

الحمد هلل ،والص الالالال والع الالالاو ال
أجمعين،

الالال

اهلل ،نبينا محمد ،و ال آله وص الالالحبه

أمالا بالالعالالد :
فمن حاب البيت الحراو ،ومن أفياء الكعبة المشالالرفة ،يعالالحصالالح حض ال مؤتمر
« وثيقة مكة المكرمة » من كبا اماء األمة اإل الالالامية ،ويف طايعحهم كبا مفحيها،
الصدى الكبير ،واألثر البالغ لال «وثيقة المدينة المن ل» الحي قدها النبي ﷺ قبل أ بعة
ش الالالر قرن مم المك نام المةحافة يف أاياثا وثقافا ا وأ راقها يف مدينحه المن ل،
فكانت وثيقة ا الالح ية تححذى يف إ الالاء قيم الحعاي  ،وتحقيق الع الالام بين مك نام
المجحمم اإلنعاين.
و«وثيقة مكة المكرمة» هي هدْ ي إ الالامي تعالالحمد االالياءها من معالم تاكم ال ثيقة
الةالدل ،تص الالالد ن كبا اماء األمة اإل الالالامية من قباحهم الجامعة إلل الم القرن
الةامس شر الهجري ،القرن الحااي والعشرين الميااي.
و صدو هذه ال ثيقة من جنبام البيت العحيق ،مه ى أفئدل الم عامين «تأكيد» ال
أهمية المرجعية الروحية لاعالم اإل الالامي حيق قباة اإل الالاو والمعالالامين ،ومصالالد
إش الالالعا ه لاعالمين برحاهبا الطاهرل يف مكة المكرمة بالمماكة العربية الع الالالع اية،
و«تن يه» باال الالححقاق الكبير لقياا ا العالاليا الالية ،وما ااالالطاعت به من مدمام جاياة
لإل او والمعامين واإلنعانية جمعاء.
والمعالالام ن إي يصالالد ون هذه ال ثيقة ممثاين يف مرجعيحهم الدينية الحي وافق انحظاو
قدها الميم ن ش الالالر الزمان والمكان ،حيق جاو وا  -بجمعهم الحا يةي  -البيت
العحيق يف العشالالر األوامر من شالالهر مضالالان المبا  ،يؤكدون أثم جزء من هذا العالم
بحفا اه الحضا ي ،يعع ن لاح اصل مم مك ناته كافة لححقيق صالح البشرية ،وتعزيز
قيمها النبياة ،وبناء جعالالال المحبة وال او اإلنعالالالاين ،والحصالالالدي لمما الالالام الظام
والصداو الحضا ي و ابيام الكراهية.
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كما يؤكد المؤتمرون ال مضالالالامين هذه ال ثيقة الحا يةية مشالالالحماة ال األ الالالس
والمباائ اآلتية:
 -1البشر ال امحا مك نا م ينحم ن إلل أصل واحد ،وهم محعاوون يف إنعانيحهم،
قا اهلل تعالل ﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾[النعاء] ،
ويشماهم جميع الحكريم اإللهي ،قا اهلل تعالل﴿ :ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ﴾[اإل راء].
 -2فض العبا ام والشعا ام العن صرية ،والحنديد بد اوى اال حعاء البغيضة الحي
تزينهالالا أوهالالاو الحفض الالاليالالل المص الالالطنعالالة ،فالالأكرو النالالا أتقالالاهم هلل ،يق تعالالالل:
﴿ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶ ﴾[الحجرام ،]13 :كمالالا أن ميالالا هم أنفعهم لانالالا ،
ويف الحديق الشريف « :خري الناس أنفعهم للناس » [معجم الطرباين] .
 -3االمحا بين األمم يف معحقدا م وثقافا م وطبا عهم وطرا ق تفكيرهم قد إلهي
قضت به حكمة اهلل البالغة؛ واإلقرا هبذه العنة الك نية والحعامل معها بمنطق العقل
والحكمة بما ي صالالل إلل ال او والعالالاو اإلنعالالاين مير من مكابر ا ومصالالاامحها،
قالالا اهلل تعالالالل ﴿ :ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒﱓ﴾ [ه ا ، ]118 :و ال كل من هدي إلل الحق بيانه لانا .
 -4الحن ع الديني والثقايف يف المجحمعام اإلنع الالالانية ال يرب الص الالالراع والص الالالداو ،بل
يعحد ي إقامة شراكة حضا ية «إيجابية» ،وت اصاً فا اً يجعل من الحن ع جعر ًا
لاح ا  ،والحفاهم ،والحعاون لمص الالالاحة الجميم ،ويحفز ال الحنافس يف مدمة
اإلنعالالان وإ الالعااه ،والبحق ن المشالال كام الجامعة ،وا الالحثما ها يف بناء اولة
الم اط نة الشالالالالام اة ،المبن ية ال القيم وال عد والحر يام المش الالالرو ة ،وت باا
االح او ،ومحبة الةير لاجميم.
 -5أصالالل األايان العالالماوية واحد ،وه اإليمان باهلل الالبحانه إيمان ي حده جل و ا
ال ش الالالري ال لالاله ،وش الالالرا عهالالا ومنالالاهجهالالا محعالالدال ،وال يج الربط بين الالالدين
والمما ام العيا ية الةاطئة ألي من المنحعبين إليه.
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 -6الح ا الحض الالا ي أفض الالل الع الالبل إلل الحفاهم الع الال ي مم اآلمر ،والحعر ال
المش الالال كام معه ،وتجاو مع قام الحعاي  ،والحغا ال المش الالالكام يوام
الصاة ،وه ما يفيد يف اال ا الفا ل باآلمر ،وبحقه يف ال ج ا ،و ا ر حق قه
المشالالالالرو الالة ،مم تحقيق العالالدالالالة والحفالالاهم بين الفرقالالاء ،بمالالا يعز اح او
مص صيا م ،ويحجاو األحكاو المعبقة المحماة بعداوام الحا يخ الحي صعدم
من مجا فام الكراهية ونظرية المؤامرل ،والحعميم الةاطئ لش الالالذويام الم اقف
والحص الالالرفام ،مم الحأكيد ال أن الحا يخ يف يمة أص الالالحابه ،وال تز وا ل و
أمرى ،أي كانت فص الحا يخ المعحد ال ،و ال أي اين ،أو فكر ،أو يا ة ،أو
ق مية ح عبت ،قا اهلل تعالل ﴿:ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ
ﳐﳑﳒﳓ ﳔ ﳕ﴾[البقرل]  ،وقال سبحانه ﴿ :ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﴾[طه] .
 -7براءل األايان والفاع الالالفام من مجا فام معحنقيها و مد يها؛ فهي ال تعرب إال ن
أصالالحاهبا ،فالشالالرا م المحعدال تد يف أصال لها إلل باال الةالق وحده ،والحقرب
إليالاله بنفم مةا قالالاتالاله ،والحفالالاع ال كرامحهم ،وتعزيز قيمهم  ،والحفالالاع ال
اقا م األ رية ،والمجحمعية اإليجابية .
قا النبي ﷺ« :إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق» [معند أحمد].
 -8الحآ ل قف تدمير اإلنعان والعمران ،والحعاون ال مير اإلنعانية ونفعها يححقق
بعقد حاف المي فا ل يحجاو الحنظيرام والشعا ام المجرال ،ويل إلصاح
الةال الحضا ي الذي يعحرب اإل هاب فر من فرو ه ،ونحيجة من نحا جه.
 -9ن الحشريعام الراا ة لمروجي الكراهية ،والمحراين ال العنف واإل هاب،
والصداو الحضا ي ،كفيل بحجفيف معببام الصراع الديني واإلثني.
 -10المعام ن أثروا الحضا ل اإلنعانية بحجربة فريدل ثرية ،وهم الي و قاا ون
ال فدها بكثير من اإل هامام اإليجابية الحي تححاجها البشرية يف األ مام
األماقية واالجحما ية والبيئية الحي تعاين منها يف ظل االنعداو القيمي الذي أفر ته
ابيام الع لمة.
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-12
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-14

-15

-16

-17

مكافحة اإل هاب والظام والقهر ،و فض ا الالالحغا مقد ام الشالالالع ب وانحها
حق ق اإلنعان ،واج الجميم ،وال يج فيه الحمييز وال المحابال؛ فالقيم العاالة
ال تقبل الحجز ة ،و فم الظام ومعالالاندل القضالالايا العاالة ،وتك ين أي او المي
يناصرها ويقيم العد فيها واج أماقي ال يج الحاكؤ يف إحقاقه ،وال الحمااي
يف نعيانه.
الطبيعة الحي نعي بين جنبا ا هبة الةالق العظيم لإلنع الالالان ،فقد الالالةر له ما يف
الع الالال ماوام و ما يف األ ا ،واال حداء ال م ا ا الطبي عة وإ هدا ها وتا يث ها
تجاو لاحق ،وا حداء ال حق األجيا القاامة.
أطروحة الصالالراع الحضالالا ي ،والد ل لاصالالداو ،والحة يف من اآلمر مظهر من
مظاهر العزلة ،واال حعاء المح لد ن النز ة العنصرية ،والهيمنة الثقافية العابية،
واالنغاق ال الذام ،وه يف أح عن أح اله اا منهجي ،أو احالة فكرية،
أو شع ب ضعف مق مام البناء الح ضا ي ،ومن ثم ال ععي لادفم بال صراع نح
الم اجهة ا ن أن يع ا ياا ًل طبيعية امية محل امحا الق ل الذاتية .
الص الالالراع والصالالالالداو يع مل ال ت جذير الكراه ية ،وا الالالحن بام ال عداء بين األمم
والش الالالع ب ،ويح اون تحقيق مط ا العي المش الالال  ،واال ند ماج ال طني
اإليجابي ،وبةاصالالة يف او الحن ع الديني واإلثني ،كما أنه يف داا الم اا األولية
لصنا ة العنف واإل هاب.
ظاهرل «اإل الالام ف بيا» وليدل دو المعرفة بحقيقة اإل الالاو وإبدا ه الحضالالا ي
وغاياته العالالامية ،والحعر الحقيقي ال اإل الالاو يعالالحد ي الراية الم االال ية
الحي تحةاص من األفكا المع الالالبقة ،لحفهمه بحدبر أص الالال له ومباا ه ،ال بالحش الالالبق
بشذويام يرتكبها المنححا ن ال مه ،ومجا فام ينعب ثا و ًا إلل شرا عه.
تر يخ القيم األماقية النبياة ،وت شجيم المما ام االجحما ية ال عامية واج
الجميم ،وكذا الحعاون يف الحصدي لاححديام األماقية ،والبيئية ،واأل رية ،و ْفق
المفاهيم اإل امية ،واإلنعانية المش كة.
الحرية الشالالةصالالية ال تع ال غ اال حداء ال القيم اإلنعالالانية ،وال تدمير المنظ مام
االجحما ية ،وثمة فرق بين الحرية والف ا الالل ،وكل حرية يج أن تقف ند حد
القيم ،وحريام اآلمرين ،و ند حدوا الد الالالح والنظاو ،مرا ية ال جدان العاو،
و كينحه المجحمعية.
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 -18الحدمل يف شالالؤون الدو ام اق مرف ا ،وال الاليما أ الالالي الهيمنة العالاليا الالية
بمطامعها االقحص الالالااية وغيرها ،أو تع الالال يق األفكا الطا فية ،أو محاولة فرا
الفحاوى ال ظرفيحها المكانية ،وأح الها ،وأ رافها الةاصالالة ،وال يعالال غ الحدمل
الالالمي
مهما تكن ي ا عه المحم ال إال وفق ش الالالر ية تبيح يل من ما طا
لمص الالالاحة اجحة يف م اجهة معحد أو ثا ر أو مفع الالالد ،أو إلغاثة أو اية أو تنمية
أو نح يل .
 -19تجا ب الحنمية الناجحة المي أنم يج يححذى يف اع أشكا الفعاا كافة ،وإ ما
مبدأ المحا الالبة ب االال ح تاو ،والعمل ال تغيير األنماط اال الالحهاكية الحي تعيق
برامج الحنمية ،وتعحنز المقد ام ،و د الثروام.
 -20تحصالالين المجحمعام المعالالامة معالالؤولية مؤ الالعالالام ال بية والحعايم بمناهجها
ومعاميها وأاوا ا يوام ال صاة ،و م و منصام الحأثير ،وبةاصة منابر الجمعة،
ومؤ عام المجحمم المدين  ،م عح جبة ت ية اطفحهم الدينية ،واألمذ بأيديهم
نح مفاهيم ال الالالط ية واال حدا  ،والحذ من االنجرا الع الالالابي إلل تص الالالعيد
نظريام المؤامرل ،وال صداو الديني ،والثقايف ،أو ع اإلحباط يف األمة ،أو ما كان
من ء ظن باآلمرين مجرا أو مبالغ فيه.
 -21تحقيق معالالاالالالة العي المش الالال اآلمن بين جميم المك نالالام الالالدينيالالة واإلثنيالالة
والثقافية ال اتعالالالالاع ا لدا رل اإلنعالالالالانية ،يع الالالحد ي تعاون الق يااام العالمية
والمؤ الالالع الالالام الدولية كافة  ،و دو الحفريق  -ند مد يد الع ن الع الالاليا الالالي أو
االقحصااي أو اإلنعاين  -بين النا ال أ ا ايني أو رقي أو غيره.
 -22الم اطنة ال شاماة ا ححقاق تمايه مباائ العدالة اإل امية لعم و الحن ع ال طني،
يح و فيها الد الالالح والنظاو المعرب ن ال جدان ال طني بعجما ه أو أكثريحه،
وكما ال الدولة ا الالالححقاق يف يل ؛ فعال م اطنيها واج ال الء الصالالالالااق،
والمحالالافظالالة ال األمن ،والع الالالام االجحمالالا ي ،و الالايالالة حمل المحرمالالام
والمقد الالالام ،ويل كاه وفق مبدأ اال الالالححقاق المحباا  ،والحق ق العاالة مم
الجميم ،ومن بينهم األقايام الدينية واإلثنية.
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 -23اال حداء ال او الع باال مل إجرامي يحط ا ال ق إ اءه بحزو تش الالالريعي،
وامانام يا ية وأمنية ق ية ،مم الحصدي الا و لألفكا المحطرفة المحفزل ايه.
 -24تعزيز مبالالاا ام وبرامج مكالالافحالالة الج ع ،والفقر ،والمرا ،والجهالالل ،والحمييز
العنصالالري ،والحده البيئي ،من ط بحضالالامن الجهام المعالالؤولة كافة؛ الحك مية
واألممية واألهاية والناشطين يوي الصاة يف مدمة العمل اإلنعاين ،وصيانة كرامة
اإلنعان ،وحفظ حق قه.
 -25الحمكين المش الالالروع لامرأل وفق تأطير يحفظ حدوا اهلل ت عالل حق من حق ق ها،
وال يج اال الالالح طا لة ا يه بحهمي او ها ،أو امح هان كرامح ها ،أو الحقا يل من
ش الالأثا ،أو إ اقة فرص الالها ،الال اء يف الش الالؤون الدينية أو العامية أو الع الاليا الالية أو
االجحما ية أو غيرها ،وال الالاليما تقادها يف يل كاه المرات المعالالالححقة لها اون
تمييز االالدها ،ومن يل المعالالاوال يف األج والفرص ،ويل كاه وفق طبيعحها،
ومعايير الكفاءل والحكافؤ العاا بين الجميم ،والحيا لة اون تحقيق تا العدالة
جناية ال المرأل بةاصة والمجحمعام بعامة.
 -26العناية بالطفل ص الالالحي وترب ي وتعايمي طايعة مع الالالؤوليام الدو والهيئام
والمؤ الالعالالام األممية واألهاية يوام الصالالاة ،فضالالاً ن معالالؤوليام األ الالرل،
وبةاصالالة العمل ال صالالياغة فكره بما ي الالم آفاقه ويعز قد اته ،ويمكن لفرص
إبدا ه ومها ام ت اصاه ،ويحصنه من االنحرا .
 -27تعزيز ه يالالة الش الالالبالالاب المع الالالام بركالالا زهالالا الةمس :الالالدين ،وال طن ،والثقالالافالة،
والحا يخ ،والاغة ،وحمايحها من محاوالم اإلقصالالالالاء أو الذوبان المحعمد وغير
المحعمد ،يحطا حماية الشباب من أفكا الصداو الحضا ي والحعبئة العابية اد
المةالف ،والحطر الفكري بحشداه أو نفه أو إ هابه ،مم تق ية مها ام ت اصل
الشالالباب مم اآلمرين ب ي يعحمد أفق اإل الالاو ال ا الالم وأابه المؤلف لاقا ب،
وال يما قيم الحعامح والحعاي بعاو وو او يحفهم وج ا اآلمر ،ويحفظ كرامحه
وحق قه ،وير ل أنظمة الدو الحي يقيم ال أ االالالها ،مم الحعاون والحباا النافم
معه ،وفق مفاهيم األ رل اإلنعانية الحي خ اإل او مباا ها الرفيعة.
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منحدى المي (بمباا ل إ الالالامية) يعنل
ويرى مص الالالد و هذه ال ثيقة أهمية إيجاا
ً
بشالالؤون الشالالباب بعامة ،يعحمد االالمن برامجه الح اصالالل بالح ا الشالالبابي البناء مم
الجميم يف الدامل اإل الالامي وما جه ،محبني أطروحام الشالالباب وإشالالكاال م
كاف ًة ،ب ا ال ح ومصالالا حة تامة ،من ما كفاءام تحميز بالعام والحس ال ب ي،
تحباا مم الش الالالباب الح ا والنقاط بةطاب م ا يحفهم مرحاحهم ومش الالالا رهم؛
تافي لغياب مضل أحدث فراغ  ،و اا بنحا ج البة.
 -28تجاو المقر ام والمباا ام والربامج كاف ًة ط ْرحها النظري ،وشعا اتها الشكاية،
وتكالالاليفهالالا غير المجالالديالالة إلل الف الا ايالالة من ما أثر إيجالالابي مام  ،يعكس
الجدية ،والمصالالداقية ،وق ل المنظ مة ،وبةاصالالة ما يحعاق بع الالاء العالالام واألمن
الدوليين ،وإاانة أ الالالي اإلباال الجما ية ،والحطهير العرقي ،والحهجير القعالالري،
واالتجا بالبشر ،واإلجهاا غير المشروع.
 -29ال ي ْبرو شالالالالأن األمة اإل الالالامية ،ويححدث با الالالمها يف أمرها الديني ،وكل يي
صاة به إال امااها الرا ة ن يف جمم كجمم مؤتمر هذه ال ثيقة ،وما امحا م به
من بركة حاب قباحهم الجامعة ،فالعمل الديني واإلنعالالالالاين المشالالال الهاا
لمصاحة الجميم يازو تشا الجميم اون إقصاء أو نصرية أو تمييز ألتباع اين
أو رق أو ل ن.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد  ،وعلى آله وصحبــــــه أمجعني .
صدرت يف مكة المكرمة بجوار الكعبة المشرفة
عن مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة »
المنعقد خالل الفترة  22ـ  24من شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ
الموافق  27ـ  29من شهر مايو لعام 2019م
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