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صحيفة المدينة المنورة باعتبارها أساسًا
لنظرية العقد االجتماعي والدولة المدنية في اإلسالم

د. محمود ال�شويات
اأ�شتاذ الفقه المقارن والدرا�شات الإ�شالمية الم�شارك  

كلية القانون الكويتية العالمية

الملخ�ص:
االقت�صادية  الحياة  كافة مناحي  وتقّدم في  تطّور  الب�صرية من  ما حّققته  بالّرغم من كل 
العالم  اأ�صبح  بحيث  العلمية،  والمجاالت  الحقول  جميع  وفي  والتكنولوجية،  واالجتماعية 
اأجمع وكاأّنه قرية �صغيرة؛ ي�صهل على كل ُمريد من �صعوبها اأن يتعّرف على غيره ويتوا�صل 
معه باأب�صط الطرق واأ�صهلها واأ�صرعها، واأقّلها تكلفة في الوقت والجهد من غير تحّمله �صوى 
الخيال  لي�س من �صرب  الو�صف  اإّن هذا  الحقيقة  المادية، وفي  التكلفة  الي�صير من  النزر 
االأمر  اأّن  اإاّل  المعا�صر،  عالمنا  في  وال�صعوب  االأفراد  م�صتوى  على  معا�س  واقع  هو  واإّنما 
اأو  دينية  اأو  اأيديولوجية  تكتالت  اأو  �صيا�صية  كاأنظمة  الدولي،  الم�صتوى  تمامًا على  مختلف 
اقت�صادية، وكاأّن المجتمع الدولي تحّول اإلى غابة ت�صودها الفو�صى، والبقاء فيها لالأقوى؛ 
ال مبادئ تحكم وال مواثيق ُت�صان وال عهود ُتحترم، والموؤ�صف جدًا اأن يتم توظيف كل هذا 
التقدم من ِقبل بع�س االأنظمة ال�صيا�صية والتيارات االأيديولوجية لخدمة اأهداف عن�صرية 
والم�صاواة  العدالة  قواعد  اأب�صط  مع  تتنافى  مزدوجة  بمعايير  تكيل  ا�صتبدادية؛  انتهازية 

والت�صامح فيما بين بني الب�صر.

يدعو  عالمي  ميثاق  تبّني  اإلى  ككل  الب�صري  المجتمع  حاجة  تبرز  تقّدم  ما  على  وتاأ�صي�صًا 
المنّورة  المدينة  �صحيفة  من  ويتخذ  االآخر؛  وقبول  والت�صامح  المحبة  اأوا�صر  اإر�صاء  اإلى 
ُيوؤ�ّص�س لنظرية ُمثلى في العقد االجتماعي، نظرًا لما تت�صّمنه  نموذجًا له؛ كجذر تاريخي 
هذه ال�صحيفة من اإر�صاء لقيم المحبة والت�صامح والعدالة االجتماعية، وتقبُّل االآخر على 
المدنية  حقوقهم  االأطياف  لجميع  وتحفظ  ال�صيا�صي،  توجهه  اأو  الديني  معتقده  اختالف 
ومعتقداتهم الدينية وكرامتهم االإن�صانية في عي�س م�صترك؛ يقوم على اأ�صا�س التكافوؤ في 
ممار�صة الحقوق وااللتزام بالواجبات؛ ولتحقيق هذه الغاية ا�صتملت هذه الدرا�صة على ثالثة 
مباحث وخاتمة؛ في المبحث االأول �صيتم التعّر�س لمفهوم نظرية العقد االجتماعي وُبعدها 
التاريخي، وفي المبحث الثاني �صيتم درا�صة �صحيفة المدينة المنّورة لبيان مدى توافقها 
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مع نظرية العقد االجتماعي، وياأتي المبحث الثالث لبيان دور ال�صحيفة في اإر�صاء اأ�ص�س 
الدولي  المجتمع  م�صتوى  على  تعميمه  يمكن  كنموذج  االإ�صالم  في  المدنية  الدولة  وقواعد 
ككل من اأجل الو�صول اإلى عي�س م�صترك يحّقق مبداأ العدالة والتكافوؤ في التعامل مع الغير.

خ�صبة  اأر�صية  �صت�صّكل  التي  والتو�صيات  النتائج  من  بحزمة  الدرا�صة  هذه  في  نختم  ثم 
لدرا�صات الحقة قد ترتقي لم�صتوى ر�صائل واأطروحات يتم تبنيها من قبل طلبة الدرا�صات 
�صحيفة  الإ�صدار  مّهَدت  تاأ�صي�صية  كهيئة  البيعة  اعتبار  النتائج  هذه  اأهم  من  وكان  العليا، 
المدينة المنّورة مع �صرورة التفرقة بينهما، فالبيعة عقد �صيا�صي ديني ُيف�صي اإلى اختيار 
والرعية،  الحاكم  بين  العالقة  ُيحّدد  بامتياز  مدني  اجتماعي  عقد  وال�صحيفة  الحاكم، 
االجتماعي  العقد  نظرية  تطبيق  في  متاأ�صلة  متجّذرة  ح�صارة  االإ�صالمية  الح�صارة  واإّن 
اإليه.  ودعا  ال�صلطات  بين  الف�صل  مبداأ  طّبق  من  اأول  االإ�صالم  واإّن  عليها،  دخيلة  ولي�صت 
وهذا ما ت�صمنته ال�صحيفة كاأول د�صتور مدني مكتوب ي�صتمل على اإعالن لحقوق االإن�صان، 
التعدد بمختلف �صوره،  الب�صر وهذا  تتنّكر لهذا االختالف بين بني  اأّن ال�صحيفة لم  كما 
اإلى  ال�صّيق  ال�صيا�صي  الدولة  الب�صرية من مفهوم  فنقلت  منه،  وا�صتفادت  ا�صتثمرته  بل  ال 
مفهوم الدولة العالمية االإن�صانية، واأعطت حق المواطنة )الجن�صية( للجميع و�صمتهم )اأمة 

واحدة( رغم كل هذا التعّدد واالختالف.

كلمات دالة: البيعة، الف�صل بين ال�صلطات، الح�صارة االإ�صالمية، حق المواطنة، قبول 
االآخر، ال�صيا�صة ال�صرعية في االإ�صالم. 
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المقدمة:
اأوًل: مو�شوع الدرا�شة 

اأ�صحاب  لها  العقد االجتماعي عندما ت�صّدى  الحقيقية لنظرية  التنظيرية  الحركة  بداأت 
هذه المدر�صة ب�صكل فعلي، وكان من اأهم الفال�صفة الذين بحثوا في هذه النظرية كل من 
ال�صاد�س  القرن  بدايات  مع  وذلك  رو�صو(،  جاك  و)جان  لوك(  و)جان  هوبز(  )توما�س 
اإلى  النظرية قبل ذلك كان متوا�صعًا وال يرقى  واأّن ُجل ما كتب في هذه  ع�صر الميالدي، 
قد  االجتماعي،  العقد  اأّن فال�صفة ومنّظري  الموؤ�صف جدًا  ومن  تنظيرية.  بحركة  ت�صميته 
لهذه  التاريخية  الجذور  اإلى  اأ�صاروا  عندما  طروحاتهم  في  المو�صوعية  وجانبوا  تحّيزوا 
اأهّم  وتجاهلوا  واأغفلوا  والديانات،  والفل�صفات  والثقافات  الح�صارات  وفي جميع  النظرية 
هذه الجذور وهو الجذر الذي جاءت به الح�صارة االإ�صالمية، كما تنّكروا لكل ما ّقدمته هذه 
الح�صارة للب�صرية من نتاج علمي وفكري في كافة مجاالت الحياة وفي هذا المجال على 

وجه الخ�صو�س، مع اأّنه الجذر االأكثر دقة ت�صريعيًا وتطبيقيًا. 

م�صت�صار  كراين  روبرت  د.  بّين  حيث  جلدتهم،  بني  من  ر  منظِّ ب�صهادة  ذلك  على  وندّلل 
الرئي�س االأمريكي نيك�صون، باأّن جذور مدر�صة القانون الطبيعي الذي يتغّنى بها االأوروبيون 
االإن�صانية، وهي  توؤمن بمبداأ الفطرة  التي  االإ�صالمية  المدر�صة  نتاج  اإاّل  واالأمريكان ما هو 

ۆ   {ۆ   تعالى:  قال  حيث  قرون،  ع�صرة  من  باأكثر  االأوروبية  الفل�صفة  على  �صابقة 
ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ})1(، كما اأّن الد�صتور االأمريكي ت�صّمن بين مواده العبارة ال�صهيرة 
للخليفة الرا�صد عمر بن الخطاب ر�صي اهلل عنه، حيث قال: »متى ا�صتعبدتم النا�س وقد 

ولدتهم اأمهاتهم اأحرارًا«.
اأّنهم  على  يوؤكد  كما  الأهله،  الف�صل  لن�صب  وتنّكرهم  تجاهلهم  يوؤكد ق�صد  وغيره  كل هذا 
العقد  نظرية  درا�صتنا  مو�صوع  في  وخ�صو�صًا  اإليهم  وين�صبونه  يطرحونه  فيما  اأُمناء  غير 
المدينة  �صحيفة  وهو  النظرية  لهذه  يوؤ�ص�س  مهم  تاريخي  جذر  يوجد  حيث  االجتماعي، 
المنّورة، ال بل ثبت ومن خالل البحث والتحّري الدقيق اأّن هذا الجذر ُمتقّدم على نظرية 
العقد االجتماعي، حيث تّم تطبيقه على اأر�س الواقع فور �صدوره مبا�صرة ولم يبق تنظيرًا 
خياليًا اأ�صير بطون الموؤلفات والكتب، كما ح�صل لنظرية العقد االجتماعي وب�صهادة اأهلها، 
وذلك من خالل ما تم تقييده من انتقادات عليها، وال بد من التاأكيد هنا اأّن كل ما تّم طرحه 
وتوثيقه، وفق  الدرا�صة قد تمت مناق�صته  المتوا�صعة في مقدمة هذه  ال�صطور  �صمن هذه 

اأ�صول البحث العلمي، وهو ما يمكن مالحظته في ثنايا البحث الحقًا.

�صورة الروم، االآية 30.    )1(
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ثانيًا: اأهمية الدرا�شة 

العقد  اأ�صيل لنظرية  تاريخي  ال�صوء على جذر  ُت�صّلط  اأّنها  الدرا�صة في  اأهمية هذه  تكمن 
االجتماعي، تعود بداياته االأولية اإلى اأكثر من 1400 عام وهو )�صحيفة المدينة المنّورة(، 
اأّنه تّم تهمي�س وتجاهل هذا  اإاّل  رغم كل الحركات التنظيرية التي تّمت بهذا الخ�صو�س، 
الجذر وب�صورة مق�صودة، حيث اأُعطي لغيره من الجذور - االأقّل اأهمية ودقة وت�صريعًا - 
م�صاحات بحثية وا�صعة و�ُصّلطت عليها االأ�صواء رغم تدّني م�صتواها ورداءة محتواها، لذا 
تاأتي هذه الدرا�صة من �صمن الدرا�صات القليلة المن�صفة، التي ُتزّود الباحثين والمنّظرين 
والمفّكرين المهتمين بهذا ال�صاأن �صيئًا من الحقيقة الُمغّيبة عن �صحيفة المدينة المنّورة، 
لُي�صار اإلى االإفادة منها والبناء عليها في درا�صاتهم واأبحاثهم العلمية الم�صتقبلية، �صواء 

في الق�صايا القانونية عامًة اأو في المجال الد�صتوري على وجه الخ�صو�س.
ثالثًا: اأهداف الدرا�شة 

تهدف هذه الدرا�صة اإلى اإبراز اأهمية �صحيفة المدينة المنّورة كجذر تاريخي لنظرية العقد 
اأ�ص�صت لها هذه ال�صحيفة في الدفاع عن  اأهم المبادئ القانونية التي  االجتماعي، وبيان 
لقبول  عامة  الب�صري  المجتمع  مكّونات  بين  الفجوة  وردم  كرامته،  و�صون  االإن�صان  حقوق 
عي�س  تحقيق  اأجل  من  بينهم  فيما  والت�صامح  التاآلف  م�صاحات  وتعظيم  بع�صًا،  بع�صهم 
م�صترك، يحترم كل منهم خ�صو�صية االآخر فيما يحمله من معتقدات وما يتبّناه من اأفكار 
العالميين،  واالأمن  ال�صلم  من  مقبول  م�صتوى  تحقيق  اإلى  �صعيًا  عادات  من  يمار�صه  وما 
للو�صول اإلى درجة متقدمة من التنمية التي �صتف�صي بدورها اإلى حياة هانئة تمتاز باالأمان 
والرفاه االجتماعي، كما تهدف الدرا�صة اإلى التاأكيد على اأّن الح�صارة االإ�صالمية مار�صت 
ذات جذور  اأ�صيلة  واأّنها ح�صارة  اإليه،  ودعت  وال�صيا�صي  االجتماعي  الرقي  درجات  اأعلى 
را�صخة، ال كما يّدعي بع�س المنّظرين باأّنها ح�صارة دخيلة متطّفلة على ما ُيقدمه لها الغير.

رابعًا: م�شكلة الدرا�شة 

تتمّثل م�صكلة الدرا�صة واقعيًا في تهمي�س وتجاهل كل ما قّدمته الح�صارة االإ�صالمية للمجتمع 
الب�صري وفي مختلف مجاالت الحياة على وجه العموم، وفي مجال الدرا�صات الد�صتورية 
مو�صوع درا�صتنا على وجه الخ�صو�س، اأّما الم�صكلة البحثية فتتمّثل في �صعي الباحث اإلى 
اإماطة الّلثام عن �صحيفة المدينة المنّورة، باعتبارها جذرًا تاريخيًا اأ�صياًل لنظرية العقد 
االجتماعي، ُتوؤ�ص�س الإعالن عالمي لحقوق االإن�صان، وبناء دولة عالمية اإن�صانية ذات د�صتور 
مدني مكتوب ت�صون كرامة االأفراد وتحترم اإن�صانيتهم، بغ�ّس النظر عن المعتقد اأو الفكر 

اأو الجن�س اأو اللون.
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خام�شًا: فر�شية الدرا�شة 

تفتر�س الدرا�صة اأّن �صحيفة المدينة المنّورة ُت�صّكل جذرًا تاريخيًا لنظرية العقد االجتماعي، 
واأّنها ُتوؤ�ص�س الإعالن عالمي لحقوق االإن�صان كاإن�صان، بغ�ّس النظر عن كل المتغّيرات التي 
ُتحيط به، كما اأّنها ُتمّثل اأول د�صتور مكتوب في تاريخ الب�صرية لدولة مدنية اإ�صالمية قبل 

اأكثر من 1400 عام، مالأت االأر�س عداًل وعلمًا وُرقيًا.

�شاد�شًا: منهجية الدرا�شة

الخ�صو�س،  ُكتب في هذا  اأهم ما  لتتبع  والتحليلي  اال�صتقرائي  المنهجين  الدرا�صة  �صتتبع 
ثم درا�صته درا�صة دقيقة وتحليله بمنهجية علمية اأ�صيلة، لتاأطير اأهم ما ُتف�صي اإليه هذه 
مثمرًا  فكريًا  تفاعاًل  لها  ُيكتب  اأن  تعالى  اهلل  ن�صاأل  وتو�صيات،  نتائج  �صورة  في  الدرا�صة 

وتطبيقًا عمليًا نافعًا. 

�شابعًا: الدرا�شات ال�شابقة

في  ودورها  المنّورة  المدينة  وثيقة  الخلف،  محمد  عبدالعزيز  درا�شة:   .1
هذه  رّكزت  ال�شوري)2(:  الإ�شالمي  المجل�ص  مقاربات،  مجلة  المواطنة،  اإر�شاء 
لهذه  وهل  المنّورة،  المدينة  �صحيفة  وتوثيق  �صحة  مدى  بيان  على  بداياتها  في  الدرا�صة 
ال�صحيفة اأ�صول مثبتة في كتب ال�صنة المّطهرة، الأّن اأقوال العلماء قد تباينت بين من يقول 
اإلى ورود هذه ال�صحيفة  الدرا�صة  تواتر ومن يقول بغير ذلك، وقد خل�صت  اإّن الخبر قد 
الباحث  قام  ثم  المختلفة،  باأ�صانيدها  المعتمدة  ال�صحيحة  ال�صنة  كتب  من  العديد  في 
بدرا�صة وتحليل بنود ال�صحيفة وبّين اأّنها تحوي العديد من المبادئ الد�صتورية، كما اأّنها 
ت�صهم وب�صكل كبير في تاأ�صي�س دولة مدنية تعطي حقوقًا مت�صاوية لكل �صكان المدينة بعيدًا 
عن اأعراقهم واأديانهم، وقد بّين  الباحث دور ال�صحيفة في اإر�صاء التعاي�س بين مكّونات 

المجتمع المدني.

المدينة  وثيقة  �شوء  في  الآخر  حقوق  جياد،  عليوي  خالد  درا�شة:   .2
المنّورة: تاأ�شيل لمبداأ التعاي�ص، مجلة ر�شالة الحقوق، كلية القانون، جامعة 
كربالء، العراق، ال�شنة الرابعة، العدد الثاني، 2012)3(: تبحث الدرا�صة في حقوق 
االآخر في �صوء �صحيفة المدينة المنّورة التي تمّثل اأول د�صتور مكتوب بعد القراآن الكريم 

من�صورة على املوقع التايل: https://sy-sic.com/?p=7777، اآخر زيارة بتاريخ: 2021/10/11.   )2(
 ،download/457771c755d0ef2f/https://www.iasj.net/iasj التايل:  الرابط  على  من�صورة  الدرا�صة   )3(

اآخر زيارة بتاريخ: 2021/10/11.  
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في التاريخ االإ�صالمي، حيث حر�س الر�صول �صل اهلل عليه و�صلم من خاللها على التاأكيد 
لتاأ�صي�س  وتوجهاتهم  ومعتقداتهم  اأطيافهم  بمختلف  الب�صر  بني  بين  التعاي�س  اأهمية  على 
دولة مدنية اإ�صالمية في ظل هذه التعددية المتناق�صة، وقد خل�صت الدرا�صة اإلى اأّن عالمنا 
االإ�صالمي موجود في واحدة من اأكثر بقاع العالم اختالفًا وتنوعًا ثقافيًا، �صواء على م�صتوى 
الهوية االإ�صالمية الواحدة اأو على م�صتوى الهويات االأخرى، مّما ُيحّتم على الجميع ال�صعي 
المن�صودة  الحالة  واأّن هذه  المكّونات،  بين جميع هذه  التعاي�س  تاأكيد مبداأ  اإلى  والمبادرة 
ة  من التعاي�س هي واجب �صرعي تفر�صه ال�صريعة االإ�صالمية التي تنظر اإلى هذا التنّوع ك�ُصنَّ
بناء  في  اإيجابيًا  وتوظيفها  منها  واالإفادة  ا�صتثمارها  يجب  بل  ال  اإنكارها،  ُيمكن  ال  اإلهية 
اأو  مجتمع مدني قوي متما�صك يحترم كرامة الفرد واإن�صانيته ب�صرف النظر عن معتقده 

عرقه اأو توجهه الفكري.

التاأ�شيل  في  درا�شات  المدينة...  وثيقة  موؤلفين،  مجموعة  درا�شة:   .3
الد�شتوري لالإ�شالم، مركز درا�شات الكوفة، جامعة الكوفة، مكتبة موؤمن قري�ص، 
التي  العديد من االأبحاث  الدرا�صة في �صورة كتاب ت�صّمن  �صدرت هذه   :2014 بيروت، 
م من ِقبل مركز الح�صارة لتنمية الفكر االإ�صالمي بالتعاون مع مركز  ُعر�صت في موؤتمر ُنظِّ
2014 بهدف مناق�صة »�صحيفة  بيروت عام  الموؤتمر في  الكوفة، حيث عقد هذا  درا�صات 
المدينة«، كاأ�صا�س �صرعي بالمعنى العلمي لالأ�صل ال�صرعي للتجربة الح�صارية المعا�صرة 
في بناء دولة مدنية على اأ�صا�س اإ�صالمي، اأو ذات مرجعية اإ�صالمية في عالم اليوم، حيث 
ت�صّمن الكتاب ع�صر درا�صات تناولت مختلف الق�صايا التي تتعّلق ب�صحيفة المدينة، مثل 
عالقة الحاكم والمحكوم في نظام الحكم االإ�صالمي، من خالل بنود ال�صحيفة، والكيفية 

التي يتعامل بها نظام الحكم االإ�صالمي مع االأقليات الدينية االأخرى. 

ومن بين اأبرز االأمور المهمة التي اأثبتتها هذه الدرا�صات اأّن نظام الحكم االإ�صالمي - وفق 
لها دولة النبوة في المدينة المنورة - قد عرف الكثير من االأمور التي  التجربة النقية التي تمثِّ
ال تزال الدول القومية المعا�صرة بنظمها ال�صيا�صية الحديثة تجاهد؛ لكي ت�صل اإليها، مثل 
»التعاي�س ال�صلمي«، و»العدالة االنتقالية« التي تج�ّصدت في نموذج الموؤاخاة بين المهاجرين 
واالأن�صار من جهة وبين المجتمع الم�صلم في المدينة المنّورة وبقية اأتباع الديانات االأخرى 

من جهة ثانية. 

اأّن التجربة التاأ�صي�صية للدولة في االإ�صالم قامت على  اإلى  وخل�س الم�صاركون في الكتاب 
اأ�صا�س اأّن التعاقد االجتماعي هو اأ�صا�س بناء المجتمع المدني، واأّن العقد االجتماعي َتمثَّل 
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بالد�صتور المدني )�صحيفة المدينة( الذي حّدد الحقوق والواجبات لالأفراد وال�صلطات، 
وقد اأو�صى الم�صاركون ب�صرورة تعميق ثقافة العي�س الم�صترك من خالل ن�صو�س ال�صحيفة 
المماثلة، في  ال�صرعية  االأ�صول  واال�صتفادة من مختلف  نبوية،  ن�صو�س  يناظرها من  وما 

بناء عالقات خارجية جيدة مع الجوار.

ثامنًا: خطة البحث

لتحقيق اأهداف الدرا�صة، فقد اقت�صت خطة البحث اأن تكون على النحو االآتي:

المبحث االأول: التعريف بمفردات الدرا�صة وجذورها التاريخية

المبحث الثاني: مدى توافق �صحيفة المدينة المنّورة مع نظرية العقد االجتماعي

المدنية  الدولة  قواعد  اإر�صاء  في  العقد  ونظرية  المدينة  �صحيفة  دور  الثالث:  المبحث 
وتحقيق االأمن المجتمعي 
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المبحث الأول
التعريف بمفردات الدرا�شة وجذورها التاريخية

كل درا�صة بحثية تتبع المنهجية العلمية ال�صحيحة ال بد لها من التمهيد بمدخل تعريفي 
المهمة ذات  والمفردات  الجديدة  الق�صايا  اأولي عن طبيعة  اإطار ت�صّور  القارئ في  ي�صع 
هذه  لتحقيق  المبحث  هذا  كان  وعليه  الدرا�صة،  ثنايا  في  لها  التطّرق  �صيتم  التي  ال�صلة 

الغاية، حيث اقت�صى االأمر اأن ي�صتمل على ثالثة مطالب هي:
المطلب االأول: مفهوم نظام البيعة في االإ�صالم كهيئة تاأ�صي�صية ل�صحيفة المدينة المنّورة

المطلب الثاني: مفهوم االآخر والعي�س الم�صترك لدى الح�صارة االإن�صانية
والمفهوم  االجتماعي  العقد  لنظرية  والتطبيقية  التنظيرية  البدايات  الثالث:  المطلب 

الفل�صفي لها

المطلب الأول
مفهوم نظام البيعة في الإ�شالم كهيئة تاأ�شي�شية 

ل�شحيفة المدينة المنّورة

من  بحزمة  الجديد  الفتي  المجتمع  هذا  ُيفاجئ  اأن  و�صلم  علية  اهلل  �صل  للر�صول  كان  ما 
المواد التنظيمية التي تغطي جميع مناحي الحياة دون اأن يمّهد لذلك باإعمال فكره النّير 
اأهل يثرب،  اأو من  اأهل مكة  اأهل الحل والعقد، �صواء من  المتقد وا�صت�صارة َمن حوله ِمن 
فكانت البيعتان االأولى والثانية كمحطات تفاو�صية تفاهمية على ما يمكن اأن ُيوؤ�ص�س عليه 
الدخول  ولكن  والثالث،  الثاني  الفرعين  في  بحثه  �صيتم  ما  وهذا  القادمة،  المرحلة  لبناء 
والمزامنة  الموازية  االأوروبية  الح�صارة  االأول من عر�س حال  الفرع  وفي  بد  ال  كان  بهما 

للح�صارة االإ�صالمية اآنذاك.

الفرع الأول

حال المجتمع الأوروبي قبيل التح�شير

ل�شياغة �شحيفة المدينة المنّورة

في الوقت الذي كانت فيه اأوروبا ترزح تحت وطاأة الظلم واال�صتبداد في ظل نظام االإقطاع 
المتعاون مع الكني�صة اآنذاك، حيث اأ�صحى و�صع النا�س فيه اأ�صواأ من و�صعهم زمن نظام 
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الرق؛ فعلى االأقل كان لالإن�صان قيمة وثمن ُيباع وُي�صترى به، اأّما في ظل نظام االإقطاع فلم 
يعد عندهم لالإن�صان قيمة بذاته، واإّنما اأ�صبح ُيباع وُي�صترى ب�صورة تبعية وغير مبا�صرة تبعًا 
بع�صور  الو�صطى(  الفترة )الع�صور  �ُصميت هذه  ولهذا  وال�صراء،  البيع  لالإقطاعية مو�صع 
اأوروبا كانت هناك ح�صارة  الظلمة، وفي الجانب االآخر وبالتزامن مع ع�صور الظلمة في 
رة،- على عك�س ما كانت عليه الح�صارة االأوروبية - حّررت  اإ�صالمية رديفّه راقية متح�صّ
االإن�صان من الرق والعبودية لغير اهلل تعالى؛ فرفعت عنه الظلم واأطلقت له العنان لُيفكر 

وينتج ويبتكر في جميع مجاالت الحياة عامًة، فمالأوا الدنيا علمًا وتقدمًا ورقيًا وتمدنًا)4(. 
من  �صل�صلة  ح�صلت  فقد  االجتماعي(  العقد  )نظرية  درا�صتنا  بمو�صوع  يتعّلق  فيما  اأّما 
االأحداث بهذا الخ�صو�س، بداأت بمرحلة اأولية مّهدت لما بعدها، وهي م�صاألة البيعة ب�صقيها 
من  الكرام  و�صحبه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  لقيه  ما  ب�صبب  وذلك  والثانية،  االأولى 
ا�صطهاد ورف�س ومعار�صة لهذا الفكر الجديد وهو الدين االإ�صالمي، فتّوجهت االأنظار اإلى 
اأركان  وتثبيت  وتاأ�صي�س  لقيام  بديلة منا�صبة ومالئمة  بيئة  والبحث عن  ترك مكة مرحليًا 

الدولة االإ�صالمية الجديدة، فكان الخيار �صوب )يثرب( المدينة المنّورة.

الفرع الثاني

البيعة الأولى والثانية كتاأ�شي�ص اأّولي 

ل�شياغة �شحيفة المدينة

عر�س الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم نف�صه على من جاء من اأهل المدينة  في مو�صم الحج 
وكانوا ال يزالون على �صركهم، وق�صت حكمة اهلل تعالى اأن تجد الدعوة طريقها ال�صهل االآمن 
اإلى قلوب هذه الجماعة من اأهل المدينة، فح�صلت بيعة بينهم وبين الر�صول �صلى اهلل عليه 
و�صلم �ُصّميت بالبيعة االأولى، وتّم التواعد على اللقاء في مو�صم الحج القادم، ولكن على نحو 
اأقوى وبترتيب اأف�صل وجمع اأكبر من هذا الذي ح�صر هذه المرة)5(، وبالفعل كان اللقاء في 
مو�صم الحج التالي وح�صلت البيعة الثانية بين ممثلين ثقات لهم وزنهم بين ربعهم من اأهل 
المدينة وبين الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، على اأن يتبعوا هذا الدين الحنيف واأن يحموا 
الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ومن �صيهاجر معه من اأهل مكة، واأّن الوالية عليهم للر�صول 

املوقع  من�صور على  الب�صر، مقال  وفل�صفات  االإ�صالم  االجتماعي بني  العقد  اآل م�صواح،  م�صواح بن حممد   )4(
اآخر   ،2011/4/5 https://ar-ar.facebook.com/notes/183522548359605 بتاريخ  التايل  االإلكرتوين 

زيارة بتاريخ: 2021/10/11. 
�صرف الدين عبد احلميد اأمني، الن�صاأة التعاقدية لدولة الر�صول ] وتاأ�صي�س الوحدة الوطنية، من�صور على   )5(

املوقع التايل: https://mominoun.com/articales/5077، اآخر زيارة بتاريخ: 2021/10/11. 
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�صلى اهلل عليه و�صلم بما ُي�صلح �صاأنهم في كافة �صوؤون حياتهم ومعا�صهم)6(.
ويرى الباحث اأّن البيعة لم تكن تنظيرًا خياليًا فح�صب كما هو االأمر بخ�صو�س نظرية العقد 
االجتماعي التي لم تَر النور بعد، واإّنما كانت البيعة واقعًا عمليًا تطبيقيًا تاأ�صي�صيًا، اأي اأّنها 
اإلى روؤى وتوجهات ُيبنى  اأ�ص�صت وب�صورة عملية )كهيئة تاأ�صي�صية( لمرحلة قادمة ُتترجم 
عليها تاأ�صي�س دولة نا�صئة، وهذا ما كان بالفعل حيث تّمت هجرة الحبيب �صلى اهلل عليه 
و�صلم واأ�صحابه الكرام من مكة المكرمة اإلى )يثرب( المدينة المنورة، وما اأن ا�صتقر بهم 
االأمر حتى �صرع الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم وال�صحابة الكرام من المهاجرين واالأن�صار 
باالإعداد والتح�صير الإ�صدار �صحيفة المدينة المنّورة التي �صّكلت اأول د�صتور مدني مكتوب 

في تاريخ الب�صرية)7(.
كما يرى الباحث وبدون مبالغة اأو تحّيز اأّن هذه هي المرة االأولى في تاريخ الب�صرية التي يتّم 
فيها تطبيق عملي لنظرية العقد االجتماعي بين الحاكم والمحكوم، ومثله ما تّم من بيعة مع 
بقية الخلفاء الرا�صدين، على اأ�صا�س نظريه الحكم المقّيد المنوط بتحقيق م�صلحة الرعية 
باإ�صعاد العباد واإعمار البالد، فيما عدا ذلك - من قبل ومن بعد - لم نلحظ واقعًا تطبيقيًا 
الأر�س  النزول  ولكن عند  وتباهي نظري فح�صب،  تغني  نلحظ  واإّنما  النظرية،  لهذه  عمليًا 
على  الفوري  باالنقالب  اأو  والتزوير  بالتالعب  اإّما  النظرية  بهذه  التزام  نجد عدم  الواقع 
نتائج االنتخابات، وذلك من خالل مخالفة اأب�صط قواعد الد�صتور اأو االلتفاف عليها باإعالن 
حالة الطوارئ بالتذرع بظروف ُمفتعلة وما اأن تنتهي حالة الطوارئ حتى يكون الحاكم قد 

اأ�ص�س اأموره لحكم م�صتبد ظالم ُيدّمر البالد ويقهر العباد.

كما ذهب البع�س اإلى التفرقة بين البيعة و�صحيفة المدينة المنّورة، باعتبار اأّن البيعة هي 
عقد �صيا�صي بامتياز الأّنه يف�صي اإلى تحديد �صخ�س الحاكم وتفوي�صه باإدارة �صوؤون البالد 
وتدبير اأمور العباد، ومن اأهّم ما يدعم وجهة النظر هذه عدم اعتماد ال�صحابة والخلفاء 
الرا�صدين على ال�صحيفة الختيار الخلفية بعد وفاة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ومن بعده 
بين  بامتياز  يرونها عقدًا اجتماعيًا مدنيًا  ال�صحيفة فهم  اأّما بخ�صو�س  الخلفاء)8(،  بقية 
ومعتقداتهم،  توجهاتهم  مختلف  على  المدني  المجتمع  هذا  في  الب�صري  المزيج  مكّونات 

ر(،  �صالح، حممد جمذوب حممد، وثيقة املدينة بني مبداأ املواطنة واأ�صل اال�صتخالف، جملة اجلزيرة )تفكُّ  )6(
https://jornals.uofg.edu.sdindex. :جملد 18، العدد2، ال�صنة 2018م، �س 6، من�صور على الرابط التايل

phptfkrarticaleview12431322.pdf، اآخر زيارة بتاريخ: 2021/10/11. 
�صرف الدين عبد احلميد اأمني، مرجع �صابق.   )7(

االحتاد  �صحيفة   ،[ النبي  �صحيفة  وتغييب  البيعة«  »وعقد  االجتماعي  العقد  اجلابري،  عابد  حممد   )8(
بتاريخ:  زيارة  اآخر   ،https://alittihad.ae/wejhatarticales/7686 2004/10/25م    بتاريخ  االإماراتية، 

 .2021/10/11
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بينهم مجتمعين من  ت�صّكل عقدًا فيما  والتزامات كل فئه منهم، فهي  ُتبّين وُتحّدد حقوق 
من  بالبيعة  تعيينه  تّم  الذي  الحاكم  وبين  وبينهم  وت�صرفاتهم،  عالقاتهم  لتنظيم  جهة 
وت�صوية  بينهم  فيما  الفر�س  وتكافوؤ  والم�صاواة  االجتماعية  العدالة  لتحقيق  اأخرى؛  جهة 
و�صون  ممتلكاتهم  عن  والدفاع  لحمايتهم  طاقاتهم  ا�صتثمار  اأجل  من  وكذا  منازعاتهم، 

مكت�صباتهم، الإعمار البالد واإ�صعاد العباد)9(.
الخلفاء  ُخطب  من  المقتطفات  بع�س  اإلى  الدرا�صة  هذه  من  مو�صع  غير  في  و�صن�صير 
الرا�صدين للرعية عند توليهم زمام االأمر)10(، كما ون�صير هنا اإلى اأّن ابن خلدون ينّظر اإلى 
البيعة على اأّنها: »عهد على الطاعة وكاأّن المبايع يعاهد اأميره على اأن ي�صلم له النظر في 
اأمر نف�صه واأمور الم�صلمين ال ينازعه في �صيء من ذلك، ويطيعه فيما يكّلفه به من االأعمال 
على المن�صط والمكره«، فما اأحوجنا الى قراءة �صحيفة المدينة بعقل واإيمان واأن نطّبقها 

بر�صد واتزان لنوؤ�ص�س لعي�س واحد ال لعي�س م�صترك)11(.

الفرع الثالث

الموؤاخاة كنموذج للتكافل والت�شامن والتاأمين الجتماعي 

بين فئات المجتمع الم�شلم

وهو  اأال  وال�صحيفة،  البيعة  كاًل من حدثي  وزامن  رافق  اأي�صًا  مهمًا  نن�صى حدثًا  اأال  يجب 
م�صاألة الموؤاخاة بين فئات الم�صلمين المختلفة، هذا الحدث الذي اأ�ص�س لركيزة قوية تقوم 
عليها اأهم لبنات الدولة المدنية في االإ�صالم، وهي تكافل وت�صامن الم�صلمين فيما بينهم في 
ال�صّراء وال�صّراء، ُيعين بع�صهم بع�صًا فال تجد بينهم محتاجًا اأو معوزًا، وهذا �صرب متمّيز 
البطالة)12(،  من  والحّد  الفقر  جيوب  لمحاربة  االجتماعية  التاأمينات  مجال  في  ر  ومتح�صّ
التي  الح�صارات  اأول  من  كانت  االإ�صالمية  الح�صارة  باأّن  لنا  يتقّرر  تقّدم  ما  خالل  ومن 
و�صعت جذرًا تاريخيًا متينًا لنظرية العقد االجتماعي، ال بل وطّبقته ومار�صته عمليًا على 
اأر�س الواقع لتوؤكد جدواه ونجاعته، حيث كان نتاج ذلك تاأ�صي�س دولة مدنية يحكمها د�صتور 
مدني مكتوب )�صحيفة المدينة(، دولة مدنية ذات طابع ديمقراطي ح�صاري را�صخ متاأ�صل 

حممد جمذوب حممد �صالح، مرجع �صابق، �س 7.   )9(
م�صواح بن حممد اآل م�صواح، مرجع �صابق.   )10(

بالل عقل ال�صنديد، من العقد االجتماعي اإلى العقل االجتماعي، �صحيفة اجلريدة الكويتية، عدد بتاريخ   )11(
2021/3/28، املوقع االإلكرتوين:  https://aljarida.com/articales/161857422816190500، اآخر زيارة 

بتاريخ: 2021/10/11. 
حممد عابد اجلابري، مرجع �صابق.   )12(
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فيها ولي�صت دخيلة عليه)13(، كما يّدعي البع�س من المنّظرين والمفّكرين المتحّيزين لكل 
من  ياأتي  ما  كل  باأّن  يوؤمنون  اأّنهم  اأي  برنجي«،  فرنجي  »كل  بمقولة  متغنين  غربي  هو  ما 
عند الغرب فهو ح�صن وجميل، والموؤ�صف جدًا اأّن هوؤالء المنّظرين والمفّكرين نا�صبوا هذه 
الب�صري  للمجتمع  بتقديمها  ي�صهموا  لم  كما  ب�صيء،  منها  ي�صتفيدوا  ولم  العداء  ال�صحيفة 

لي�صتفيد منها غيرهم.

المطلب الثاني

مفهوم الآخر والعي�ص الم�شترك 

لدى الح�شارة الإن�شانية

منذ وجود االإن�صان على هذه الب�صيطة وهّمه االأكبر في كيفية تقّبل هذه المجاميع الب�صرية 
المحيطة به جغرافيًا مع كل ما تحمله من تباين واختالف في الفكر والمعتقد والعرق واللون، 
اأي مجتمع مرهون بمدى تقبله لالآخر، واإال فالنتيجة  ولهذا فاإّن ا�صتقرار وتقّدم وازدهار 
الحتمية لرف�س االآخر هي االقتتال والتناحر والدمار المف�صي اإلى التخلف والتراجع، ولهذا 
كان قبول االآخر مطلبًا اأ�صا�صيًا وركنًا مهمًا في بناء الدولة االإ�صالمية الحديثة اآنذاك، وهو 

ما اأكدت عليه �صحيفة المدينة المنّورة، وهذا ما �صيتم تناوله في الفروع االآتية.

الفرع الأول

مكّونات المجتمع المدني كنموذج للتعددية 

بمختلف �شورها

اأّننا  اإلى عي�س م�صترك، يتبادر للذهن مبا�صرة  عند الحديث عن االآخر ومحاولة الو�صول 
في  وتعّدد  والتقاليد  واالأعراف  والوالءات  والمنابت  االأ�صول  متعّددة  بيئة  اأو  مجتمع  في 
كل  فيه  تتوافر  درا�صة  مجتمع  اقتراح  اأو  طرح  من  البد  لهذا  الفكرية،  والتوّجهات  الروؤى 
هذه المتناق�صات، ولكي يكون الطرح واقعيًا ال تنظيريًا وال خياليًا، يمكننا القول اإّن االأمر 
اإلى عناء كثير للعثور على هذه العّينة ال�صتخدامها كمجتمع للدرا�صة؛ الأّنه وبكل  ال يحتاج 

بركات الزيود، د�صتور املدينة املنّورة اأول وثيقة قانونية و�صعها النبي ] قبل 14 قرنًا، �صحيفة الد�صتور   )13(
 ،https://addustour.com/articales/1179827 :االأردنية، عدد بتاريخ 2020/10/30م، املوقع االإلكرتوين
اآخر زيارة بتاريخ: 2021/10/11؛ حممد عبداملح�صن املقاطع، دولة املدينة املنّورة دولة االإ�صالم النموذج، 
https://aljarida.com/ االإلكرتوين:  املوقع  2019/6/19م،  بتاريخ  عدد  الكويتية،  اجلريدة  �صحيفة 

articales/print/15608770312780180000، اآخر زيارة بتاريخ: 2021/10/11. 
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مجتمع  ي�صمه  الذي  المعقد  والخليط  المتباين  المزيج  هذا  على  االعتماد  يمكن  ب�صاطة 
المدينة المنّورة كمجتمع للدرا�صة، حيث تتوافر فيه كل هذه المتغّيرات والتناق�صات؛ ودليل 
ح وتعالج مثل هذه التناق�صات والق�صايا)14(،  ذلك اأّن كل مواد وبنود ال�صحيفة تبّين وتو�صّ
فمجتمع المدينة المنّورة ي�صم كل ما تقّدم من تناق�صات ففيه الم�صلم والكتابي والكافر، 
وفيه البدوي والريفي والح�صري، وفيه العربي والعجمي، وفيه الم�صالم والمحارب، وفيه 
الموالي الأهل المدينة وذو الوالء الخارجي الإمبراطوريات ذلك الع�صر كالروم والفر�س)15(.

ويرى الباحث وباالعتماد على ما تقّدم اأّنه من ال�صهل اإجراء مقارنة ب�صيطة و�صريعة بين 
ظروف واأحوال المجتمع المدني قبل ال�صحيفة وبعدها لدرا�صة مدى تحقيق مدلول مفهوم 
واأحوال  اأّن ظروف  تاريخيًا  والثابت  المعلوم  اإّنه من  الم�صترك، حيث  قبول االآخر والعي�س 
ت�صّوره؛  يمكن  ما  واأ�صعب  اأحلك  في  كانت  ال�صحيفة  قبل  )يثرب(  المنّورة  المدينة  اأهل 
حيث كان ُيخّيم عليها االقتتال وال�صراع الدموي والفتن المتالحقة بين كل مكّونات هذا 
الخليط غير المتجان�س، وكان لليهود كعادتهم دور كبير في تغذية هذه ال�صراعات واإذكاء 
والقطيعة  والظلم  واال�صتغالل  واالحتكار  الغ�س  �صروب  كل  �صيوع  عن  ناهيك  هذا  الفتن، 
والتدابر؛ وعليه لم يكن لمفهوم قبول االآخر والتعاي�س اأو العي�س الم�صترك اأي حظ اأو ن�صيب 

ال واقعيًا وال حتى في مجال الخيال والتنظير.

الفرع الثاني

ا�شتثمار �شور التعّددية والختالف كعوامل 

بناء اقت�شادي واجتماعي وثقافي

عندما جاء الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم و�صّرف هذا المكان الطيب - المدينة المنّورة - 
عمد فورًا اإلى اإ�صدار ال�صحيفة؛ بعد الت�صاور مع اأهل الحل والعقد مّمن هم حوله من اأهل 
المدينة، وما نظر اإلى هذا التعّدد والتناق�س اإاّل نظرة تفاوؤل وب�صر، ولم يهمل اأو يهّم�س اأيًا 
من هذه المكّونات؛ ال بل حّدد لكل فئة اأو طائفة ما ي�صلح �صاأنها من حقوق، وحمل الجميع 
وبالت�صاوي ما يتوّجب عليهم من التزامات، وخا�صة في الجانب االأمني للذود عن ِحمى هذه 

القانون  كلية  من�صورات   ،5 االإ�صالمي، ط  والفقه  ال�صريعة  لدرا�صة  املدخل  البعلي،  عبد احلميد حممود   )14(
الكويتية العاملية، 2019م، دولة الكويت، �س 280-284. 

راغب ال�صرجاين، وثيقة املدينة ... النموذج االأمثل للتعاي�س، من�صور على املوقع االإلكرتوين ق�صة االإ�صالم،   )15(
بتاريخ 2018/3/11م: https://islamstory.com/articales/3408344، اآخر زيارة بتاريخ 2022/9/9. 
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تعالى: {ی  جئ    حئ   لقوله  اإعمااًل  فاأقرَّ كاًل منهم على دينه ومعتقده؛  الفتية)16(.  الدولة 
ن لكل منهم ممتلكاته  اأقرَّ كاًل منهم على عاداته وتقاليده، وحمى وح�صّ ىئمئ})17(، كما 
فترة  عن  المتراكمة  الروا�صب  كل  وعالج  باإذنه،  اإاّل  ا�صتخدامها  اأو  عليها  االعتداء  وحّرم 

ال�صراع واالقتتال ال�صابقة؛ لكي ت�صفى النفو�س ويزول الحقد وتنتهي ال�صغينة. 
كما اأعطى �صلى اهلل عليه و�صلم حّق المواطنة للجميع )الجن�صية(، واحترم حقوق الجميع 
بالتعبير عن راأيه وممار�صة طقو�صه الدينية وعاداته االجتماعية بما ال ي�صر بالغير، واأذكى 
بينهم روح التعاون والتكافل و�صّجعهم على فداء االأ�صرى وترك الثاأر وما يف�صي اإليه، وح�صر 
م�صوؤولية الجاني بنف�صه واأهل بيته ولم ُيَعِدَها اإلى البطون والع�صيرة االأكبر، وا�صترط عليهم 
�صورة  باأي  وال  العدو  مع  التعاون  منهم  الأي  يجوز  وال  عدّوهم؛  على  واحدة  يدًا  يكونوا  اأن 
من ال�صور؛ وَعدَّ ذلك جريمة عظيمة )الخيانة العظمى(، حيث يترّتب عليها عقاب �صديد 

عواقبه وخيمة)18(.
ال�صحيفة،  في  ذلك  قّيد  باأن  يكتِف  لم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  اأّن  كّله  ذلك  من  واالأهم 
بهذا  يكتِف  فلم  عليه؛  توّقع  المدينة  لمجتمع  المتعّددة  المكّونات  هذه  ممثلي  كل  وجعل 
تقّدم دون  لكل ما  العملي  الواقعي  التطبيق  اإلى  فورًا  بل عمد  التحريري فح�صب،  الجانب 
تردد اأو تاأجيل)19(، وخالل فترة وجيزة جدًا اأ�صبح مجتمع المدينة ذلك المجتمع المتجان�س 
المتحاب المتاآلف؛ ت�صوده روح التعاون والخير والب�صر وال�صعادة، ولم ي�صل هذا المجتمع 
اإلى تحقيق مفهوم قبول االآخر والعي�س الم�صترك فح�صب؛ بل تعّدى ذلك اإلى تحقيق مفهوم 

عي�س واحد ال عي�صًا م�صتركًا)20(. 
كما اأّن ال�صحيفة مّكنت هذا المزيج المختلف المتعّدد من اال�صتقالل داخليًا باإن�صاء كل ما 
يلزمه من اأنظمة م�صتقلة في جميع مجاالت الحياة المختلفة اقت�صاديًا واجتماعيًا ودينيًا 
وثقافيًا، ب�صرط اأاّل يتعار�س ذلك مع تحقيق االأ�ص�س العامة التي تقوم عليها اأركان المجتمع 
من عدل وم�صاواة وتكافوؤ للفر�س)21(، وتعّدى هذا االأمر اإلى تج�صيد مبادئ حقوق االإن�صان 

خالد عليوي جياد، حقوق االآخر في �صوء وثيقة المدينة المنورة: تاأ�صيل اإ�صالمي لمبداأ التعاي�س، مجلة   )16(
الموقع  على  من�صور   ،5 �س  2012م،  �صنة  العدد2،   ،4 ال�صنة  العراق،  كربالء،  جامعة  الحقوق،  ر�صالة 
االإلكتروني التالي:  iq/wp/blog/2013/01/31/no-2-2012.https://law.uokerbala، اآخر زيارة بتاريخ: 

 .2021/10/11
�صورة البقرة، االآية 256.   )17(

راغب ال�صرجاني، مرجع �صابق.   )18(
بركات الزيود، مرجع �صابق.   )19(

بالل عقل ال�صنديد، مرجع �صابق.   )20(
اأبو بكر علي م�صطفى جالل الدين، مقّومات المجتمع المدني في االإ�صالم من خالل �صحيفة المدينة   )21(
)1هـ - 11هـ(، مركز المجدد للبحوث والدرا�صات، ا�صطنبول، بتاريخ 2020/3/27م، من�صور علىالموقع 

االإلكتروني: /https://almojaded.com/2020/03/27، اآخر زيارة بتاريخ: 2021/10/11.
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و�صون كرامته واحترام اإن�صانيته بغ�ّس النظر عن معتقده اأو توجهه الفكري على اأُ�ص�س من 
الت�صامح وال�صلم والمحبة)22(، حيث حر�صت ال�صحيفة كل الحر�س على قبول هذا التعّدد 
كونية؛ ال من  و�صنة  �صرعي  كواجب  اإلى ذلك  عليه؛ فنظرت  وبنت  وا�صتثمرته  واالختالف 
ل بها الحاكم على رعيته؛ كما يحدث في غير  قبيل الترف االجتماعي اأو مكرمة اأو مّنة يتف�صّ

مكان في وقتنا الحا�صر المرير)23(.

والمفّكرين  القرار  اأ�صحاب  معظم  اأّن  يجد  االأيام  هذه  في  الدولي  المجتمع  اإلى  والناظر 
وتاأجيج  والت�صرذم  الفرقة  تكري�س  على  يتوافقون  العالم؛  اأنحاء  جميع  وفي  والمنّظرين 
ال�صراعات العرقية والحروب االأهلية والنزاعات الطائفية بثمن رخي�س بخ�س، من اأجل 
هذا  ا�صتثمرت  ال�صحيفة  اأّن  حين  في  ومقّدراتها،  ثرواتها  على  وال�صيطرة  ال�صعوب  قهر 
التعّدد واالختالف ب�صكل اإيجابي لقبول االآخر وتحقيق العي�س الم�صترك مقارنة بما يح�صل 
في هذه االأيام من ا�صتثمار لهذا التعّدد واالختالف ب�صورة �صلبية من اأجل تدمير البالد 

واإهالك العباد)24(.

المطلب الثالث

البدايات التنظيرية والتطبيقية لنظرية العقد الجتماعي 

والمفهوم الفل�شفي لها

ال �صك اأّن الح�صارة االإن�صانية بحثت كثيرًا عن اآلية تتوافق عليها هذه المجاميع الب�صرية 
من  الكثير  و�صع  حيث  واال�صتقرار،  االأمان  نحو  يقودها  معّينًا  تنظيمًا  بينها  فيما  لتوؤلف 
العقد  بنظرية  الحقًا  عليه  اأطلق  الذي  االجتماعي  التوافق  لهذا  االأولية  البذور  المفكرين 
الدولة  اأن جاءت  اإلى  التنظيري فح�صب  الفكري  االإطار  االأمر بقي في  اأّن  اإاّل  االجتماعي، 
ما  وهذا  حياة،  كمنهج  المعا�س  التطبيقي  الواقع  على  الفكر  هذا  كل  واأنزلت  االإ�صالمية، 

�صنعر�س له في الفروع االآتية:

االإلكتروني  الموقع  االإن�صان،  لحقوق  توؤ�ص�س  وثيقة  كاأول  المنورة  المدينة  وثيقة  االإمام،  ولد  الزين  ولد   )22(
)موريتانيا المعلومة(، من�صور بتاريخ 2017/12/10م، https://mauiactu.info/ar//articales، اآخر زيارة 

بتاريخ: 2021/10/11.  
خالد عليوي جياد، مرجع �صابق، �س 3.   )23(

المرجع ال�صابق، �س 19.  )24(
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الفرع الأول

البدايات التنظيرية والتطبيقية 

لنظرية العقد الجتماعي

اإلى  اإذ تعود بداياتها  نظرية العقد االجتماعي نظرية قديمة جدًا من الجانب التنظيري؛ 
فكرة  طرح  من  واأول  الديمقراطية،  معنى  م�صمونها  في  تج�ّصد  حيث  الميالد،  قبل  ما 
الديمقراطية )نظرية العقد االجتماعي( هو الفيل�صوف ال�صيني كونفو�صيو�س قبل حوالي 
300 عام من ميالد ال�صيد الم�صيح عليه ال�صالم، حيث كان االعتقاد ال�صائد لديهم اآنذاك 
اأّن الحاكم ُمفّو�س من اهلل تعالى، وفق عقد  يبرمه مع  الجماعة الب�صرية التي يعي�س معها 
ي�صّمى بالعقد االجتماعي، وعليهم طاعته واحترامه الأّنه ي�صتمد هذا الحّق من اهلل تعالى، 
وعلى الحاكم اأن يلتزم بن�صو�س هذا العقد في حّق الرعية اأو الجماعة، وما كان هذا اإاّل 
طرحًا نظريًا من ِقبل الفيل�صوف كونفو�صيو�س ومن عا�صره في هذه االأثناء مثل الفيل�صوف 
موت�صي والفيل�صوف �صينيكا)25(، وا�صتمر تبّني هذه النظرية حتى ع�صر الفيل�صوف اأفالطون 
ومعا�صره الفيل�صوف جلوكوت، حيث يرون اأّن االأفراد قد توافقوا على اإبرام عقد فيما بينهم 
لكي ال يتظالموا وي�صعوا جاهدين لتحقيق العدالة االجتماعية للجميع، وهكذا تتابع االهتمام 
اإينا�س �صولي�س  اإلى بدايات الع�صر الحديث، حيث قام الفيل�صوف اليوناني  بهذه النظرية 
في بداية القرن الخام�س ع�صر بعر�س فكرة العقد االجتماعي في كتابه )م�صدر ال�صلطة 
لينّظم  االأفراد  بين  يبرم  الذي  االجتماعي  العقد  بين  فّرق  و�صماناتها(، حيث  الرومانية 
عالقاتهم وبين العقد ال�صيا�صي الذي يبرم مع اآلية ممار�صة الحكم و�صالحيات الحاكم)26(.

وا�صتمر االأمر هكذا اإلى اأن جاء كل من الفال�صفة )توما�س هوبز( مع بدايات القرن ال�صابع 
الثامن ع�صر و)جان جاك رو�صو( وغيرهم مّمن  القرن  ع�صر و)جون لوك( في منت�صف 
اهتم بنظرية العقد االجتماعي، حيث كانت لهم وجهات نظر مختلفة تاأ�ص�صت عليها هذه 
النظرية، اإذ يرى هوبز واأن�صاره اأّن الب�صر كانوا يعي�صون حياة الفو�صى والحروب واأرادوا 
اأن ينتقلوا اإلى حياة نظامية يحكمها القانون والنظام، فاتفقوا فيما بينهم على اأن يتنازلوا 
عن قدر من حرياتهم ال�صخ�صية ويمنحوها للحاكم لكي يحكم بينهم ويحّقق العدل فيما 
بينهم، وهو غير مقّيد في ذلك، كما اأّنه غير م�صوؤول اأمامهم عن �صيء، فاأ�ص�صوا بذلك لما 

ُعرف الحقًا بالملكية المطلقة التي انبثقت عنها فكرة )اأّن الملك ال ُيخطئ(. 

�صباح كرمي رياح الفتالوي، نظرية احلّق االإلهي والعقد االجتماعي، جملة مركز درا�صات جامعة الكوفة،   )25(
العراق، العدد 10، �صنة 2011، �س10، من�صور على موقع دار املنظومة:

https://mandumah.com/record/233823، اآخر زيارة بتاريخ: 2021/10/11. 
املرجع ال�صابق.  )26(
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اأّما لوك واأن�صاره وعلى راأ�صهم جان جاك رو�صو، فقد راأوا باأّن الب�صر كانوا ينعمون بحياة 
طبيعية ي�صودها الحب والوئام، لكن ومع مرور االأيام فقد تطّورت الحياة وتعقدت االأو�صاع 
بتزايد اأعدادهم، فبداأوا ي�صعرون اأّنهم بحاجة اإلى حالة من النظام ومنظومة من القوانين 
باإبرام عقد  التي تنّظم حياتهم وتحّدد واجبات والتزامات كل منهم تجاه االآخر، فقاموا 
االجتماعية  العدالة  لتحقيق  بو�صعه  ما  كل  ويعمل  االأمر،  ليتوّلى  الحاكم  ومع  بينهم  فيما 
عن  انحرف  اأو  حاد  ما  واإذا  م�صلحتهم،  بتحقيق  منوطة  الحاكم  �صالحيات  واأّن  بينهم، 
ذلك فهو ُمعّر�س للم�صاءلة من قبلهم، وبهذا فقد اأ�ص�صوا لفكرة الملكية المقّيدة، واعتبروه 
راأ�س الهرم الذي يعلو ال�صلطات الثالثة الت�صريعية والق�صائية والتنفيذية، وبناًء على ذلك 
اأ�صاءت  فاإذا  ال�صعب،  ِقبل  للرقابة من  تكون خا�صعة  البالد  الإدارة  الحكومات  ت�صكيل  يتّم 

الت�صرف ُتعزل وُتحا�صب وُي�صّكل غيرها وهكذا)27(.

الفرع الثاني

المفهوم الفل�شفي لنظرية العقد الجتماعي

باالعتماد على ما تقّدم، يمكن تحديد مفهوم نظرية العقد االجتماعي كما ورد في قامو�س 
بع�س  اإراديًا عن  التنازل  يتّم  وقوة حاكمة، حيث  اأفراد  بين  االتفاق  »هو  باالآتي:  الفل�صفة 
الحريات ال�صخ�صية مقابل منفعة تتمّثل في مجتمع ح�صن التنظيم وحكومة ر�صيدة«. وفي 
معر�س هذا االأمر، يقول ابن خلدون: »اإن الحكومة ظاهرة طبيعية للمجتمع واأول مظاهرها 
بدايتها  في  ت�صير  اإذ  اجتماعية،  �صرورة  وقيامها  واحد،  رئي�س  يد  في  ال�صلطة  تجمع  هو 
�صرعان المجتمع  اأّن  اإاّل  والطغيان،  ال�صيطرة  حب  عليها  ويغلب  الحكم  �صهوة   بمقت�صى 

يخلو  ال  اجتماعية  والمحكوم، وهذه حقيقه  الحاكم  بين  العالقة  تنظيم  تطّوره  يتطّلب  ما 
منها اأي مجتمع)28(.

تّم  الذي  التطّور  وكذا  والمفاهيم،  االأفكار  الأهم  الموجز  العر�س  هذا  بعد  الباحث  ويرى 
طرحه من ِقبل الفال�صفة والمفّكرين الغربيين وال�صرقيين، ومن �صار في ركبهم من بني 
كما  زمنية  حقبة  واإغفال  تجاهل  تّم  باأّنه  االجتماعي  العقد  بنظرية  يتعّلق  فيما  جلدتنا، 
تّم التنّكر لها، حيث بداأت هذه الحقبة مع بدايات القرن ال�صاد�س الميالدي �صادت فيها 

نباأ نزار الربيعي، نظرية العقد االجتماعي، املوقع االإلكرتوين لكلية القانون، جامعة بابل، العراق، من�صور   )27(
 ،https://uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service-showrest.aspx?fid=6289 2015/1/29م:  بتاريخ 

اآخر زيارة بتاريخ: 2021/10/11. 
العربي،  البيان  لجنة  وافي،  عبدالواجد  علي  تحقيق:  ط2،  م2،  المقدمة،  خلدون،  ابن  الرحمن  عبد   )28(

القاهرة، د.ت، �س 683. 
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ح�صارة راقية ُم�صرقة مالأت االأر�س عدالة اجتماعية، واإحقاقًا للحقوق والتزامًا بالواجبات 
على اأتّم وجه واأكمل �صورة، هذه الح�صارة هي الح�صارة االإ�صالمية التي عا�صرت وتزامنت 
مع، ع�صور الظلمة المتمّثلة في الع�صور الو�صطى في اأوروبا، ولكن لالأ�صف فقد تّم تجاهل 
مته للب�صرية من تطّور وتطبيق لنظريه العقد  تلك الفترة والتنّكر لهذه الح�صارة وكل ما قدَّ

االجتماعي. 

هوؤالء  ِقبل  من  نية  و�صوء  بق�صد  اإاّل  كان  ما  والتنّكر  التجاهل  هذا  اأّن  ذلك  من  واالأ�صواأ 
لما  نظرًا  عليهم،  غريب  وال  لي�س بجديد  وهذا  االجتماعي،  العقد  لنظرية  المنّظرين)29( 
تمتلئ به اأنف�صهم من حقد وغيظ على هذه الح�صارة واأتباعها، وقد بّين القراآن الكريم في 
واأتباعها من  غير مو�صع م�صتوى هذا الحقد ودرجته، وهذه العداوة للح�صارة االإ�صالمية 
ِقبل الح�صارات االأخرى)30(، وخير ما ُيدّلل على ذلك اأن �صهد �صاهد من اأهلها، حيث ُيقّر 
روبرت كراين الم�صت�صار ال�صيا�صي للرئي�س نيك�صون بعد اإ�صالمه فيقول باأّن جذور مدر�صة 
القانون الطبيعي الذي يتغّنى به االأوروبيون واالأمريكان ما هو اإاّل نتاج المدر�صة االإ�صالمية 
األف  من  باأكثر  االأوروبية  الفل�صفة  على  �صابقة  وهي  االإن�صانية  الفطرة  بمبداأ  توؤمن  التي 

عام)31(، حيث قال تعالى: { ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ})32(. 

كما يوؤكد على اأّن الد�صتور االأمريكي يحتوي بين مواده على مقولة الخليفة الرا�صد عمر بن 
الخطاب ر�صي اهلل عنه: »متى ا�صتعبدتم النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحرارًا«)33(، لهذا جاء 
المبحث الثاني من هذه الدرا�صة لبيان دور هذه الح�صارة االإ�صالمية في التاأ�صي�س لنظرية 
العقد االجتماعي، وتطوير مفهومها على نحو يقوم على العدل والم�صاواة وتكافوؤ الفر�س، 

وذلك من خالل الموازنة بينهما كما �صنرى في االآتي:

م�صواح بن حممد اآل م�صواح، مرجع �صابق.   )29(
املرجع ال�صابق.   )30(

2014/9/9م، املوقع  بتاريخ  البحرينية،  الو�صط  االإن�صان، �صحيفة  من�صور اجلمري، االإ�صالميون وحقوق   )31(
االإلكرتوين: https://alwasatnews.com/919372html، اآخر زيارة بتاريخ: 2021/10/11. 

�صورة الروم، االآية 30.    )32(
عبد العزيز بن اإبراهيم العمري، الوالية على البلدان في ع�صر الخلفاء الرا�صدين، ط1، دار كنوز اإ�صبيليا   )33(

للن�صر والتوزيع، الريا�س، 2001م. 
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المبحث الثاني
مدى توافق �شحيفة المدينة المنّورة 

مع نظرية العقد الجتماعي

بعد اأن بيّنا في الجزء االأول من الدرا�صة اأهم الق�صايا والمفردات ذات ال�صلة المبا�صرة 
بالبحث، �صنقوم في المبحث الثاني بالموازنة بين �صحيفة المدينة المنّورة ونظرية العقد 

االجتماعي من حيثيات وجوانب متعّددة، نعر�س لها في المطلبين التاليين: 
المطلب االأول: �صحيفة المدينة في ميزان نظرية العقد االجتماعي

المطلب الثاني: مبداأ اال�صتخالف في ميزان �صحيفة المدينة ونظرية العقد االجتماعي

المطلب الأول
�شحيفة المدينة في ميزان نظرية 

العقد الجتماعي

حتى تحّقق هذه الدرا�صة درجة من التوازن في الطرح وعدم التحّيز لجانب دون االآخر، ال 
بد من اإجراء موازنة بحثية عادلة للوقوف على ما حظيت به كلٌّ من نظرية العقد االجتماعي 
اإلى  المدينة  منذ �صدور �صحيفة  بحثية من�صفة  م�صاحات  المنّورة من  المدينة  و�صحيفة 

يومنا هذا، وهو ما �صنعر�س له حااًل في الفروع التالية:  

الفرع الأول

ن�شيب كل من ال�شحيفة والنظرية في الجانبين البحثي 

والتنظيري ثم في الجانب التطبيقي

تهدف الدرا�صة في هذا الفرع اإلى اإجراء موازنة بين ال�صحيفة ونظرية العقد االجتماعي. 
وعند تنفيذ هذه الموازنة من خالل تتبع ما ناله وحظي به كل منهما من بحث وتنظير، فاإّننا 
اأّن ال�صحيفة قد ُهّم�صت وتّم التنّكر لها من ِقبل المنّظرين والمفّكرين غير  قطعًا �صنجد 
الم�صلمين، وكذلك من المفّكرين والمنّظرين الم�صلمين الذين انبهروا بالح�صارة الغربية، 
اأّن هوؤالء رّكزوا على درا�صة وتاأطير كّل ما يتعّلق بنظرية العقد االجتماعي ومن  في حين 
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جميع الجوانب، وتغّنوا بها وكاأّنها المنقذ والمخّل�س لهم من كل الم�صاكل والعقبات. 

روا وبغير ق�صد  اأّما المنّظرون المفّكرون الم�صلمون المخل�صون - وقليل ما هم - فقد ق�صَّ
- وعلى مّر الع�صور - في اإعطاء ال�صحيفة حّقها من البحث والدرا�صة، وخا�صة في مجال 
االإ�صالم ال�صيا�صي وال�صيا�صة ال�صرعية، و�صبب ذلك يعود اإلى اهتمامهم بالبيعة كنظام بديل 
التطبيقي  الواقع  اإلى  احتكمنا  لو  اأّنه  اأخطاأوا في ذلك)34(، مع  وقد  ال�صحيفة  يغنيهم عن 
التنظيري اإطارها  في  بقيت  االجتماعي  العقد  نظرية  اإّن  حيث  تمامًا،  العك�س   �صنجد 

هت  ُوجِّ التي  االنتقادات  معظم  اأّن  والدليل  العملي،  والتطبيق  الواقع  اأر�س  اإلى  تنزل  ولم 
اأّما �صحيفة المدينة فقد  لها من ِقبل المنّظرين والمفّكرين الغربيين الذين اأكدوا ذلك، 
تّم تطبيقها على اأر�س الواقع وب�صكل فوري بمجرد �صدورها، كما حّققت اأهدافها وباأ�صرع 
ما يمكن، حيث عّم اال�صتقرار واالأمن المجتمعي جميع اأرجاء الدولة االإ�صالمية، وانطلقت 

لن�صر ر�صاله االإ�صالم في االآفاق.

قد  ال�صحيفة  باأّن  ن�صّلم  فاإّننا  االجتماعي،  العقد  ونظرية  ال�صحيفة  بين  الموازنة  وعند 
�صّكلت جذرًا تاريخيًا لنظرية العقد االجتماعي)35(، كيف ال وقد �صدرت قبلها بحولي ع�صرة 
العقد  لنظرية  التطبيقي  الجانب  في  نالحظه  الذي  الق�صور  هذا  وما  الزمان،  من  قرون 
االجتماعي اإاّل الأّنها لم تفد ولم ت�صتفد من التجربة التاريخية التي ُطّبقت في هذا المجال 
مبادئ  واإعالن  االإ�صالمية  للدولة  مكتوبًا  مدنيًا  د�صتورًا  �صّكلت  المدينة(، حيث  )�صحيفة 

لحقوق االإن�صان الأول مرة في تاريخ الب�صرية.

الفرع الثاني

اأ�شا�ص العالقة بين الحاكم ورعيته

كما تراها �شحيفة المدينة ونظرية العقد

عالمي  اإعالن  اإاّل  هو  ما  المدينة  �صحيفة  مّثلته   الذي  المكتوب  المدني  الد�صتور  هذا  اإّن 
والئه  اأو  الفكري  توجهه  اأو  جن�صه  اأو  عرقه  اأو  معتقده  عن  النظر  ِبغ�ّس  االإن�صان،  لحقوق 
تحكمها  والمحكوم،  الحاكم  بين  متوازنة  كفوؤة  قوية  لعالقة  يوؤطر  )االأحزاب(؛  ال�صيا�صي 
بالم�صلحة«،  منوط  الرعية  على  االإمام  »ت�صرف  اأّن:  على  تن�س  التي  الفقهية  القاعدة 
وال�صواهد على ذلك كثيرة نذكر منها على �صبيل المثال ال الح�صر موقف الخليفة الرا�صد 

عبد العزيز حممد خلف، مرجع �صابق، �س 2.   )34(
خالد عليوي جياد، مرجع �صابق، �س 3.   )35(
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الخام�س عمر بن عبدالعزيز ر�صي اهلل تعالى عنه وبعد اأن بايعه اأهل الحل والعقد، حيث 
قال للنا�س في اأول خطبة له بعد المبايعة: »اإني قد وليت عليكم دون طلبة مني واأرى باأّنكم 
النا�س  في�صيح   ... اإليكم  واأردها  عنقي  من  البيعة  هذه  اأخلع  فاإّني  ولهذا  بي،  اأبتليتم  قد 

جميعًا وب�صوت واحد قد بايعناك قد بايعناك«)36(. 
من  عنه  تعالى  اهلل  ر�صي  ال�صديق  اأبوبكر  االأول  الخليفة  طلب  كيف  �صابقًا  اأ�صرنا  وقد 
الرعية اأن تراقبه في اأدائه وممار�صته الأمر الحكم فقال لهم: »اإن اأح�صنت فاأعينوني واإن 
ي�صاأله  ال�صحابة  اأحد  يقف  تعالى عنه  اهلل  ر�صي  الفاروق  وها هو عمر  فقّوموني«،  اأ�صاأت 
الرابع  الخليفة  ق�صة  وكذلك  ال�صحابة،  بقية  ثياب  من  اأطول  عمر  ثوب  لماذا  ويحا�صبه 
علي ر�صي اهلل تعالى عنه مع خ�صمه اليهودي في مجل�س الق�صاء اأمام القا�صي �ُصريح؛ كل 
حت وبّينت حدود العالقة بين  هذه االأدلة ن�صوقها للداللة على اأّن �صحيفة المدينة قد و�صّ
الحاكم والمحكوم بجالء وو�صوح تام؛ واأّنها تقوم على اأ�صا�س التعاقد بين طرفين متكافئين 
 هما الرعية من جهة والحاكم من جهة اأخرى، واأّن على الرعية ال�صمع والطاعة للحاكم،

ما دام الحاكم ملتزمًا بتدبير �صوؤون معا�صهم ودنياهم، ويحافظ على �صون وحماية دينهم 
العدل  بتحقيق  المتمّثلة  م�صلحتهم  بتحقيق  منوطة  ت�صرفاته  جميع  واأّن  ومعتقداتهم، 
والم�صاواة وتكافوؤ الفر�س، واالأخذ بم�صورتهم فيما يحتاج اإليه من راأي؛ واإاّل فعزله واجب 

عليهم دون تردد وباأ�صرع ما يمكن.
بين  تقوم  التي  المتكافئة  للعالقة  الواقعية  الحقيقية  ال�صورة  هي  هذه  اأّن  الباحث  ويرى 
طرفين متكافئين دون ت�صلط طرف على الطرف االآخر، كما هو حا�صل في معظم اأنظمة 
نهب  اإاّل  لها  هّم  ال  والتي  االأيام،  ال�صعوب هذه  اأغلب  بها  ُابتليت  التي  اال�صتبدادية  الحكم 
ثروات البالد وقهر وتجويع العباد، مّدعية باأّنها ت�صتمد �صرعيتها في الحكم باال�صتناد اإلى 
نظرية العقد االجتماعي، �صواء تم ذلك من خالل انتخابات ال تخلو من التزوير والعبث، اأو 

ا�صتفتاء �صكلي ال قيمة حقيقية له على اأر�س الواقع، اأو غيرها من االأ�صاليب.

المطلب الثاني
مبداأ ال�شتخالف في ميزان �شحيفة المدينة

ونظرية العقد الجتماعي

من  مقبولة  درجة  تحقيق  في  يتمّثل  االجتماعي  العقد  نظرية  من  االأ�صا�صي  الهدف  كان 

مجلة الوعي، ال�صلطة ال�صيا�صية في الفكر ال�صيا�صي الغربي واالإ�صالمي، العدد 28، �صنة 1989م، �س4،   )36(
من�صور عى املوقع التايل، https://al-waie.org/archives/articales/11144، زيارة بتاريخ 2021/10/11.
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اال�صتقرار واالأمن المجتمعيين للتفّرغ بعد ذلك اإلى بناء المجتمع واإعمار االأر�س لتحقيق 
كان  بل  ال  المنّورة،  المدينة  اأجله �صحيفة  من  ما جاءت  وهذا  والرفاه،  الرغد  من  درجة 
هدفها اأبعد من ذلك لتنطلق اإلى ن�صر العدل وتحرير المجتمعات المجاورة مّما تعانيه من 

ظلم وا�صطهاد، فهل حّققت كلٌّ من نظرية العقد و�صحيفة المدينة ما جاءت من اأجله؟ 

�صنعر�س لكل هذا في ثنايا الفروع االآتية:

الفرع الأول

الجانب التنظيري لمبداأ ال�شتخالف 

في نظرية العقد و�شحيفة المدينة

كما بّينا في غير مو�صع من هذه الدرا�صة باأّنه قد ُنظر اإلى نظرية العقد االجتماعي من ِقبل 
الفال�صفة والمنّظرين والمفّكرين على اأن تكون و�صيلة لتحقيق اال�صتقرار واالأمن المجتمعي، 
ممتلكاتهم  وحماية  �صون  على  المجتمع  اأفراد  جميع  واطمئنان  ب�صمان  اإاّل  يتاأّتى  ال  وهذا 
للمجتمع  العامة  الممتلكات  و�صون  حماية  عن  ف�صاًل  الخا�صة،  بمكت�صباتهم  واالحتفاظ 
الأّن  وتعالى،  �صبحانه  ابتداًء  الوجود  هذا  يملك  مّمن  بتفوي�س  اإاّل  يح�صل  لن  وهذا  ككل، 
ملكية  واإّنما هي  اأ�صيلة  ملكية  لي�صت  واالأعيان  االأموال  باأيديهم من  ما  لكل  االأفراد  ملكية 
ال�صريعة  به  ما جاءت  اأهم  من  ُيعّد  الذي  اال�صتخالف  مبداأ  تاأكيد  يتم  وبهذا  ا�صتخالف؛ 
االإ�صالمية، وهو لي�س للم�صلمين فح�صب، بل للنا�س كافة على اختالف اأديانهم واأعراقهم 
كن له فيها وُيعطى الفر�صة الإعمارها، من  وتوجهاتهم، فاالأ�صلح لعمارة االأر�س هو الذي ُيمَّ

اأجل تحقيق وتوفير ما هو نافع للنا�س وال�صعي الإ�صعادهم في معا�صهم)37(.

وهذا ما اأكدت عليه �صحيفة المدينة، حيث اأقّرت لكل طائفة حّقهم في ما يملكون وكيف 
ِبغ�سِّ  ومكت�صباتهم،  حقوقهم  و�صيانة  اأموالهم  تثمير  خالل  من  اأنف�صهم،  على  �صينفقون 
النظر عن دينهم اأو توجههم الفكري اأو اأ�صلهم العرقي، وعليه تّم تاأ�صي�س الدولة بالتوافق 
داخل  متعّددة  اأنظمة  با�صتحداث  الوثيقة  لهم  �صمحت  كما  المختلفة،  المكّونات  هذه  بين 
اإعمااًل  والفكرية،  والدينية  واالجتماعية  االقت�صادية  الجوانب  كافة  وفي  الواحدة  الدولة 

لقوله تعالى: {ڤ  ڤ  ڦ  ڦ})38(.

حممد جمذوب حممد �صالح، مرجع �صابق، �س 15-16.   )37(
�صورة الكافرون، االآية 6.   )38(
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فقد تّم احتواء كل مكّونات هذا المزيج المتباين �صمن اإطار دولة عالمية اإن�صانية)39( واحدة 
وتحت م�صّمى )اأمة واحدة(، اأي منح حّق المواطنة للجميع )اأي جن�صية الدولة(، كما اأّن 
االإ�صالم لم يحّدد �صكل هذه الدولة، وتركه مفتوحًا يتغّير بتغّير الزمان والمكان؛ الأّن لكل 
الدولة  قّيد م�صمون هذه  ولكّنه  اأحواله وظروفه،  اأّن لكل مكان  اأحواله وظروفه كما  زمان 
هذا  مكّونات  بين  الفر�س  وتكافوؤ  والم�صاواة  العدل  بتحقيق  وا�صتمراريتها  بقائها  واأ�صا�س 
الحقوق  هذه  بكل  التمتع  من  فردًا  ُيحرم  فال  فيها،  الب�صري  للمجتمع  المتجان�س  المزيج 
ال�صيا�صي،  ونظامه  المجتمع  لهذا  واالنتماء  بالوالء  ملتزمًا  دام  ما  بع�صها  اأو  واالمتيازات 

وعدم تعاونه مع العدو �صدها)40(.

الفرع الثاني

الواقع التطبيقي لمبداأ ال�شتخالف 

في ظل �شحيفة المدينة ونظرية العقد

النا�س  لجميع  واأقّرته  اال�صتخالف،  مبداأ  م�صامين  على  اأكدت  التي  المدينة  �صحيفة  اإّن 
لعي�س  ال  واحد  لعي�س  توؤ�ّص�س  كما  االآخر  قبول  على  بذلك  توؤّكد  فح�صب،  للم�صلمين  ولي�س 
ولكنها  موادها؛  �صمن  وتدوينه  نظريًا  ذلك  بتثبيت  تكتِف  لم  اأّنها  كما  فح�صب،  م�صترك 
لنظرية  يكن  لم  ما  وتطبيقًا، وهذا  فعاًل  الواقع  اأر�س  تقّدم على  ما  اإلى تحقيق كل  �صعت 
اأ�صا�س على اأر�س الواقع اأي في  العقد االجتماعي اأن تحّققه، هذه النظرية التي لي�س لها 
التطبيق العملي - رغم تاريخها التنظيري الطويل - اإاّل بع�س ال�صّور الم�صّوهة لمخرجاتها 
العن�صرية  تكّر�س  فهي  والجوهر  الم�صمون  حيث  من  اأّما  والمظهر؛  ال�صكل  حيث  من 
والفرقة والطائفية، كما اأّنها تبني مجتمعاتها الُطفيلية على فناء واإبادة اأو ا�صتعمار وتدمير 
المجتمعات االأخرى، وخير دليل على ذلك هذه الموجات اال�صتعمارية المحمومة في هذه 
االأيام بحجتهم المكذوبة لمحاربة االإرهاب، والتي بها ومن خاللها دّمروا البالد واأهلكوا 
في  اأو  اآ�صيا  في  اأو  اأفريقيا  في  �صواًء  مكت�صباتهم،  على  وا�صتولوا  ثرواتهم  و�صلبوا  العباد 

غيرهما عمومًا وفي ديار الم�صلمين على وجه الخ�صو�س.

حممد عبد املح�صن املقاطع، مرجع �صابق.   )39(
حممد جمذوب حممد �صالح، مرجع �صابق، �س17.   )40(
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المبحث الثالث

دور �شحيفة المدينة ونظرية العقد في اإر�شاء قواعد الدولة 

المدنية وتحقيق الأمن وال�شتقرار المجتمعي

لو�صع  المنّورة  المدينة  بها �صحيفة  ا�صطلعت  التي  االأدوار  اأهم  المبحث  هذا  في  �صنبّين 
رة ذات مكّونات  اللبنات االأ�صا�صية المتينة القادرة على التح�صير لن�صاأة دولة مدنية متح�صّ
ب�صرية متعّددة االأعراق والمعتقدات والتوجهات تحتاج اإلى م�صتوى الئق من االأمن واال�صتقرار 

والرفاه االجتماعي، ومن اأجل تحقيق ذلك ت�صّمن هذا المبحث ثالثة مطالب هي:

المطلب االأول: دور ال�صحيفة في �صهر مكّونات المجتمع المدني معًا )اأمة واحدة( �صد اأي 
تهديد خارجي

المطلب الثاني: دور ال�صحيفة في تطهير المجتمع المدني من اأي طائفة تتنّكر له وُتغّرد 
خارج �ِصربه

واالأمن  اال�صتقرار  لتحقيق  المجتمع  مكّونات  �صهر  في  العقد  نظرية  دور  الثالث:  المطلب 
المجتمعي

المطلب الأول

دور ال�شحيفة في �شهر مكّونات المجتمع المدني معًا 

)اأمة واحدة( �شد اأي تهديد خارجي

ترّكز الحديث في المطالب ال�صابقة من هذه الدرا�صة على ال�صاأن الداخلي لمجتمع المدينة 
المنّورة، وفي كافة مجاالت الحياة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والدينية، واآلية ف�س 
مودتها،  اإلى  وبالقلوب  �صكينتها  اإلى  النفو�س  لعودة  الم�صتقبلية  اآثارها  ومحو  الخ�صومات 
المتعّدد  المزيج  اأطياف هذا  الداخلي بين  اإلى تحقيق اال�صتقرار واالأمن المجتمعي  �صعيًا 

االأعراق واالأديان، والعادات، والتقاليد، والثقافات.

ر، يتمّثل ذلك في  وياأتي هذا المطلب لتغطية جانب مهم من حياة اأي مجتمع مدني متح�صّ
عالقاته مع المحيط الخارجي له، هذا المحيط الذي لي�س الأي مجتمع بد من االحتكاك 
به والتعامل مع معطياته، اإن لم يكن مختارًا فمجبرًا واإن لم يكن احتكاكًا اإيجابيًا تعاونيًا 
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المتراكمة  والكراهية  العداء  من  حالة  اإلى  �صيف�صي  ت�صادميًا،  �صلبيًا  احتكاكًا  ف�صيكون 
التي �صتنتهي بنزاعات م�صّلحة، واقتتال دموي تقوده مكّونات المجتمع الداخلي دفاعًا عن 
مكّونهم االأم )الدولة( وحماية لممتلكاتهم ومكت�صباتهم، في مواجهة هذا الخطر الخارجي 
اأ�صباب  من  منطلقًا  والتوّجهات،  االأهداف  المتعددة  الخارجي  المحيط  باأطياف  المتمّثل 
مختلفة؛ منها ما هو ديني، ومنها ما هو اقت�صادي، ومنها ما هو انتقامي وثاأري، ومنها ما 

هو ا�صتعماري وت�صّلطي.

وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه في هذا ال�صياق هو: هل كان لل�صحيفة دور في هذا المجال؟ 

من خالل جولة �صريعة بين مواد وبنود هذه ال�صحيفة، نجد اأّنها �صعت اإلى ذلك، حيث قامت 
بتوجيه كل طاقات المجتمع للذود عن حدوده وحماه، واالأمر لم يكن �صهاًل الأّنه لدى مجتمع 
ومذهبيًا  واجتماعيًا  واقت�صاديًا  عقديًا  مختلفة  اأطياف  ذات  ب�صرية  كتل  المنّورة  المدينة 
اإدارة الحبيب �صلى اهلل  وثقافيًا، لذلك فاالأمر لم يكن بهذه ال�صهولة ولكن حكمة وُح�صن 
عليه و�صلم جعلته يعمد اإلى االإعالن على اأّن كل هذا االختالف والتعّدد هو عبارة عن مك�صب 
وحدوده)41(؛  المجتمع  هذا  ِحمى  عن  الدفاع  في  وا�صتغاللها  ا�صتثمارها  من  البد  وفر�صة 
وذلك من خالل �صهر هذا المزيج في مكّون واحد وهو االأمة )حّق المواطنة(، حيث تمت 
االإ�صارة اإلى اأّن جميع من يعي�صون على تراب المدينة ِبغ�سِّ النظر عن معتقداتهم وثقافاتهم 

وتوجهاتهم ما هم اإاّل اأمة واحدة )منح الجن�صية للجميع()42(. 

وبالتالي فهم يد واحدة �صد كل من ت�صّول له نف�صه االعتداء على اأمن وحدود هذه الدولة 
)مجتمع المدينة المنورة المتجان�س(، وبهذا الطرح يكون الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم قد 
كّر�س واأكد على مفهوم العي�س الواحد ال العي�س الم�صترك فح�صب، الأّن م�صير الجميع واحد 
اأنف�صهم وممتلكاتهم ومكت�صباتهم من اأي تهديد خارجي،  اأن يتعاونوا جميعًا لحماية  فاإّما 
فيحيوا حياة كريمة، واإّما اأن يختلفوا ويتناحروا فت�صعف �صوكتهم وي�صبحوا هدفًا �صهاًل الأي 
مترب�س خارجي يدبر لهم المكائد، في�صتولي على ممتلكاتهم، وينهب مكت�صباتهم، ويقتل 

ذويهم وذراريهم، فيكتب عليهم الت�صرد والت�صرذم ويحيوا حياة تعا�صة و�صقاء وعناء)43(.

عبد احلميد حممود البعلي، مرجع �صابق، �س 284-282.   )41(
عبد العزيز حممد خلف، مرجع �صابق، �س 6.   )42(

اأبو بكر علي م�صطفى جالل الدين، مرجع �صابق.   )43(
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المطلب الثاني

دور ال�شحيفة في تطهير المجتمع المدني

من اأي طائفة تتنّكر له وُتغّرد خارج �ِشربه

اأو  اإعاقته،  هدفها  عك�صي  �صدٍّ  قوى  وجود  من  م�صتحدث  فكر  اأو  جديد  م�صروع  الأيِّ  بد  ال 
محاولة اإف�صاله لّما ي�صّكله من خطر على مكت�صباتها ال�صابقة، وهذا ما ح�صل مع فكرة اإن�صاء 
الدولة االإ�صالمية الحديثة في المدينة المنورة، حيث ت�صابق المت�صررون منها للحفاظ على 
مكت�صباتهم ال�صابقة في ظل الالدولة، ولكن كانت لهم �صحيفة المدينة بالمر�صاد، حيث 
اإذ  و�صمول م�صمونها،  بف�صل �صياغتها  بدقة وح�صافة  المدينة من ذلك  نت مجتمع  ح�صّ

تنبهت لكل ذلك م�صبقًا ولم تغفله، وهذا ما �صتبحثه هذه الدرا�صة في الفروع االآتية:

الفرع الأول

ال�شحيفة توّفر للفرد كل متطلبات الحياة الكريمة 

قبل تكليفه بواجباته الجتماعية

اإّن الناظر بعين فاح�صة ومن خالل جولة �صريعة بين ثنايا مطالب هذه الدرا�صة، يجد اأّن 
�صحيفة المدينة المنّورة قد �صّكلت بالفعل جذرًا تاريخيًا را�صخًا في مجال تداول ال�صلطة 
والتنظيم االجتماعي للعالقة بين الفئات المختلفة ومكّونات المجتمع المتعّددة، ثم بينها 
وبين من يتوّلى االأمر اأيًا كان م�صّماه)44(، كما تبّين لنا اأّن نظرية العقد االجتماعي في جانبها 
ب�صهادة  وذلك  المدينة،  ح�صل ل�صحيفة  الذي  التطبيق  م�صتوى  اإلى  ترتِق  لم  التطبيقي 
منّظري ومفّكري نظرية العقد االجتماعي من خالل ما وّجهوه لها من انتقادات بالّرغم من 

زخم التنظير الذي حظيت به نظرية العقد االجتماعي من ِقبلهم.
ومع كل ما تقّدم فاإّن �صحيفة المدينة قّدمت الأفراد المجتمع المدني اآنذاك كل اأ�صكال الدعم 
اال�صتقالل  فمنحتهم  وازدهاره،  مجتمعهم وتّقدمه  بناء  على  ي�صاعدهم  الذي  الوجودي 
على  اأبقت  والطائفي، كما  والمذهبي  والديني  واالجتماعي  والثقافي  واالقت�صادي  المالي 
عاداتهم وتقاليدهم رغم اختالفهم في االأ�صل والمعتقد والثقافة والفكر والتوّجه، وفوق كل 

ذلك منحتهم حّق المواطنة )الجن�صية()45(.

راغب ال�صرجاين، مرجع �صابق.   )44(
عبداهلل بن علي العليان، في م�صاألة الدولة والتجربة التاريخية، �صحيفة ال�صرق، بتاريخ 2015/5/10م، متاح   )45(
على الموقع االإلكتروني: https://al-sharq.com/opinion/writea/12، اآخر زيارة بتاريخ: 2021/10/11. 
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الفرع الثاني

ن المجتمع من تخاذل  ال�شحيفة ُتح�شّ

المتاآمرين ومكرهم

حتى تكتمل ال�صورة بو�صوح، ويوؤدي هذا الدعم الوجودي اأُكله على اأتّم وجه، ولكي ال يحدث 
ما ال ُيحمد ُعقباه ويبداأ الوهن يدب في اأركان هذا المجتمع الحديث من قبل المغر�صين 
والمتاآمرين و�صعاف النفو�س واأ�صحاب االأجندات الخارجية والوالءات الخفية، ا�صترطت 
كما  اتجاه،  كل  من  بالمدينة  المحيط  الخارجي  العدو  مع  التعاون  ال�صحيفة عدم  عليهم 
اأي تهديد خارجي محتمل)46(، واأّن من  اأن يكونوا يدًا واحدًة في مواجهة  ا�صترطت عليهم 
والعقاب،  للح�صاب  بيته  واأهل  نف�صه  ُيعّر�س  يخرج عن م�صمون وفحوى هذه اال�صتراطات 

الذي يتنا�صب مع ُجرمه.

اأو غيرهما من العقوبات التي ترتقي لم�صتوى هذه  اأو النفي  وقد ي�صل هذا العقاب للقتل 
االأفعال التي ُتعد من قبيل جريمة الخيانة العظمى، الأّنها تعّد تنكرًا لكل الحقوق واالمتيازات 
المجتمع،  اأفراد  جميع  بها  يرفل  التي  بالنعم  وجحودًا  ال�صحيفة،  اإياها  منحتهم  التي 
وتغريدًا خارج نطاق ال�صرب، ورغبة في االن�صمام اإلى �صفوف االأعداء �صد االأمة الموحدة 
اإن  على هدمه  والعمل  لوهنه  المجتمع  بع�صد هذا  النخر  اإلى  وجنوح  المتاآلفة،  المجتمعة 

ا�صتطاع لتحقيق مكا�صب �صخ�صية �صّيقة اأو اإرواء غليل وحقد دفين)47(.

االأعداء  تكالب عليه  المدني حتى  المجتمع  ن�صاأة هذا  �صنوات معدودة على  اأن م�صت  وما 
المكي،  بالمجتمع  والمتمّثل  اآنذاك  الكفر  راأ�س  قري�س  تتقّدمهم  و�صوب،  حدب  كل  من 
وكل من ا�صتطاعوا تاأليبه من قبائل العرب وغيرهم، و�صّمي هذا التحالف �صد الم�صلمين 
وا�صتد  المدينة  باأهل  بل  ال�صُّ �صاقت  حتى  الجهات  كل  من  المدينة  فحا�صروا  باالأحزاب، 
الح�صار، و�صاقت عليهم االأر�س بما رحبت، وكاد الوهن اأن يدخل اإلى نفو�س بع�صهم، مّما 
حدا باليهود اإلى نق�س عهدهم مع الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم واأهل المدينة، وتحالفوا 
مع االأعداء وخانوا ميثاق �صحيفة المدينة واال�صتراطات التي تحويها رغم �صدة العقوبات 

التي تنتظر من يخون. 

من  راأوه  ما  لهول  االإ�صالمية،  الدولة  نهاية  �صتكون  المعركة  هذه  باأّن  اليهود  اعتقد  وقد 

بركات الزيود، مرجع �صابق.   )46(
اأبو بكر علي م�صطفى جالل الدين، مرجع �صابق.   )47(
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التجهيزات والتح�صيرات التي قام العدو باإعدادها، ولم يعلموا باأّن اهلل تعالى غالب على 
اأمره واأّن العاقبة للمتقين، وعندما اأتى اأمر اهلل تعالى وُهزم االأحزاب �صّر هزيمة، كان البد 
المواثيق،  ونق�س  العهود  كل من خان  حّق  في  العادل  والحكم  القانون  وتنفيذ  تطبيق  من 
حيث تمت محا�صرة اليهود في ح�صونهم وقالعهم حتى ا�صت�صلموا، فمنهم من تم اإجالوؤه 
عن المدينة من غير عودة اأبدًا؛ ومنهم من اأنزلت به عقوبة القتل؛ كل بح�صب درجه خيانته 

وتاآمره مع العدو)48(.

المطلب الثالث

دور نظرية العقد في �شهر مكّونات المجتمع

لتحقيق ال�شتقرار والأمن المجتمعي

والطاقات  القوى  كافة  اإاّل من خالل جمع  المجتمعيين  واالأمن  اال�صتقرار  يمكن تحقيق  ال 
تحت قوا�صم م�صتركة من التفاهمات وغ�س الطرف عن تلك الجزئيات التي تغذي الفرقة 
والت�صرذم والطائفية. فهل تمكنت نظرية العقد االجتماعي من لمِّ �صمل هذا ال�صتات عبر 

التاريخ االإن�صاني؟ وهل �صهد لها اأتباعها بذلك كالذي حققته �صحيفة المدينة المنورة؟ 
وهذا ما �صيتم بحثه فيما تبقى من م�صاحة بحثية لهذه الدرا�صة من خالل الفروع التالية: 

الفرع الأول

نظرية العقد الجتماعي 

تحت المجهر الغربي

على  االجتماعي،  العقد  نظرية  لتاأ�صي�س  توجهه  هوبز  توما�س  طرح  حيث  �صابقًا  بّينا  كما 
افترا�س اأّنه كانت هناك �صراعات دائمة ونزاعات محتدمة بين الكتل الب�صرية وعلى اأكثر 
من �صعيد، و�صبب ذلك ح�صب راأيه يعود اإلى عدم وجود هيكل مجتمعي منّظم ي�صوده النظام 
واالأمن واال�صتقرار، وتحكمه القوانين ال�صابطة لت�صرفات جميع االأطراف، بحيث يعرف 
كل طرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات والتزامات، هذا باالإ�صافة الى وجود راأ�س 
لهرم هذا النظام )الحاكم(، تلجاأ اإليه مكّونات هذا المزيج المجتمعي في حال اختالفهم 
الق�صايا  والعنف لحل مثل هذه  ال�صراع  اإلى  بينهم، لكي ال يرجعوا  ليف�صل  �صاأن ما  على 

المختلف فيها وعليها. 

اأبو بكر علي م�صطفى جالل الدين، مرجع �صابق.   )48(
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العقد االجتماعي هو تحقيق  االأ�صمى لنظرية  الهدف  توّجه هوبز، فقد كان  بناًء على  اإذًا 
الهدف  هذا  االجتماعي  العقد  نظرية  حّققت  بالفعل  فهل  المجتمعي؛  واالأمن  اال�صتقرار 

االأ�صا�صي الذي وجدت من اأجله؟ 

من خالل جولة ب�صيطة و�صريعة في بطون المراجع والم�صادر ذات ال�صلة، يتبّين للباحث 
الغربيين  والُمفكرين  الُمنظرين  قبل  من  النظرية  لهذه  ُوّجهت  جمة  انتقادات  هناك  اأّن 

وال�صرقيين المنادين بها حيث كان من اأهمها:
   » ما ياأتي .....

اإّنها نظرية افترا�صية غير حقيقية ال �صند لها في التاريخ.   .1
اإّن فكرة حالة الفطرة االأولى بعيدة عن ال�صواب وغير منطقية.   .2

النظرية ككل غير منطقية الأّن الحقوق ال ُت�صان اإاّل بالقوة والقانون.   .3
النظرية م�صتحيلة الأّنها ت�صتوجب قانونًا واجب التنفيذ يحمي الحقوق، وهذا ينافي   .4

فكرة الفطرة االأولى. 
نظرية العقد تنطوي على اآراء خطرة على الدولة وكيانها الأّنها تعطي لل�صعب الحّق   .5
المطلق بالثورة، وهذا يعيدنا اإلى فكرة النزاع و�صدام، اأي اإلى عهد ما قبل نظرية 

العقد االجتماعي«)49(. 

الفرع الثاني

نظرية العقد الجتماعي ومنظومة الأمن 

وال�شتقرار المجتمعيين

العقد  لنظرية  هت  ُوجِّ التي  لالنتقادات  الح�صري  ال  التاأ�صيري  المثال  على  باالعتماد 
االجتماعي - وهذا في�س من غي�س - فاإّنه ي�صتحيل على هذه النظرية اأن ُتحّقق اال�صتقرار 
واالأمن المجتمعي، لهذا فهي عاجزة عن تحقيق الهدف االأ�صا�صي الذي ُو�صعت من اأجله، الأّن 
تداول ال�صلطة والحكم في اأي مجتمع ال يتعّدى ثالث �صّور هي: االأولى: الحكم الدكتاتوري، 
وهذه ال�صورة خارج نطاق وتوّجه نظرية العقد االجتماعي وال مجال لبحثها والخو�س فيها، 
ِبغ�سِّ النظر عن الطريقة اأو االأ�صلوب الذي جاء به الدكتاتور للحكم، جمهوريًا كان اأم ملكيًا 

اأم غيره من ال�صّور. 

نباأ نزار الربيعي، مرجع �صابق.   )49(
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فيها فالحاكم  بريطانيا،  في  كما  البرلمانية  اأو  النيابية  الملكية  هي  الثانية:   وال�صورة 
ال يحكم و�صالحياته محدودة جدًا، وما هو اإال رمز اعتباري فقط، وعليه فهو ال ي�صتطيع 
الثالثة: فهي  ال�صورة  واأّما  ال�صيء ال يعطيه.  الأّن فاقد  للرعية  �صيئًا  يقّدم  اأن  اأو  اأن يخدم 
المبا�صرة،  اأو غير  المبا�صرة  باالنتخابات  ال�صلطة فيه  يتّم تداول  الذي  الجمهوري  النمط 
وهذا النمط ال عالقه له بنظرية العقد االجتماعي الأّن نتائج االنتخابات ال تعّبر عن ر�صا 
جميع النا�س كما تفتر�س النظرية، فالفائز)الحاكم( ال يمّثل اأكثر من 51% في المجتمع 
في اأح�صن الظروف، وتبقى االأقلية غير را�صية عن الفائز، وال تقبل بحكمه، وت�صعى جاهدة 

الإزاحته اأو اإف�صاله، وهذا يناق�س نظرية العقد االجتماعي)50(.

تحقيق  في  منها  الماأمول  بالدور  تقم  لم  االجتماعي  العقد  نظرية  اأّن  الباحث  يرى  لهذا 
اال�صتقرار واالأمن المجتمعي الأّنها لم تطّبق على اأر�س الواقع بال�صورة التي ُنّظر لها، وفي 
المقابل وكما ذكرنا �صابقًا وفي غير مو�صع من هذه الدرا�صة فاإّن �صحيفة المدينة المنّورة 
قد حّققت هذا الهدف وبكفاءة؛ ودليل ذلك اأّن مجتمع المدينة المنّورة - رغم كل ما كان 
اأنحاء  جميع  في  انطلق  ت�صّكله،  من  جدًا  وجيزة  فترة  وبعد   - واقتتال  وفرقة  ت�صرذم  من 
المعمورة لين�صر ر�صالته الخالدة التي ُكّلف بها من اهلل تعالى، وما كان له اأن يحّقق ذلك 

دون تاأمين االأمن واال�صتقرار المجتمعي الداخلي اأواًل.
ويمكن �صرب بع�س االأمثلة في هذا ال�صياق من خالل تحقيق مبداأ الف�صل بين ال�صلطات)51( 
في مجتمع المدينة المنّورة، فها هو الخليفة االأول اأبو بكر ال�صديق ر�صي اهلل عنه يطلب 
من الرعية باعتبارها الم�صدر االأ�صا�صي  لل�صلطة اأن ُتراقبه كواٍل، فقال لهم اإن اأح�صنت 
فاأعينوني واإن اأ�صاأت فقّوموني، وكذلك نرى الخليفة الرابع علي ر�صي اهلل عنه يمثل اأمام 
الق�صاء في خ�صومة مع يهودي اأمام القا�صي �صريح، وبعد االطالع والتحّقق والتدقيق حكم 

القا�صي لم�صلحة اليهودي �صد راأ�س الدولة )الحاكم( في ذلك الزمان)52(.

ديار  في  علمانية  بدولة  ينادي  حيث  وفارغة،  جوفاء  مطالب  لديه  من  لكل  نقول  وكذلك 
الم�صجد  بين  توّحد  اأو  تما�س  له وهل هناك  نقول  الدولة،  الدين عن  اأي ف�صل  الم�صلمين 

االأوقاف  وزارة  االإ�صالمية،  وال�صريعة  الغربي  التفكري  بني  االجتماعي  العقد  نظرية  احلق،  دعوة  جملة   )50(
املغربية، العدد 87 �صنة 2017م، �س3، متاح على املوقع االإلكرتوين التايل:

https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/2017، اآخر زيارة بتاريخ: 2021/10/11. 
حممد عبد املح�صن املقاطع، مرجع �صابق  )51(

اإبراهيم بن مو�صى ال�صاطبي، املوافقات، ج4، ط1، حتقيق: م�صهور بن ح�صن اآل �صلمان، دارا بن عفان   )52(
للطباعة، القاهرة، 1997م، �س 40.
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بينهما، كما  بالف�صل  تنادي  االإ�صالم حتى  ديار  الحكم في  �صّدة  وبين  الدينية  والموؤ�ص�صة 
اأوروبا فظلمت وا�صتبّدت، فطالب المجتمع  هو حال الكني�صة لما تدّخلت بالحكم وحكمت 
اآنذاك بتنحيها عن �صاحة الحكم وف�صل الدين عن الدولة )العلمانية( فهم لديهم اأ�صبابهم 
ووجاهة مطالبهم، فهل ح�صل في ديار االإ�صالم وفي اأي يوم باأن تدخل الم�صجد بالحكم؟ 
هل �صيطر الم�صجد والموؤ�ص�صة الدينية يومًا ما على الحكم ومار�س الظلم واال�صتبداد في 

حّق الرعية حتى تطالبوا بتنحيته وف�صل �صيطرته عن الدولة؟ 

تعك�س  ال  التي  الجوفاء؛  المطالب  هذه  ومن  الترهات  هذه  من  واأطهر  اأنقى  مجتمع  نحن 
االأمة  اأعداء هذه  بالنيابة عن  ناعقة  اأبواق  اإاّل  وما هم  بها  ينادون  و�صذاجة من  اإاّل جهاًل 
االأبية)53(، وبناًء على كل ما تقّدم يمكننا القول باأّن �صحيفة المدينة المنّورة �صّكلت جذرًا 
لهذه  والمفّكرين  والمنّظرين  الفال�صفة  اأّن  اإاّل  االجتماعي؛  العقد  لنظرية  متينًا  تاريخيًا 
من  حّقه  يعطوه  ولم  نية،  و�صوء  بق�صد  له  وتنّكروا  المهم  الجذر  هذا  تجاهلوا  النظرية 
في  النظرية  ف�صل  هو  الحتمي  ذلك  نتاج  فكان  عليه؛  والبناء  والتطبيق  والبحث  الدرا�صة 
المتمّثل في  االأ�صا�صي  القيام بدورها الإنجاز هدفها  الواقعي وعجزها عن  التطبيق  مجال 

تحقيق اال�صتقرار واالأمن المجتمعي)54(.

جملة دعوة احلق، نظرية العقد االجتماعي بني التفكري الغربي وال�صريعة االإ�صالمية، مرجع �صابق، �س 8.   )53(
م�صواح بن حممد اآل م�صواح، مرجع �صابق.   )54(
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الخاتمة: 
بعد ما تّم مناق�صته ب�صاأن دور �صحيفة المدينة المنورة كاأ�صا�س للعقد االجتماعي والدولة 

المدنية في االإ�صالم انتهينا اإلى نتائج وتو�صيات عدة نعر�س لها على النحو التالي:

اأوًل: النتائج

مّهدت البيعة كهيئة تاأ�صي�صية الإ�صدار �صحيفة المدينة المنّورة مع �صرورة التفرقة   .1
بينهما، فالبيعة عقد �صيا�صي ديني ُيف�صي اإلى اختيار الحاكم، اأّما ال�صحيفة فهي 

عقد اجتماعي مدني بامتياز ُيحّدد العالقة بين الحاكم والرعية.

االجتماعي،  العقد  نظرية  تطبيق  في  لة  ومتاأ�صّ متجّذرة  االإ�صالمية  الح�صارة  اإّن   .2
ولي�صت دخيلة عليها، واإّن االإ�صالم اأول من طّبق مبداأ الف�صل بين ال�صلطات ودعا 
على  ي�صتمل  مكتوب  مدني  د�صتور  كاأول  ال�صحيفة  ت�صّمنته  ما  وهذا  تطبيقه،  اإلى 

اإعالن لحقوق االإن�صان.

وا�صتفادت منها،  ا�صتثمرتها  بل  للتعددية بمختلف �صورها، ال  ال�صحيفة  تتنّكر  لم   .3
العالمية  الدولة  مفهوم  اإلى  ال�صّيق  ال�صيا�صي  الدولة  مفهوم  من  الب�صرية  فنقلت 
االإن�صانية، واأعطت حّق المواطنة )الجن�صية( للجميع و�صّمتهم )اأمة واحدة( رغم 

التعّدد واالختالف.

التاأكيد على مبداأ اال�صتخالف في عمارة االأر�س للنا�س كافة، واأّن االأ�صلح لعمارتها   .4
ْن، ولم ُتحّدد ال�صحيفة �صكل الدولة، واإّنما ُحّدد م�صمونها بالعدل  في كل زمان ُيَمكَّ
والم�صاواة وتكافوؤ الفر�س، كما �صمحت ال�صحيفة با�صتحداث اأنظمة م�صتقلة �صمن 

اإطار الدولة والواحدة. 

اأكد روبرت كراين تعّمد الفال�صفة والمنّظرين والمفّكرين الغربيين تجاهل وتغييب   .5
منجزات الح�صارة االإ�صالمية وخا�صة )ال�صحيفة(، مّما ترّتب عليه ف�صل نظرية 
وتهمي�س  ب�صبب تجاهل  المجتمعي  واالأمن  اال�صتقرار  االجتماعي في تحقيق  العقد 

جذرها االأ�صا�صي.

عليها  فثار  اأوروبا،  في  الكني�صة  فعلت  كما  حاكمة  دينية  �صلطة  االإ�صالم  في  لي�س   .6
ال�صعب وطالب بـ )العلمانية( اأي ف�صل الدين عن الدولة. فما هو الداعي للمطالبة 
الدينية والموؤ�ص�صة  الم�صجد  دام  ما  االإ�صالمية  الدول  في  بالعلمانية   الجوفاء 

ال تمار�س الحكم مطلقًا؟!
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من  اإياه  اأعطتهم  ما  كل  وبعد   - المدينة  في  المواطنين  على  ال�صحيفة  ا�صترطت   .7
امتيازات - الدفاع عنها والذود عن حماها، ومنعهم من التعاون مع العدو، وب�صبب 

خيانة اليهود ميثاق المدينة تّم طردهم واإخراجهم منها.

ثانيًا: التو�شيات

اإطالق حملة اإعالمية تعريفية ت�صّلط ال�صوء على ال�صحيفة وكل ما يتعّلق بها مثل   .1
البيعة والموؤاخاة. 

وعلى  الم�صتقبلية  العالمية  الكويتية  القانون  كلية  موؤتمرات  من  واحد  تخ�صي�س   .2
ال�صيا�صية  جوانبها  كافة  من  المنورة  المدينة  �صحيفة  لدرا�صة  دولي  م�صتوى 

واالقت�صادية والقانونية والثقافية والدينية واالجتماعية

ت�صكيل لجنة تنبثق عن الموؤتمر اأعاله ل�صياغة م�صودة اإعالن لحقوق االإن�صان كما   .3
تراه وتوؤ�ص�س له ال�صحيفة.

توجيه طلبة الدرا�صات الُعليا في الكلية لكتابة �صل�صلة من الر�صائل الجامعية تغطي   .4
ال�صحيفة من كافة جوانبها �صالفة الذكر
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ملحق - ن�صُّ ال�شحيفة)55(
وردت وثيقة المدينة في عدة م�صادر، تنّوعت بين من �صاقها بطولها كابن اإ�صحاق، ومن 
ابن  الأّنه ذكرها كاملًة، قال  لها  اإ�صحاق  ابن  �صياقة  ونورد هنا  اقت�صر على مقاطع منها، 
اإ�صحاق: )وكتب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم كتاًبا بين المهاجرين واالأن�صار، واَدَع فيه 
اهلل  ب�صم  عليهم:  وا�صترط  لهم  و�صرط  واأموالهم،  دينهم  على  واأقّرهم  وعاهدهم،  يهوًدا 

الرحمن الرحيم
هذا كتاب من محمد النبيِّ - �صلى اهلل عليه و�صلم - بين الموؤمنين والم�صلمين من   .1
قري�س ويثرب ومن تبعهم، فلحق بهم وجاهد معهم: اإّنهم اأمة واحدة من دون النا�س.

َربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف  المهاجرون من قري�س على   .2
والق�صط بين الموؤمنين.

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم االأولى، كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف   .3
والق�صط بين الموؤمنين.

عانيها  تفدي  وكل طائفة منهم  االأولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم  �صاعدة على  وبنو   .4
بالمعروف والق�صط بين الموؤمنين.

وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم االأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف   .5
والق�صط بين الموؤمنين.

عانيها  تفدي  منهم  طائفة  وكل  االأولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم  على  ج�صم  وبنو   .6
بالمعروف والق�صط بين الموؤمنين.

عانيها  تفدي  منهم  طائفة  وكل  االأولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم  على  النجار  وبنو   .7
بالمعروف والق�صط بين الموؤمنين.

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم االأولى، وكل طائفة تفدي عانيها   .8
بالمعروف والق�صط بين الموؤمنين.

وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم االأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف   .9
والق�صط بين الموؤمنين.

عانيها  تفدي  منهم  طائفة  وكل  االأولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم  على  االأو�س  وبنو   .10
بالمعروف والق�صط بين الموؤمنين.

عبد العزيز حممد خلف، مرجع �صابق، �س 2-5.  )55(
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واإن الموؤمنين ال يتركون ُمْفَرًحا بينهم اأن يعطوه بالمعروف في فداء اأو عقل.  .11

واأال يحالف موؤمٌن مولى موؤمٍن دونه.  .12

واإن الموؤمنين المتقين على من بغى منهم، اأو ابتغى د�صيعة ظلم اأو اإثم اأو عدوان اأو   .13
ف�صاد بين الموؤمنين، واإن اأيديهم عليه جميًعا، ولو كان ولَد اأحدهم.

وال َيْقُتل موؤمٌن موؤمًنا في كافر.  .14

ر كافًرا على موؤمٍن. وال َيْن�صُ  .15

واإن ذمة اهلل واحدٌة، يجير عليهم اأدناهم.  .16

واإن الموؤمنين بع�صهم موالي بع�س دون النا�س.  .17

واإنه من تبعنا من يهود فاإن له الن�صر واالأ�صوة، غير مظلومين وال متنا�صرين عليهم.  .18

واإن �ِصْلَم الموؤمنين واحدٌة، ال ي�صاَلم موؤمٌن دون موؤمٍن في قتاٍل في �صبيل اهلل اإال على   .19
�صواٍء وعدٍل بينهم.

ا. واإن كل غازيٍة غزت معنا يعقب بع�صها بع�صً  .20

واإن الموؤمنين َيِبيُء بع�صهم على بع�س بما نال دماءهم في �صبيل اهلل.  .21

واإن الموؤمنين المتقين على اأح�صن هدى واأقومه.  .22

واإنه ال يجير م�صرٌك مااًل لقري�س وال نف�ًصا، وال يحول دونه على موؤمٍن.  .23

واإنه من اعتبط موؤمًنا قتاًل عن بينٍة فاإنه َقَود به اإال اأن ير�صى ولي المقتول.  .24

واإن الموؤمنين عليه كافة، وال يحل لهم اإال قياٌم عليه.  .25

ر  َيْن�صُ اأن  االآخر  واليوم  باهلل  واآمن  ال�صحيفة  هذه  في  بما  اأقرَّ  لموؤمٍن  يحل  ال  واإنه   .26
القيامة، يوم  وغ�صبه  اهلل  لعنة  عليه  فاإن  اآواه  اأو  ن�صره  من  واأنه  يوؤويه،  وال   ُمْحِدًثا 

وال يوؤخذ منه �صرٌف وال عدٌل.
واإنكم مهما اختلفتم فيه من �صيٍء فاإن مرده اإلى اهلل عز وجل واإلى محمد �صلى اهلل   .27

عليه و�صلم.
واإن اليهود ينفقون مع الموؤمنين ما داموا محاربين.  .28

مواليهم  دينهم،  وللم�صلمين  دينهم،  لليهود  الموؤمنين،  مع  اأمٌة  عوف  بني  يهود  واإن   .29
واأنف�صهم، اإال من ظلم واأثم فاإنه ال ُيوِتُغ اإال نف�َصه واأهل بيته.
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واإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.  .30

واإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.  .31

واإن ليهود بني �صاعدة مثل ما ليهود بني عوف.  .32

واإن ليهود بني ج�صم مثل ما ليهود بني عوف.  .33

واإن ليهود بني االأو�س مثل ما ليهود بني عوف.  .34

واإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، اإال من ظلم واأثم فاإنه ال يوتغ اإال نف�صه   .35
واأهل بيته.

واإن جفنة بطٌن من ثعلبة كاأنف�صهم.  .36

واإن لبني ال�صطيبة مثل ما ليهود بني عوف.  .37

واإن البر دون االإثم.  .38

واإن موالي ثعلبة كاأنف�صهم.  .39

واإن بطانة يهود كاأنف�صهم.  .40

واإنه ال يخرج منهم اأحٌد اإال باإذن محمد �صلى اهلل عليه و�صلم.  .41

واإنه ال ينحجز على ثاأر جرح.  .42

واإنه من َفَتك فبنف�صه َفَتك واأهل بيته، اإال من ظلم، واإن اهلل على اأبرِّ هذا.  .43

واإن على اليهود نفقتهم وعلى الم�صلمين نفقتهم.  .44

واإن بينهم الن�صر على من حارب اأهل هذه ال�صحيفة.  .45

واإن بينهم الن�صح والن�صيحة والبر دون االإثم.  .46

واإنه لم ياأثم امروؤٌ بحليفه.  .47

واإن الن�صر للمظلوم.  .48

واإن اليهود ينفقون مع الموؤمنين ما داموا محاربين.  .49

واإن يثرب حراٌم جوفها الأهل هذه ال�صحيفة.  .50

واإن الجار كالنف�س غير م�صار وال اآثم.  .51
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واإنه ال ُتَجاُر حرمة اإال باإذن اأهلها.  .52

واإنه ما كان بين اأهل هذه ال�صحيفة من حدث اأو ا�صتجار يخاف ف�صاده، فاإن مرده اإلى   .53
اهلل عز وجل واإلى محمد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.

واإن اهلل على اأتقى ما في هذه ال�صحيفة واأبره.  .54

واإنه ال ُتَجار قري�س وال من ن�صرها.  .55

واإن بينهم الن�صر على من دهم يثرب.  .56

اإذا  واإنهم  ويلب�صونه،  ي�صالحونه  فاإنهم  ويلب�صونه  ي�صالحونه  �صلح  اإلى  دعوا  واإذا   .57
دعوا اإلى مثل ذلك فاإنه لهم على الموؤمنين، اإال من حارب في الدين، على كل اأنا�س 

ح�صتهم من جانبهم الذي قبلهم.

واإن يهود االأو�س مواليهم واأنف�صهم على مثل ما الأهل هذه ال�صحيفة، مع البر المح�س   .58
من اأهل هذه ال�صحيفة.

واإن البر دون االإثم، ال يك�صب كا�صب اإال على نف�صه.  .59

واإن اهلل على اأ�صدق ما في هذه ال�صحيفة واأبره.  .60

واإنه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم واآثم.  .61

واإنه من خرج اآمن، ومن قعد اآمن بالمدينة، اإال من ظلم اأو اأثم.  .62

واإن اهلل جار لمن بر واتقى، ومحمد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.  .63
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