  املتفاقمة 

والعهود  والأوفاق  والإعالنات  املواثيق 

والتكرّب  الغطر�سة  وممار�سُة  ال�سلة،  ذات 

بالقوة  الزائد  والعتداد  والتعنت  والعناد 

مراعاة  دون  الفائ�سة،  واملوارد  والقدرة 

التفريط  يجوز  ل  التي  الإن�سانية  للم�سالح 

باأية حال  اأو جتاوزها  بها،  الإ�سرار  اأو  فيها 

من الأحوال، وحتت اأي ظرف من الظروف 

الطارئة. اأو  ال�سائدة 

باأنها  ُتـو�سف  اأن  التي ت�ستحق  الوثيقة،  هذه 

تاريخية باملقايي�س العاملية املعتمدة، ت�سعنا 

النظر  وجهة  من  لالنتباه  مثيـر  تطور  باإزاء 

على  املطروحة  احللول  �سياق  يف  القانونية، 

التهديدات  مع  للتعامل  امل�ستويات،  �ستى 

التطرف  ظواهر  تفاح�س  عن  الناجتة 

الإرهاب  وملكافحة  والطائفية،  والتع�سب 

الكراهية  ملوجات  والت�سّدي  اأ�سكاله،  بكل 

والديني  العرقي  والتمييز  والعن�سرية 

الوثيقة  تناولتها  التي  فالق�سايا  والثقايف. 

يف  لأنها  بالغة،  اأهمية  ذات  ق�سايا  هي 

تعاين  اإن�سانية  جمموعها ويف عمقها، ق�سايا 

الب�سرية جمعاء من م�ساعفات اآثارها، ومتثـل امل�ساكل 

املقنعة  بالأ�ساليب  معاجلتها  عدم  على  املرتتبة 

لل�سالم  تهديدات  املجدية،  وبالو�سائل 

العاملي. وللوئام  الدويل،  ولالأمن  الإن�ساين، 

من  �سرعيتها  الوثيقة  هذه  وتكت�سب 

اأنها  اأولهما  اثنني؛  رئي�َسـْيـن  م�سدرين 
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عقـد  دويل  اإ�سالمي  موؤمتر  عن  �سدرت 

علماء  فيه  �سارك  احلرام،  اهلل  بيت  بجوار 

ومفتوها  وفقهاوؤها  الإ�سالمية  الأمة 

ومفكروها واأكادمييوها وذوو الراأي واملعرفة 

ي�سكلون  وهوؤلء  والدراية،  والغرية  واخلربة 

والفكر  العلم  اأقطاب  من  املختارة  ال�سفوة 

والب�سر بحقائق الأمور، واملعرفة مب�سكالت 

ت�ستاأثر  التي  بالق�سايا  والإحاطة  الع�سر، 

انبثقت  اأنها  وثانيهما  العامل،  باهتمامات 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  روؤية  من 

الذي  اهلل،  حفظه  �سعود،  اآل  العزيز  عبد 

العرب  حكيم  باأنه  وحقيق،  بحق  يو�سف 

املوؤمتن  والقائد  الع�سر،  هذا  يف  وامل�سلمني 

لدى  وديعة  هي  التي  املقد�سة  البقاع  على 

العن�سرين  وكال  ال�سعودية.  العربية  اململكة 

العامة  التوّجهات  على  القوي  التاأثري  يوؤثر 

اإن�سانيـًا  ميثاقـًا  ُتـعـّد  التي  الوثيقة  لهذه 

يوؤ�ّسـ�س لنظام عاملي جديد يقوم على قواعد 

والحرتام  وامل�ساواة  والإن�ساف  العدالة 

هو  عامل  الإن�سان،  حقوق  ومبادئ  املتبادل 

اأمـُل الإن�سانية اليوم، ومطمح القلوب املوؤمنة 

بقيم احلق ومببادئ العدل والعدالة وال�سالم 

الإن�سانية. والأخوة  الب�سر  بني  وامل�ساواة 

ع ومتعّمق، وعلى مدى  لقد در�سُت ب�سكل مو�سَّ

والإعالنات  والأوفاق  املواثيَق  عقود،  اأربعة 

املتحدة،  الأمم  ميثاق  من  الدولية،  والعهود 

ومن  الإن�سان،  حلقوق  العاملي  الإعالن  اإىل 

باحلقوق  اخلا�سني  الدوليني  العهدين 

واملدنية  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية 

الأوروبي،  الحتاد  ميثاق  اإىل  وال�سيا�سية، 

العدل  حمكمة  وقرارات  اليون�سكو،  وميثاق 

الدولية وغريها، فلم اأ�سعر بالرتياح القلبي 

حني  بهما  �سعرت  كما  العقلي  والطمئنان 

مكة  )وثيقة  وتــاأنٍّ  ـر  وتب�سّ بـتـمعـٍن  قراأت 

املواثيق  هذه  وبني  بينها  فقارنت  املكرمة(، 

�سديدة  اإ�سافة  اأمام  لأجدين  جميعًا، 

ال�سرف،  القانوين  باملقيا�س  هي،  الأهمية، 

باأن  جديرة  الدويل،  للقانون  م�ساف  قيمٌة 

تعمم وتطبق  وي�ستاأن�س بها يف �سـّن القوانني، 

والبناء عليها يف البحث عن حلول للم�سكالت 

الأزمات  من  املخارج  اإيجاد  ويف  الدولية، 

الإن�سانية يف مناطق �ستى من  التي حتا�سر 

العامل، خ�سو�سًا يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

اأفريقيا. و�سمال 

من  اإنها  نقول  اأن  ميكن  التي  الوثيقة،  فهذه 

يف  النادرة  والتاأ�سي�سية  التاأ�سيلية  الوثائق 

هذا الع�سر، ت�سعى لتحقيق �سالح الب�سرية، 

املحبة  ج�سور  وبناء  النبيلة،  القيم  وتعزيز 

ملمار�سات  والت�سّدي  الإن�ساين،  والوئام 

حقوق  واغت�ساب  والحتالل  والعدوان  الظلم 

ال�سعوب وال�سدام احل�ساري وال�سراع الثقايف 

والحتدام الطائفي ومكافحة الكراهية بجميع 

مفاهيم  الوثيقة  هذه  ابتكرت  لقد  اأنواعها. 

جديدة �ساغتها يف عبارات ذات دللة عميقة، 

من مثل )ال�سراكة احل�سارية(، و)امل�سرتكات 

الإن�ساين(،  املجتمع  و)مكونات  اجلامعة(، 

و)الختالف بني الأمم يف معتقداتها وطبائعها 

وطرائق تفكريها قـدر اإلهي(، و)التاآزر لوقف 

تدميـر الإن�سان والعمران(، و)القيم العادلة ل 

تقبل التجزئة(، و)معادلة العي�س امل�سرتك(، 



13 12

و)املواطنة ال�ساملة(، و)ال�ستحقاق املتبادل(، 

و)اإ�سالح اخللل احل�ساري الذي يـعـدُّ الإرهاُب 

فرعـًا منه(، و)اأ�سل الأديان واحد و�سرائعها 

م�سببات  و)جتفيف  متعددة(،  ومناهجها 

ال�سراع الديني والإثني(، و)العرتاف الفاعل 

الإيجابي(،  الوطني  و)الندماج  بالآخر(، 

و)�سالل منهجي(، و)مراعاة الوجدان العام 

و�سكينته املجتمعية(، و)الإ�سالموفوبيا وليدة 

و)التنّوع  الإ�سالم(،  بحقيقة  املعرفة  عدم 

الوطني(، و)احلقوق العادلة(. فهذه جميُعـها 

مثياًل  لها  جند  ل  مبتكرة  تاأ�سيلية  مفاهيم 

يف م�سادر القانون الدويل، بهذه ال�سياغات 

باأخرى  اأو  واملتقنة،  واملُـْحَكـَمـة   املدققة 

قريبة  منها.

تلك هي الإ�سافات املثقلة باحلمولة الفكرية 

مكة  وثيقة  بها  جاءت  التي  والقانونية، 

الإن�سان  حقوق  منظومة  لُتـغني  املكرمة، 

واملدنية  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية 

جديدًا  حقوقيًا  عهدًا  وتوؤ�ّسـ�س  وال�سيا�سية، 

عن  الدويل  القانون  فقهاء  جهوُد  ق�سرت 

اإر�ساء قواعده، يف هذه املرحلة احلرجة التي 

موجات  اُعـِد  َتـ�سَ ظل  يف  العامل،  بها  ميـّر 

الأديان،  وازدراء  والعن�سرية  الكراهية 

والنزوات  العن�سرية،  النزعات  وتاأجيج 

الطائفية، والنتهاكات املتوا�سلة، واملمنهجة 

اأي�سًا، للقوانني الدولية ب�ستى الطرق امللتوية 

واملعبدة يف اآن واحد. وهو الأمر الذي اأ�سفى 

بح�سب  بالغًة،  اأهميًة  الوثيقة  هذه  على 

وباملعايري  والفقهية،  العلمية  املقايي�س 

ُر  ـدَّ َتــَتـ�سَ جعلها  مما  والقانونية،  الفكرية 

املواثيق الدولية، اإذا ما اأردنا اأن نحكم عليها 

حيث  ون�سعها  حم�س،  قانوين  منظور  من 

وقيمتها  ثـقـلها  مبثـل  وثيقٌة  تو�سع  اأن  يجب 

ومنزلتها، بني الن�سو�س القانونية والفكرية 

املعا�سرة. التاأ�سيلية 

امل�سافة  القيمة  مفهوم  اأن  اعتربنا  ما  واإذا 

فاإن  القت�سادية احلديثة،  املفاهيم  من  هو 

وثيقة  على  امل�سافة(  )القيمة  �سفة  اإطالق 

مكة املكرمة، ل يجانب احلقيقة ول يخالف 

طبائع الأمور؛ لأنها وثيقة تاأ�سي�سية تاأ�سيلية 

باأن  حـقـيـق  عاملي،  قانوين  لنظام  رائدة 

ترفرف  جديد  لع�سر  انطالق  قاعدَة  يكون 

اخليـُر  فيه  ويعـّم  ال�سالم،  رايات  �سمائه  يف 

جمعاء. الإن�سانية 

امل�سافة  القيمة  هي  احلق،  واأّيـم  وتلكم، 

للقانون الدويل التي جاءت بها هذه الوثيقة 

التاريخية.
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وثيقة مكة المكرمة : 
رؤية جديدة من الهدي اإلسالمي 

في القرن الخامس عشر للهجرة/ الحادي والعشرين للميالد

ة اأن الوثيقة تطرح عدة ق�سايا  من عنا�سر اجِلدَّ

راهنة...، تقرر جمموعة من املبادئ الكربى 

د. عبد الإله ابن عرفة

امل�ست�سار الثقايف للمدير العام لالإي�سي�سكو
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اأ�سدرتها  التي  املكرمة«  مكة  »وثيقة  تنق�سم 

رابطة العامل الإ�سالمي اإىل ق�سمني، يت�سمن 

الق�سم  ويت�سمن  »الديباجة«،  الأول  الق�سم 

»املواد«.  الثاين 

أوالً : الديباجة
ففي الق�سم الأول تتحدث الوثيقة عن اأربعة 

والزمان،  املكان  �سرف  اأولها  حمددات: 

الع�سر  والزمان  املكرمة،  مكة  فاملكان 

الأواخر من رم�سان املبارك 1440 للهجرة.

»وثيقة  بتعريف  فيتعلق  الثاين  املحدد  اأما 

مكة املكرمة« باأنها هدي اإ�سالمي ي�ستمد من 

املنورة«. املدينة  »�سحيفة 

عن  امل�سوؤولة  اجلهة  يبنيِّ  املحددات  وثالث 

الإ�سالمية.  الأمة  علماء  كبار  وهي  الوثيقة 

اأما املحدد الرابع والأخري، فيتعلق باأهداف 

اأول،  هي:  اأربعة،  يف  ويح�سرها  الوثيقة 

يرغبون  وهم  العامل،  من  جزء  امل�سلمون 

احل�سارية.  مكوناته  كافة  مع  التوا�سل  يف 

ا اإىل تعزيز القيم  ثانًيا، تهدف الوثيقة اأي�سً

الإن�سانية. ثالًثا، كما تهدف اإىل بناء ج�سور 

واأخرًيا،  رابًعا  الإن�ساين.  والوئام  املحبة 

ا اإىل الت�سدي ملمار�سات  تهدف الوثيقة اأي�سً

و�سلبيات  احل�ساري  وال�سدام  الظلم 

الكراهية.

ثانيًا : المواد 
تن�س الوثيقة يف الق�سم الثاين على جمموعة 

مادة،  من    وتتكون  واملبادئ،  الأ�س�س  من 

تتوزع هذه املواد بني مبادئ عامة، وحماذير، 

وجمالت عمل، واآليات عمل، وق�سايا، ومادة 

اأخرية حتدد جهة امل�سوؤولية والخت�سا�س يف 

موؤ�س�سة  يف  ح�سرّيًا  لالأمة  الديني  ال�ساأن 

العلماء. كما اأنها توؤكد على العمق الإ�سالمي 

كاأحد مكامن القوة. 

وتندرج هذه الوثيقة يف اإطار �سياق املبادئ 

حددتها  التي  امل�سرتك  للعي�س  الكربى 

تنطلق  والتي  املنورة«،  املدينة  »�سحيفة 

وال�سوابط  القواعد  من  جمموعة  من 

املكرمة«  مكة  »وثيقة  ن�س  يف  املبثوثة 

للم�سلمني،  الت�سريعي  امل�سدر  وحدة  حول 

ن�سو�سه،  بني  تعار�س  وجود  وعدم 

وما  جزئي  هو  ما  بني  املوازنة  واأهمية 

وربط  بال�سياقات،  والهتمام  كلي،  هو 

امل�سالح  مبنظومة  والنواهي  الأوامر 

والواقع  التطور   ومراعاة  واملفا�سد، 

وا�ستح�سار  املاآلت،  يف  والنظر  الإن�ساين، 

والُو�سع  الرحمة  وقيم  الإن�ساين  البعد 

لالختالف. وال�ستيعاب 

تطرح  الوثيقة  اأن  ة  اجِلدَّ عنا�سر  من 

احلقوق  مب�ساألة  تتعلق  راهنة  ق�سايا  عدة 

ال�ساملة،  واملواطنة  الفردية،  واحلريات 

مبا  الوظائف  خمتلف  يف  املراأة  ومتكني 

للدولة  والولء  الدينية،  الوظائف  فيها 

الوطنية، وتعزيز هوية ال�سباب امل�سلم وفق 

الظرفية  مراعاة  واأهمية  خم�س،  مرتكزات 

ت�سدير  ومنع  الفتوى  يف  والزمانية  املكانية 

مبداأ  احرتام  اأهمية  على  تاأكيًدا  الفتاوي 

العامة.  و�سوؤونها  قوانينها  يف  الدول  �سيادة 

كما متيز الوثيقة بني الدين يف �سموه وثباته، 
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وحمدوديتها.  تغريها  يف  التدين  اأنواع  وبني 

حماية  يف  الإن�سان  م�ستقبل  تهم  وق�سايا 

لالجتماع  اأ�سا�سية  كنواة  والأ�سرة  البيئة 

التداول  يف  جديدة  ق�سايا  وهي  الإن�ساين. 

تكتفي  ول  الإن�ساين.  والتفاعل  الإ�سالمي 

ت�سيف  بل  الأديان،  اأهل  مبخاطبة  الوثيقة 

اإليهم اأي�سًا اأ�سحاب املذاهب الفل�سفية مما 

قاعدة  دائرة احلوار مع اجلميع على  يو�سع 

واملحبة.  التعاون 

املبادئ  من  جمموعة  الوثيقة  تقرر 

على  الأوىل  املادة  تن�س  حيث  الكربى 

لقوله  م�سداًقا  امل�سرتكة  الآدمية  مبداأ 

خلقناكم  اإنا  النا�س  اأيها  يا   }  : تعاىل 

وقبائل  �سعوبا  وجعلناكم  واأثنى  ذكر  من 

، اأتقاكم  اهلل  عند  اأكرمكم  اإن   لتعارفوا 

وال�سالم  ال�سالة  عليه  الر�سول  �سرية  ويف 

املنورة«،  املدينة  »�سحيفة  بينتها  كما 

الرا�سدين  اخللفاء  �سرية  يف  ا  واأي�سً

اهلل  كّرم  -علي  الإمام  كو�سية  بعده  من 

اأو�ساه  حيث  م�سر  اإىل  لعامله  وجهه- 

»النا�س   : قال  حني  املبداأ  نف�س  بتقرير 

اأو نظري لك  اأخ لك يف الدين،  اإما  �سنفان 

املبداأ  هذا  تقرير  عن  وينتج  اخللق«.  يف 

ال�سامل مبداأ ثان تن�س عليه املادة الثانية 

والعن�سرية  ال�ستعالء  رف�س  يف  يتجلى 

وم�سرتكون  اخللق  مت�ساوون يف  النا�س  لأن 

هذا  على  ر  التَّ�َسوُّ يجوز  فال  الإن�سانية،  يف 

عن�سرية.  لعتبارات  املبداأ 

ل  الب�سر  بني  بني  امل�ساواة  هذه  اإن  ثم 

الذي  بالتنوع  تغتني  بل  اأحًدا  ت�ستثني 

تن�س  كما  اإلهي  وُحْكم  اإن�ساين  قَدر  هو 

التنوع  كان  واإذا  الثالثة.  املادة  ذلك  على 

ُتعا�س.  بل  ُتنازع  ل  الأقدار  فاإن  قَدرا، 

لالإن�سان  يد  ل  �سنف  �سنفان،  والتنوع 

وظروفها  احلياة  من  يكت�سب  و�سنف  فيه، 

النا�س.  يعي�سها  التي  واملكانية  الزمانية 

تن�س  اآخر  مبداأ  التنوع  تقرير  عن  وينتج 

التعاون  ي�ستدعي  الرابعة،  املادة  عليه 

احل�سارية. وال�سراكة 

املجال  يف  وجتلياته  التنوع  مظاهر  ومن 

الديني هو اأنه اإذا كان اأ�سل الإميان واحدًا، 

فاإن ال�سرائع واملناهج احلياتية متعددة كما 

اخلام�سة. املادة  ذلك  على  تن�س 

ولأن جتليات هذا الإميان متعددة، فاإن الروؤى 

قد  مما  تتعدد،  احل�سارية  والنماذج  تتنوع 

هذه  معتنقي  بني  اخلالف  ن�سوء  اإىل  يوؤدي 

الأ�سول الكربى واأتباعها، لذلك ينبغي اعتماد 

احلوار احل�ساري اآلية للتفاهم مع الآخر كما 

تن�س على ذلك املادة ال�ساد�سة.

الإمياين  والأ�سل  واحد  الدين  اإن  وحيث 

اأنواع  اأن  تقرر  ال�سابعة  املادة  فاإن  م�سرتك، 

التدين متعددة واأمناط العتقادات متنوعة، 

والتدين،  الدين  بني  التمييز  ينبغي  لهذا 

ل  حتى  بينهما  اخللط  عدم  على  واحلر�س 

اإىل  يوؤدي  قد  مما  الأول  على  الثاين  يحمل 

النحراف.  اإىل  وَيوؤُول  التاأويل  �سوء 

وجتلياته  احل�ساري  احلوار  اآليات  ومن 

الإن�سان  تدمري  لوقف  التاآزُر  وثماره 

الثامنة،  املادة  التي تن�س عليها  والعمران 
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والتاأ�سي�س لعقد حتالفات حول ق�سايا تهم 

لالإن�سانية،  العليا  امل�سالح  على  املحافظة 

الإرهاب. �سد  التحالف  ذلك  ومن 

وي�ستتبع هذا التاآزر ما تقرره املادة التا�سعة 

من �سرورة �سن الت�سريعات الالزمة �سد كل 

ثقافة  بن�سر  الإن�ساين  الإجماع  يخالف  من 

الكراهية اأو التحري�س على العنف والإرهاب 

وال�سدام.

اإىل  العا�سرة  املادة  يف  الوثيقة  تنتقل  ثم 

ال�سور  عليها  ت�سو�س  تاريخية  تاأكيد حقيقة 

النمطية عن الإ�سالم، وهي حقيقة م�ساهمة 

الإن�ساين  احل�ساري  البناء  يف  امل�سلمني 

العام، وما ميكن اأن يقدموه اليوم من حلول 

والبيئية  والجتماعية  الأخالقية  لالأزمات 

التي اأ�سبحت تهدد الإن�سانية يف ظل العوملة 

الكا�سحة.

احلادية  املادة  تقرر  ال�سياق،  هذا  ويف 

ع�سرة وحدة القيم الإن�سانية، ويف مقدمتها 

العمران،  اأ�سا�س  لأنه  العدل  حتقيق 

هذه  حول  عاملي  عام  راأي  ت�سكيل  و�سرورة 

القهر  اأنواع  كافة  ورف�س  امل�سرتكة  القيم 

وال�ستعالء.

التعاون  جمالت  حتديد  الوثيقة  وتوا�سل 

امل�سرتكة بني الإن�سانية كما تن�س على ذلك 

التعاون من  الثانية ع�سرة يف �سرورة  املادة 

البيئة. حماية  اأجل 

ع�سرة  الثالثة  املادة  يف  الوثيقة  تعود  ثم 

الذي  ال�ستعالء  رف�س  مبداأ  نتائج  لتقرير 

�سبق بيانه يف املادة الثانية باإحلاق اأطروحة 

ال�سراع احل�ساري �سمن الأ�سكال املعا�سرة 

الآخر  من  والتخويف  الكراهية  تن�سر  التي 

والُعُلوِّ  �سده  والعن�سرية  عليه  والعدوان 

بني  والتكامل  التعاون  ورف�س  الأر�س  يف 

احل�سارات.  

وينتج عن القول بال�سدام وتاأجيج ال�سراع 

خماطر  من  ع�سرة  الرابعة  املادة  تقرره  ما 

ن�سف كل مبادئ امل�سرتكات الإن�سانية ووحدة 

الكراهية  جتذير  عرب  الب�سري  امل�سري 

الواحد  الوطن  داخل  ال�سراع  وتاأجيج 

العي�س  حتقيق  بدل  املختلفة  ال�سعوب  وبني 

الداخلي  الجتماعي  والن�سجام  امل�سرتك 

واخلارجي.

ع�سرة  اخلام�سة  املادة  يف  الوثيقة  تنتقل   ثم 

بظاهرة  الكراهية  هذه  على  التمثيل  اإىل 

يعرف  ما  اأو  الإ�سالم  من  التخويف 

بالإ�سالموفوبيا، وتقرر اأن هذه الظاهرة على 

املعرفة  عدم  عن  ناجت  عر�سي  نوع  نوعني: 

بالإ�سالم وح�سارته، وميكن اإ�سالحه بزيادة 

ح�سارته؛  واإ�سهامات  الدين  بهذا  العلم 

من  النف�س  يف  ما  يعك�س  مر�سي  ثان  ونوع 

اختاللت واأدواء وكراهية، وهذا يحتاج اإىل 

اأعمق. معاجلة 

ثم تتحول الوثيقة يف املادة ال�ساد�سة ع�سرة 

التي  التحديات  من  جمموعة  حتديد  اإىل 

حتديات  وهي  جمملها،  يف  الإن�سانية  تواجه 

وبيئية  واجتماعية  اأخالقية  �سبغة  ذات 

من  التعاون  �سرورة  اإىل  وتدعو  واأ�سرية، 

م�سري  تهدد  التي  التحديات  هذه  رفع  اأجل 

جمهول. طريق  على  بها  والرمي  الإن�سانية 
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املادة  يف  التحديات  لهذه  الوثيقة  ومتثل 

احلريات  ق�سية  بطرح  ع�سرة  ال�سابعة 

ال�سخ�سية اأو الفردية التي اأ�سبحت من اأبرز 

ينبغي  اأنه  ر  وُتقرِّ عامليا،  املتداولة  املوا�سيع 

تاأطري هذه احلريات الفردية مبجموعة من 

ال�سوابط القانونية والد�ستورية والأخالقية 

القيم  تدمري  يف  تت�سبب  ل  حتى  والقيمية 

الإن�سانية امل�سرتكة واملنظومات الجتماعية 

مئات  ب�ساأنها  والتوافق  بناوؤها  تطلَّب  التي 

ال�سنني.

املبداأ  تقرير  عن  تنتج  التي  املحاذير  ومن 

ال�سابق، ما تن�س عليه املادة الثامنة ع�سرة 

للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل  برف�س 

مربرات  حتت  ب�سيادتها  امل�سا�س  وعدم 

الطبيعي  النمو  مع  تن�سجم  ل  خارجية 

وجتربتها  وثوابتها  دولة  لكل  الداخلي 

ال�سلم  حفظ  يف  مكوناتها  وتنوع  التاريخية 

الجتماعي.

تقرره  ما  امل�سرتك  التعاون  اأوجه  ومن 

ا�ستلهام  �سرورة  من  ع�سرة  التا�سعة  املادة 

ردع  يف  عامليا  الناجحة  والتجارب  النماذج 

الف�ساد وربط امل�سوؤولية باملحا�سبة، وتر�سيد 

ال�ستهالك وعدم ا�ستنزاف املقدرات وهدر 

الرثوات.

اإىل  الع�سرين  املادة  يف  الوثيقة  وتخل�س 

كل  من  امل�سلمة  املجتمعات  حت�سني  اأهمية 

اأ�سكال الخرتاق، واإناطة امل�سوؤولية يف ذلك 

وموؤ�س�سة  والتعليمية  الرتبوية  باملوؤ�س�سات 

العلماء وهيئات املجتمع املدين وكل من�سات 

املعتدل  الو�سطي  الإ�سالم  ن�سر  نحو  التاأثري 

عرب  امل�سلمة  املجتمعات  عليه  داأبت  الذي 

الطويل. تاريخها 

ثم تقرر الوثيقة يف املادة احلادية والع�سرين 

وامل�سوؤولية  التعاون  اأوجه  من  اآخر  وجًها 

امللقاة على عاتق القيادات العاملية من اأجل 

التجربة  واإجناح  امل�سرتك  العي�س  حتقيق 

وم�سريها.  اأهدافها  وحدة  يف  الإن�سانية 

يف  الوثيقة  تقرر  ال�سابق،  املبداأ  على  وبناء 

بالقوة  توجد  فكرة  والع�سرين  الثانية  املادة 

املوؤ�س�سة،  ون�سو�سهم  امل�سلمني  اأدبيات  يف 

مقابل  يف  ال�ساملة  املواطنة  ق�سية  وهي 

متطلبات  منهما  فلكل  اجلزئية،  املواطنة 

حمل  وعدم  مراعاتها،  ينبغي  و�سوابط 

خارجيا  يجوز  فما  الأخرى.  على  الواحدة 

قد ل يجوز داخليا. فاملواطنة ال�ساملة تكفل 

وهناك  واجبات.  ا  اأي�سً ُترتِّب  لكنها  حقوقا 

لكنها  الإن�ساين  الت�سامن  تتطلب  ق�سايا 

يجب اأن تبقى يف اإطار ما ت�سمح به القوانني 

ال�سماح  وعدم  والد�ساتري  والت�سريعات 

بانتهاك الإجماع الوطني يف كل دولة وبلد.

الثالثة  املادة  يف  اأخرى  مرة  الوثيقة  وتعود 

على  اعتداء  كل  جترمي  اإىل  والع�سرين 

حرية  وكفالة  العبادة  واأماكن  املقد�سات 

حرمتها.  ومراعاة  اإليها  الولوج 

اأهمية  والع�سرون  الرابعة  املادة  تقرر  ثم 

والفوارق  العامة  الختاللت  جذور  معاجلة 

خطابات  عليها  تتغذى  التي  الجتماعية 

والإرهاب  العنف  لتربير  املظلومية 
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مبعاجلة  تتعلق  اختاللت  وهي  والكراهية، 

واجلهل  واملر�س  والفقر  اجلوع  اآفات 

هذه  اإ�سالح  وتربط  العن�سري،  والتمييز 

امل�سوؤولة  واجلهات  باملوؤ�س�سات   الختاللت 

عن ذلك.

هذه  يف  واجلديدة  املهمة  املداخل  ومن 

الوثيقة ما تقرره املادة اخلام�سة والع�سرون 

يف  للمراأة  امل�سروع  التمكني  �سرورة  حول 

الوظائف  ذلك  يف  مبا  الوظائف  جميع 

وعدم  كرامتها  بحفظ  وذلك  الدينية، 

للتدخل  بذلك  التذرع  اأو  ق�سيتها  ت�سيي�س 

ونظامها  ب�سيادتها  وامل�س  الدول  �سوؤون  يف 

الت�سريعية.  ن�سو�سها  وخمالفة  الجتماعي 

املادة  يف  الوثيقة  توا�سل  لذلك،  وتبًعا 

الفئات  حتديد  والع�سرين  ال�ساد�سة 

يف  الأولوية  ذات  الأخرى  الجتماعية 

ينبغي  التي  الطفولة  مثل  والتمكني  احلماية 

وكفالتها. حقوقها  حماية 

اأخرى  اجتماعية  فئة  اإىل  الوثيقة  تنتقل  ثم 

فئة وهي  والع�سرين،  ال�سابعة  املادة   يف 

ال�سباب الذي هو طاقة املجتمعات وم�ستقبلها 

التيارات  من  لال�ستقطاب  عر�سًة  والأكرث 

املنحرفة، من خالل تعزيز مرتكزات الهوية 

والثقافة،  والوطن،  الدين،  وهي:  اخلم�س، 

واللغة، والتاريخ. فالدين هلل، والوطن للجميع، 

قيمي  انتماء  والثقافة  ح�ساري،  وعاء  واللغة 

و�سواهد.  والتاريخ معامل  مادي وغري مادي، 

وتقرتح الوثيقة �سرورة اإطالق منتدى عاملي 

ال�سباب. ل�سوؤون 

جتاوز  والع�سرون  الثامنة  املادة  تقرر  ثم 

الفاعلية  على  والرتكيز  ال�سكلية  ال�سعارات 

الق�سايا  يف  امللمو�س  الإيجابي  والأثر 

جمعاء. الإن�سانية  تهم  التي  احليوية 

وختاًما توؤكد الوثيقة يف املادة التا�سعة والع�سرين 

واإبرام  الأمة  با�سم  التحدث  ح�سرية  على 

الطريق  لتقطع  العلماء  موؤ�س�سة  يف  �سوؤونها 

والعنف  الكراهية  ومروجي  الأدعياء  كل  على 

والإرهاب، وتقرر عدم ت�سدير الفتوى واعتبار 

مناطاتها الزمانية واملكانية. فموؤ�س�سة العلماء 

ال�سعوب  م�سلحة  مراعاة  على  الأقدر  هي 

الإن�سانية  ال�سعوب  باقي  مع  والتعاون  امل�سلمة 

جمعاء. الب�سرية  ل�سالح 
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نظرات تربوية في وثيقة مكة المكرمة

فهي مذكرة تفاهم باملعنى الإن�ساين واحل�ساري 

وللب�سرية  للم�سلمني  رٌة  مذكِّ هي  اإذ  ال�سامل، 

طبًة قا

ذ. عادل بوراوي

امل�سرف على مديرية الرتبية يف الإي�سي�سكو
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امل�سطلحات  من  اأ�ستعري  اأن  يل  جاز  اإذا 

لوثيقة  وت�سميًة  و�سفًا  احلديثة  والت�سميات 

مكة املكرمة، ف�ساأ�سفها باأنها مذكرة تفاهم 

التفاهم  مبذكرة  املق�سود  ولي�س  اإن�سانية. 

ال�سيق  والربوتوكويل  التقني  املعنى  ذلك 

جهتنْي  بني  توّقع  التي  التفاهم  ملذكرات 

واأعمق  اأ�سمُل  املق�سود  واإمنا  متعاونتنْي، 

من ذلك بكثري. فهي مذكرة تفاهم باملعنى 

هي  اإذ  ال�سامل،  واحل�ساري  الإن�ساين 

باعتبار  قاطبًة  وللب�سرية  للم�سلمني  رٌة  مذكِّ

هي  التي  التذكري  مب�سوؤولية  ا�سطالِعها 

م�سوؤولية الأنبياء وورثِتهم من العلماء، لقوله 

املوؤمنني«،  تنفع  الذكرى  فاإن  »وذّكر  تعاىل: 

وهي ُتْر�سي من جديٍد ومن منظور اإ�سالمي 

للتعاي�س  متينة  اأ�س�سًا  �سامل  واإن�ساين 

والتفاهم والتعارف، م�سداقًا لقوله تعاىل : 

{ يا اأيها النا�ُس اإّنا خلقناكم ِمن ذكٍر واأنثى 

وجعلناكم �سعوبًا وقبائَل لَتعاَرفوا اإّن اأكرَمكم 

. خبري   عليٌم  اهلل  اإّن  اأتقاكم  اهلل  عند 

اإذا  الوثيقة،  مواّد  يف  املتمّعن  والقارُئ 

الفاح�س،  الرتبوّي  بعني  فيها  نظر  ما 

الأهمية  بالغة  الأبعاد الرتبوية  توؤّكد  وجدها 

الإن�ساين  والوئام  املحبة  ج�سور  بناء  يف 

وتيارات  ال�سدام  لدعوات  الت�سدي  ويف 

فف�ساًل  العن�سري.  وال�ستعالء  الكراهية 

اأّكدت  التي  الوثيقة  يف  الع�سرين  املادة  عن 

م�سوؤولية  امل�سلمة  املجتمعات  »حت�سني  اأّن 

مبناهجها  والتعليم  الرتبية  موؤ�س�سات 

ومعّلميها واأدواتها ذوات ال�سلة«، جند املوادَّ 

�سفحتها  يف  الوثيقة  من  الأوىل  اخلم�َس 

املنطلقات  ت�سّكل  التي  املواد  وهي  الثانية، 

واملرجعيات النظرية واملبدئية، وثيقَة ال�سلِة 

وبرت�سيخ  واملجتمع  للفرد  الرتبوي  بالبناء 

واجلودة  والنجاعة  والإتاحة  الإن�ساِف  ِقَيم 

والتنوُّع والت�ساركية. وهي القيُم نف�ُسها التي 

للمنظومات  املرجعيَّ  القَيميَّ  الإطار  ت�سّكُل 

يف  ذلك  عن  ُعربِّ  كما  املن�سودة،  الرتبوية 

الهدِف الرابع من اأهداف التنمية امل�ستدامة 

»�سمان  والتعليم  بالرتبية  اخلا�س  لعام   

للجميع  وال�سامل  واملن�سف  اجلّيد  التعليم 

للجميع«. التعلم مدى احلياة  وتعزيز فر�س 

�ساتها  تخ�سّ مبختلف  الرتبية  اإّن  وحيث 

العمليُّ  امليداُن  هي  وفروعها  وجمالتها 

وتر�سيخ  املبادئ  واإنفاِذ  التوجهات  لإْعماِل 

القيِم وتنمية ال�سلوك الإيجابي القومي، فقد 

اأحالت »وثيقة مكة املكرمة« مبواّدها املتنّوعة 

والتخ�س�سات  املجالت  خمتلف  على 

املادة  م�سمون  يف  نظرنا  واإذا  الرتبوية. 

»احلوار  بعبارة  رة  دَّ املُ�سَ ال�ساد�سة 

احل�ساري اأف�سل ال�سبل اإىل التفاهم ال�سوي 

ًا تعبريًا دقيقًا عن  مع الآخر«، وجدناه معربِّ

اإىل حتقيقها  ت�سعى  التي  والنتائج  الأهداف 

املادة  ويف  وال�سالم.  احلوار  على  الرتبيُة 

الرتبية  على  مبا�سرة  اإحالٌة  ع�سرة  الثانية 

البيئية. ويف بقية املواد اإحالت وا�سحة على 

والرتبية  املدنية  والرتبية  الأ�سرية  الرتبية 

الكبار  وتعليم  الأمية  وحمو  املواطنة  على 

قبل  ما  والرتبية  والن�ساء  الفتيات  وتعليم 

والإعالمية. الت�سالية  والرتبية  املدر�سية 

الوثيقة  الأبعاد الرتبوية يف  اإنفاُذ  وي�ستدعي 
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من  تت�سّمنه  ما  وحتويُل  الواقع  اأر�س  على 

مبادَئ رفيعة وقيٍم �ساميٍة واأفكار بّناءٍة اإىل 

ال�سلوك  يف  ورا�سخٍة  م�سهودة  ممار�ساٍت 

على  العتماَد  واجلماعات  لالأفراد  اليومي 

التعريف  اآلية  ولها 
ُ
اأ رئي�سة:  اآلياٍت  ثالث 

والتوعية، وتتّم على م�ستوى اأ�سحاب القرار 

وامل�سوؤولني الرتبويني يف الدول الأع�ساء ويف 

ذات  والدولية  الإقليمية  والهيئات  املنظمات 

خالل  من  وذلك  امل�سرتكة،  الهتمامات 

مع  مبا�سرة  واجتماعاٍت  لقاءاٍت  تنظيم 

الرتبوّيني  امل�سوؤولني  وكبار  القرار  اأ�سحاب 

اعتمادها  اإىل  والدعوة  بالوثيقة  للتعريف 

الدول  بها  ُتغني  تربوية  مرجعية  وثيقًة 

الوطنية  الرتبوية  فل�سفتها  مواّد  الأع�ساء 

التعليمية  �سيا�ساتها  ر�سم  يف  اإليها  وت�ستند 

مناهجها  يف  ها  ن�سو�سَ وُتدِمج  امل�ستقبلية 

التدريب  اآلية  هي  الثانية  والآلية  التعليمية. 

الأطر  م�ستوى  على  وتتّم  الرتبوي،  والتاأهيل 

التي  تلك  وخا�سًة  والتعليمية،  الرتبوية 

يف  والجتماعية  الإن�سانية  املواّد  تدّر�س 

خالل  من  وذلك  التعليم.  مراحل  خمتلف 

َهة  املوجَّ التدريبية  والأن�سطة  العمل  اأورا�ِس 

واملُوّجهني  واملُ�سرفني  املناهج  خرباء  اإىل 

الإن�سانية  املواّد  ومدّر�سي  الرتبويني 

فهي  الثالثة،  الآلية  واأّما  والجتماعية. 

اإىل  املوّجه  املبا�سر  امليداين  العمل  اآلية 

م�ساريَع  خالل  من  املجتمع،  فئات  خمتلف 

مع  الرتبوي  البعد  فيها  يت�سافر  مندجمة 

تنزيل  خاللها  من  ويتم  التنموي،  البعد 

والتكافل  الإن�سانية  والكرامة  التعاون  قيم 

والإخاء والرتاحم على اأر�س الواقع، بتوفري 

الفئات  وخا�سة  للنا�س،  تتيح  التي  الفر�س 

اأف�سَل.  معي�سية  اأو�ساعًا  منهم،  املهم�سة 

ولعّل مبادرات وم�ساريع التمكني الجتماعي 

والقت�سادي للن�ساء والفتيات املتحّررات من 

الأمّية ُتَعّد خرَي مثال على جناعة هذه الآلية 

منها.     املرجّو  الأثر  اإحداث  يف 

املكّرمة  مكة  وثيقة  اأن  القول  وجُمَمُل 

الثقافية  اأبعادها  جانب  اإىل  ت�ستح�سر، 

عنا�سر  خمتلف  ال�ساملة،  واحل�سارية 

الإن�سانية  للقيم  البانية  الرتبوية  العملية 

لدى  الإيجابي  لل�سلوك  زة  واملعزِّ امل�سرَتكة 

وثيقة  َثّمة  ِمن  ُتَعّد  وهي  وال�سباب.  النا�سئة 

اهلل،  مب�سيئة  لها،  �سيكون  مرجعية  تربوية 

اجلهات  من  اجلهود  ت�سافر  خالل  ومن 

ال�سعيدْين  على  الرتبوي  بال�ساأن  املعنية 

يف  الأهمية  بالغ  دوٌر  والدويل،  الإ�سالمي 

من  جمتمعاتنا  يف  القيم  منظومة  تعزيز 

والتعليم. الرتبية  خالل 

واهلل املوفق، وهو الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.



23 22

 العيش
المشترك
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وثيقة مكة المكرمة : 
إعالن بداية عهد جديد في التعاون الدولي واإلنساني

لنشر قيم السالم والوئام والعيش المشترك

 املبادرات التي وردت يف وثيقة مكة املكرمة، متثل 

قابلة  اإن�سانية  اأبعاد  ذات  ح�سارية  م�سروعات 

اإ�سالمية  روؤية  للعامل  تقدم  باعتبارها  للتنفيذ، 

متغريات  على  النفتاح  على  قائمة  جديدة، 

الع�سر، ولالإ�سهام يف معاجلة الق�سايا الإن�سانية

د. املحجوب بن�سعيد

امل�سرف على مركز الإعالم والت�سال يف الإي�سي�سكو
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رفيعة  علمية  وثيقة  املكرمة  مكة  وثيقة  تعد 

الخت�سا�س  اأهل  عن   �سادرة  امل�ستوى 

من  خمتلفة  معرفية  جمالت  يف  واحلكماء 

اأو  الإ�سالمي، ولي�ست تو�سيات عادية  العامل 

انطباعات ظرفية اأو تاأويالت جلماعات �سالة 

اأق�سائية ومتطرفة. اأنها متثل �سوت احلكمة 

ي�ستمع  اأن  ينبغي  الذي  الإ�سالمي  العامل  يف 

وامل�سلمني  الإ�سالم  يتهمون  ومن  الغرب  اإليه 

مبا لي�س فيهم. وتكت�سب م�سداقيتها ال�سرعية 

من  اعتمدت  كونها  من  والفكرية   والعلمية 

املذاهب  خمتلف  من  ومفكر  عامل   1200

الإ�سالمي  املوؤمتر  يف  امل�ساركون  والطوائف، 

الذي نظمته رابطة العامل الإ�سالمي يف مكة 

مايو   29 اإىل   27 من  الفرتة  خالل  املكرمة 

يف  والعتدال  الو�سطية  )قيم  حول    2019

ن�سو�س القراآن وال�سنة(، حتت رعاية خادم 

عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

�سعود.  اآل  العزيز 

كما اأن الوثيقة  تاريخية من الأهمية  مبكان 

والثاقبة  ال�سمولية  الروؤيـة  من  انطلقت 

خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبد العزيز، وا�ستلهمت من حكمته البالغة، 

للعمل  الطريق  خريطة  مبثابة  فجاءت 

الإ�سالمي امل�سرتك. وحددت ب�سمولية وعمق 

وبعد نظر ا�سرتاتيجي جمالت واآفاق العمل 

امل�سرتك.  الإ�سالمي 

عما  متميزة  م�سافة  قيمة  الوثيقة  ومتثل 

ذات  والبيانات  الإعالنات  من  �سبقها 

عملية  وثيقة  كانت  حيث  باملو�سوع،  ال�سلة 

وبكائية،  نائحة  ولي�ست  ومتفائلة،  وميدانية 

نظر  وجهة  عن  ودافعت  الآخر،  واحرتمت 

الأحداث  مع  ومتفاعلة  متب�سرة  اإ�سالمية 

الراهنة، ومع القرارات والإعالنات الدولية 

والتعاي�س  احلوار  بق�سايا  ال�سلة  ذات 

الثقايف  التنوع  واحرتام  الأديان  اأتباع  بني 

القول  وميكن  الإن�سان.  وحقوق  والديني 

مكة  وثيقة  يف  وردت  التي  املبادرات  باأن 

ذات  ح�سارية  م�سروعات  متثل  املكرمة، 

اأبعاد اإن�سانية قابلة للتنفيذ، باعتبارها تقدم 

على  قائمة  جديدة،  اإ�سالمية  روؤية  للعامل 

ولالإ�سهام  الع�سر،  متغريات  على  النفتاح 

يف معاجلة الق�سايا الإن�سانية التي ت�ستقطب 

يف  ولالنخراط  الدولية،  الأ�سرة  اهتمامات 

التي ترمي  الواعية  الإن�سانية  �سلب احلركة 

والتعاي�س  والتفاهم  احلوار  قيم  تعزيز  اإىل 

بها  جاء  التي  املتبادل  والحرتام  والوئام 

الديانات  بها  وب�سرت  احلنيف،  ديننا 

كافة. ال�سماوية 

ولذلك اقرتح معايل املدير العام لالإي�سي�سكو 

العامة  الأمانة  اإىل  املكرمة  مكة  وثيقة  رفع 

حلقوق  ال�سامية  واملفو�سية  املتحدة،  لالأمم 

واليون�سكو،  الأوروبي،  والربملان  الإن�سان، 

العوا�سم  بع�س  يف  دولية  ندوات  واإقامة 

تاأ�سي�س  و  الوثيقة.  م�سامني  ل�سرح  العاملية 

مكة  وثيقة  )جائزة  ا�سم  حتت  جائزة 

املكرمة( لأف�سل بلد يطبق الوثيقة، وت�سرف 

والإي�سي�سكو. الإ�سالمي  العامل  رابطة  عليها 

الوثيقة  فيه  �سدرت  الذي  التوقيت  اإن 

الدللة  فائقة  ورمزية  بالغة  اأهمية  يكت�سي 

حيث  والدويل،  الإ�سالمي  امل�ستوى  على 
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مع  الكراهية  خطاب  انت�سار  ا�ستفحل 

اكت�ساح الأحزاب اليمينية املتطرفة لل�ساحة 

مما  الأوروبية،  املجتمعات  يف  ال�سيا�سية 

التخويف  لظاهرة  ملحوظ  ارتفاع  اإىل  اأدى 

اأعلن  وقد  )الإ�سالموفوبيا(.  الإ�سالم  من 

مر�سد الإ�سالموفوبيا التابع ملنظمة التعاون 

�سد  والتع�سب  التمييز  اأن  الإ�سالمي، 

امل�سلمني بلغا اأعلى م�ستوياتهما نهاية 2018.

ويف هذا اجلانب نقدم املعطيات التالية :

لتعزز  املكرمة   مكة  وثيقة  1.  جاءت 

ظاهرة  ملعاجلة  الإ�سالمية  املبادرات 

قوية،  دفعة  وتعطيها  الإ�سالموفوبيا، 

ر�سمت  كما  جديدة.  اآفاقا  لها  وحتدد 

تت�سم  جديدة  ملقاربة  طريق  خارطة 

لظاهرة  الت�سدي  مرحلة  من  بالنتقال 

اإىل  دفاعي  موقع  من  لإ�سالموفوبيا 

ومندجمة  �ساملة  ا�سرتاتيجية   تبني 

الآنية،  الأفعال  ردود  �سيا�سة  مع  تقطع 

لدور  مو�سوعية  روؤية   اإىل  وت�ستند 

الإ�سالمية  واحل�سارة  بالثقافة  التعريف 

تعزيز  ،و  الظاهرة  تداعيات  مواجهة  يف 

عالقات ال�سراكة والتعاون مع املوؤ�س�سات 

الإعالمية واجلمعيات املهنية لالإعالميني 

يف  وامل�ساهمة  الإ�سالمي،  العامل  خارج 

حماية احلقوق املدنية والثقافية لالأقليات 

وموؤازرتهم من خالل  العامل،  امل�سلمة يف 

جمعيات  مع  والتن�سيق  الت�ساور  تعزيز 

بحقوق  املهتمة  الدولية   املدين  املجتمع 

التمييز  ونبذ  الأقليات  وحقوق  الإن�سان 

لالأديان.  والإ�ساءة  والكراهية  العن�سري 

وقت   يف  املكرمة  مكة  وثيقة  اعتماد  2.  مت 

وامل�سلمني  الإ�سالم  اإىل  الإ�ساءة  اأ�سبحت 

قواعد  تخرق  جديدة  �سور  يف  تتم 

الإن�سان  حلقوق  املنظمة  الدويل  القانون 

اأ�ساليب  ذلك  بفعل  فتطورت  ولالإعالم، 

الإ�ساءة  انتقلت  بحيث  واآلياته،  اخلرق 

ودوائر  واملو�سوعات،  الكتب،  بطون  من 

اإىل  ال�ست�سراقية،  والدرا�سات  املعارف، 

والتلفزية  الإذاعية  والربامج  الأفالم 

هذه  وبوا�سطة  العنكبوتية.  وال�سبكة 

القانونية يف  اخلروقات  تزايدت  الو�سائل 

الإعالم الغربي، وعملت على ت�سويه �سورة 

النخب  اأو�ساط  يف  وامل�سلمني  الإ�سالم 

مبا  العاملي،  ال�سعيد  وعلى  بل  الأوروبية، 

والثقافية.  الأكادميية  الأو�ساط  ذلك  يف 

وقد �سكل هذا الن�سر وهذه الإ�ساءة خرقًا 

و�سربًا  الدويل،  القانون  لقواعد  متعمدًا 

ال�سرعية  وثائق  مل�سامني  ال�سميم  يف 

الإن�سان. حلقوق  الدولية 

مع   املكرمة  مكة  وثيقة  اعتماد  3.  تزامن 

داخل  من  تت�ساعد  الدعوات  بداأت  فرتة 

ويف  العامة  اجلمعية  ويف  املتحدة،  الأمم 

و�سع  اأجل  من  الإن�سان،  حقوق  جمل�س 

انت�سار هذه  قانون دويل ملزم لردع وملنع 

احرتام  مقت�سيات  مع  ين�سجم  الظاهرة، 

املجتمع  اإدراك  ازداد  كما  الأديان. 

هي  الإ�سالموفوبيا  ظاهرة  باأن  الدويل 

�سد حركة التاريخ، و�سد القانون الدويل، 

بل هي ق�سيًة  العامل.  اإرادة حكماء  و�سد 

الأمن  تهّدد  التي  اخلطرية  الق�سايا  من 
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املجتمع  دعا  ولذلك  الدوليني،  وال�سلم 

الدويلَّ بعامة، اإىل مقاومة هذه الظاهرة 

ت�ستهدف  لأنها  فقط  لي�س  اخلطرية، 

ت�سيء  لأنها  ولكن  وامل�سلمني،  الإ�سالم 

القيم  وحتارب  جمعاء،  الإن�سانية  اإىل 

حقوق  مبادئ  مع  وَتتَعاَر�ُس  العليا،  واملثل 

الدويل.  القانون  اأحكام  ومع  الإن�سان 

الهتمام  املكرمة  مكة  وثيقة  4.  واكبت 

ظهر  الذي  الدينية   بالق�سايا  الدويل 

الأمم  داخل  الأخرية  ال�سنني  خالل 

مهمني  جهازين  داخل  وخا�سة  املتحدة 

حقوق  وجمل�س  العامة،  اجلمعية  وهما 

مكانة  باأهمية  الوعي  وازدياد  الإن�سان، 

الدين يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان، 

املهتمة  املتحدة  الأمم  اأجهزة  ومكانته يف 

العامة  اجلمعية  �سادقت  لقد  باملو�سوع. 

2011 على  اأبريل   11 يوم  املتحدة  لالأمم 

القرار رقم 65/224. الذي مينع الإ�ساءة 

خطاب  من  احلد  على  ويحث  لالأديان 

هذا  تفعيل  بعد  يتم  مل  لكن  الكراهية. 

مكة  وثيقة  اقرتحته  ما  وذلك  القرار، 

املنا�سبة عندما  اأر�سيته  املكرمة وو�سعت 

ملروجي  الرادعة  الت�سريعات  �سن  دعت 

العنف  على  واملحر�سني  الكراهية، 

على  احل�ساري  وال�سدام  والإرهاب 

والدويل. الإ�سالمي  العامل  م�ستوى 

موؤخرا  الأوروبية  ال�ساحة  يف  5.  ظهرت 

من  احلد  اجتاه  يف  وقرارات  مبادرات 

واحرتام  لالأديان  والإ�ساءة  الكراهية 

م�ستجدات  الدينية. وهي  الأقليات  حقوق 

واملبادرات  احل�سارية  الختيارات  تعزز 

احلقوقية والن�سانية التي ت�سمنتها وثيقة 

مكة مكرمة. ومن هذه املبادرات م�سادقة 

 2019 يوليو   9 يوم  الفرن�سي  الربملان  

على  قوانني �سد ترويج خطاب الكراهية 

م�سادقة  وقبله  الأنرتنيت.  من�سات  يف 

الذي  الإن�سان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة 

اعترب اأن الإ�ساءة للنبي حممد �سلى اهلل 

عليه و�سلم لي�ست نوعا من حرية التعبري 

اأن موؤ�س�سات املجتمع املدين  والراأي. كما 

مع  واملتعاطفة  الإن�سان  بحقوق  املهتمة 

والأقليات  والالجئني  املهاجرين  ق�سايا 

الدينية يف اأوربا، وبع�س املنابر الإعالمية 

الدويل  بالقانون  وامللتزمة  املن�سفة 

املتعارف  الإعالم  واأخالقيات  لالإعالم 

�سيا�سة  من  تتخل�س  بداأت  دوليا،  عليها 

قوة  ت�سكل  واأ�سبحت  مبكيالني،  الكيل 

العام  الراأي  على  التاأثري  يف  �ساغطة 

الكراهية ون�سر قيم  لكي يناه�س خطاب 

الت�سامح والإخاء وال�سلم ل�سد الطريق يف 

والنحل. امللل  كل  من  املتطرفني  وجه 

الوثيقة يف وقت منا�سب جدا على  6.  جاءت 

م�ستوى العامل الإ�سالمي. فاحلكومات يف 

الدول الإ�سالمية تويل حاليا ملو�سوع احلوار 

كما  بالغا،  اهتماما  والعتدال  والو�سطية 

و�سعت جلها ا�سرتاتيجيات وطنية تربوية 

واأمنية  واقت�سادية  واعالمية  وثقافية 

الإرهاب  وا�ستخباراتية ل�ستئ�سال جذور 

وحماية ال�سباب من الغلو والتطرف وحثه 

ال�ساحلة  املواطنة  بقيم  الت�سبع  على 
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وعلى  املجتمعية.  التنمية  يف  وامل�ساهمة 

م�ستوى املنظمات الإ�سالمية، قام معايل 

الإ�سالمي  العامل  لرابطة  العام  الأمني 

بالإ�سالم  التعريف  يف  كبرية  بجهود 

يف  ال�سمحه  والإن�سانية  العاملية  ور�سالته 

يف  والديني  ال�سيا�سي  القرار  اأو�ساط 

واإفريقيا،  ورو�سيا،  واأوربا،   اأمريكا، 

النمطية   ال�سور  خلخلة  يف  �ساهم  مما 

امل�سلمة  الدينية  القيادات  عن  ال�سلبية 

التعاون  لدى الغربيني. و�سرعت منظمة 

خطط  و�سع  يف  والإي�سي�سكو  الإ�سالمي 

ومتنوعة  متعددة  واأن�سطة  وبرامج  عمل 

من  الإ�سالموفوبيا  ظاهرة  ملعاجلة 

واأبعادها  مظاهرها  ت�سخي�س  خالل 

اأن  كما  منها.  للحد  احللول  واقرتاح 

منظمة  يف  اخلارجية  وزراء  موؤمتر 

املتحدة  الأمم  الإ�سالمي طالب  التعاون 

عامليا  يوما  مار�س   15 يوم  باإعالن 

لالإ�سالموفوبيا. للت�سدي 

م�سامني  اأن  �سلفا  ذكر  مما  7.  ن�ستخل�س 

وتوجهات وثيقة مكة املكرمة �ستعطي نف�سا 

الإي�سي�سكو  جلهود  قويا  ودعما  جديدا 

الإ�سالموفوبيا  معاجلة ظاهرة  يف جمال 

والكراهية والتمييز العن�سري، وت�سحيح 

وامل�سلمني،  الإ�سالم  النمطية عن  ال�سور 

والثقافية  املدنية  احلقوق  عن  والدفاع 

امل�سلمة  لالأقليات  والدينية  والجتماعية 

تنفيذ  ، من خالل  الغربية  يف املجتمعات 

اإىل  ا�ستنادا  متنوعة  ميدانية  اأن�سطة 

ذات  لالإي�سي�سكو  مرجعية  وثائق  ثالثة 

ال�سلة وهي : برنامج املعاجلة التوا�سلية 

لالإ�سالموفوبيا،  واحلقوقية  والقانونية 

والإطار املرجعي حول امل�ساطر الق�سائية 

وال�سكاوى  التظلمات  برفع  اخلا�سة 

والتمييز  الكراهية  خطاب  مروجي  �سد 

واملنهاج  امل�سلمني،  �سد  العن�سري 

الدرا�سي لتكوين ال�سحفيني على معاجلة 

وامل�سلمني  الإ�سالم  عن  النمطية  ال�سور 

الغربية. الإعالم  و�سائل  يف 

الإي�سي�سكو  اقرتحت  ال�سياق  هذا  ويف 

الإ�سالمي  العامل  رابطة  مع  التعاون 

�سنتي خالل  التالية  الأن�سطة  تنفيذ   يف 

 : 2021-2020 

•  عقد موؤمتر دويل حول املعاجلة القانونية 

واحلقوقية لظاهرة الإ�سالموفوبيا و�سبل 

يف  املتبادلة  النمطية  ال�سور  من  احلد 

و�سائل الإعالم.

•  تنظيم ملتقى  دويل خلرباء يف القانون 

والعالقات الدولية لدرا�سة �سبل تفعيل 

الإ�ساءة  منع  املتحدة حول  الأمم  قرار 

عن  والدفاع  الإعالم  و�سائل  يف  لالأديان 

املجتمعات  يف  امل�سلمة  الأقليات  حقوق 

الغربية.

حول  اإقليمية  تدريبية  دورات  •  تنظيم 

اجلديد  الإعالم  تقنيات  توظيف 

لتوعية  الجتماعي  التوا�سل  و�سبكات 

مبخاطر  والعربي  الإفريقي  ال�سباب 

والتطرف. الإرهاب 

تقنيات  حول  تدريبية  دورات  •  تنظيم 

اأوربا  يف  امل�سلم  ال�سباب  مع  التوا�سل 

والإرهاب.  التطرف  خماطر  من  حلمايته 
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املكرمة  مكة  وثيقة  اإن  القول  خال�سة 

الدويل  التعاون  يف  جديد  عهد  بداية  تعلن 

والأمن  ال�سالم  قيم  لن�سر  والإن�ساين 

اإ�سالمي  منظور  من  امل�سرتك  والعي�س 

على  ومنفتح  ال�سرعية  بثوابته  مت�سبت 

ال�سرعة  ومبادئ  امل�سرتكة،  الإن�سانية  القيم 

والقوانني  الإعالنات  يف  املتمثلة  الدولية 

املتحدة  الأمم  عن  ال�سادرة   والتفاقيات 

ووكالتها املتخ�س�سة.
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وثيقة مكة المكرمة : 
 دستور تاريخي إلرساء قيم التعايش

وتحقيق السلم والوئام

فيها  مبا  النفو�س،  يف  الأمل  وتبعث  متفائلة 

عىل  الطريق  تقطع  واإميانية،  اأخالقية  قيم  من 

ورافعي  العرقي،  ال�سراع  دروب  على  ال�سائرين 
والغلو والتطرف  والع�سبيات،  القوميات  رايات 

ذ. حممد الغماري

مدير اأمانة املجل�س التنفيذي واملوؤمتر العام

واملوؤمترات الوزارية املتخ�س�سة يف الإي�سي�سكو
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موؤمتر مكة املكرمة عقد يف اأقد�س مكان يف 

العامل، مكة املكرمة، وبجوار الكعبة امل�سرفة، 

اأكرث  وبح�سور  املبارك،  رم�سان  �سهر  ويف 

من 1200 من العلماء وقادة الفكر يف العامل 

الإ�سالمي، و27 مكونا اإ�سالميا من خمتلف 

من  كرمية  وبرعاية  والطوائف،  املذاهب 

خادم احلرمني ال�سريفني، امللك �سلمان بن 

عبد العزيز اآل �سعود، متثل د�ستورًا تاريخيًا 

الأديان  اأتباع  بني  التعاي�س  قيم  لإر�ساء 

والثقافات والأعراق واملذاهب والطوائف يف 

البلدان الإ�سالمية من جهة، وحتقيق ال�سلم 

والوئام بني مكونات املجتمع الإن�ساين كافة 

ثانية. من جهة 

وثيقة مكة متفائلة وتبعث الأمل يف النفو�س، 

واإميانية،  اأخالقية  قيم  من  فيها  مبا 

دروب  على  ال�سائرين  على  الطريق  تقطع 

القوميات  رايات  ورافعي  العرقي،  ال�سراع 

والغلو. والتطرف  والع�سبيات، 

مو�سولة  م�ستنرية  روؤية  ذات  الوثيقة 

اإعادة  ثم  وم�سارحتها،  الذات  مبكا�سفة 

اأول  ت�سعى  اأنها  مبعنى  جديد،  من  البناء 

الأمر اإىل تفاهم وجداين واإمياين بني العامل 

للفنت،  جتنبًا  البع�س،  وبع�سه  الإ�سالمي 

و�سعيا لل�سري على دروب الوئام، وتاليا تفتح 

العامل  بني  التالحم  اأمام  وا�سعة  الأبواب 

قاطبة. الكون  و�سعوب  الإ�سالمي 

نلم�س رائحة ذكية يف وثيقة مكة من روائح 

القدمية،  والإ�سالمية  العربية  احل�سارة 

اأبواب الجتهاد والتجديد،  التي فتحت  تلك 

من  الكثريين  جناحيها  حتت  �سمت  والتي 

والفكر  احل�سارات  اأ�سحاب  امل�سلمني،  غري 

تتلم�س  وهي  رائدة  كانت  وبهذا  والعلوم، 

�سيما  ل  حققتها،  التي  العاملية  اإىل  طريقها 

حكمة  اأن  عليها  القائمون  اأدرك  عندما 

وقبائل،  �سعوبا  النا�س  خلق  يف  هي  اخلالق 

والتالقي. التعارف  يف  العباد  م�سالح  واأن 

اإ�سارات  عينه  الوقت  يف  حاملة  مكة  وثيقة 

يغفلها مت�سلة بجزء من  اأن  للمرء  ل ميكن 

للتمايز  دوما  ي�سعى  لكنه  الإ�سالمي،  العامل 

واإثارة  الفو�سى  ن�سر  عن  يكف  ول  العرقي، 

القالقل من حوله، وما اأبعد هذا التفكري عن 

جوهر التدبري الديني والإمياين الإ�سالمي، 

الرب  على  التعاون  على  النا�س  حث  الذي 

والعدوان. الإثم  على  ل  والتقوى 

خطر  مواجهة  اأهمية  على  اأكدت  الوثيقة 

التطرف املن�سوب لالإ�سالم، زورًا وبهتانًا من 

املعادية لالإ�سالم، وعلى  الأطراف  عدد من 

الإ�سالموفوبيا،  ظاهرة  مكافحة  �سرورة 

لالإ�سالم  املوجهة  الكراهية  واأ�سباب 

معلومات  من  نابعة  هي  والتي  وامل�سلمني، 

درا�سة  حتتاج  امل�سدر،  اأحادية  مغلوطة 

واحلوار  والتعقل  احلكمة  اإطار  يف  وعالجًا، 

احل�سنة. واملوعظة 

اأهمية  على  اأكدت  �ساملة،  جامعة  الوثيقة 

وحتدد  الديانات  اأتباع  خمتلف  بني  احلوار 

اآليات التوا�سل والتفاهم والتعاون والتعاي�س 

والندماج بني خمتلف بلدان التنوع الديني.

الإ�سالمي  الوجدان  عن  �سادرة  الوثيقة 

الر�سالة  على  اأكدت  حيث  متفائلة،  وهي 

الإ�سالمي  للدين  والعاملية  الإن�سانية 

يف  لون  اأو  عرق  اأو  دين  بني  تفرق  ل  التي 

بال�سمولية  وتتمّيز  وامل�ساعدة،  الرعاية 
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ملمو�سة،  مبادرات  حتمل  وباأنها  والتنوع، 

والأر�سيف،  الأدراج  حديث  تكون  ولن 

حتقيق  اأجل  من  عملية  مبادرة  هي   بل 

للجميع. اخلري 

قيم  لإر�ساء  تاريخيًا  د�ستورًا  تعترب  الوثيقة 

والأعراق  والثقافات  الأديان  بني  التعاي�س 

من  الإ�سالمية  البلدان  يف  واملذاهب 

مكونات  بني  والوئام  ال�سلم  وحتقيق  جهة، 

. ملجتمع ا

اأكدت الوثيقة على اأّن امل�سلمني جزء من هذا 

للتوا�سل  ي�سَعون  احل�ساري،  بتفاعله  العامل 

الب�سرية،  �سالح  لتحقيق  كافة  مكوناته  مع 

املحبة  ج�سور  وبناء  النبيلة،  قيمها  وتعزيز 

ملمار�سات  والت�سدي  الإن�ساين،  والوئام 

و�سلبيات  احل�ساري  وال�سدام  الظلم 

الكراهية.

الوثيقة دعت اإىل احلوار احل�ساري باعتباره 

اأف�سل ال�سبل اإىل التفاهم ال�سوي مع الآخر، 

وجتاوز  معه،  امل�سرتكات  على  والتعرف 

امل�سكالت  على  والتغلب  التعاي�س،  معوقات 

ال�سلة. ذات 

الرادعة  الت�سريعات  ب�سن  الوثيقة،  طالبت 

العنف  على  واملحر�سني  الكراهية،  ملروجي 

موؤكدة  احل�ساري،  وال�سدام  والإرهاب 

ال�سراع  م�سببات  بتجفيف  كفيل  ذلك  اأن 

على  العتداء  دانت  كما  والإثني،  الديني 

الإرهاب  مكافحة  اإىل  ودعت  العبادة،  دور 

مقدرات  ا�ستغالل  ورف�س  والقهر،  والظلم 

م�سددة  الإن�سان،  حقوق  وانتهاك  ال�سعوب 

اأن ذلك واجب اجلميع من دون متييز  على 

حماباة. اأو 

اإثراء  يف  امل�سلمني  دور  على  الوثيقة  اأكدت 

ثرية،  فريدة  بتجربة  الإن�سانية  احل�سارة 

بكثري  رفدها  على  قادرون  اليوم  وباأنهم 

حتتاجها  التي  الإيجابية  الإ�سهامات  من 

. ية لب�سر ا

اعتربت »وثيقة مكة املكرمة« اأطروحة ال�سراع 

من  والتخويف  لل�سدام  والدعوة  احل�ساري 

الآخر؛ مظهرا من مظاهر العزلة، وال�ستعالء 

والهيمنة  العن�سرية،  النزعة  عن  املتولد 

ظاهرة  اأن  من  وحذرت  ال�سلبية،  الثقافية 

املعرفة بحقيقة  وليدة عدم  »الإ�سالموفوبيا« 

الإ�سالم واإبداعه احل�ساري وغاياته ال�سامية.

الوثيقة توؤكد على اأهمية »اإيجاِد منتدًى عامليٍّ 

ال�سباب  ب�سوؤون  يعنى  اإ�سالمية،  مببادرة 

التوا�سل  براجمه  �سمن  يعتمد  بعامة، 

باحلوار ال�سبابي البناء مع اجلميع يف الداخل 

م�سى  لغياٍب  تالفيًا  وخارجه؛  الإ�سالمي 

اأحدث فراغًا، وعاد بنتائَج �سالبٍة«؛ ويطالب 

والربامج  واملبادرات  املقررات  طرح  بتجاوز 

ال�سلم  باإر�ساء  يتعلق  ما  وبخا�سة  النظـرية، 

الإبادة  اأ�ساليب  واإدانة  الدوليني،  والأمن 

والتهجري  العرقي،  والتطهري  اجلماعية، 

غري  والإجها�س  بالب�سر،  والجتار  الق�سري، 

امل�سروع«.

اأقرت الوثيقة مبادئ التمكني امل�سروع للمراأة 

كرامتها،  امتهان  اأو  دورها،  تهمي�س  ورف�س 

يف  فر�سها  اإعاقة  اأو  �ساأنها،  من  التقليل  اأو 

اأو  ال�سيا�سية  اأو  العلمية  اأو  الدينية  ال�سوؤون 

املراتب  تقلدها  ويف  غريها،  اأو  الجتماعية 

يف  وامل�ساواة  متييز،  دون  من  امل�ستحقة 

الأجور والفر�س، اإ�سافة اإىل العناية بالطفل 
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�سحيًا وتربويًا وتعليميًا، وتعزيز هوية ال�سباب 

والوطن،  الدين،  اخلم�س:  بركائزها  امل�سلم 

من  وحمايتها  واللغة،  والتاريخ،  والثقافة، 

وغري  املتعمد  الذوبان  اأو  الإق�ساء  حماولت 

املتعمد.

الوثيقة تو�سي بعدم التدخل يف �سوؤون الدول 

اإياه  معتربة  املحمودة،  ذرائعه  تكن  مهما 

»اخرتاقًا مرفو�سًا، ل �سيما اأ�ساليب الهيمنة 

وغريها،  القت�سادية  مبطامعها  ال�سيا�سية 

حماولة  اأو  الطائفية،  الأفكار  ت�سويق  اأو 

املكانية،  ظرفيتها  على  الفتاوى  فر�س 

مب�سوغ  اإل  اخلا�سة،  واأهدافها  واأحوالها، 

مل�سلحة راجحة.هل هي م�سادفة قدرية اأم 

مو�سوعية اأن تنطلق من مكة املكرمة وثيقة 

تدعو لتعزيز فكر وطرح احلوار احل�ساري، 

فيه  تعلو  توقيت  يف  ال�سبل  اأف�سل  ب�سفته 

اأ�سوات اليمني املتطرف واملت�سدد يف اأوروبا 

الأخرية؟ الربملانية  النتخابات  بعد 

وبهذا  الروؤية  بهذه  مكة،  وثيقة  ت�سدر  حني 

قلب  مكة  من  نظريه،  قّل  الذي  الإجماع 

اأن  ميكنه  ل  اأحدًا  فاإن  الناب�س،  الإ�سالم 

لإيقاف  �سادقة  دعوة  اإنها  عليها،  يزايد 

كان  اأيا  والكراهية  العن�سرية  خطاب 

وذريعتها. م�سدرها 

احلكمة  �سوت  اإىل  لال�ستماع  دعوة  الوثيقة 

والعقل، وتقبل مفاهيم الت�سامح والعتدال، 

والعمل  والت�سالح  التوافق  ثقافة  تعزيز  مع 

والإن�سانية.  الإ�سالمية  امل�سرتكات  على 

باخلري  مب�سر  جديد  بفجر  تب�سر  الوثيقة 

يخيم ل على العامل الإ�سالمي فقط، بل على 

قيم  ت�سوده  اإن�سانية  فجر  الأر�س...  اأرجاء 

املحبة والو�سطية والعتدال واحرتام الخر.

الروحية  املرجعية  اأهمية  على  توؤكد  الوثيقة 

الإ�سالم  قبلة  حيث  الإ�سالمي،  للعامل 

وامل�سلمني، وم�سدر اإ�سعاعه للعاملني برحابها 

العربية  باململكة  املكرمة  مكة  يف  الطاهرة 

لقيادتها  الكبري  وبال�ستحقاق  ال�سعودية، 

خدمات  من  به  ا�سطلعت  وما  ال�سيا�سية، 

جليلة لالإ�سالم وامل�سلمني والإن�سانية جمعاء.

الوثيقة تربز دور اململكة العربية ال�سعودية، 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بقيادة 

-يحفظه  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان 

الثوابت  على  التاأكيد  اإعادة  يف  اهلل- 

طريقها،  يف  اململكة  مت�سي  التي  التنويرية 

وت�ساحلًا،  ت�ساحمًا  اأكرث  عامل  اأجل  من 

قيم  اإىل  احلنيف  بالإ�سالم  يعود  عامل 

الآخر  قبول  واإىل  والعتدال،  الو�سطية 

اخلالق. الإن�ساين  والتعاي�س 
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وثيقة مكة المكرمة : 
مضامين متعددة األبعاد

وت�سحيح  املفاهيم  لتحديد  جاءت  الوثيقة  اإن 

الو�سطية  بروح  امل�سارات  وت�سميم  الروؤى 

والعدالة والعدل  والعتدال 

د. اأحمد �سعيد  اباه

مدير العالقات اخلارجية والتعاون  يف الإي�سي�سكو
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مرحلة  املكرمة  مكة  وثيقة  مثلت  لقد 

الأ�سا�س  املرجعيات  بناء  م�سار  يف  مف�سلية 

لالأمة، حيث ت�سمنت هذه الوثيقة عدة اأبعاد 

جعلهتا  ومنهجية،  وم�سامينية  مفاهيمية 

لالأمة  الواقع احلايل  لإ�سالح  �ساماًل  اإطارًا 

وتاأ�سيل  امل�ستقبلية،  وجهتها  وت�سحيح 

تن�ساف  مقومات  وهي  الآخر،  من  مواقفها 

اإىل كون هذه الوثيقة �سدرت يف جوار الكعبة 

رم�سان  �سهر  ويف  امل�سلمني،  وقبلة  امل�سرفة 

املبارك، مما يعزز الأبعاد الن�سية والدللية 

الوثيقة. لهذه 

الوثيقة،  هذه  لبنود  الفاح�سة  القراءة  عند 

نكاد  مهمة،  اأبعاد  بثالثة  ات�سمت  اأنها  جند 

�سابقاتها  يف  قبُل  من  جتتمع  مل  اأنها  جنزم 

الأبعاد  هذه  ون�سوق  املماثلة،  الوثائق  من 

: التايل  ال�سكل  على  الثالثة 

البعد التأسيسي
مفاهيم  على  الوثيقة  هذه  ركزت  لقد 

تاأ�سي�سية للعمل الإ�سالمي ال�سامل، وحر�ست 

على تاأ�سيل اأ�س�س تدبري ال�ساأن العام لالأمة، 

حيث  والعتدال،  الو�سطية  قيم  وتر�سيخ 

غطت  متكاملة،  مفهومية  منظومة  بناء  مت 

جميع اجلوانب النظرية والتطبيقية لق�سايا 

ويحقق  م�ساحلها  لها  ي�سمن  مبا  الأمة، 

مفهوم  ولعل  مكانتها.  ويربز  اأهدافها  لها 

ورد  الذي  الإيجابية«  احل�سارية  »ال�سراكة 

على  مثال  خري  الوثيقة  من   )4( املادة  يف 

لالأمة،  جديد  مل�سار  التاأ�سي�سي  البعد  هذا 

اإن  نوعية،  اإ�سافة  املفهوم  هذا  ميثل  بحيث 

مل يكن جتاوزًا معرفيًا ملفهوم »التحالف بني 

احل�سارات اأو احلوار بني الثقافات«، وي�سّكل 

مبادرة اإن�سانية مكتملة العنا�سر، ت�ستحق اأن 

اأن  كما  امل�ستويات،  اأرفع  على  اإطالقها  يتم 

مفهوم »العي�س امل�سرتك الآمن« الذي ن�ست 

يف  متقدمة  خطوة  يعترب   ،)21( املادة  عليه 

امل�سرتك وتدبريه،  العي�س  اآليات هذا  �سبط 

امل�سرتك  بامل�ستوى  الكتفاء  عدم  خالل  من 

اإ�سفاء �سفة  لهذا التعاي�س الإن�ساين، واإمنا 

»الأمان« على هذا املفهوم، وهي �سفة قراآنية 

�سياقات  يف  وجل  عز  اهلل  كتاب  يف  وردت 

وال�سكينة. والطماأنينة  ال�سلم 

البعد التنفيذي
الروؤى  تقدمي  على  الوثيقة  تقت�سر  مل 

واإمنا  الق�سايا،  وبحث  الأفكار  وا�ستعرا�س 

اقرتحت اآليات عملية وو�سائل ميدانية لتطبيق 

العاملي  »املنتدى  راأ�سها  وعلى  الوثيقة،  هذه 

.)27( املادة  يف  ورد  الذي  لل�سباب« 

اختيار  هو  ال�سباب،  اختيار  اأن  ول�سك 

ال�سباب  دور  براهنية  عميق  وعي  من  نابع 

تعزيز  و�سرورة  املجتمعات  �سريورة  يف 

ال�سلم  قواعد  اإر�ساء  يف  م�ساهمتهم 

املجتمعية  بالتنمية  النهو�س  ويف  وال�سالم 

القارئ  على  يخفى  ول  عامة.  ب�سفة 

الأمة،  لواقع  اليقظ  واملحلل  املتب�سر 

�سحية  نف�سه  الوقت  يف  هم  ال�سباب  اأن 

اإ�سراكهم  واأن  امل�ستقبل،  واأمل  احلا�سر 

�سمانات  يقدم  الوثيقة  توجهات  تنفيذ  يف 

تطبيقها،  اإجناح  نحو  قدمًا  للم�سي  �سلبة 
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بدل اأن تبقى وثيقة نظرية واإطارية ل توؤثر 

املجتمعي. امل�سار  توّجه  ول  الواقع  يف 

البعد االسشرافي
لقد كان هذا البعد بارزَاً يف هذه الوثيقة اأكرث 

من الوثائق الأخرى التي �سدرت �سابقًا من 

جهات وموؤ�س�سات دولية، والتي اأغفل اأغلبها 

وتر�سيد  امل�سار  و�سبط  امل�ستقبل  تدبري 

الفر�س، وقد و�سعت الوثيقة اآلية وا�سحة يف 

و)29(،   )28( املادة  اأي  اخلتاميتني،  املادتني 

وذلك من خالل و�سع م�سري الأمة بني اأيدي 

املعرفية، وهو  وقياداتها  الرا�سخني  علمائها 

التوّجه الر�سني والأ�سلح لالأمة واملجتمع، ول 

تق�سد الوثيقة بدون �سك �سنفًا من العلماء 

عن �سنف، لأن م�ستقبل الأمة جهد يجب اأن 

�سواء  العلماء،  اأ�سناف  فيه خمتلف  ي�سارك 

تعلق الأمر بعلماء القت�ساد اأو علماء الرتبية 

بطبيعة  �سدارتهم  ويف  العمران،  علماء  اأو 

ال�سرعية  املجالت  يف  الأمة  علماء  احلال، 

ال�ساملة  املعرفية  لتنوير احل�سيلة  والفقهية 

جلميع هوؤلء العلماء امل�سوؤولني عن م�ستقبل 

الأمة.

جاءت  الوثيقة  اإن  القول  ميكن  وختامًا 

لتحديد املفاهيم وت�سحيح الروؤى وت�سميم 

والعدل  والعتدال  الو�سطية  بروح  امل�سارات 

وثيقة  تكون  اأن  بذلك  وا�ستحقت  والعدالة، 

املقايي�س. بجميع  تاريخية 
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وثيقة مكة المكرمة : 
معالجة ثقافية متبصرة لتقويم االختالالت وبناء 

مستقبل مشرق

متيزًا،  الثقافية  املقاربة  هذه  زاد  ومما 

ر والدقيق لعلمائنا الأفا�سل  ال�ست�سراُف املتب�سّ

الأمة  تواجه  التي  وامل�سريية  الكربى  للتحديات 

مية �سال لإ ا

ذ. جنيب الغياتي

مدير الثقافة يف الإي�سي�سكو
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من  حمدود  وعدد  �سفحات  ب�سع  يف 

املكرمة«  مكة  »وثيقة  ت�سدُّ  الفقرات، 

من  ي�ست�سعر  وجتعله  �سّدًا،  اإليها  القارئ 

و�سرف  املو�سوع  جالل  الأوىل  ال�سطور 

يف  الإ�سالمي  التاريخ  وعبق  املكان، 

اأ�سمى جتلياته احلا�سنة ملكونات املجتمع 

التي  التنويرية  وامل�سوؤولية  الإن�ساين، 

تطوق عاتق علماء الأمة، وم�سوؤولية البناء 

بها  ي�سطلع  التي  والرعاية  والتح�سني 

ولة الأمر فيها، فبقليل من امل�سطلحات 

واملُِبينة،  الدقيقة  والتعابري  املركزة 

اأربعة  قبل  ما  اإىل  الوثيقة  بك  �ست�سافر 

لها،  ُم�ستلِهمة  بوثيقة  مذكرة  قرنًا،  ع�سر 

هي »وثيقة املدينة املنورة« التي اأر�سى بها 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، قيم التعاي�س 

الإن�ساين. املجتمع  مكونات  خمتلف  بني 

اإن توظيف هذه املرجعية الفارقة يف تاريخ 

الب�سرية، وال�ستدلل مب�سامينها ال�سيا�سية 

والثقافية واحل�سارية احلا�سنة للتعددية، 

نظام  لبناء  كاأ�سا�س  عليها  والرتكاز 

عاملي جديد، هو ُموؤ�سر منهجي قوي على 

رة التي اعتمدتها  املقاربة الثقافية املَُتب�سِّ

واخلارجية  الداخلية  الختاللت  لتقومي 

والدول  واملجتمعات  الأفراد  تتهدد  التي 

العالقات  �ُس  وُتَقوِّ التنموية،  م�سريتهم  يف 

ج الفنت والنزاعات واحلروب،  بينهم، وُتوؤجِّ

والبغ�ساء. والعداوة  الكراهية  وتغذي 

املكرمة«، هو فعل  »وثيقة مكة  اإن �سياغة 

من  ثلة  تفكري  فيه  اختمر  بامتياز،  ثقايف 

داخل  من  الأجالء،  امل�سلمني  العلماء 

خمتلف  ومن  وخارجه،  الإ�سالمي  العامل 

الثقافية،  وامل�سارب  الفقهية  املدار�س 

حنكتهم التجارب وتراكمت لديهم اخلربة 

الأمة  بق�سايا  العميقة  والدراية  الوا�سعة 

التي ت�سهد  الراهنة،  واأحوالها  الإ�سالمية 

يف جمملها ا�ستفحال الأزمات الجتماعية 

الرتبية  م�ستويات  وتدين  والقت�سادية، 

الأمية  وتف�سي  العلمي،  والبحث  والتعليم، 

العنف  ثقافة  وانت�سار  والبطالة،  والفقر 

الأمن  وانعدام  والإق�ساء،  والكراهية 

والروحي. الثقايف 

متيزًا،  الثقافية  املقاربة  هذه  زاد  ومما 

لعلمائنا  والدقيق  ر  املتب�سّ ال�ست�سراُف 

وامل�سريية  الكربى  للتحديات  الأفا�سل 

التي تواجه الأمة الإ�سالمية وتعيق جهودها 

لتحقيق التنمية ل�سعوبها، وتوؤدي اإىل توّتر 

مثيالتها  مع  والدولية  الإقليمية  عالقاتها 

من الأمم، كما ت�سيء اإىل �سورتها وتبخ�س 

احل�ساري. وعطائها  قيمتها  من 

لعلمائنا  املباركة  اجلهود  تقت�سر  ومل 

وا�ست�سراف  الواقع  الأفا�سل على حتليل 

اقرتاح  اإىل  بادروا  بل  التحديات، 

القابلة  العملية  احللول  من  جمموعة 

حلوًل  اعتباره  ميكن  ما  ومنها  للتنفيذ، 

التزامهم  من  انطالقًا  م�سبوقة،  غري 

كلما  عنه،  والدفاع  قول احلق  مب�سوؤولية 

الختاللت  تقومي  اإىل  احلاجة  دعت 

الف�ساد. واإ�سالح 
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املكرمة« مبثابة خارطة  »وثيقة مكة  فجاءت 

لآليات  وم�ستوفية  املعامل  وا�سحة  طريق 

كاأولويات  به  القيام  يتوجب  ملا  العمل، 

الدول  م�ستوى  على  الختاللت  لتقومي 

والثقافية  الرتبوية  املجالت  يف  الأع�ساء 

والبيئية، ومتكني  والجتماعية والقت�سادية 

املراأة وال�سباب والأطفال، واعتماد احلوكمة 

والتدبري امل�ستدام، واإ�سراك هيئات املجتمع 

التنمية  وبرامج  خطط  اإعداد  يف  املدين 

قيم  وتعزيز  نتائجها،  وتقييم  تنفيذها  ويف 

واحرتام  املجتمعي،  والتما�سك  املواطنة 

والدينية.  الثقافية  التعددية 

اأما على م�ستوى العالقات الإقليمية والدولية 

مع باقي احل�سارات واأتباع الأديان، فجاءت 

الأخوة  »ميثاق  مبثابة  املكرمة«  مكة  »وثيقة 

الإن�سانية«، يدعو اإىل اإقامة �سراكة ح�سارية 

اأخذًا وعطاء بني جميع  »اإيجابية«، متفاعلة 

للت�سدي  اجلهود  فيها  تتكاثف  مكوناتها، 

لكل الآفات العابرة للحدود واملهددة لالأمن 

ظواهر  مقدمتها  ويف  والنماء،  وال�ستقرار 

الغلو والتطرف والإرهاب، وخطاب الكراهية 

وتتعزز  الآخر،  من  والتخويف  وال�سدام 

وال�سراكة  التعاون  عالقات  خاللها  من 

الناجحة  التجارب  من  املتبادلة  وال�ستفادة 

م�سدرها. كان  اأيًا 

الوقت  يف  املكرمة«،  مكة  »وثيقة  جاءت  لقد 

املنا�سب، لت�ستجيب لطموحات الدول املحبة 

ل�سعوبها،  التنمية  لتحقيق  واملتطلعة  لل�سالم 

كما اأنها ت�سّب يف �سلب اهتمامات املنظمة 

 – والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية 

اإي�سي�سكو – املنوط بها، من بني م�سوؤولياتها، 

للدول  ال�سرتاتيجية  املبادرات  تفعيل 

على  به  القيام  التزمت  ما  وهو  الأع�ساء، 

ل�سان مديرها العام معايل الدكتور �سامل بن 

حممد املالك، ب�ساأن تطبيق م�سامني »وثيقة 

وخرباتها  جتربتها  وت�سخري  املكرمة«،  مكة 

النبيلة. الغاية  هذه  لتحقيق 

واهلل ويل التوفيق.
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وثيقة مكة المكرمة : 
انسجام مع اإلطار العام للتنمية المستدامة

امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  تروم  مرجعية  وثيقة 

والثقافية  الرتبوية  وو�سائلها  اأهدافها  مبختلف 

جامع كوين  ح�ساري  اإطار  يف  والتكنولوجية، 

د. عبد املجيد طريباق

خبري يف مديرية العلوم والتكنولوجيا يف الإي�سي�سكو
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الإطالع على وثيقة مكة املكرمة،يدفعنا اإىل 

الزمان  �سرف  من  لها  توّفر  ما  ا�ستح�سار 

واملكان والإن�سان، حيث تكاتفت روح ال�سوم 

مرجعية  وثيقة  �سياغة  يف  والعلم  واحلرم 

مبختلف  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  تروم 

والثقافية  الرتبوية  وو�سائلها  اأهدافها 

كوين  ح�ساري  اإطار  يف  والتكنولوجية، 

جامع، تتعاي�س فيه خمتلف مكونات املجتمع 

والثقافات  الأديان  تنوع  على  الإن�ساين 

والأعراق.

مع  تن�سجم  املكرمة  مكة  وثيقة  اأن  كما 

العامل  يف  امل�ستدامة  للتنمية  العام  »الإطار 

الدورات  وثائق  �سمن  ال�سادر  الإ�سالمي« 

البيئة،  لوزراء  الإ�سالمي  للموؤمتر  ال�سابقة 

الأول  الذي  عقد  املوؤمتر  منذ  �سار  والذي 

يف  ال�سعودية  العربية  يف  جدة،  باململكة 

 يونيو  2002، من املحطات البارزة يف  عملية 

الدول  بني  كافة  امل�سرتك  العمل  جت�سيد 

الإ�سالمي  يف  التعاون  يف  منظمة  الأع�ساء 

امل�ستدامة،  وتعزيز  والتنمية  البيئة   جمال 

جهودها بغية تقدمي موقف موحد يف  القمم 

والبيئة  املناخية،  بالتغريات  املتعلقة  العاملية 

امل�ستدامة.  والتنمية 

الوثيقة  روح  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

وم�سامينها �ستدرج كخلفية نظرية وت�سورية 

مل�سروع »ا�سرتاتيجية تفعيل العوامل الثقافية 

التنمية  وحتقيق  البيئة  حماية  يف  والدينية 

مت  التي  الإ�سالمي«  العامل  يف  امل�ستدامة 

الإ�سالمي  التنفيذي  املكتب  يف  تدار�سها 

بالرباط،   2019 اأبريل  يف  للبيئة  اخلام�س 

�سمن وثائق املوؤمتر الإ�سالمي الثامن لوزراء 

البيئة املزمع عقده بالرباط يف اأكتوبر 2019، 

للعمل  الإ�سالمية  ال�سبكة  »م�سروع  بجانب 

توجيهية  »وثيقة  وم�سروع  امل�سرتك«  البيئي 

ب�ساأن تعزيز دور ال�سباب واملجتمع املدين يف 

امل�ستدامة«.  التنمية  وحتقيق  البيئة  حماية 

معتدل  عمل  منهج  تقدم  الوثيقة  لأن  ذلك 

مل�ساهمة  واحل�ساري  الديني  الواجب  يوؤطر 

امل�سلمني يف تناول ق�سايا ال�ساعة يف عمارة 

الأر�س، وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، 

وتفعيل اخلطط التنموية الوطنية 2030، يف 

امل�سرتك. الدويل  العمل  ظل 

من  توجيهية  »خال�سات  تقدمي  هنا  ونود 

ح�ساريًا  حافزًا  فيها  نرى  الوثيقة«،  �سلب 

من منظور اإ�سالمي للعمل التنموي الإن�ساين 

والروحية  املادية  اأبعاده  يف  امل�سرتك 

العلمي  للبعد  ا�ستثناء  دون  ال�سواء،  على 

والتكنولوجي يف غاياته الإن�سانية امل�سرتكة، 

خالل  من  املكرمة  مكة  وثيقة  تر�سم  حيث 

امل�ستدامة  للتنمية  اأ�سا�سية  اأر�سية  بنودها 

الإن�ساين  والوئام  ال�سلم احل�ساري،  يف ظل 

والختالف  التنوع  تدبري  وح�سن  ال�سامل 

 : باأن  الوثيقة  وتذّكر 

بتفاعله  العامل  هذا  من  جزء  •   امل�سلمني 

كافة  مع  للتوا�سل  وي�سعون  احل�ساري، 

الب�سرية،  �سالح  لتحقيق  مكوناته 

ج�سور  وبناء  النبيلة،  قيمها  وتعزيز 

الإن�ساين، والوئام  املحبة 

•   واأن التنوع الديني والثقايف يف املجتمعات 

وال�سدام،  ال�سراع  يربر  ل  الإن�سانية 
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ح�سارية  �سراكة  اإقامة  ي�ستدعي  بل 

يف  التناف�س  على  ويحفز  »اإيجابية«، 

عن  والبحث  واإ�سعاده،  الإن�سان  خدمة 

وا�ستثمارها؛ اجلامعة  امل�سرتكات 

•   واأن احلوار احل�ساري اأف�سل ال�سبل اإىل 

والتعرف  الآخر،  مع  ال�سوي  التفاهم 

معه؛ امل�سرتكات  على 

•   واأن ال�سرائع املتعددة تدعو يف اأ�سولها 

اإليه  والتقرب  وحده،  اخلالق  لعبادة 

خملوقاته؛ بنفع 

الإن�سان  تدمري  لوقف  التاآزر  •   واأن 

والعمران، والتعاون على خري الإن�سانية، 

املن�سود؛ احل�ساري  الإ�سالح  �سبيل 

•   واأن امل�سلمني اأثروا احل�سارة الإن�سانية، 

بكثري  رفدها  على  اليوم  قادرون  وهم 

من الإ�سهامات الإيجابية التي حتتاجها 

الأخالقية  الأزمات  يف  الب�سرية 

منها  تعاين  التي  والبيئية  والجتماعية 

اأفرزته  الذي  القيمي  النعدام  ظل  يف 

العوملة؛ �سلبيات 

•   واأن تر�سيخ املفاهيم الأخالقية النبيلة، 

الجتماعية  املمار�سات  وت�سجيع 

التعاون  وكذا  اجلميع،  واجب  ال�سامية 

الأخالقية،  للتحديات  الت�سدي  يف 

املفاهيم  وفق  والأ�سرية،  والبيئية 

امل�سرتكة؛ والإن�سانية  الإ�سالمية 

عامليًا  الناجحة  التنمية  جتارب  •  واأن 

اأ�سكال الف�ساد  اأمنوذج يحتذى يف ردع 

يف الأر�س، والعمل على تغيري الأمناط 

ال�ستهالكية التي تعيق برامج التنمية، 

الرثوات؛ وتهدر  املقدرات،  وت�ستنزف 

مكافحة  وبرامج  مبادرات  ت�سجيع  •  واأن 

واجلهل،  واملر�س،  والفقر،  اجلوع، 

البيئي،  والتدهور  العن�سري،  والتمييز 

منوط بت�سامن كافة اجلهات امل�سوؤولة، 

والأممية،  والأهلية،  احلكومية، 

خدمة  يف  ال�سلة  وذوي  والنا�سطني، 

الإن�ساين. العمل 
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وثيقة مكة المكرمة
ملحق
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