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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 : املقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني .. 
 وبعد.. 

فقال  مكرماً،  الوجود كله، خلقه هللا  فلسفة  والبناء، وهو  التجدد  وطاقة  احلياة،  االنسان حمور 
عيليٰى كيثيرٍي ِميَّْن خيليْقنيا ويليقيْد كيرَّْمنيا بييني آديمي ويمحييْلنياُهْم يفي اْلبيّي وياْلبيْحري ويريزيقْـنياُهْم ميني الطَّيّيبياتي ويفيضَّْلنياُهْم  تعاىل:  

ياًل تـي  [؛ أعطاه هللا القدرة من بني املخلوقات كلها على أن حيىي يف وطن، يقر له بكل 70]االسراء:    ْفضي
مشاعر احلب، وحيفظ له كل مكنوانت الكرامة، يقضي حياته معه منافحاً مدافعاً ال يكل وال ميل، ميتلك 

ال الوجود  بشري، وهبا يُعرف بني أقرانه؛ جتاه وطنه طاقة إجيابية كامنة يعيش هبا؛ هي واحدة من أسرار 
تستلهم منها األجماد واملآثر، وترقى هبا احلضارات واملدنية، وتنمو هبا العالقات االجتماعية؛ وتتفعل من 

 خالهلا كل مغرايت النمو والرقي واحلضارة؛ إهنا )املواطنة(. 

عنوان: ) الذي جعلناه حتت  الكتاب  وبناء  يف هذا  املواطنة  النبوي يف  السلماملشروع  (،  جمتمع 
 ات )املواطن،مدخل موسع لبيان مصطلح  يفملصطلحات اتعريفات    نافصول، تناول  وثالثةتضمن مدخالً  

دوائر االنتماء وتعزيز   -املواطنة واالنتماء  . أما الفصل األول فقد كان بعنوان:  ، االنتماء، اهلوية(املواطنة
، واملبحث -قيمة التعايش أمنوذجاً -عزيز قيم االنتماءالقيم، يف مبحثني موسعني: األول بعنوان: املواطنة وت

فكان مرتكزاً مهماً من مرتكزات الكتاب وحموراً   ين الثاين بعنوان: املواطنة ودوائر اإلنتماء، أما الفصل الثا
توسعنا من خالله يف ف( ؛  وبناء الدولةبعنوان: )النظرية النبوية يف املواطنة    جعلناهرئيساً يف موضوع املواطنة؛  

لتلك املعاين والقيم يف مبادرة أصيلة وأوىل من   بيان معاين املواطنة النبوية ، وكيف أسس رسول هللا  
رج الفصل يف ول يف اجملتمعات البشرية. وانداأل يف إقامة دولة متحضرة كانت هي األمنوذج )عاملياً( نوعها 

وثيقة املدينة أمنوذجاً( ؛ إذ مت الكشف من خالله   -مبحثني اثنني: األول بعنوان: )النظرية النبوية يف املواطنة
 عن نظرية التنوية اجملتمعية ؛ اليت تعد أسلوابً نبوايً يف جتميع فئات اجملتمع جاء على مستوايت عدة وتدرّج 
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أو اإلقناع الفكري؛ إذ انبىن ذلك االقناع الفكري يف مستواه   زمين، واعتمد أسلوب االستقطاب الفكري
األول على قضية السلم اجملتمعي وجتسد ذلك يف حتقيق السلم بني األوس واخلزرج ، وارتكز إىل القيم الدينية  
يف مستواه الثاين بني املهاجرين واألنصار، وجاءت وثيقة املدينة لتؤسس للمستوى الثالث من وحدة اجملتمع 
يقدم للقادة والرؤساء فيما بعد قاعدة رسيخة يف حرية  ، وهي تؤسس يف هذا املستوى مفهوماً جديداً 
األداين والتعايش بينها ، وكان هذا التكتل اجملتمعي بني املسلمني ويهود املدينة. أما يف مستواه األخري؛ 

ذلك مفهوم املواطنة فصار أهل املدينة فقد ضم املشركني يف املدينة إىل املسلمني واليهود فيها ؛ ومجعهم يف  
مجيعاً مواطنون صاحلون، وهكذا تكتل اجملتمع املدين حول نواة واحدة. وتناول املبحث كذلك قضية مهمة 

قادة للمجتمع يف كل أمور احلياة   ، وكيف أسس الرسول    هي االستخالف واالانبة عن رسول هللا  
د وفاته ، وجاء املبحث الثاين يف الفصل الثالث بعنوان )النظرية  ، ميكن أن يديروا دولته حال غيابه أو بع 

النبوية يف بناء الدولة( ؛ إذ عرض للروابط االجتماعية ، ولعل أمّهها رابطة األمة ، وبيان أمهية النظرية النبوية 
نظيمات الدولة يف التحويل والنظرية النبوية يف التونية والتجميع ودورمها يف حتقيق وحدة اجملتمع ، وبيان ت

واألخري فهو مبثابة   الثالثأما الفصل    التنوية( اجملتمعية.  -وأهم األسس لبنائها حبسب نظرييت )التحويلية  
حماولة عملية تطبيقية إلنزال مفهوم املواطنة على هيئة مشاريع منقذة للمجتمعات اليت تعرضت يف اآلونة 

فجاء الفصل بعنوان: بعنوان: )رؤية هنضوية حول األخرية إىل حماولة تفكيك واستهداف من داخلها ،  
العتدال أمنوذجاً(. فهو مبثابة حماولة جاّدة لتفعيل ل حاضنة  مدينة   - إقامة مشروع مواطنة يف إدارة األزمات

التأسيس لكافة  وهاماً يف  رئيساً  البالد وجعله حموراً  اليت حتدث يف  الكبى  األزمات  املواطنة يف ظروف 
ا االنقاذ  والثاين لبشريمشاريع  املشاريع،  ملنظومة  الالزمة  الرؤية  بعنوان:  األول  مبحثني:  من  تكّون  إذ  ؛ 

 . وأخرياً فقد ختم البحث جبملة من االستنتاجات والتوصيات.بعنوان: جمموعة مشاريع هنضوية منّوعة
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 حتديد املفاهيم   :املدخل

 . اهلويــــــــــــــــة  طن، املواطنة، االنتماء،او امل
 

 املواطن 
اجملتمع  هذا  طبيعة  عن  النظر  بغض  اجملتمعات  من  جمتمع  أي  يف  األساسية  اللبنة  هو  املواطن 

، فاملواطن هو احملور الذي تدور حوله مفاهيم (1) ومواصفاته، وبدون املواطن ال ميكن احلديث عن الوطن 
مباشرة وهذا املعىن ينعكس  واملواطنة وتتنوع بتنوع تفكريه وأسلوب حياته وعقيدته ورقيه وحضارته،    املواطن

النهج  على  تسري  اليت  اجملتمعات  يف  أوضح  بصورة  األمهية  هذه  "وتبز  واملواطنة،  الوطن  مفهوم  على 
لذاته كونه إنساانً مكّرماً   ن اإلنسا ، أو الدول اليت متتلك حضارة إنسانية قائمة على احرتام  (2) الدميقراطي"
عيليٰى كيثيرٍي ِمّيَّْن ويليقيْد كيرَّْمنيا بييني آديمي ويمحييْلنياُهْم يفي اْلبيّي وياْلبيْحري ويريزيقْـنياُهم مّيني الطَّيّيبياتي ويفيضَّْلنياُهْم  قال تعاىل:  

ياًل  أنفسهم يتم انتخاهبا من قبل املواطنني  تعمل السلطة السياسية اليت    إذ  [،  70]االسراء:  خيليْقنيا تـيْفضي
على تنظيم وإدارة حياة اجملتمع ابلشكل الذي حيقق مصاحل الغالبية العظمى منهم، ويوفر هلم كافة األساليب 

 . (3) والوسائل اليت متكنهم من العيش بكرامة ورفاهية

 املواطنة 
 ؛ فهي حالة املواطن من حيث ارتباطه ابلوطن، (4) املواطنة يف اللغة: تعين وضعية أو صفة املواطن

 . فهي  (5) وتعين كذلك عضوية يف مجاعة أو جمتمع، له صفة االستجابة الفردية حنو املشاركة يف هذا اجملتمع 
 

ــرية  (  ينظر: رؤية مقرتحة إلعادة 1) ــتنصـ ــية والدولية ، اجلامعة املسـ ــياسـ ــهام مهدي ، اجمللة السـ ــكيل املواطنة يف العراق اجلديد ، د.عبري سـ تشـ
 .99، ص  107-97م ،الصفحات: 2010العراق ، 

 .99(  م.ن.، ص 2)
 .99(  ينظر: رؤية مقرتحة إلعادة تشكيل املواطنة يف العراق اجلديد ،  ص 3)

(4) Webster's ninth new collegiate dictionary , Merriam Webster Inc publishers , spring field , 
Massachusetts , USA , 1986 , P. 1243.  

  .1243( ينظر: م.ن.: ص 5)
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فتعين صفة املواطن اليت حتدد حقوقه وواجباته،   أما اصطالحا:  التفاعل من قبل الفرد جتاه مجاعته أو جمتمعه.
وتتميز املواطنة بوالء املواطن للبالد وخدمته والتعاون مع اآلخرين وحتقيق األهداف الوطنية والقومية للدولة، 

 .   (6) كما تتضمن مستوى عاٍل من احلرية مصحواب ابلعديد من املسئوليات  
احلقوق والواجبات أو املسئوليات وااللتزامات هو من صميم  ولعل الربط بني املواطنة كمفهوم وبني  

القضية, فاملواطنة شعور وجداين ابالرتباط ابألرض وأفراد اجملتمع اآلخرين الساكنني على تلك األرض , 
التارخيي املشرتك ومن مث فإن املواطنة هي  , وهذا االرتباط ترتمجه جمموعة من القيم االجتماعية والرتاث 

 .(7) ة االجتماعية وعصب كينونتهاجذر اهلوي
ويلتزم  وطنه،  يتمتع حبقوقه جتاه  الذي  املواطن  املواطنة أبهنا جمموعة صفات  وهناك من عرف 
بواجباته اليت يفرضها عليه انتماؤه لوطنه، فهي عالقة اجتماعية تقوم بني شخص طبيعي وجمتمع سياسي 

الوالء لدولته وتتوىل الدولة مهمة احلماية وضمان )هي الدولة(، ومن خالل هذه العالقة يقّدم املواطن  
احلقوق أبشكاهلا كلها، وحُتكم هذه العالقة بني الشخص والدولة ابلقانون، الذي يرتكز بدوره إىل مبدأ 

. وتعين (9). كما تعين املواطنة أيضا ارتباط جمموعة من البشر بعالقات االنتماء والوالء للوطن  (8)املساواة  
ذلك حب الفرد لوطنه وانتمائه إليه شعورا وعمال وتفانيا، والتزامه مببادئه وقيمه وقوانينه، فضال املواطنة ك

ه التارخيي ئويتسع معىن املواطنة ليتمثل التعلق ابلبلد واالنتماء إىل ثراعن اإلسهام االجياَب يف حل مشكالته.  
  .ولغته وعاداته

 فاملواطنة حقوق وواجبات، وهي أداة لبناء مواطن قادر على العيش بسالم وتسامح مع غريه على 

 

ــر ،  ( ينظر: معجم مصـــــــــــــطلحات الرتبية لفظا واصـــــــــــــطالحا، أمحد عبد الفتاة الذكي ، وفاروق عبده فولية ، دار الوفاء6) للطباعة والنشـــــــــــ
 .11، ص  2004اإلسكندرية ، 

د.هاين جرجس عياد ،    ( ينظر: برانمج مقرتة لتدعيم إسهام مراكز الشباب يف تعزيز قيم املواطنة لدى الشباب يف ظل حتدايت العوملة ،7)
2016  :http://www.swmsa.net    . 

 .57–56، ص  1995قاموس علم االجتماع ، حممد عاطف غيث، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ( ينظر: 8)
د.هاين جرجس عياد ،    ( ينظر: برانمج مقرتة لتدعيم إسهام مراكز الشباب يف تعزيز قيم املواطنة لدى الشباب يف ظل حتدايت العوملة ،9)

2016  :http://www.swmsa.net .   

http://www.swmsa.net/
http://www.swmsa.net/
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أساس املساواة وتكافؤ الفرص والعدل، وقصد املسامهة يف بناء وتنمية الوطن واحلفاظ على العيش املشرتك 
 طن واملصلحة العامة. . وقضية قصد املسامهة تظهر على هيئة عمل وحترك إجياَب وإجناز خيدم الو (10)فيه

 االنتماء

وعالقة   اللغة: صلة  واخلواطر     Relationshipاالنتماء يف  املعاين  تداعي  أو  ومرافقة  مزاملة  أو 
Association    أو انضمام واندماج أو اتباع أصل الشيءAffiliation  (11)  أو هو ارتفاع الشيء )الطائر .

 . (12)   واالرتقاء، أو االنتساب إىل كذاوحنوه( عن موضعه إىل اجلبل، الصعود  

يعد مفهوم االنتماء الوطين من املفاهيم العاملية املهمة يف عاملنا املعاصر ؛ بل أصبح مفهوًما رئيًسا  
يف حياتنا العامة. كما عرف البعض االنتماء اصطالًحا أبنه االنتساب احلقيقي للدين اإلسالمي والوطن 

از الفرد ابالنتماء إىل دينه من خالل االلتزام بتعاليمه والثبات على منهجه فكرًا ومشاعر ووجدااًن واعتز 
وتفاعله مع احتياجات وطنه وتظهر هذه التفاعالت من خالل بروز حمبة الفرد لوطنه واالعتزاز ابالنضمام 

 .(13) إليه والتضحية من أجله

الع إىل  ترتقي  الىت  واحلياتية  االجيابية  العالقة  هو  االنتماء  ويتجلى أما  والتضحية،  وااليثار  طاء 
االنتماء بصورة عالية عندما يتعرض الوطن ألى اعتداء خارجي، وأرقى أنواع االنتماء هو االنتماء املنطقى 

؛ ألنه يتشكل عن قناعة اتمة وتوافق بني العقل والعاطفة وانسجام يف (14)الناتج عن املعرفة وإعمال العقل
 احلياة وراحة يف النفس. 

 

 مجعية املشعل للثقافة والفن ، حممد شخمان. -املواطنة (ينظر: 10)
 . 2002( ينظر: قاموس املورد ، بعلبكي: 11)
 .  173، ص 1973ينظر: قاموس الوس ، اجلُر ،   (12)
 ينظر: قراءة يف مفهوم االنتماء الوطين ، د.عبد هللا بن انجي آل مبارك، جريدة الرايض .  (13)
 .    2006،  1588اجملتمع املدين ، فتحي سيد فرج ، العدد -ينظر: احلوار املتمدن  ( 14)
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االنسان وجد أما   فأينما وجد  بينهما  ترابط وتالزم  فهي عالقة  واالنسان  االنتماء  بني  العالقة 
االنتماء مع اختالف املستوى والعالقة ؛ إذ "يتنوع فيها التالزم )االنتماء( بتنوع العالقات االنسانية يف 

الوجود اإلنساين نفسه ،   مكان وزمان حمددين ، فهو ظاهرة إنسانية ُقدميى يرقى اترخيها إىل بداية اتريخ 
 .(15) واالنتماء إىل األصل املشرتك ، هو األول واألكثر أصالة يف اتريخ االنسان"

هو الطاقة املتولدة داخلياً عند األفراد واجملتمعات اليت تعد هي الوقود احلي حللقات :  الشعور ابالنتماءو 
ف  املواطنة  تفعيل  تتولد من  الكبري االنتماء كلها.. وهي طاقة كامنة  الدور  للدولة واحلكومة  بذلك  يكون 

ومن جانب آخر يغذي هذا   املباشر وغري املباشر يف توليدها واحلفاظ عليها يف عقول وصدور املواطنني.
من أمهها الدين ، ويتفاعل معها طفاًل وشاابً ورجالً ، كما يغذي هذا الشعور إىل جانب  الشعور عوامل

والثقافة اللغة  تتكون  الدين  القدمي واحلاضر ، ومبجموع ذلك  الرتاث  أو قل  والتقاليد ،  حلمة  والعادات 
اإلجيابية الذاتية ، فيخلص يف عمله بقدر  االنتماء لألرض أو الوطن الذي يعيشه ، وهبذا الشعور تنمو لديه

   .(16) أن يكون إخالص حبه ووالئه ، أو هكذا ينبغي

هو سر إطالق طاقة املواطنة لتعمل تلك الطاقة على تفعيل  وأخرياً .. ميكن القول أبن االنتماء  
الفرد واجملتمع واحلياة مبا حيقق املصلحة العامة ، ودون هذا االنتماء ال معىن لطاقة املواطنة ؛ فيظهر يف ذلك 

 مقدار الصلة والرتابط الكبري بني االنتماء واملواطنة. 

 : والتنمية  املواطنة واالنتماء
 منظومة من احلقوق األساسية أمهها: احلق يف احلياة، واملساواة, وامللكية اخلاصة, والتعليم,  املواطنة  

والرعاية الصحية, والعمل، والضمان االجتماعي, والفكر، والعقيدة, فضال عن االنتخاب والتمثيل النياَب  
 ي اإلطار القانوين الذي حيدد املواطنة هو   .وتكوين النقاابت واجلمعيات والعدالة وتداول املعلومات والتنقل

 

،  68األكادميي ، جامعة بغداد، اإلصدار االنتماء ومضامينه الداللية يف البيئات الداخلية املعاصرة ، عالء الدين كاظم اإلمام ، جملة  (15)
 .  78، ص  97-76الصفحات 

 الوطن والوطنية يف ميزان الشريعة اإلسالمية ، أ.د.عجيل جاسم النشمي ، موقع على االنرتنت. ( ينظر: 16)
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العالقة بني الفرد ودولته وعالقته بغريه من األفراد، ويتمثل يف جمموعة من احلقوق والواجبات يف اجملاالت 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية. وترتبط املواطنة ابلدميقراطية مبعناها الواسع، أي أن املواطن له حقوق 

كما أن املواطنة ال تتوقف علي جمرد تعلم احلقائق   .أو العمر أو العقيدةبغض النظر عن اجلنس والعرق  
 األساسية املتعلقة مبؤسسات الدولة وديناميات احلياة السياسية فيها فحسب ، وإمنا تتضمن كذلك: 

اكتساب املتعلم لقاعدة عريضة من املهارات وامليول واالجتاهات والفضائل، والوالءات والقيم اليت  .1
 .رتباطا وثيقا مبمارسة الفرد ألدوار املواطنةترتبط ا

واملواطنة بكل ما تشتمل عليه من مفاهيم إنسانية ِميزة وصفات قيمية صاحلة هي يف احلقيقة  .2
تؤسس لعالقات الناس بعضهم يبعض، كما أهنا أساس النهوض ابلوطن يف اجلوانب كلها االجتماعية 

واالقتصادية   يعرف واألخالقية  ِما  الوطن وهذه كلها  الدفاع عن  تؤطر كل ذلك إبطار  والسياسية؛ مث 
ببوادر نشوء احلضارة الفاعلة املنسجمة مع احلضارات األخرى، فإجنازات احلضارة تبز يف مثار الوطنية 

 .املغروسة لدى أبنائها، واليت جعلت كل فرد يسهم ويشارك ويكون له دور فعال يف هذه احلضارة
ة تستدعي تفعيل مستوايت االحساس والشعور والوجدان، تتمثل يف شعور الفرد ابلروابط  واملواطن .3

املشرتكة بينه وبني أفراد مجاعته ، وإحساسه وقناعته ابستمرار هذه اجلماعة على مر الزمن ، وتفعيل وجدانه 
اندماج هذا الشعور  ابالرتباط ابلوطن وابالنتماء للجماعة، وأن مستقبله يرتبط مبستقبل اجلماعة، وأخريا 

وهكذا فإن للمواطنة قيماً   .والوجدان يف فكر واحد واجتاه واحد، والذي يتمثل يف املواطنة  واإلحساس 
اليت هلا دور فاعل يف تطوير الذات   اإلنسانية؛ يكون قد فقد الكثري من القيم  اإلنسان تنموية إن فقدها  

  وتطوير اجملتمع على السواء.
لتتضح   وأخرياً خنلص إىل ذكر  )املواطن(؛  الفرد  لدى  اليت جيب حتققها  العناصر  مجلة من 

 مسات املواطنة لديه ، ميكن تلخيصها مبا أييت: 
: االنتماء للوطن هو االنتماء للشعب بكل فئاته وأرضه, جمسداً ذلك ابلتضحية أوالً: االنتماء

 .من أجله, تضحية انبعة من شعوره حبب ذلك الوطن وشعبه
 فاملواطنة تضمن حقوقاً يتمتع هبا املواطنني مجيعهم ، وهي يف الوقت نفسه تعد    :اثنياً: احلقوق
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 -احلرية الشخصية    –العدل واملساواة    -واجبات على الدولة وعلى اجملتمع، منها )توفري احلياة الكرمية
 توفري التعليم ( وغريها.  - تقدمي الرعاية الصحية واخلدمات األساسية

ويقابل احلقوق يف ثنائية متوازنة واجبات على املواطن التزامها وتفعيلها كمسؤولية   :: الواجباتاثلثاً 
الدفاع عن الوطن   -احلفاظ على املمتلكات العامة    -أكيدة جتاه اجملتمع والدولة منها: )عدم خيانة الوطن  

 .احرتام النظام(  -
ة أن يكون املواطن مشاركاً يف األعمال اجملتمعية فمن أبرز مسات املواطنرابعاً: املشاركة اجملتمعية:  

ولعل األعمال التطوعية هي من أهم وأبرز ما يؤكد املسؤولية االجتماعية لدى املواطن ، وهذا ما يعكس 
 صالة املواطنة لديه. 

 اهلوية: 
يصدران ين  ذي يعرف بعض الباحثني اهلوية أبهنا: "املفهوم الذي يكوّينُه الفرد عن فكره، وسلوكه الّ 

جتماعي، فهي تعريف األنسان نفسه فكرا، وثقافة، وأسلوب العتقادي، واالعنه من حيث مرجعهما ا
. وتعرف أبهنا: "جمموعة العقائد، واملبادئ، واخلصائص، واملميزات اليت جتعل امة ما تشعر مبغايرهتا (17) حياة"

  .(18) لألمم األخرى" 

ووفًقا ألمارتيا صن "ميكن أن يقدّيم الشعوُر ابهلويَّة مسامهًة مهمَّة جلعل العالقة مع اآلخرين قويَّة   
ها،  ودافيئة، مثل اجلريان أو أعضاء اجليماعة أو املواطنني أنفسهم من أبناء الوطين أو التابعني للداينة نفسي

ت معيَّنة روابطينا، و  جيعلنا نفعل أشياء كثرية بعضنا لبعض، وميكن أن وميكن أن يثري تركيُزان على هوايَّ
يساعيد يف أن نتجاوز حياتنا املتمركيزة حول الذَّات، واألدبيَّات اليت أُلّيفيت يف الفرتة األخرية عن رأس املال 
نفسها  اجلماعة االجتماعيَّة  أنَّ هويَّة مشرتكة مع اآلخرين يف  االجتماعي، كيشفيت بوضوة كاٍف كيف 

عل حياةي اجلميع تسري بشكٍل أفضل كثريًا يف هذه اجلماعة، وهلذا يُنظر إىل الشُّعور ابالنتماء ميكن أن جت 

 

 .   55م، ص1998، 128( ندوة هويتنا اإلسالمية بني التحدايت واالنطالق، د.حممد إمساعيل املقدم، جملة البيان اللندنية، العدد 17)
 . 70-69( جتديد الوعي ، سلسلة الرحلة إىل الذات ، أ.د. عبد الكرمي بّكار ، ص18)
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املال  الثَّروة مثل رأس  إنسانيَّة ما ابعتباره أحد مصادير  وتعد اهلوية واحدة من احللقات   .(19) إىل مجاعة 
يف   وركائز  ثوابت  على  اجملتمعات  أو  األفراد  جتمع  اليت  اجملتمعية الصلبة  الشخصية  مع  وانسجام  توافق 

والفردية.. وهي طاقة عليا تبين األواصر العامة للمجتمع الواحد. لذا فقد كان احلفاظ على اهلوية الوطنية 
 نظمها وقوانينها وسلطاهتا الثالث متكاملة ، مث هو شأن املواطنني واملقيمني من أكب اهتمامات الدولة يف

والتقاليد والعادات احلميدة اليت  ا مقابل ذلك يف الوالء، واالمتثال واحرتام الدينيف الوقت ذاته أن يتحملو 
 . (20)هي من مسات هويتهم الوطنية واخللقية

 اهلوية وامتداداهتا : 
إن أول ما ينبغي ان نبدأ به ، هو االشارة إىل ان مثة ترابطاً وثيقاً بني الرتاث    اهلوية والرتاث:

وية عنصران متالزمان من عناصر الذات ، ومكوانن متكامالن من مكوانت الشخصية واهلوية . والرتاث واهل
االمم  بني  هبا  تتمايز  هوية  وهلا   ، به  تعرف  معلوم  تراث  هلا  االمم  من  أمة  إن كل  واجلماعية.  الفردية 

. وهو العامل األقوى البراز مالمح الشخصية وحمدد مهم آلليات التعامل مع هذه الشخصية؛ (21) االخرى
 والشخصية األِمية ابلتايل امتداد عميق لشخصيات أفرادها. 

العربية  ثقافتنا  فاهلوية هي   ، احلضاري  تراثنا  على  ينبين  للهوية  فهمنا  فإن   ، املنطلق  هذا  ومن 
ار من النواحي كافة . ولفظ اهلوية يطلق على معاٍن ثالثة: التشخيص، ية هي االمتياز عن االغياإلسالم

 . (22) والشخص نفسه، والوجود اخلارجي

 

، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،  352لسلة عامل املعرفة، العدد  ، ترمجة سحر توفيق، ساهلوية والعنف، وهم املصري احلتمي( ينظر:  19)
يونيو   ص  2008الكويت،  عن:    .18.  هارون نقالً  فرغلي  املوضوع:  د.  رابط   ، 

http://www.alukah.net/social/0/91803/#ixzz45ceSMu6B 
  .الوطن والوطنية يف ميزان الشريعة اإلسالمية ، أ.د.عجيل جاسم النشمي ، موقع على االنرتنت( ينظر: 20)
 على االنرتنت(.الرتاث واهلوية )موقع (  ينظر: 21)
 (  ينظر: م.ن. 22)

http://www.alukah.net/authors/view/home/8457/
http://www.alukah.net/social/0/91803/#ixzz45ceSMu6B
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 وهي بذلك جمموعة االرتباط بني أفراد معينني لتجعل منهم مجاعة متماسكة أو  اهلوية والذات:
 د هذه اجلماعة. جمتمعاً مرتابطاً ؛ وأن جمموعة االرتباط هذه هي وحدها سبب التماسك بني أفرا

وأشار الدكتور ندمي البيطار إىل أن "هوية األمة هي هوية اترخيية ، والتاريخ هو   اهلوية والتاريخ:
. وهذه الرؤية تعكس خصوصية مشرتكة بني أفراد اجملتمع متيزهم عن اجملتمعات األخرى. (23) الذي يشكلها"

 األمة الواحدة. فيكون اتريخ األمة هو جمموعة االرتباط بني أفراد  

لذا فإن تعبري اهلوية قد أيخذ أشكاالً ومستوايت متعددة كأن تكون فردية أو   اهلوية واجلماعة: 
مجاعية وفقاً للظروف السائدة ؛ بل ميكن أن تظهر اهلوية يف صيغة أو هيئة مؤسسية ، وذلك عندما تنتقل 

بنية وتنظيمات ومؤسسات ألجل خدمة اهلوية من وعي فردي إىل وعي جمتمعي ، ومن مث جتسده يف صيغة أ
.  لكن من الضروري االشارة إىل أن فشل هذه املؤسسات ال يعين ابلضرورة فشل أو انكسار (24) هذه اهلوية

أو تشويه هذه اهلوية ألهنا ابحلقيقة تبقى كامنة ابنتظار الظرف املالئم هلا للبوز جمدداً وهذا ما أوضحه 
: ينبغي التمييز بني ثالثة مستوايت خمتلفة عند حتليل موضوع اهلوية ، (25)الدكتور علي الدين هالل بقوله

 فهنالك اهلوية:

أي شعور الفرد ابالنتماء إىل مجاعة أو إطار إنساين أكب يشاركه أوالً:على املستوى الفردي:  
لثقافة السائدة يف منظومة من القيم واملشاعر واالجتاهات. اهلوية هبذا املعىن حقيقة فردية نفسية ترتبط اب

 وبعملية التنشئة االجتماعية. 

عن هذه اهلوية يف شكل تنظيمات وأحزاب وهيئات شعبية ذات    اجلمعي:  اثنياً: التعبري السياسي
 طابع تطوعي واختياري. 

 

 .7(  حدود اهلوية العربية ، نقد عام ، بريوت ، ص 23)
 .310(  ينظر: جدلية العالقة بني اهلوية العربية واإلسالمية ، ص 24)
 .7، ص  1983/ 11، بريوت ،  57(  نقالً عن: اهلوية القومية العربية ، د.عفيف البوين ، املستقبل العرَب ، العدد 25)
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: يف مؤسسات وأبنية وإشكالية قانونية على يد احلكومات اثلثاً: حالة تبلور وجتسد هذه اهلوية
واالنظمة". ويطلق على هذه احلالة األخرية بـ )مأسسة اهلوية( وعلى الرغم من أن اهلدف األساسي من 
مأسسة اهلوية هو أتصيل اهلوية والسعي لتعبري أفضل عنها فإهنا قد تؤدي إىل ضعف أصالتها ومخودها يف 

أن كل  ذلك  ؛  اجلوانب   النفوس  حساب  على  اهلوية  جوانب  من  واحداً  جانباً  ختدم  للهوية  مؤسسة 
. إن دراسة أو معاجلة موضوع اهلوية ميكن التطرق إليه من خالل دراسة خصائص ومسات (26) األخرى

 . (27) الواقع االجتماعي وخصائصه وما يعكسه من مسات مشرتكة لدى أفراد اجملتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-179، الصــــفحات   8(  ينظر: اهلوية وأزمة االنتماء ، عالء جابر أمحد ، اجمللة الســــياســــية والدولية، اجلامعة املســــتنصــــرية، االصــــدار 26)
 .180م ، ص 2008،   196

 .313-312(  ينظر: جدلية العالقة بني اهلوية العربية واإلسالمية ، ص 27)
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 ول الفصل األ

 املواطنة واالنتماء 

 دوائر االنتماء وتعزيز القيم 

 

 املبحث األول : املواطنة وتعزيز قيم االنتماء 

 االنتماءاملبحث الثاين: املواطنة ودوائر  

  املبحث األول 

 )قيمة التعايش أمنوذجاً(  املواطنة وتعزيز قيم االنتماء

املواطنة عالقة ارتباط بني الفرد والدولة وتتحدد هذه العالقة من خالل القانون املطبق يف الدولة 
املستخدمة يف الدولة على سلوك وشخصية الفرد. واملواطنة   األنظمة حسب نظامها املتبع، حيث تنعكس  

. (28) واجملتمع بصورة عامة    األفرادمبفهومها الشامل تتعلق ابملبادئ والقيم والعادات والسلوك املتوقع من  
يفرة لفرحه وحيزن حلزنه؛ ولعل هذا   ؛شعور وسلوك، شعور الفرد ابنتمائه ووالئه لوطنه وجمتمعه  إذن فهي  

جراءات الفردية يف أتدية واجباته  إل السلوك فهو مرتبط اب  أما   .هو ما يسمى ابلعمق العاطفي أو النفسي
 واإلخالص ضرر ِمكن يصيبه،    أو لعمل على احلفاظ عليه من أي مكروه  ألجل منو الوطن وتطوره وازدهاره وا

ف عليه، وابملقابل  اعتداء  األمن إ ابلدفاع عنه من أي  عنصر  وتوفري  الوطن حلمايته  على  للفرد حقوقاً  ن 
واملسؤولية  متبادلة  فالعالقة  حياة كرمية.  أجل  من  قوته  لكسب  فرص عمل  ومساعدته إلجياد  واألمان، 

 . (29) ثل يف احلقوق والواجباتمشرتكة وتتم

 

 ء ، نغم النعمة ، موقع على االنرتنت .( ينظر: املواطنة وتعزيز قيم االنتماء والوال28)
 ( ينظر: م.ن.  29)
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ولديه والء له؟ هنا يدور حول  حقيقةً  إليهيكون منتمياً والسؤال هنا: هل أّن كل فرد يولد يف الوطن       
هذا املوضوع ختطيط كبري ورؤى واسعة ومتعددة وتراهن عليها الصراعات الدولية الكبى؛ إذ إّن من املنطقي 

يكون كّل   ينتمن  أن  وطن  احلاالت يولد يف  من  بعضاً  أننا جند  لوطنه؛ غري  والء  لديه  إليه ويكون  مي 
املخالفة؛ فهناك من ينتمون إىل بلد ما ألهنم ببساطة مولودون يف ذلك البلد ويف تلك املساحة من العامل 

فني ال يعطون والءهم ابلضرورة إىل ذلك البلد، وهذا املفصل الذي يعد مفصالً حرّاً انتقالياً بني الطر   ملكنه
هو زحزحة هذا املفصل مبا يضمن   -كائناً من كان -عدو اليوم  أو احلالتني خطري للغاية؛ إذ إن ما يقوم به ال

ستكون ذلك البلد أو مقدراته  زايدة نسبة الذين ال يعطون والءهم للوطن، وابلتايل فإن السيطرة على موارده  
إمنا على الشعوب اإلسالمية    اإلسالمء  اها أعد ، ومن هنا فإن التحويالت الفكرية السلبية اليت أجراِمكنة

االكرتاث عدم  هذا املفهوم يف تغيري الوالء من حب الوطن إىل عدم االهتمام بقضاايه أو  تمحور حول  ت
يف نواحي احلياة كلها. وهلذا   اإلفسادهبا؛ فتكون النتيجة الطبيعية حب النفس واألاننية؛ وتبدأ احتماالت 

جيب عدم اخللط بني مصطلحي الوالء واالنتماء يف التفسري املنطقي والتطبيق الفعلي. فالوالء مفهوم أوسع 
يف جمتمع املدينة كانت كلها تصب   رسول هللا    إن التحويالت الفكرية اليت أجراها.  وامشل من االنتماء

 .، يف حني أن االنتماء كان موجوداً مسبقاً لدى أهل املدينة ملدينتهميف مصلحة الوالء للمجتمع واملدينة

حات ملفهوم االنتماء يف املدخل نستنتج تعريفا يولعلنا من خالل ما قّدمنا من تعريفات وتوض
نظانوعيا   هو  االنتماء  ]أن  ابملاضي هو:  مرتبط  الفرد  ووجدان  عقل  يف  أو كامن  مكتنز  تشغيل  م 

واحلاضر ارتباطا وثيقا يتفّعل على هيئة جمموعة من املمارسات السلوكية صادرة عن الفرد نفسه للتعبري 
 عن موقف جتاه ما حيدث حوله من قضااي جمتمعية[. 

رجاال ونساًء شيوخا وشباابً ،   طاقة كامنة مكتنزة يف صدور مجيع املواطننيفهي  أمَّا املواطنة  
، وهي ِمارسة وسلوك، ضمن   وهي الواقع العملي الذي يعكسه االنتماء والقناعة الفكرية جتاه اجملتمع

جمموعة من القيم واالجتاهات الَّيت جتعل الفرد يتحّمل املسؤولية بقدر قيمة العمل خلدمة اجملتمع، إذاً هي 
 الته، واملشاركة اإلجيابية للتعاون مع الغري على حّلها، والّتفاين يف ُحّب املواطن لوطنه، والّشعور مبشك
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خدمته، وااللتزام مببادئه وقيمه وقوانينه، واملشاركة الفعَّالة يف األنشطة واألعمال والبامج الَّيت تستهدف رُقّي 
 . (30)الوطن واحملافظة على مكتسباته

: فإىل جانب الثّقافة، يُعّد )االنتماء( و)الوطنية( من واملواطنة أو الوطنيةأّما العالقة بني االنتماء  
جوهر اهلوية، فالوطنية ثقة ابلـ )أان( اجلمعية، جملموعة تعيش على أرض مشرتكة، يشعرون ابلوالء واالنتماء 

طنية ليست الّتعصب ضد اآلخر، وال الغرور ابلذَّات، لألرض، وااللتزام مبجموعة املفاهيم الرَّابطة. كما أنَّ الو 
وال االنغالق على الذَّات، وال هي دعاوى ابطلة لالعتداء على اآلخر. الوطنية هي حمور االرتكاز الستيعاب 

 . (31)املاضي واالنطالق حنو املستقبل

ولكن ماذا نعين ابملاضي ؛ فإننا حنن املسلمني منتلك يف املاضي حضارة مصدرها السماء ؛ رسالة 
معاين املواطنة واالنتماء والوالء وارتقت هبذه املعاين إىل   اإلنسانيةمساوية هي خامت الرساالت اليت عّلمت  

القيم   واملدنية واحلضارية   سانيةاإلنأمسى صورها ووضعت مرتكزات واضحة وسامية لكل منها مبا حيقق 
كلها. وابلتايل فإن املسؤولية امللقاة على عاتقنا يف خضم التحدايت القصوى اليت تتعرض هلا أمتنا تكمن 
يف براعتنا وانتفاضتنا حنو تنشيط الوطنية وإكساب أبنائنا وشبابنا املعارف، والقيم، واملبادئ واملهارات اّليت 

 الوطنية.  ةعاصر مع ضمان مقومات الشخصيمتكنهم من الّتفاعل ابلعامل امل

ولعل من املرتكزات املهمة اليت بىن عليها الدين قضااي املواطنة واالنتماء أن الّدولة هي واسطة ال 
غاية حبدّي ذاهتا، إهّنا للمواطن، وليس املواطن هلا، فهي ُتسهل لإلنسان منّوه الطّبيعي والعقلي واألدَب. ولكن 

أن يهتّم مبشاكل ك،  غري ذلكطن أن يعرف أن من واجبه احرتام قوانينها والتزام األعراف و ابملقابل على املوا
 .اآلخرين، وتعزيز مفهوم العمل واخلدمة خللق جيل جديد قادر على بناء وطنه بصدق وأمانة

 

 

 ( ينظر: املواطنة وتعزيز قيم االنتماء والوالء ، نغم النعمة ، موقع انرتنت30)

 ( ينظر: م.ن. 31)
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 : مقومات التعايش بني املختلفني يف العقيدة واجلنس
ية تستدعي احلاجة اليوم البحث واالجتهاد اإلسالم قضية هلا الصدارة يف التشريعات    اإلسالمالتعايش يف  

 ضلكشف أصوهلا وبيان أركاهنا ومقاصدها، وتعزيز ذلك من الوحي ، والسرية ، والتاريخ، وإنزاله على أر 
 عقبات. الواقع فكراً وسلوكاً، وإجراء احلوار املطلوب مع اآلخرين، وجتنيب الدعوة من املعوقات وال

لقد عمل املسلمون على دعوة الناس إىل دين هللا دون أن يكون يف منهجهم إكراه على ذلك؛ 
الناس يف   إدخالنع فال إكراه يف الدين؛ فإن  تفحسب ؛ ومن مل يق  واإلقناعبل إهنم انتهجوا هنج الرتغيب  

 يكونوا مؤمنني (]يونس: الدين كرها ليس مقدوراً ألحد، كما قال هللا تعاىل: ) أفأنت تكره الناس حىت 
99 .] 

على استيعاب الظرف الطارئ واالنفتاة البشري على املدنية   اإلسالموأما ما يظهر من عجز  
متمثالً ذلك بظاهرة العوملة ؛ فإنه يكمن يف القصور الفكري لدى القائمني على األمر وانعكاسه بعد ذلك 
على السلوك الفردي واجلمعي وكان ذلك كله على حساب القراءة املنهجية الشمولية املعتدلة املتوازنة لسائر  

واملصادر، وِما زاد الطني بيّلة رؤية قاصرة للمجتمع تؤدي إىل نبذ الواقع واهتامه بفرط خمالفته لألصول،   األدلة
بل   ؛ على مدى التاريخ مل حيرتم حرية اآلخرين فحسب  اإلسالم لذا فإن    وأحياان للجهل حبيويته وضرورته.

ي، ويف األحالف واالتفاقيات اليت ماإلسال مسح هلم بتطبيق قوانينهم يف بيئتهم وضمن اجملتمع أو النظام  
عقدها وطبقها الرسول األكرم على الصعيدين اخلارجي والداخلي تعد من أهم صور التسامح والتعايش 

ر كل متطلبات التعايش وما ينعشه وفّ   اإلسالم. هذا من جهة، ومن جهة اثنية فإّن  اإلنسانيةاليت عرفتها  
العد  القسط،  مثل:  الظلم، ويضمنه بصورة مستدامة  نفي  الصفح، إحقاق احلق،  العفو،  ل، اإلنصاف، 

اءي ّلِليَّي ويليْو عيليى ( قال تعاىل :  32حسن الظن وما إىل ذلك)  ْلقيْسطي ُشهيدي أييُـّهيا الَّذييني آميُنوا ُكونُوا قـيوَّامينيي ابي ايي
ْيني وياأْليقْـريبينيي إيْن ييُكْن غينييًّا أيْو في  ُكْم أيْو اْلوياليدي ُ أيْوىلي هبييميا فيالي تـيتَّبيُعوا اهْليويى أيْن تـيْعديُلوا ويإيْن تـيْلُووا أيْو أينُفسي  قيريًا فياّلِلَّ

 

صـــــــلح احلديبية أمنوذجاً ، م.د. عبد الســـــــتار جاســـــــم حممد احلياين ، جملة أحباث كلية الرتبية   –( ينظر: التعايش يف املنظور اإلســـــــالمي 32)
 . 343، ص356-341، الصفحات: 3، اإلصدار 8األساسية، اجمللد 
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[؛ قال القرطيب: كونوا قوامني هلل؛ أي ألجل 135]سورة النساء:  تـُْعريُضوا فيإينَّ اّلِلَّي كياني مبييا تـيْعميُلوني خيبيريًا
 . (33)ثواب هللا، فقوموا حبقه واشهدوا ابحلق من غري ميل إىل أقاربكم وحيف على أعدائكم

 ينمو يف ظروف التعايش:  اإلسالم
وعند العودة إىل مفاوضات احلديبية، اليت أسفرت عن صلح وهدنة بني املسلمني وقريش تضمنت 

روطاً عديدة اتفق عليها الطرفان. واملتتبع جملرايت هذا الصلح يلمس بوضوة مدى تنظيم ذلك امليثاق ش
وكتابته، إذ متكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خالل ذلك االتفاق وبنود الصلح من هتيئة األرض 

العديد من القبائل قد دخلت   يف عموم مناطق اجلزيرة العربية. إذ جند أن  اإلسالموالظرف القادرة على نشر  
بعد توقيع تلك االتفاقية، ولعل أهم بنود هذا االتفاق هو االعرتاف الصريح من قبل قريش أن   اإلسالم

املسلمني أمة وهلم دولة وكيان، وهذا منح املسلمني فرصة مثينة للتقرب إىل جمتمعات إنسانية عديدة وتبليغهم 
وحبسب   واإلقناعر دين هللا يف ربوع اجلزيرة كمرحلة أوىل ابلدعوة  . فجاهد املسلمون يف نشاإلسالمرسالة  

. لقد توافر للمسلمني الفرص األصيلة الكفيلة ابنتشار فكرة ]اليت أفردان هلا الفصل األخري[ النظرية النبوية
ِما أمثرت بعدها بعامني فحسب وأسفرت عن فتح مكة. من هنا فإن صلح احلديبية وما تاله من   اإلسالم

ينتشر ابإلقناع فحسب دون غريه من وسائل اإلكراه، وهذا   اإلسالم تح عظيم هلو كفيل ودليل على أّن  ف
أنه   اإلسالم من شبهات املستشرقني وأعداء    اإلسالم ابلضبط ما تضمنته النظرية النبوية، وأّما ما أثري عن  

ي بشكل عجيب اإلسالملقد توسع الكيان  ف.  وتلبيس على الناس  قد انتشر ابلسيف فهو حمض خرافة
وألول مرة على وجه هذه األرض من خالل فكرة السلم اليت تبناها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 

. وقد أعطى هذا املوقف اإلسالمالتعايش مع املختلفني، لذا فإن هذا الصلح يعد خطوة رائدة يف انتصار 
رتضوا على بعض بنود هذه الوثيقة ؛ فقد اكتسبوا هذا الدرس بعد أن النبوي درساً بليغاً للصحابة الذين اع

رأوا إصراره صلى هللا عليه وسلم على هنج السلم ألنه إمنا أرسل رمحة للعاملني، فقدم من خالل ذلك صورة 
 دين تعايش وسالم مع   اإلسالم على االنتشار ابإلقناع الفكري ال بسواه ، وأّن    اإلسالم أصيلة لقدرة  

 

   .372/ ص    7(  ينظر: اجلامع ألحكام القرآن: ج 33)
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رين مهما كانت مذاهبهم وآراؤهم، فضالً عن أّن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يبم هذه االتفاقية اآلخ
إليه   واالصلح وركن  وابل إن الطرف اآلخر وهم قريش اختار   ؛ أو معنويمنه  مع قريش لضعف عسكري  

وقت   اإلسالمأمام دين    موتفكك فكرهت  موانسحاب مؤيديه  ملضعفه أنّه قاتل قريشاً  ها فمن حكم "فلو 
، وقد صرحت بذلك اآلية الكرمية )ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا األدابر مث ال جيدون (34) املؤكد أن يغلبها"

 [. 22ولياً وال نصرياً(]الفتح: 
 

 مندجمني يف وطن واحد: خمتلفني مقابلة بني جمتمعني  
متدين ملتزم مببادئ اهلوية إن مقابلة سريعة بني جمتمعني مندجمني يف وطن واحد ؛ جمتمع مسلم   

اإلسالمية، وجمتمع غري مسلم له دين آخر أو ليس له دين أصاًل ؛ فتكون املقابلة بينهما على أساس 
  األخالق.

الطبيعي  التوزيع  يبني  الذي  الشكل  يف 
غري  واجملتمع  املسلم،  اجملتمع  للمجتمعني؛ 
فيمكن  واحد،  وطن  يف  املندجمني  املسلم، 

قابلة يكون عند املساحة القول أبن جمال امل
املظللة لكل منهما، فهي متثل غالبية اجملتمع، 

  . وهي تعكس اهلوية الواضحة لذلك اجملتمع

 

ولعل أهم عنصر هنا )األخالق(، فيمكن أن نقف على حد مشرتك من األخالق بني اجملتمعني، 
اعتماده والتأسيس عليه عند احلديث عن اهلوية هذه الظاهرة تقدم لنا مشرتكاً مهماً للهوية الوطنية ميكن  

 الوطنية.

 

 . 344صلح احلديبية أمنوذجاً ، ص  –ي ( التعايش يف املنظور اإلسالم34)
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إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املدينة عندما وضع الصحيفة خاطب هذه الفئة اجملتمعية 
من غري املسلمني وجعلهم أمام اختبار لألخالق والقيم اليت حيملوهنا. ال ملعتقداهتم ألن معتقداهتم معروفة 

للتوسع يف ]وقد أفردان الفصل األخري  ها فجعل األخالق حمط التواصل واالنسجام.  ال ميكن الرجوع إلي
 هذه القضية[.

ىل العقائد، والشرائع، فإهنا تتفق إىل حد كبري يف إفإذا كانت املذاهب الفكرية ختتلف يف نظرهتا  
 الدعوة إىل األخالق، وإن اختلفت يف بعض أحكامها، وتطبيقاهتا. 

ايت اهتمامه، واستثمرها يف و مّيا عناية ابألخالق ومكارمها، وجعلها من أوللقد اعتىن اإلسالم أ
املواطنة من ذلك ما فعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املدينة من   ؛وحدة اجملتمع وترسيخ مفهوم 

اختالف   الدعوة إىل الصدق يف تنفيذ العهود وااللتزام هبا والتناصح والتناصر بني أفراد اجملتمع املدين مع
عقائدهم، فوحد الصفوف على أساس القيم األخالقية، وجعل ملن ينقض تلك القيم األخالقية عقوابت 

الرمحة، والنصيحة، ىل غري املسلمني على أهنم أانس هلم حقوق اإلإ شديدة. وينظر اإلسالم   نسانية من 
طوة الكبى فشمل ابلرمحة كل والعدل، ورعاية العهد، وحرمة الدم ابستثناء احلرَب، بل خطا اإلسالم اخل

 . (35) من تنبض به احلياة 

ولعل احلكمة الكامنة يف سبب اختيار العرب كموطن مناسب خلامت الرساالت أهنم متيزوا مبكارم 
األخالق ، فكانوا بذلك قادرين على إقامة حضارة.. ولعل األخالق احلميدة اليت دعا إليها اإلسالم كانت 

إذ من املعروف أن اإلسالم سبباً مهماً من أسباب الدعوة إىل هللا ومظهراً رائداً من مظاهر رسوخ اهلوية؛  
 قد انتشر على يد التجار املسلمني يف كثري من بقاع األرض ملا وجده الناس عندهم من هذه الصبغة الرابنية 

 

)صبغة هللا ومن أحسن من هللا صبغة( فكانوا خري سفراء عن اإلسالم؛ فتميزوا أبخالقهم من الصدق، 
والسماحة، والوفاء، واألمانة، ِما جعل تلك اجملتمعات تثق هبم، وتعجب مبنهجهم، وطريقتهم، فتأثرت  

 

 .77م، القاهرة)مصر(، ص1958-ه1377، 5( ينظر: العدالة االجتماعية يف اإلسالم، سيد قطب، دار إحياء الكتب العربية، ط35)
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أنفسهم، ومع غريهم له هبم، ودخلت يف دين هللا. وعلى ذلك، فإن التزام املسلمني ابألخالق احلميدة مع  
 .(36) األثر العظيم يف إظهار صبغتهم اإلسالمية، ِما يرتتب على ذلك التأثر هبم

 التعايش ودروسه يف مبادرات الرسول يف صلح احلديبية: 
لقد انتظم صلح احلديبية يف مقدمات ؛ أوهلا اليت كانت عبارة عن مبادرات تكشف عن التخطيط 

واعرتض عليها بعض صحابته   فته شروط الصلح اليت وافق عليها رسول هللا  املسبق هلذا الصلح؛ مث ما كش
على السري يف طريق السالم والتعايش وما يستحق ذلك من أثر ابلغ   الكرام، ما كشفه ذلك إصراره  

 ودولته. فقد أيقنت قريش من موقف الرسول وإصراره على السلم لكثرة ما قّدمه    اإلسالمعلى مستقبل  
من مبادرات؛ إذ مل يكن ذلك املوقف مألوفاً يف تلك اجملتمعات اليت قد هتلكها احلروب لعشرات السنني  

سول النبوي يف خصومه بعد أن مارس ر   اإلصراردون أن حتظى مبوقف إجياَب جتاه السلم ، وقد أثّر ذلك  
هللا أساليب متنوعة وطرقاً شىت إليصال رسالة السالم إليهم فتحّولوا من خالل ذلك إىل فرصة جديدة مل 
تكن معهودة وال متبادرة إىل ذهن أحدهم أال وهي السالم والتفاهم. فشكلت قريش وفد التفاوض؛ وهم 

قريش صالحيات حويطب بن عبد العزى، ومكرز بن حفص، ويرأسهم سهيل بن عمرو، الذي أعطته  
مطلقة للتفاوض مع املسلميني ، شريطة أن يرجع املسلمون عن مكة عامهم هذا إذ قالوا له: "ائت حممداً 
فصاحله ، وال يكن يف صلحه إال أن يرجع عّنا عامه هذا ، فو هللا ال حتدث العرب عنا انه دخلها علينا 

أبدا" ب(37) عنوة  ُعرف  ملا  لسهيل  األمور  تفاصيل  وتـُركت  والرأي ،  واحلنكة  التفاوض  على  القدرة  من  ه 
استبشر خرياً  مقبالً  النيب سهيالً  فلمـّا رأى  التفاوض (38) السديد؛  الرمزية على  من  أيضاً  ملا يف سهيل   ،

اتفاق يؤدي إىل سلم ال  إلقامةوالقدرة على الوقوف على حّل واتفاق سلمي ، فهو رجل ذو حنكة جاء  
يث وكتب التاريخ تفاصيل احلوار الذي دار أثناء الصلح ، وكيف انه  ترويج حرب. ونقلت لنا كتب احلد 

 

اجلامعة، اجلزء األول ،   ( ينظر: اهلوية اإلسالمية مقوماهتا ووسائل احلفاظ عليها، أ.د.عبد الرزاق أمحد عبد الرزاق ، جملة كلية اإلسالمية36)
 .  49، ص  64-37، الصفحات:  2014، العراق ،  28االصدار 

  .270/ ص 2( السرية النبوية ، ابن هشام : 37)
   .48/ ص 4( ينظر: الروض األنف ، السهيلي ، 38)
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وعدم اهتمامه ابلشكليات يف املواقف املصريية   ،عد نظرهاستطاع حبكمته وتساحمه وبُ  صلى هللا عليه وسلم
 . (39) عرقل هذا الصلحعيق أو تُ تُ   أن وقدرته على جتاوز العقبات اليت من شأهنا    ،اخلطرة

عليه وسلم ألصحابه يف ممارسة  يقدمها رسول هللا صلى هللا  عملية  ولعّلها دروس عظيمة 
احلق  دعوات  فيها  تنمو  اليت  املستقرة  اآلمنة  احلياة  إىل  واالنطالق  السلمي  التعايش  بغية  التصاحل 

لرمحن فقال له: )أكتب بسم هللا ا  طالب    أَبمن ذلك أنه عليه الصالة والسالم دعا علي بن  وتزدهر.  
هم( كما كنت تكتب، ا الرمحن فو هللا ما أدري ما هي، ولكن أكتب )بسمك اللّ الرحيم( ؛ فقال سهيل: أمّ 

 : أكتب )بسمك اللهم(؛ فبنّي فقال املسلمون: وهللا ال نكتبها إال )بسم هللا الرمحن الرحيم( فقال النيب  
 واحداً هو البدء ابسم هللا تعاىل فال داعي ألصحابه يف موقفه هذا أن اجلملتني حتققان مراداً   رسول هللا  

ا ما قاله سهيل عن للبحث عن اخلالف يف اجلملتني وإمنا ينبغي الوقوف والقبول ابملشرتك بني الطرفني، وأمّ 
ومل يفرض على مفاوضه كتابة شيء ال يعرفه، مث قال: )هذا ما   ن( راعى ذلك رسول هللا  كلمة )الرمحّ 

البيت وال قضى عليه حممد رسول هللا نعلم أنك رسول هللا ما صددان عن  لو كنا  فقال سهيل: وهللا   )
: وهللا إين لرسول هللا وإن كذبتموين، أكتب )حممد قاتلناك، ولكن أكتب )حممد بن عبد هللا( فقال النيب  

نعاً حبسب ما يؤمن به هو لكي ال يكون ذلك ما ض هللا(، فعمل رسول هللا مبا أراده اخلصم املفاو  بن عبد 
وهم ؛ وأهنم يُكّذبون احلق وينتهجون هنج الباطل، فقدم عليه   حمضمن إقامة الصلح مع بيان أّن إمياهنم  

الصالة والسالم هنا درساً عظيماً لصحابته الكرام وللعامل كله من بعده، ولكن ضج املسلمون وارتفعت 
 وإال فالسيف بيننا، عالم نعطي يقولون: ال تكتب إال حممدا رسول هللا  أصحابهوقام رجال من    أصواهتم

الكفار   مفاوضويومئ بيده إليهم أن اسكتوا ، حىت تعجب    هذه الدنية يف ديننا؟ فجعل رسول هللا  
 . (40) أحوط لدينهم من هؤالء القوم وقال أحدهم: ما رأيت قوماً 

 مع أصحابه يؤسس معه رجال دولة قادرون على  حتويل فكري عملي جديد ميارسه إنّه  

 

 . 353صلح احلديبية أمنوذجاً ، ص  –( ينظر: التعايش يف املنظور اإلسالمي 39)
   .611/ ص 2ه( ، عامل الكتب ، بريوت : 207(  املغازي ، الواقدي )ت 40)
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 إدارة األمور من بعده حبسب مقتضيات السلم والتعايش. فكان من بعده أبو بكر وعمر وعثمان
من بعده وصحابته الذين توّلوا قيادة الدولة، ومن كان يف   اوخلفائه  اإلسالم  أّمة    وعلي ومعاوية قادة  

إمرهتم من الصحابة على على األمصار؛ إذ قّدموا دروساً عظيمة للجيل القادم من بعدهم ممن عايشهم 
ية على مر العصور تنشر روح التفاؤل والتعايش اإلسالم من التابعني، وهكذا توالت أجيال القيادات  

 ة معاً يف ظل دين هللا احلنيف. ارة واحلياضوتبغي احل

ألمته يف تعامالهتا وتعايشها مع املخالفني يف  وقد عكس هذا املوقف املنهج الذي أراده النيب  
العقيدة واملنهج ، للوصول اىل غاية أمسى وهدف أرفع ، على الرغم من تعاىل أصوات املعارضني لكل بنود 

أدركوا بعد ذلك غاايت النيب عليه الصالة والسالم من ، الذين    الصلح وعلى رأسهم عمر بن اخلطاب  
معا ، فأعلن ابن اخلطاب   واألمة عقده هلذا الصلح وتيقنوا ببعد نظره وتفكريه املستقبلي من اجل الدعوة  

. هنا (41)   ما زلت أصوم وأتصدق واعتق ملا صدر مين يف تلك املعارضة()ندمه على موقفه ذاك بقوله:  
نقف على القناعة اليت حتققت لدى ابن اخلطاب مبوقف رسول هللا وإقراره ابلدرس الذي تعّلمه من رسول 

وإمنا استدعى ذلك النظر املستقبلي يف   ؛ إذ مل يكن املوقف وحده كاٍف إلقناع ابن اخلطاب    هللا  
ك الصلح فكان فتحاً مبيناً كما كنتيجة لذل  اإلسالماالجيابيات اليت حتققت، واملكاسب اليت جنتها أمة  

 ،قال تعاىل يف سورة الفتح: )إاّن فتحنا لك فتحاً مبيناً( قال املفسرون هو صلح احلديبية  ، وصفه القرآن الكرمي 
لقد رأى بن اخلطاب ما رأى من أثر السلم والتعايش على الدعوة ومنوها وقدرة البشر حتت ظل دين هللا 

 رة شهدها التاريخ.  احلق على إقامة أمسى وأروع حضا

 

 

 

 

 

  .270/ ص 2( السرية النبوية ، ابن هشام : 41)
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 املبحث الثاين 

 االنتماء املواطنة ودوائر  

عليه ميكن تعريف )دولة املواطنة(: "أبهنا تلك الدولة الدميقراطية املدنية   ثنائية الدولة واملواطنة:
املواطن اليت تتضمن دستوراً يضمن حقوق املواطنني وتراعي املساواة واحلرايت العامة ، كذلك يبني واجبات  

 (.42حنو دولة يستند مصدرها إىل الشرعية وحيتوي على آليات دميقراطية يف ِمارسة وتداول السلطة")

ي والسياسي يف العامل، كوهنا اإلسالمتقف قضية املواطنة على رأس اهتمامات الباحثني يف الشأن  
لعدل واملساواة بني الناس، وهي تقدم شأانً حمورايً يف البناء االجتماعي، ترسم املعايري اليت يطبق هبا مبدأ ا

نفسها حلواًل جذرية للمشكالت الناشئة من خالل منطق االستعالء القومي أو الثقايف أو العرقي، وهو 
. لذا فإن العالقة بني الدولة (43) االستعالء الذي يتأيت عادة على رأس أسباب احلروب األهلية الضارية

دولة دون مواطنة ال ميكن أن تدوم طويالً ؛ وهي يف مقاييس ابن خلدون يف واملواطنة عالقة تالزمية ؛ وأّن  
 آخر مراحل حياهتا وهي آيلة إىل السقوط. 

 املواطنة اليت يدعو إليها ديننا:

؟ وهل تشكل القيم الدميقراطية اليت تنادي احلنيفولكن ما هو رصيد منطق املواطنة يف ديننا  
 . ؟اإلسالمرافاً عن هدي  ابملواطنة أساساً للعيش املشرتك احن

 قاعدة: )ال إكراه يف الدين(: 

 تـيبيىنَّ دستور املدينة قاعدة )ال إكراه يف الدين( فقد نّصت العبارات األوىل منه على حتقيق شرط  

 

اترخيية يف الدستور امللكي والدساتري العراقية املؤقتة ، م.د.عدانن قادر عارف  -حتليليةاهلوية الوطنية يف الدولة العراقية املوحدة دراسة   (42)
 . 102:   -94،   2014،  2، عدد  9زنكنة ، جملة جامعة كركوك للدراسات االنسانية ، جملد 

 ينظر: املواطنة يف اإلسالم ، موقع االنرتنت. (43)
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املواطنة الذي يعد أن من حق  كل من حيمل الوفاء لألرض أن يعيش فيها بغض النظر عن موقفه 
الدين(، ومع أن اليهود كانوا )أشد الناس عداوة للذين آمنوا( ، فالنيب الكرمي مل ير الديين فـ )ال إكراه يف  

أن خالفهم معه يف الدين يفسد حقهم وواجبهم يف املواطنة يف البلد الذي يعيشون فيه، بل إن هذا املعىن 
للتأكيد على حق اليهود يف العيش يف الوطن   نص عليه بوضوة دستور املدينة املنورة الذي كتبه النيب

ي طاملا كانوا أوفياء حلقوق املواطنة املشروعة، وهذا الدستور يـُعّد أول دستور مكتوب عرفه العرب، اإلسالم
 ، وِما ورد فيه:(44)وهو يضمن احلقوق املشروعة للمواطنني بغض النظر عن انتماءاهتم الدينية

)إن املؤمنني بعضهم موايل بعض   :هلها ومن أقام هبا من الناسهذا ما عاهد عليه حممد يثرب وأ
ية املدنية وهم ركيزهتا، اإلسالمفاملؤمنون هم بؤرة أتسيس الدولة  دائرة االنتماء األوىل  دون الناس( وهذه هي  

متاسكها وصالبتها وحيويتها ونشاطها وقدرهتا على االستمرار فنجد أن رسول   اإلسالم ولوالها تفقد دولة  
قد أسس النواة املتماسكة فجعل املؤمنني هم نواهتا ألهنم أه القناعة فكراً وعقيدة ، فجعلهم احللقة     هللا

املركزية اليت تضم الكتلة األصلب واألقوى يف الدولة ، مث أضاف إىل هذه الكتلة احملورية األقرب فاألقرب 
( الصحيفة:  فجاء يف  األخرى  والعقائدية  اجملتمعية  الطبقات  النصر من  له  فإن  يهود  تبعنا من  وإنه من 

واألسوة، غري مظلومني وال ظاملني( فجعل اليهود الذين يلحقون ابملؤمنني يف قناعاهتم يف بناء هذه الدولة 
والتعايش السلمي والتآزر اجملتمعي مع حريّة العقيدة ؛ فإن ألمثال هؤالء احلق املطلق يف التدين والعقيدة 

)و  قائالً:  بعدها  مواليهم  وأّكد  دينهم،  وللمسلمني  دينهم،  لليهود  املؤمنني،  مع  أمة  بين عوف  يهود  إن 
وأنفسهم( ، وحّرم دستور املدينة الظلم على اليهود وغريهم من املشركني ، كما حّرمه على املؤمنني متاماً 

وبة املقرّة بتمام فال فرق بني مسلم ويهودي يف حقوق املواطنة وواجباهتا فمن ظلم وأمث فإنه يتحمل العق
 نفسها فقال: )إال من ظلم وأمث( مث عّدد قبائل اليهود قبيلة قبيلة ليجعل هلم قيمة واحرتاماً فقال: )وإن 

ليهود بين النجار مثل ما ليهود بين عوف ؛ ومثل ذلك ليهود بين احلارث وساعدة وجشم واألوس وثعلبة(؛ 
اً يهوداً ومسلمني كالنفقات وتوزيعها فقال: )وإن على إال من ظلم وأمث( مث بنّي الواجبات املنوطة هبم مجيع
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اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم( ، مث جعلهم قوة واحدة على من سواهم فقال: )وإن بينهم النصر  
على من حارب أهل هذه الصحيفة؛ وإن بينهم النصح والنصيحة ، والب دون اإلمث، وإن النصر للمظلوم؛ 

وإن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة؛ وإن اجلار  املؤمنني ما داموا حماربني؛  وإن اليهود ينفقون مع
  كالنفس غري ُمضار وال آمث(.

؛ إذ اإلسالمولعل قراءة هلذا النص الدستوري هي كفيلة أبن تكشف القيمة الكبى اليت قّدمها  
األمثلي    اإلسالم قّدم   املشهد  هذا  وضمن  للجميع.  املتساوية  احلقوق  عرضته   اإلنساينللمواطنني  فيما 

الصحيفة من مساواة وحريّة وحقوق وواجبات، فقد كان أمام اليهود فرصة اترخيية لتحقيق مبدأ التسامح 
ش ، ومل يكونوا جديرين الديين واحلّرية العقديّة؛ ولكن اليهود مل يكونوا جديرين فيما ُقدم هلم من فرصة التعاي

إذ   ؛يف توظيف بنود دستور املدينة يف تقدمي املثل الصاحل لإلنسانية كلها يف التعايش السلمي بني األداين 
جند عددا من احلوادث واملواقف اليت نكث فيها اليهود بعهدهم جتاه دولتهم أدت إىل مواجهات متعددة 

اهتا اليت جتعلهم جمتمعاً واحداً ، ومع ذلك فإن عدداً وهي قد خرقت قبل ذلك مبدأ املواطنة وخرقت حلق
ولعل من أشهر الشواهد يف هذا السبيل أن النيب   من اليهود ظلوا يف املدينة املنورة إىل وفاة النيب الكرمي  

 الكرمي مات ودرعه مرهونة عند يهودي بصاع من شعري. 

موقفاً واضحاً يف  :هذا اخلصوصيف    ومن التحويالت الفكرية املهمة مما قّدمه رسول هللا  
منح حقوق املواطنة التامة للناس من خالل اآلية الكرمية: )ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين 
ومل خيرجوكم من دايركم أن تبوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطني إمنا ينهاكم هللا عن الذين قاتلوكم 

م أن تولوهم ومن يتوهلم فأولئك هم الظاملون( فقد قّدمت اآلية الكرمية مجلة يف الدين وأخرجوكم من دايرك
من التحويالت الفكرية يف الفكر واالعتقاد والعالقات وأسلوب احلياة وأخالقيات التعامل مع اآلخر الذي 

ومشروع أواًل وإرادة احلياة والبناء وإقامة احلضارة    اإلنسانيةخيتلف معي يف كل شيء، لكنه يشرتك يف  
 التعايش اثنياً.

 ومن املهم واجلدير هنا البيان أبن هؤالء الذين نزلت اآلية الكرمية يف وجوب معامالهتم ابلعدل 
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واإلحسان هم ليسوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، بل هم الوثنيون املشركون من قريش، الذين ال 
 شك أبداً يف كفرهم وفساد عقيدهتم.

الكرمي يقّدم لنا درساً يف أمهية الوعي مببدأ املواطنة قّدمه لنا عليه الصالة   ويف موقف آخر للنيب 
والسالم من خالل صلح احلديبية، فنجد النيب قد عقد عهده مع قريش على أساس سياسي ال ديين، فوافق  

يف أرض مكة، بل وافق على رد من جاءه مسلماً من قريش، ولعل أهم   اإلسالم  الدعوة إىلعلى إيقاف  
ما يف هذا العهد كان نصه على أن من شاء أن يدخل يف حلف حممد وعهده دخل فيه ومن شاء أن 
يدخل يف حلف قريش وعهدها دخل فيه، ودخلت خزاعة يف عهد النيب الكرمي، ودخلت بنو بكر يف 
حلف قريش، وهكذا فقد أصبح خلزاعة وهم وثنيون مشركون سائر احلقوق السياسية اليت كان يتمتع هبا 

نيب الرسالة السماوية   ويبقى مبدأ )ال إكراه يف الدين( هو السائد يف حياة حممد    .أهل املدينة من املواطنة
الذي    ؛ ولعل حادثة فتح مكة كانت أساساً انتصار لرجل وثين من قبيلة خزاعة وهو عمرو بن سامل اخلزاعي

 :أصحابهوقال يف مشهد من   صلى هللا عليه وسلم جاء إىل النيب

 حلف أبينا وأبيه األتلدا         الهم إين انشـد حممداً 

 ونقضوا ميثاقك املؤكدا      إن قريشاً أخلفوك املوعدا

 وقتلوان ركعاً وسجداً       هم بيتوان ابلصعيد هجداً 

 فانصر هداك هللا نصراً أرشدا 

 اإلسالماليت جاء هبا    اإلنسانيةولعل هذه الشواهد من السرية النبوية تقدم دليالً واضحاً على روة  
وجّسدها يف ثقافة املواطنة وهي ثقافة متنح اإلنسان حقه الدستوري والتشريعي يف املواطنة بغض النظر عن 

 .االختالف يف الدين
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  استقالل القضاء:املساواة بني الناس و 

لقضاء فإن النيب الكرمي حقق استقالل القضاء استقالاًل اتماً عندما اندى ابملساواة بني ويف إطار ا
الناس يف الشأن القضائي، ووجه صحابته الكرام إىل التمييز بني موقعه كنيب يوحى إليه وبني موقعه كقائد 

أحلن حبجته من زمين حيتكم الناس إليه، فقال: أيها الناس إنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون  
بعض فأقضي له بنحو ما أمسع فمن قضيت له بشيء ن حق أخيه فإمنا هي قطعة من النار فليأخذها أو 

النبوة يدعوه إىل   فالقضاء حمل نقض واستئناف على الرغم من أن موقع رسول هللا    .(45) ليدعها يف 
من خالل ذلك على توحيد االنتماء عند   لقد عمل رسول هللا    .الصرامة واحلزم يف خياره القضائي

، وهم ينتمون إىل دولة املدينة   وقائدها حممد   اإلسالم الصحابة بني الدولة واألمة؛ فهم ينتمون إىل أمة  
 . وقائدها حممد  

لى مدى عشر سنني قيادة عريضة من صحابته الكرام مؤهلني يف املدينة ع  وقد أسس رسول هللا  
يفهمون فلسفة هذا الدين بدقة عالية شهدت هلم ِمارساهتم يف القيادة بعد اجلديدة،  دولة  ل خلالفته كقادة ل

على ذلك فحافظوا على التوحيد بني األمة والوالء للدولة. ومن ِمارساهتم تلك يف ترسيخ   رسول هللا  
واالنتماء والوالء للوطن والوالء لألمة على السواء ؛ ما حكم به عمر بن اخلطاب يف احرتام قيم املواطنة  

حق املواطنة وترسيخها حني وصلته شكوى املواطن القبطي املسيحي القادم من مصر إىل املدينة ضد ابن 
مر حبضور القبطي أ  مظلمةعمرو بن العاص الذي كان حينذاك حاكماً على مصر، وعندما حتقق عمر من  

مصر حاكم  العاص  بن  عمرو  وأبيه  املدينةحينها  اجلاين  إىل  )قُرابة:  ،  أبلف  تقّدر  مسافة  ليقطعا   ،
بوضوة:  حيث  ،  كم(1600 وقال  احملكمة،  هيئة  حبضور  ضده  العادل  القصاص  مىت )أقام  عمرو  اي 

د حكم اخللفاء الراشدون . لق (، فجرى هذا القول مثاًل من بعد استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً ؟
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، فحققوا بذلك املساواة بني الناس مجيعاً ِما رّسخ قضية املواطنة لديهم أبصوهلا ، وطابق   اإلسالمبعدل  
  . بني الوالء لألمة والوالء للدولة

  :اإلسالمحق املواطنة مكفول يف  

بغض النظر عن اخللفيات الدينية والرتاثية للمواطن،   اإلسالمإن حق اإلنسان يف املواطنة مكفول يف  
ومن بعده خلفائه أروع األمثلة واألدلة الدامغة على دور املواطنة احلّقة يف اجلمع بني   قّدم رسول هللا    إذ

ساواة لذاته والعدل بني الناس مجيعاً وامل  اإلنسان الوالءين لألمة وللدولة ، واملطابقة بينهما ، وبّينوا أّن احرتام  
بينهم يف األمور كلها هلو الركن الركني يف حتقيق االنتماء املتكافئ بني األمة والدولة على السواء، وتتالشى  

 اإلشكالية اليت أرّقت األمم. 

  احلضارية الضامنة للحقوق:  ية صورة من صور العوملة اإلسالماهلوية  

قي احلضاري وهي أرادت تغيريات فكرية ية تتمتع ابلر اإلسالملعل أن العوملة اليت قدمتها اهلوية  
والبطش  القوة  أساليب  تعتمد  مل  لكنها  لإلنسانية  عظيماً  حضارايً  شروعاً  وقّدمت  للشعوب  وإجرائية 

اليت اعتمدها الغرب أو يعتمدها اليوم مع الشعوب اليت ترفض فكر العوملة مبعىن التجريد عن   واإلرهاب
الشعوب لتلك  الشخصية.  أمام   اإلسالمف  ،اهلوية  ويفتح  والظالم،  العبودية  قيود  الناس من  ليحرر  جاء 

عقوهلم مساحة واسعة من التحرر والقيم والرقي. وجعل ذلك كله منوط ال بقناعات غريهم فقال )ال إكراه 
ولذا فإننا جند أنه قد ظهر جيل من العلماء   ،يف الدين(، وقال : )فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(

ية أمثلة رائعة وعجيبة يف اإلسالمية بعد نزول القرآن مبئة سنة، وقّدمت احلضارة  اإلسالموازدهرت احلضارة  
 .  اإلنسانيةعامل  

ويعدُّ البعد الثقايف االجتماعي للعوليمة اليوم من أخطر أبعاديها؛ فهي تعين إشاعيةي قيييم ومبادئ 
عين تالشي القيييم والثَّقافات القوميَّة، وإحالل ومعاييري ثقافة واحدة، وإحالهلا حملَّ الثقافات األخرى؛ ِمَّا ي

ًما حملَّها، وخاصَّة أمريكا وأورواب،   إن –وهذا األمر جتاوزته العوملة اإلسالمية  القيييم الثقافيَّة للبالد األكثر تقدُّ
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ع إذ إن الشرع اإلسالمي اعتىن كثرياً أبعراف الشعوب واحرتمها وأيدها ما دامت ال تتقاط  - صح التعبري
بصورة مباشرة األمر الذي ينعكس  مع روة اإلسالم ، فجعل )العرف( واحداً من مصادر الشرع للقوم. هذا  

 .للمجتمعات املختلفةويَّة الثقافيَّة اهلعلى  

 ما مظاهر العوملة وماذا تعين؟ 

اته إىل شيٍء متجانس  العوليمة تعين من الناحية الثقافيَّة "حتويلي العاملي املتعدّيد يف دايانته وعاداتيه وثقاف
ثقافيًة وحضارة ومدنيَّة" يتَّحد  دة،  يتميَّز بعالمة واحي العوملة حتاول أن (46) وغري متفاوت،  ، هذا يعين أن 

تكسر سنة كونية أرادها اخلالق سبحانه للبشر وهي سنة التعددية والتنوع يف كل شيء .. إهنا تريد أن جتعل 
كري لتسهل على صانعي العوملة قيادة الشعوب ووضع معادلة موحدة البشر مجيعاً يف جتانس ثقايف وديين وف

، حيكم العاملي ابلقوَّة، ويصوغه  لتسيريهم، "وهذا ميكمن اخلطورة؛ ألنَّ العوليمة ِمارسية من طرف واحٍد سلطويٍّ
، وقد حاولوا حماوالهتم مع الشعوب العربية أو غري العربية ذات (47) على شاكليته ذهنيًّا وسلوكيًّا ابلعنف"

ية فوجدوا أن عمليات التحويل والرتكيب اليت اقرتحها ألساليب العوملة غري جمدية ، وأن اهلوية اإلسالماهلوية  
 العنف وأساليب الصدمات واحلروب ، ِما اضطرهم إىل أن يلجئوا إىلية متغلبة عند تلك األموراإلسالم

التخريب وما إىل ذلك، وهو إذ ييفعل ذلك فلن جيعله مثليه يف عيلمه وإنتاجيَّته وانضباطه واحرتامه للقانون، و 
ا سيفيض عليه ما ييضمن التبعيَّة،  ا؛ وإمنَّ نيا ما جيعله ندًّ ولن يفيض عليه من عيلمه الدَّقيق بظاهر احلياة الدُّ

يغة )فوعلوميكّين من السيطرة واالستغالل، وهذا ما توحي ب ؛ إذ هي إجباٌر وإلزام، فكأنَّ للـ )عوملة( (ةه صي
وما يفعله اليوم يف العراق   .(48)  الغربي املستكب يفرض ثقافتيه واقتصاديه وأمناط سلوكه وحيتفظ بعيلمه وتقنيته

 ية ليست ببعيدة عن أنظاران. اإلسالموسوراي وليبيا وغريها من الدول العربية و 

  "منظّيري العوليمة، وجدوا فيها منوذًجا غربيًّا للحياة، ووجدوا يف هذا النموذج سلعًة فالواقع يؤكّيد أنَّ   

 

 .150  -  149. ص  2003، مركز دراسة احلضارات املعاصرة، جامعة عني مشس،  "الثقافة وحتدايت العوملة" :حسن بن فهد اهلوميل(   46)
 .150  -  149. ص  2003، مركز دراسة احلضارات املعاصرة، جامعة عني مشس،  "الثقافة وحتدايت العوملة" :حسن بن فهد اهلوميل(   47)
 .150 - 149، ص "الثقافة وحتدايت العوملة" :حسن بن فهد اهلوميل(  48)
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يتمُّ الرتويج هلا بني الشعوب واألميم املستضعيفة، والفيكرة األساسيَّة اليت تقوم عليها عمليَُّة التغريب املنظَّم: 
الرَّاهنة   احلضارة  الغربيَّة-أنَّ  احلضارة  اهل  - وهي  هلا، لن حتقّيق  اآلخرين  تبينّي  إالَّ من خالل  والتقدُّم  يمنةي 

والغاليب على منظّيري العوليمة القول أبنَّ النموذج احليايت والعيلمي املتقدّيم ال ميكن أن ينتشر بدون انتشار 
اية حماولة الثَّقافة اليت قام من خالهلا، وأايًّ كانت البواعث على نيشر العوليمة منوذًجا حياتيًّا، فهي يف النّيه

ية اإلسالم. لقد متيزت الشعوب ذات اهلوية الدينية وخاصة  (  49) لنيشر احلضارة الغربيَّة يف خمتلف أرجاء العاملي 
املعتدلة القائمة على الفكرة أهنا أكثر صالبة يف مواجهة العوملة لذا فقد استبدلت أساليب التعامل معها 

 ع وتفكيك أواصره أبساليب خبيثة وخطرية. وسحق اجملتم  واإلرهابوحتويل أفكارها ابلعنف  

 املواطنة واألقليات وفقه األقليات:  
ال يقتصر على أتصيل فكرة )األقليات كمواطنني ال رعااي ذميني(، أو   يف االسالم السياق الديين

على جتديد املقاربة بقدر ما أنه إعالن حماكاة الواقع.. للنص وليس العكس، أي درجة تفاعله مع القضااي 
. (50) الكبى اليت تعيد تعريف اإلنسان نفسه، من زاوية احلق يف احلياة، ويف االختالف، ويف حرية املعتقد 

يني اليوم أن يعيدوا النظر يف بعض من املفردات اإلسالمووفق تلك الرؤية فينبغي على الفقهاء واملنظرين  
التاريخ  من  معيناً  وواقعاً  حالة  ختدم  أهنا كانت  أو  التطبيق،  على  ال  النظرايت  على  بُنيت  اليت  القدمية 

 د والتطبيق. ي ، واستدعاء فقه الواقع واألمثلية يف التنظري والتجدي اإلسالم

ية والعالقة مع اآلخر، والذي اإلسالمهناك شقان لإلشكالية ال ينفصالن: األقليات يف الداير  
ي، يف عالقتهما مع اإلسالمعادة ما يكون متثيالً لألقليات املوجودة يف الداخل. وحالة العاملني، املسيحي و 

أهنا تتفرع إىل صيغ وأحكام كثرية تتنوع بتنوع  . وهذه القضااي هبذا التقسيم البد  (51)منظومة القيم الكونية
العالقات وطبيعة الدول وأحكامها ودساتريها ؛ إال أن احلاكم يف هذه املسائل هو بناء األحكام والتشريعات 

 

 .93. ص 2003رفيق حبيب، دار الشروق، القاهرة، إحياء التقاليد العربية، (  يتظر: 49)
 واملواطنة، عبد احلميد امجاهريي،  موقع على االنرتنت.( ينظر: األقليات الدينية..سؤال العقل 50)
 . ( ينظر: م.ن 51)
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الدينية مبا خيدم قية املواطنة احلقة للجميع ابعتماد أساليب األمثلية يف دراسة احلاالت واختيار ما يناسبها 
 رضه وخيتاره الواقع املعاش. حبسب ما يف

البلدان   يف  التشريعات  اقرتاب  هو  اآلخر  التجديد اإلسالماجلانب  وأن  خصوصاً  املعنية،  ية 
بني اإلسالم اليوم  املوجودة  التناقضات  وتقليص  عديدة،  لشعوٍب  شامالً  انسجاماً  يعطي  أن  ميكن  ي، 

رّي يف سلم القيم ، وكيف ستصبح العالقة غداً الدساتري املتنافرة. ودراسة هذا التجديد، على اعتبار أنه تغ 
. هذا لنكون كما يريده دين الرمحة ؛ دين قوة وتقدم وتسامح وتعايش. هذا سيمتد (  52) مع ابقي املعمورة؟  

ويتحّرك إىل تتغرّي النظر يف القواعد الفقهية املؤثرة يف حتدد اآلخرين ومكانتهم يف النسيج الوطين ؛ ابعتبار 
 .   (53) لثقايفي مع التنوع ااإلسالمأن املواطنة هي حمور التنظري والتجديد ، وبيان مالءمة الفقه  

 :والوطنية  يةاإلسالمإشكالية   
، اليت كانت سائدة يف القرون اإلسالم، وإىل دار  اإلسالم، وإىل أمة  اإلسالمفكرة االنتماء إىل  إّن  

املاضية منذ عصر النبوة، فعصر الراشدين، فعصور العباسيني والعثمانيني: قد ال تكون مقبولة عند غري 
املسلمني. على أساس أن أصل هذا االنتماء ديين، ينطلق من القرآن والسنة. هذا مع أن فقهاء املذاهب 

ي، وهم الذين يعبَّ عنهم يف االصطالة الفقهي اإلسالميف اجملتمع  املختلفة مجيعا، قرَّروا: أن غري املسلمني  
 نّ وأ (. فهم من )أهل الدار( وإن مل يكونوا من )أهل امللَّة(.  اإلسالمبـ )أهل الذمة( يعدُّون من )أهل دار  
يسوا  للمشكلة، مشكلة املواطنة، ألن معىن أهنم )أهل الدار( أهنم ل  كلمة )أهل الدار( هذه متثّيل مفتاحاً 

غرابء وال أجانب، ألن حقيقة معناها: أهنم أهل الوطن، وهل الوطن إال الدار أو الداير؟ وإذا ثبت أهنم 
أهل الوطن، فهم )مواطنون( كغريهم من شركائهم من املسلمني. وهبذا حتلُّ هذه اإلشكالية من داخل الفقه 

 . (54) ياإلسالم

 

 ( ينظر: األقليات الدينية... سؤال العقل واملواطنة ، موقع على االنرتنت.52)
 .( ينظر: م.ن 53)

 زكية ابراهيم احلجي ( ينظر: االنتماء الفكري ودوره يف تعزيز االنتماء للمجتمع والوطن ،54)
 http://www.assakina.com/news/news1/5...#ixzz3MHmZCD6d رابط املوضوع 

http://www.assakina.com/news/news1/5...#ixzz3MHmZCD6d
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أنواعها، سواء كا  اإلسالموأنكر   بكلّي  أم عصبية العصبية  قومية،  أم عصبية  قبلية،  نت عصبية 
أنه قال:   ، عن النىب  إقليمية، أم أي عصبية كانت. روى اإلمام مسلم يف صحيحه: عن أَب هريرة  

 }مين قاتل حتت راية ُعمية، يغضب لعيصيبية، أو يدعو إىل عيصيبية، أو ينصر عيصيبية، فُقتيل، فقيتليته جاهلية".
ي لسنن احلياة االجتماعية اإلسالملعراقي حسني علي احلمداين:" استجابة التشريع  يقول الكاتب والباحث ا

أمر جلي وواضح، لكن استجابتنا حنن أو تقديران للمسألة االجتماعية حمل النقاش قد يشوهبا خلل وذلك 
 ،ادعوهم آلابئهم()بعملية االنتماء االجتماعي لألسرة    يُقرّ   اإلسالم الذي حيتاج إىل مدارسة ونقاش. وهنا ف

وقبائل لتعارفوا( وقال الذي اشرتاه من مصر المرأته أكرمي مثواه( )والدولة    ،والقبيلة )وجعلناكم شعوابً 
وجعلها أحد مقاصد احلياة االجتماعية. ونسب القرآن الرجل لبالده، ولكنه يف الوقت ذاته أكد على 

إىل عصبيٍة، و ليسي منَّا مْن قاتلي على عصبيٍة، و   : )ليسي منَّا مْن دعا  مهللا عليه وسل  صلىلسان رسوله  
ـ وأحداث السرية مليئة بشواهد كثرية يف هذا املعىن . لكن املسألة   ( 55)ليسي منَّا مْن ماتي على عصبيٍة(

املهمة هنا هي أن جتاوز الناس حلدود معىن القبلية أو العصبية أو اإلقليمية ال يعين إبطال مفعوهلا إسالميا 
السلوك.   اإلسالم، ذلك أن  وفطرايً  املعىن وذلك  ليهذب ذلك  الناس لكن  ُفطر عليه  ما  ليمنع  مل أيت 

يؤكد إعالء الرابطة الدينية على كل رابطة سواها، سواء أكانت  اإلسالم واحلقيقة اليت الشك فيها هي أن 
لم من أي كافر بدينه، يسعى رابطة نسبية أم إقليمية أم عنصرية، فاملسلم أخو املسلم، واملسلم أقرب إىل املس

وحده بل طبيعة كل دين وكل عقيدة.   اإلسالمبذمتهم أدانهم، وهم يد على من سواهم، وهذا ليس يف  
والوحدة املطلوب تبنيها على مستوى العقيدة غري تلك املطلوبة على مستوى الوطن فاألوىل أرقى وأمسى 

هل ووظيفتها  بطبيعتها  واألخرى  احلدود  حتدُّها  أن  حدودمن  نستشعر  ولعل    .(56) ا  الذي  ضرورة الفكر 
مراجعته هو القبول ابجلملة أو الرفض ابجلملة للوقائع واملسائل واملستجدات احلادثة، ولذلك فنحن اليوم 

منهج يعتمد على التفصيل يف األشياء واملوازنة بني األمور( وذلك منهج شرعي حنتاج )أحوج ما نكون إىل  
 . إىل مدارسته وجتسيده

 

 .7684حسنه السيوطي يف اجلامع الكبري برقم:( 55)
 كية ابراهيم احلجيز ،  ( ينظر: االنتماء الفكري ودوره يف تعزيز االنتماء للمجتمع والوطن56)

   http://www.assakina.com/news/news1/5...#ixzz3MHmZCD6d   رابط املوضوع

http://www.assakina.com/news/news1/5...#ixzz3MHmZCD6d
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فإّن  و  الفهم الذي نريد التأسيس له وأتصيله هو أن احلدود الواقعية معتبة وأن ِما ذكرانه آنفاً 
، فلكلٍّ أمهيته واعتباره وآاثره لكن نفي أي منها لصاحل اآلخر تهاوطني ةوخصوصيتتعارض  وحدة األمة ال 

ية من جهة اإلسالمة  يعكس تقصرياً يف استدراك حقائق الوطنية وأبعادها ومقاصدها من جهة والشريع
 . أُخرى
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  الثاينالفصل  

 النظرية النبوية يف املواطنة وبناء الدولة

 

لمشروع احلضاري النبوي يف النهوض ابملواطنة الفردية واجملتمعية واألِمية  ل  أساساً   تعد النظرية النبوية
على السواء وبناء فقه االنتماء وترسيخه. أما االقناع الفكري الذي مارسه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ناعة إىل هو االساس الذي بنيت عليه النظرية النبوية وما حققته من حتويالت إجيابية ارتقْت ابلنظر والق
 مستوى األمثلية الفكرية اليت بين عليها تطبيق صادق.  

 

 النظرية النبوية: 
النظرية النبوية نقصد هبا هنا الركائز اليت قام عليها املشروع احلضاري النبوي يف النهوض ابملواطنة 

قناع الفكري الذي مارسه على السواء وبناء فقه االنتماء وترسيخه ؛ إذ يعد اال  (57)الفردية واجملتمعية واألِمية
النبوية وما حققته من )حتويالت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو االساس الذي بنيت عليه النظرية 
فكرية( إجيابية ارتقْت ابلنظر والقناعة إىل مستوى األمثلية الفكرية اليت انبىن عليها تطبيق صادق ، منا يف 

  له فكان أمنوذجاً جمتمعياً فريداً.   الواقع منواً هائالً أاثر إعجاب الدارسني
 وتعد السنة النبوية مثاالً وافراً هلذه )التحويالت الفكرية( اليت بنيت عليها قضااي املواطنة الفردية  

واجملتمعية على السواء وفقه االنتماء إىل الدين وإىل األمة ، وبروز ذلك لدى الصحابة  رضي هللا عنهم 
 البيضاء ليلها كنهارها ال لبس فيها وال شك وال تردد.   كهوية واضحة  هي كاحملجة 

 

( من غري الصــواب الدعوة إىل عاملية احلكم ؛ كأن حيكم العامل اإلســالمي اليوم جهة عليا تفرض نفســها كمرجعية عليا  أو مرشــد عام ، 57)
بل إّن لكل وطن من حيكمه من أفراد شـــــــــــعبه، فيبز دور املواطنة وتنطلق طاقاهتا عند أفراد الشـــــــــــعب واجملتمع ، وتنتظم احلياة. وتكون 

حصــــناً لألمة وللدولة ضــــد أســــاليب أعدائها، فلو جنح األعداء إبســــقاط دولة للمســــلمني فشــــل يف دول عديدة أخرى، املواطنة بذلك  
ــعوهبا املنوعة.. ولعلنا نقف اليوم على مناذج من  ــد األمة عموماً بدوهلا املختلفة وشـ ــاد حيوي يعاا ما أصـــاب جسـ فتكون املواطنة كمضـ

ــيجها اجملتمعي حدث ذلك يف دول املشـــــرق كســـــوراي واليمن  ذلك ما حصـــــل للدول العربية بعد صـــــحوة ال ربيع من متزيق لكياانهتا ولنســـ
 ومصر وليبيا، بينما تغّلبت على األزمة دول املغرب كتونس واملغرب. 
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لقد تركزت تلك )التحويالت الفكرية( على قضااي األخالق بشكل واضح، فقد قال رسول هللا 
 إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق(؛ إذ بُعث رسول هللا( :   يف جمتمع يعرف مكارم األخالق وميارسها

يف كثري من تفاصيل حياته، فنجد الكرم، واملروءة، والشجاعة، وقرى الضيف، والفروسية، والوالء، وغريها، 
ولكنها أخالق يشوهبا نقص واضح إذا ما وزنت ابمليزان النبوي ؛ إذ ميارس العرَب خلق الكرم ليقال كرمٌي 

ليد ذلك اخللق العظيم، وجند دافع الشجاعة عندهم تباهياً ابلقوة واجلرأة ، وكانوا يقصدون الشعر يف خت
وجند الوالء حمصوراً على العشرية منزوايً ضيقاً. فلم يرض امليزان النبوي الوقوف على هذه املكارم عند هذه 

. فجعل الكرم احلدود بل ارتقى هبا إىل مستوايت عالية )أمثلية( خُتلّيد ذكرها يف السماء كما يف األرض
ابتغاء مرضاة هللا سبحانه وجعل جزاءه عند هللا عظيماً . وجعل الشجاعة ال ليوصف صاحبها ابلشجاعة 
فحسب وإمنا دفاعاً عن دين أو عرض أو حق ، وجعل ذلك كذلك يف ابتغاء مرضاة هللا. وجعل الوالء هلل 

ت الفكرية ُمتمَّميًة حق التمام. وكانت ولدين هللا ال لعشرية أو عرق. فكانت مكارم األخالق بتلك النقال
يي ميعي  "غاية بعثة املصطفى عليه الصالة والسالم ذلك. وورد يف السنة قوله صلى هللا عليه وسلم: أليْن أيْمشي

ا ، ويميْن ميشيى ميعي   ديي هيذي يهي اْلُمْسليمي يفي حياجيٍة أيٍخ يلي يفي حياجيٍة أيحيبُّ إييليَّ ميْن أيْن أيْعتيكيفي شيْهرًا يفي ميْسجي أيخي
اُم"  ُ قيديميْيهي يـيْومي تـيُزوُل األيْقدي يـيهيا ثـيبَّتي اّلِلَّ  .  (58) حيىتَّ يـيْقضي

 ملاذا )النظرية(؟
ملاذا أطلقنا على القضية اليت نتناوهلا هنا بـ )النظرية( علماً أن النظرايت قد تفتقر إىل التطبيق؟  

ه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حتويالت فكرية مارسها على السبب يف هذا االختيار أن ما قّدم
صحابته إمياانً هبا وتطبيقاً فعلياً واقعياً ، مث مارسها صحابته من بعده ونقلوها إىل التابعني إمياانً هبا وتطبيقاً 

يؤمنون   العملية يف أجيال الحقة جمرد نظرايت سامية  التحويالت  ، أصبحت هذه  واقعياً  هبا وال فعلياً 
يقدرون على تطبيقها ؛ ابلتأكيد ليس األمر متعلقاً ابستحالة تطبيقها ألن األجيال السابقة قد مارستها 

 

ُن ْبُن ُمْكريٍم ، ثنا  أيَب بيْكٍر أيمْحيُد ْبُن سـُليْيمياني اْلفيقييُه النَّجَّاُد  ( حديث مرفوع: عن  58) رياجٍ ، ثنا  دياُوُد ْبُن اْلُمحيبَّي ، ثنا  احلْيسـي اُن ْبُن أيَبي سـي   ،سـُليْيمي
  .اْبني ُعميري ، عيني عيْبدي اّلِلَّي ْبني ديينياٍر عيْن  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=9866
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=15123
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2777
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=18268
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=18268
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4797
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967


 

41 
 

وطبقتها حبذافريها ولكن بفعل ما أصاهبم من الوهن والضعف النفسي ، إهنا حقيقة تعد اليوم أكب حتد 
 للفرد املسلم وللمجتمع املسلم .

املثال حدي يف     ث: )ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه( لو أخذان على سبيل 
معاجلة أمراض اجملتمع وعالقة الفرد بغريه ؛ أو تناولنا حديث: )من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خرياً 
أو ليصمت(.. جند أن هذين احلديثني قد أصبحا من التحدايت اخلطرية أمام الفرد املسلم واجملتمع املسلم 

يتعذر تطبيقها. وغريها مئات من األحاديث واملمارسات على حدٍّ  اليت  النظرايت   سواء ، فصارا مبثابة 
والتوجيهات والتحويالت النبوية اليت مارسها رسول هللا يف إعادة تشكيل العقل البشري؛ تلك التحويالت 

 ا. اليت اختص هبا جيل الصحابة رضي هللا عنهم فحازوا مرتبة اخلريية على القرون كله

مث إن وصف ما قدمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من )حتويالت فكرية( ينعكس بعد ذلك 
واقعاً تطبيقياً عملياً أبنه نظرية نبوية يكون فيه ما فيه من حتريك القدرات واالرادات لدى املتلقني يف حتويل 

ت يف ذاته وواقعه العملي تلك النظرايت لديهم إىل واقع عملي تطبيقي فيعمل على تفعيل تلك التحويال
 مع احلياة واجملتمع ، فيكون يف هذا العنوان للتحويالت النبوية إجيابية احلث والتفعيل لدى املتلقني.    

)اي معشر قريش إن هللا قد أذهب عنكم خنوة اجلاهلية وتعّظمها :    ولعل من أمثلة ذلك قوله  
تضمن نقلة فكرية عظيمة وحتويالً حنو الرتقي من   ابآلابء. الناس من آدم وآدم من تراب( فهذا احلديث 

الفردية إىل األِمية ، ومن األاننية إىل العاملية. وحبسب هذه الرؤية اجلديدة متكن الصحابة من بناء الدولة 
العاملية اليت بلغت بعد املشرقني. مث صار ذلك اخلُلق عند املتأخرين من املسلمني حالة نظرية يروهنا غري 

 طبيق.  قابلة للت

 : اإلسالممثال إلقرار النيب خللق من أخالق العرب قبل  
لعل نبينا صلى هللا عليه وسلم يوماً كان جالساً مع أصحابه فقال: ما ذُكر يل أعراَب وأردت أن 
أراه إال عنرتة بن شداد العبسي ، فتمىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رؤية هذا األعراَب أو متىن اللقاء به 

 رسول هللا ، قال ألنه يقول:   فلم حيظ بزمن النبوة ؛ فقال الصحابة : ومل اي   اإلسالمألنه مات قبل  
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 حىت يواري جـــــــــاريت مأواهـــــــــــــــــا   وأغض طريف ما بدت يل جاريت      
 ال أتبع النفس اللجوج هواهــــــــا   إين امرؤ مسح اخلليـقــــــة ماجــــــــــــد     

 وقدمياً قالوا: 

 ومل تدر أين اخلـــــطا والصواب     إذا حـــــــــــــــــار أمــــــــــــــــرك يف معنييـــن      
 يقود النفـــــــوس اىل ما يعــــــــاب     فخالف هـــــــــــواك فإن اهلـــــــوى        

 

هنا أوضح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للصحابة سبب شوقه للقاء رجل هو ليس مسلماً أصالً 
؛ لكنه ميتلك اخلصال اليت جتعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوق إىل لقائه،   اإلسالم ألنه قد مات قبل  

يه حّد األمثلية اليت ال حتتاج فمن خالل ما قاله يف شعره أظهر قيمة ذلك اخللق النبيل مع اجلارة ؛ إذ بلغ ف
معها إىل قيمة حتويلية متارسها عليه النظرية النبوية يف األخالق ؛ فكان قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
دليل على رضاه على هذا اخللق النبيل ابلكامل الذي كما قلنا ال حيتاج إىل تتميم ؛ فهذا اخللق مطلوب 

لذاته ، وكان وال زال  النبيل ذو رفعة ومكانة جمتمعية حمرتمة. وعلى هذا   جمتمعياً  من ميارس هذا اخللق 
األساس فإن إشارة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه تنعكس على الذين يتصفون هبذا اخللق إىل قيام 
الساعة ، فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوق إىل رؤية أمثاهلم ؛ بل وأكثر من ذلك فإن هذا الفضل 
يعمم على كل من التزم خبلق نبوي أو خلق أقره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كهذا اخللق لعنرتة بن 

 شداد العبسي. 
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 املبحث األول 

 - وثيقة املدينة أمنوذجا-النظرية النبوية يف املواطنة  

صريورة تعد هجرة الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم إىل يثرب مفصالً مهماً ومنعطفا كبرياً يف  
، وإقامة أركاهنا واستقامة بنائها ، والذي يعد امتداداً ملسريته صلى هللا عليه   (  59) يةاإلسالمالدولة  بناء  نواة  

يعمل ضمن خطة  الوضوة ، وهو  الرؤية واضحة لدى رسول هللا كل  وسلم يف مكة؛ فقد كانت هذه 
واضحة املعامل وخبطوات اثبتة، كما أن مشركي مكة وقفوا على هذا التصور وعلموا أن أمام حممد صلى هللا 

ليه وسلم مشروعاً كبرياً وكامالً يؤدي يف هناية األمر حبسب تصوراهتم إىل االطاحة برائساهتم على اجملتمع ع
فينا( وهم بذلك حيافظون على   ، لذا فقد عرضوا على أَب طالب قوهلم: )لو أراد السيادة جعلناه سيداً 

لم من مكة مهاجراً إىل يثرب مقدار مكانتهم كأسياد ملكة. كما أهنم أدركوا بعد خروجه صلى هللا عليه وس
 اخلطر الداهم بدولتهم يف مكة وحتالفاهتم خارجها. 

العدة إلنشاء دولته قبل أن يعرف أين ستكون وجهته، نعم.. فقد كان عليه   لقد أعد حممد  
ة الصالة والسالم يعرض نفسه على القبائل يف مواسم احلج فيشرط عليهم األرض واملنعة؛ يشرط على القبيل

اليت توافق على مشروعه؛ أن متنحه حرية العيش على أرضها وأن تعاهده على نصرة فكرته ودعوته وهو 
ابملقابل فقد وعدهم الوعود اليت أهلمه هللا تعاىل من خريي الدنيا واآلخرة. إهنا فعالً البداية اليت انطلق منها 

 ائرة حبسب مقتضيات الوحي اإلهلي.؛ بداية عملية فتية س  اإلسالم هذا النيب القائد إلنشاء دولة  
من  ومن األسئلة املهمة اليت غالباً ما تتبادر إىل أذهان الباحثني: هل أن ما قام به رسول هللا  

األعمال يف املدينة أفضت إىل قيام كيان سياسي مؤسسي؟ وهل يصلح أن نطلق على هذا الكيان اسم  
)الدولة( املتعارف عليه اليوم؟ . إن االجابة على مثل هذه األسئلة البّد أن أيخذ بعني االعتبار الفوارق 

أربعة عشر قرانً من الزمان، وعلى احلضارية اليت طرأت على مشروع إقامة الدولة بكل مشوليته وفروعه خالل  

 

يكن مفهوم الدولة معروفا حينها بل هو مصــــطلح عصــــري وقد أشــــران يف املدخل إىل ( الدولة اإلســــالمية حبســــب مفهوم املعاصــــرة إذ مل 59)
 مصطلح الدولة لغة واصطالحاً.
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من حيكم على ذلك أن يؤسس يف ذهنه وتصوراته حماكاًة للواقع الذي يعيشه القوم يف ذلك الزمان، من 
ذلك فقدان التكنولوجيا هنائياً اليت أصبحت اليوم وسائلها سر جناة الدولة فعالً. هكذا إذن فإنه ليس من 

اء فنضعه قبالة ما هو موجود اليوم مث جنري مقابلة قائمة على قياس املنطقي أن نستدعي ما كان قائماً آنذ 
حمض جمرد. فنضع دولة املدينة الفتية اليت أقامها الرسول قبل أربعة عشر قرانً قبالة ما آلت إليه دولة اليوم 

اعتماد   احلديثة املعاصرة بكل أشكاهلا وتنوعاهتا. وهذا إن مت فإمنا يرتتب عليه ضرورة جتاوز خطأ آخر هو
املقياس نفسه أعين مقياس جناة حضارة ما مبقياس جناة حضارة أخرى يفصل بينهما الزمان واملكان. لذا 
ولإلجابة عن هذا السؤال املهم الذي طرحناه وطرحه الباحثون من حقيقة إقامة كيان دولة يف املدينة بقيادة 

كة يف األزمنة واألمكنة. ولعلنا نقف نقول: البد من الوقوف على مقومات الدولة املشرت   رسول هللا  
بذلك على ما أطلق عليه اليوم ابملواطنة وفقه االنتماء لدى أفراد الفريقني من الدولتني اللتني نريد 
إجراء املقابلة بينهما، فيكون ذلك مقياساً مناسباً الستدعاء البعد الغائب إن وجد يف دعم وترسيخ 

. من أجل ذلك فإننا سنكشف عّما قررته الدراسات احلديثة ني شعوبناقيم اهلوية واالنتماء يف دولتنا وب
 يف حتديد ركائز الدولة وأركاهنا املشرتكة اليت البّد منها. 

تشكل   اثنوية  وأخرى  عدة  أساسية  أركان  فيه  تتوافر  مل  ما  يتم  أن  ميكن  ال  دولة  أي  قيام  إن 
 : (60) ابجتماعها أسس بناء الدولة وميكن تشخيصها مبا أييت

 السكان الذين تتبلور يف أذهاهنم فكرة الدولة ويشكلون اجملتمع.  .1
 األرض اليت يعيش يف حدودها السكان.  .2
 .(61) القوانني واألنظمة اليت حتدد طبيعة نظام احلكم واإلدارة على وفق دستور يقرره ويعرتف به اجلميع  .3

ومتها وهو القوة واملنعة اليت ولعلين هنا أضيف ركناً آخر يعد ضرورة من ضرورايت قيام الدولة ودمي
 حتمي تلك الدولة وتصون دستورها وقوانينها.  

 

اث  ( ينظر: وثيقة املدينة وأهم األســـــس اإلدارية اليت تضـــــمنتها لبناء الدولة اإلســـــالمية، د.حامت كرمي جياد اليعقوَب، املنتدى الوطين ألحب60)
 .145، ص  2012، العراق ،  11صدار ، إ 1الفكر والثقافة ، جملد 

،   2( ملعرفة املزيد عن أركان الدولة : ينظر: مبادىء القانون الدســتوري والنظم الســياســية ، د.كمال الغايل ، مطبعة جامعة دمشــق ، ط61)
 .42-21م، ص 1967-1968
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 اإلنسان هو املتغري الوحيد: 
اإلنسان الذي يعيش يف هذه الدولة هو احملور احملدد ألركان الدولة كلها ، هو املقياس احلقيقي 

حيكم على هذه الدولة ابلنجاة أو الذي ال خيتلف عليه اثنان، فالدولة تقام من أجله وألجله ، وهو الذي  
التمييز بني دولة وأخرى دون  األقوى واألمثل يف  املقابلة  اإلنسان وجه  اعتبار  الفشل ، من هنا ميكننا 
اعتبارات الفوارق الزمانية أو املكانية، أو مبعىن آخر وحبسب املنطق الرايضيايت العلمي أن جنعل لنا متغرياً 

القياس والتقييم،  واحداً يف معادلتنا هذه؛ هو   العوامل األخرى ثوابت ال تؤثر يف  بينما نعتبب  اإلنسان، 
 وبذلك ستظهر لنا قييمياً أصيلة يف بناء الدولة هي املواطنة االنسانية واالنتماء االنساين هلذه الدولة أو تلك.

)ولقد كرمنا هذه الفكرة حبد ذاهتا تعد ثورة كبى يف عامل االنسان يف كل زمان ومكان قال تعاىل:  
 بين آدم ومحلناهم يف الب والبحر وفضلناهم على كثري ِمن خلقنا تفضيال( ]سورة: اإلسراء[.  

جيران هذا القول إىل البحث عن أهم احلقوق املتفق عليها حول هذه املفاهيم االنسانية ، فنأيت إىل 
نسانية العملية ووقفت على أهم قضية املواطنة وحقوقها ، فما تلك احلقوق اليت استخرجتها التجربة اال

ركائزها ومنحتها بعد الرايسة والصدارة يف إقامة الدولة ودميومتها، ولعل من أهم احلقوق املتفق عليها ملفهوم 
املواطنة فنقول: االعرتاف ابآلخر ، سواء متثل يف االعرتاف ابلدايانت السماوية األخرى واحرتامها قال 

أو من خالل االعرتاف بوجود الثقافات األخرى واحرتامها قال صلى هللا عليه تعاىل: )ال إكراه يف الدين(،  
 .وسلم: )كلكم ألدم وآدم من تراب( ، أو احرتام حقوق اآلخرين وحرايهتم

هذه هي الركيزة الضرورية إلقامة وتفعيل املواطنة يف قناعات األفراد ميكن أن تكون بدورها مقياساً 
لدولة من عدمها ولتمثل وجه املقابلة يف احلكم على دولة املدينة الفتية، مث حضارايً مهماً لكشف صريورة ا

أتيت مقاييس أخرى أقل منها شأانً الستكمال التصورات السياسية واالدارية واالجتماعية والعسكرية وغريها 
 يف تقييم الدولة ومكانتها.

يداً مرتبطاً ابلسماء حبسب الشريعة نظاماً جديداً فر  لقد قّدمت دولة املدينة اليت أقامها حممد   
مبيالد   ، نعم لقد جاءت رسالة حممد    اإلهلية اليت مل يكن هلا وكيل يف األرض من البشر سوى حممد  

نظام جديد ملفهوم الدولة وإدارة البالد مل يعهده العرب من قبل وال غريهم على وجه األرض؛ إذ كان نظام 
قبائل هم املمثل الشرعي لرائسة هذه األرض أو تلك، مستمدين شرعيتهم القبيلة هو السائد، فكان رؤساء ال
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من قوة عشائرهم وتعدادها وكثرة فرساهنا وجتارها وشعرائها وما متتلكه من أسباب القوة. لقد كان اإلنسان 
 أيضاً هو احملدد الرئيس لقوة وجود الدولة حبسب املفهوم العشائري يف تلك اجملتمعات، ولكنه وفق نظام

خاص خمتلف يبقى حبسب مقاييس اليوم ألنظمة الدولة احلديثة نظاماً بسيطاً ال يرقى إىل مستوايت ما 
 تستدعيه احلضارة اإلنسانية العليا يف قيادة العامل أبسره. 

هذا األمر يقودان إىل سؤال آخر قد يراود أذهان الباحثني يف هذا امليدان هو: هل جنح العرب يف   
. (62) ؟.. نعم يرى البعض أهنم قد جنحوا يف إقامة دوهلم كما ينفي آخرون اإلسالملة  إقامة دول قبل دو 

وابلتأكيد فإن هذا االختالف يف رأي الباحثني سببه اختالف املقياس املعتمد يف حتديد مقومات الدولة؛ 
عدمها ؛ فرأوا أن فمنهم من نظر إىل األرض وطبيعتها ومواردها فجعلها مقياساً إلمكان إقامة الدولة من  

التجمعات  آخر ابعتبار  لبناء وإقامة دولة آمنة مستقرة. ومنهم من اعتمد مقياساً  الصحراء غري مؤهلة 
البشرية واالجتماعية الكبرية وطرق التجارة والصناعات اليدوية فعّدوا ذلك أساساً يف اعتبارها دواًل مناسبة 

 لذلك العهد الزمين. 
لك الكياانت السياسية أهنا تتمتع مبواصفات الدول وأسسها ، كما ويبدو من استقراء اتريخ ت 

جتدر اإلشارة إىل أن مصطلح الدولة العرَب يفتقر إىل املفهوم التجريدي للدولة ؛ وهو خيتلف نوعياً عن 
ها املفهوم الكالسيكي التارخيي للدولة ؛ إذ مل يكن معروفاً مفهوم الدولة املؤسسية الكيانية والسياسية مبعنا

ومن اجلدير ابلذكر نشوء دول كثرية على أرض العرب ففي جنوب   . (63)احلديث إال يف العصر احلديث 
. كما (64) م 527ق.م. إىل    1300محري( من    - سبأ  - قتبان   – اجلزيرة العربية ال سيما يف اليمن )معني

وتدمر ، والغساسنة ، واملناذرة. أما قامت يف مشال اجلزيرة إمارات ؛ كإمارة احليانيني ، وكندة، واألنباط ،  
يف أرض احلجاز فقد شهدت وجود جمتمعات ثالثة أساسية يف مكة والطائف ويثرب ؛ ولعل مكة كانت 

 . (65) أشهرها وأمهها ملركزها الديين مث التجاري
 

،   2012، جملة العلوم الســـياســـية ، جامعة بغداد ، ، أ.م.د. مهدية صـــاحل العبيدي    -الدولة طبيعتها ووظائفها–( ينظر: وثيقة املدينة  62)
 .294، ص 308-293، صفحات  44إصدار 

 .295( ينظر: م.ن. ، ص 63)
 .29م ، ص1988-ه1408، القاهرة ،  3( ينظر: سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي ، د.حممود امساعيل ، مكتبة مدبويل ، ط64)
 .295، ص  -ووظائفهاالدولة طبيعتها –( ينظر: وثيقة املدينة 65)
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 الرسول ونظامه للدولة: 
ليها ، جنده بعد أن قام يف املدينة بعد وصوله إ  وعود على النظام اجلديد الذي قّدمه رسول هللا  

فيها  يلتزم  اليت  القواعد  متمثالً ابلصحيفة؛ شرة من خالله  قّدم نظاماً دستورايً  ببناء املسجد واملؤاخاة، 
الرسول يف ِمارسة السلطة والوسائل والشروط امللزمة له وللناس من أهل املدينة. وبينت املصادر الدينية 

لص غاية االخالص يف تطبيقه واحملافظة عليه وصونه من االخرتاق أو والتارخيية أنه صلى هللا عليه وسلم أخ
 الفساد. إذ يعد ذلك هو األساس يف ِمارسة السلطة يف املدينة. 

من خالل هذه الوثيقة أو الصحيفة معظم املسائل الدستورية؛ فبنّي فيها  فقد عاا رسول هللا 
بات وصورها ، وحدد العقوابت وبني مستحقيها ، مسارات احلكم، وكافة احلقوق وأنواعها، وكافة الواج

روحياً  سياسياً  املدينة كياانً  دولة  فكانت  واملواطنة كلها.  االنسان  حقوق  صان  ذلك كله  من  واألهم 
 متكامالً تصونه أنظمة غاية يف الدقة مستمدة من الوحي اإلهلي.   (66) أخالقياً 

ثبوهتا ودقة انسجام لغتها مع لغة الناس يف زمن وقد أثبت العلماء صدق هذه الوثيقة وصحة  
، وأكد كذلك الدكتور حممد محيد هللا (67) ، فأكد الشيخ حممد الصادق عرجون صدقها وثبوهتاالرسول

فقد أكد أبن وثيقة املدينة ترقى مبجموعها إىل مرتبة  ، وأما الدكتور أكرم ضياء العمري(68) صدقها وثبوهتا
 .(69) األحاديث الصحيحة

 

ا قـّدمـه الغربيون يف كثري من نتـاجـاهتم فنجـد املفكر االنكليزي تومـاس هوبز يـذهـب يف 66)  ( وهـذه املفـاهيم يف إقـامـة الـدولـة ختتلف كثرياً عمـّ
دنية(  تعريفه للدولة أهنا: )رجل صـــــناعي صـــــنعه البشـــــر بغية التوصـــــل إىل الســـــالم ، كما صـــــنعوا ســـــالســـــل اصـــــطناعية تدعى القوانني امل

: األصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة ، توماس هوبز ، ترمجة دايان حرب وبشرى صعب، هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث ، املصدر]
[، كمـا أنكر هيغـل املعـيار األخالقي لتصــــــــــــــرـفات اـلدوـلة اليت ـقال عنهـا أن اـلدوـلة وعي العقـل  218م ، ص  2011، أبو ظيب ،    1ط

: ينظر: الدولة يف النظرية والتطبيق،  املصـــدري ال يعرتف بســـلطة عدا ســـلطته وال يقر أي قواعد جمردة للخري والشـــر. ]املطلق املتيقن الذ
[. ونلحظ هنـا الفرق الكبري بني    49هـارولـد الســــــــــــــكي ، ترمجـة أمحـد حممـد غنيم وكـامـل زهريي، دار النـدمي ، القـاهرة ، د.ت. ، ص  

 ومادية الدولة الغربية اليت يعرضها هؤالء الباحثون اليت جعلتها دولة ال إنسانية ابملقاييس كلها. إنسانية دولة حممد صلى هللا عليه وسلم
 . 175 -3/170( ينظر: حممد رسول هللا ، حممد الصادق عرجون:  67)
 .40-39( ينظر: جمموعة الواثئق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، حممد محيد هللا: ص68)
، وُيشري الدكتور إبراهيم العلي يف كتابه )صحيح السرية النبوية 1/275،    2001السرية النبوية الصحيحة، أكرم ضياء العمري:  ( ينظر:  69)

( أن نصوًصا من هذه الوثيقة وردت يف كتب األحاديث أبسانيد متصلة، وبعضها أوردها البخاري ومسلم، فهذه النصوص 201-200ص
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أغلبها يدور حول   للوثيقة ؛ ذلك أبن  اإلرهاصات االجتماعية واالخالقية  اتضحت أوىل  لقد 
تنظيم احلياة يف جمتمع املدينة. فنظمت هذه الوثيقة شكل الدولة، وحقوق احلاكم واختصاصاته ، وحقوق 

. ووضع الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم األسس (70) األفراد ، وحدود حرايهتم تنظيماً مفصالً ودقيقاً 
ي اجلديد إبقامة الوحدة العقائدية واالجتماعية بني املهاجرين واألنصار؛ اإلسالمالرصينة لقواعد اجملتمع  

فكانت املؤاخاة خطوة أوىل حنو بناء ميثاق شامل لسكان املدينة كلهم؛ فُعدَّت وثيقة املدينة وحدة عقائدية 
 امية مشلت املسلمني من املهاجرين واألنصار وغريهم من اليهود واملشركني من سكان املدينة.وسياسية ونظ

التاريخ أخضعت  الدقيق يؤكد أسبقية دولة املدينة كأول دولة يف  ومن املهم القول أبن البحث 
ع االرادة نفسها سلطة وأفراداً للقانون، ومارس فيها احلاكم السلطة وفقاً لدستور مدّون مصحوابً ذلك م

الصادقة واألمانة العالية يف إقامة ذلك االلتزام مهما كانت الظروف وهذه أهم مقومات النجاة، يف وقت 
السلطة للقانون وتقييداهتا ؛ بل يعرف خضوع األفراد بعضهم لبعض  العامل كله ال يعرف خضوع  كان 

. كما أن وثيقة املدينة عّدت (71) حبسب منطق األقوى دون قواعد أو قيود حلماية حقوق األفراد وحرايهتم
أول وثيقة دستورية مدونة يف التاريخ؛ وليس كما يقال أن أول مدونة دستورية كانت دستور فيالدليفيا عام 

وهو ابلطبع أول دستور فرنسي مكتوب ، فكان   م1791، ومن مث الدستور امللكي الفرنسي عام  م  1787
 .(72) كتوبني أبكثر من عشرة قروندستور املدينة قد سبق هذين الدستورين امل

 

 

 هبا الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم، كما أن بعضها ورد يف مسند اإلمام أمحد، وسنن أَب داود وابن هي من احلديث الصحيح، وقد احتجَّ 
ماجه والرتمذي، وهذه النصوص جاءت من طرق مستقلة عن الطرق اليت وردت منها الوثيقة، كذلك فإن أسلوب الوثيقة ينمُّ عن أصالتها؛  

دة الرتكيب، ويكثر فيها التكرار، وتستعمل كلمات وتعبريات كانت مألوفة يف عصر الرسول  فنصوصها مكوَّنة من مجل قصرية بسيطة وغري معقَّ 
صلى هللا عليه وسلم، مث قلَّ استعماهلا فيما بعُد؛ حىت أصبحت مغلقة على غري املتعمقني يف دراسة تلك الفرتة، وليس يف هذه الوثيقة  –

؛ لذلك ميكن القول أبهنا وثيقة أصلية وغري مزورة، مث إن التشابه الكبري بني نصوص متدة أو تقدة فرًدا أو مجاعة، أو ختصُّ ابإلط راء أو الذمّي
 األخرى يُعطيها توثيًقا آخر. -صلى هللا عليه وسلم–أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النيب 

،   2012وم الســـياســـية ، جامعة بغداد ، ، أ.م.د. مهدية صـــاحل العبيدي ، جملة العل  -الدولة طبيعتها ووظائفها–( ينظر: وثيقة املدينة  70)
 .297، ص  44إصدار 

 .( ينظر: م.ن 71)
 .308-293( ينظر: م.ن. ، ص 72)



 

49 
 

 ظاهرة األمن والسلم اجملتمعي:

لقد أشارت الواثئق التارخيية أن أول اهتمامات الرسول يف املدينة كان تركيزه واهتمامه على إقامة 
السلم اجملتمعي يف املدينة ، وضمان تنظيم املدينة على وفاق التسامح والتجاوز اليت كانت سابقة يف حينها 

.ومن يهود املدينة من هم من أصول (73) تعهد يف عامل مليء ابلتعصب واملغاالة يف األحساب واألنسابمل  
عربية كانوا قد هتوَّدوا بعد اختالطهم ابليهود األصالء كبين النضري وبين قينقاع وبين قريظة ، ومن يهود 

 األوس واخلزرج ِمَّْن ورد ذيْكُر العرب يهود بين عوف وغريهم ِمن ذكرهتم الصحيفة ، وكلها فروع من قبيليت
. وِما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املوضع أن هذه الوثيقة مل تذكر يهود بين قينقاع وال (74)قبائلهم يف الوثيقة

يهود بين النظري وال يهود بين قريظة؛ ولعل سبب ذلك ما سبقه من معاهدات معهم جتعلهم ضمن الوثيقة 
وبني يهود   -صلى هللا عليه وسلم-هذه هي املعاهدة بني رسول هللا    كتحصيل حاصل كما يقال. كانت 

العرب من قبيليت األوس واخلزرج، أمَّا نصوص املعاهدة مع قبائل بين قينقاع وبين النضري وبين قريظة فليس 
بنودها بثبوهتا واقعيًّا(، وال يُوجد نقل صحيح ُيشري إىل  الكامل   هناك نسخة حمفوظة منها )مع اإلقرار 

التفصيلية، وإن كان الغالب أهنا البنود نفسها؛ ألن شواهد التعامل مع يهود تلك القبائل الثالث بعد ذلك 
كانت ُتشري إىل وجود مثل هذه البنود يف معاهداهتم. ولعل من مظاهر ذلك تلك املعاهدات اليت عقدها 

ة على أن ال يعتدوا على املسلمني مع يهود املدينة ؛ من بين النضري وبين قينقاع وبين قريظ  رسول هللا  
وال يوالوا أعداءهم ، أو يشاركوا يف حروب خارج أو داخل املدينة ويقابله أن على املسلمني احرتام دينهم 

. لقد كان اليهود أقرب ميْن جُياور املسلمني يف املدينة، وهم وإن كانوا يـُْبطينون العداوة (75) وحفظ دماءهم
يظهروا مقاومة تذكر أو خصومة ملشروع الرسول اجلديد بعُد؛ فعقد معهم رسول هللا للمسلمني، إالَّ أهنم مل  

   هذه املعاهدة اليت قرَّر هلم فيها النصح واخلري، وترك هلم فيها مطلق احلرية يف الدين واملال، ومل يتَّجه إىل 

 

 .136( ينظر: الرحيق املختوم ، الشيخ صفي الرمحن املبار كفوري ، ص73)
 ، موقع ألكرتوين.  د. راغب السرجاين( ينظر: ما هي وثيقة املدينة أو معاهدة املدينة اليت كانت بني الرسول واليهود ؟ ، 74)
 .308-293، صفحات  -الدولة طبيعتها ووظائفها–( ينظر: وثيقة املدينة 75)

http://islamstory.com/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 . (76) سياسة اإلبعاد أو املصادرة أو اخلصام 

اجلهة احملايدة ظاهرايً ؛ إذ أراد رسول هللا   -بعد إعالن الوثيقة-  لقد مثل اليهود يف املرحلة األوىل
صلى هللا عليه وسلم حتويلهم من جانب احلياد الظاهري إىل جانب االميان والتأييد له ولنظامه املتمثل 

 ابلدستور اجلديد. 

هم حتويالً إال أن رؤساء اليهود مارسوا حتويالً معاكساً مع متبوعيهم من الشعب اليهودي فحّولو 
: )وال تزال تطلع (77) معاكساً من حالة احليادية إىل حالة العداء للرسول صلى هللا عليه وسلم؛ قال تعاىل

 [. 13على خائنة منهم إال قليالً منهم فاعف عنهم واصفح إن هللا حيب احملسنني( ]املائدة:  

وهي يف املرحلة -  عليه دولة الرسولإن مواد هذه الوثيقة تـُْثبيُت مبا ال يدع جمااًل للشكّي ما كانت  
من صون حلرايت اجلماعات واألفراد ، وإفساة اجملال لآلخرين يف املشاركة   -األوىل من البناء والتأسيس

واملعايشة القائمة على التعاون واالحرتام، كما يظهر ذلك من خالل القراءة املتأنّيية لبنود هذه الوثيقة، فإن 
ظّيم حياته بني أفراد اجملتمع املسلم، وحيفظ له حقوقه ويردُّ عنه قبول اآلخر، والتشريع ألجله، وألجل ما يـُني 

الظلم .. فيؤسس ذلك وجوه االرتياة لآلخر، واالستقرار وطمأنينة العيش، ويبين الثقة بني أفراد اجملتمع 
ود. كلهم مهما كانت املذاهب ومهما اختلفت العقائد. وكان ذلك بنداً رئيساً من بنود السلم اجملتمعي املنش

مع يهود املدينة هو مبثابة أول وثيقة تـُويقّيعها دولة املسلمني مع   كما أن ذلك العهد الذي أبرمه النيب  
طائفة أخرى من غري املسلمني يعيشون معهم يف مدينة واحدة يف ظل وطن واحد ِما ساهم يف ترسيخ 

 السلم اجملتمعي وأسس ملبدأ املواطنة ألهل املدينة مجيعاً. 

السياسي الذي متثل بصحيفة املدينة مت التعبري عنه أبسلوب امليثاق السياسي الذي إن العقد  
وأثبتته الصحيفة ؛   يؤسس مبكراً لعالقة االشرتاك يف )املْوطن( ال يف الدين ؛ هذا ما أراده الرسول  

 

 .173ص،  م2003 –ه  1424في الرمحن املبار كفوري ، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة ، ص( ينظر: الرحيق املختوم، الشيخ  76)
هللا صــــــلى هللا عليه وســــــلم مع اليهود املدينة ابلرغم من اخلياانت الصــــــادرة  ( يتضــــــح من اآلية الكرمية حجم التســــــامح الذي أقره رســــــول 77)

 عنهم، حفاظاً منه على مقومات اجملتمع الواحد متعدد األداين ، فجعل هللا العفو من قبيل االحسان وأخالقياته. 
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ية فدولة املدينة مل تكن دولة مسلمني فحسب بل هي دولة إنسانية قائمة على مبادئ السماء السام
اليت أرادها خالق البشر أن حيىي أولئك البشر فيها ومن مث ليحىي عموم البشر على منواهلا جمسدين 

 تلك املبادئ العليا على أرض الواقع. 

إن الوثيقة أسست لتصور ميكن اسرتجاعه يف أي مكان أو زمان يكون فيه الناس مؤهلني لدميومة 
ها. فالدولة الفتية تسعى خلدمة األهداف السامية جملتمع في  هذه األجواء والشروط اليت وضعها الرسول

كان قبل قليل من عهد اهلجرة متنازعاً متناحراً، حترك ذلك النزاع أايدي االقتصاد اليهودي اليت كانت قد 
 سيطرت على احلركة االقتصادية فيه. 

 التنوية اجملتمعية: أسلوب  

ثالثة مستوايت؛ وهذه املستوايت الثالثة  على توحيد هذا اجملتمع على    لقد عمل رسول هللا  
كل منها يدخل يف مرحلة من املستوايت الداخلية يف التأليف واجلمع وتكثيف اجلهود حول نواة واحدة ، 

 تكون  عملية التنوية نتاجاً فكرايً أساساً أي عن فكرة مقنعة. 

، ومن مث ابيعوا  األوس واخلزرجبوفود من قبيليت    فبعد أن التقى رسول هللا    املستوى األول: 
 مصعب بن عمريوهي ما عرفت ببيعة العقبة األوىل، وطلبوا منه أن يرسل معهم تلميذه    رسول هللا
ية، ومسي أبّول سفري اإلسالماجتهادا كبرياً لنشر الدعوة  مصعب بن عمريواجتهد  .قرأن الكرميالليعلمهم 

، وأقام هلم الصالة ومجع بينهم فيتوافق جمتمعي اندر ، وزال ما بينهم من شقاق ؛ وبقي   (78) اإلسالميف  
فيها. وبدأ  األوس واخلزرج على ذلك ألكثر من عام وهو يهيء األرضية اجملتمعية الستقبال رسول هللا  

. ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يُعد العدة ويرتب األمور القناع أهل املدينة املدينةينتشر يف    اإلسالم
وهذا املستوى ميثل ابلرسالة اليت جاء هبا واليت سيكون واحداً من نتاجاهتا إيقاف االقتتال الداخلي بينهم ،  

 

 .( ينظر:78)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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املرحلة األوىل يف التنوية اجملتمعية، وكان ذلك كله قبل هجرته صلى هللا عليه وسلم إىل أرض املدينة ، فقد 
عمل رسول هللا على هتيئة اجملتمع املديين لتقبله وتقبل دعوته قبل هجرته. وأن كل ما فعله رسول هللا صلى 

وصحابته من خالل ما لديهم من معطيات فكرية عظيمة    هللا عليه وسلم هو حتويل فكري مارسوه هو
 أقنعت الشعب املديين إبجيابية تلك األفكار. 

 

املدينة آخى بني املهاجرين واألنصار فكان هذا املستوى    فلّما قدم رسول هللا    املستوى الثاين:
الثاين من مشروع توحيد اجملتمع املدين ، فآخى بينهم على احلق واملواساة والتوارث بعد املمات دون ذوي 

. (79) األرحام ، وكان ذلك يف دار أنس بن مالك ، مث نسخ ذلك احلكم وانقطعت املؤاخاة يف املرياث
مرحلة وإجراء لتذويب عصبيات اجلاهلية، وإسقاط لفوارق النسب واللون، فكانت فكرة فاملؤاخاة خطوة و 

التوارث بني املتآخني مرحلة مؤقتتة ملعاجلة عقدة كبرية كانت كانت ختنق اجملتمع خنقاً وتبدد طاقاته )هي 
خمتلفني مكّي ومديين، االقتتال والكراهية بني فريقني جمتمعيني كبريين(.. ذلك فضالً عن املؤاخاة بني قومني  

 

 . 64، ص  1971،   2ابألزهر ، ط( ينظر: جواهر السرية النبوية ، الشيخ قرين طلبه بدوي ، طبع 79)
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. وجعل الرسول الكرمي هذه (80) فال محّية بعد ذلك إال لإلسالم، وال يتقدم أحد أو يتأخر إال ابلتقوى
األخوة ِمتدة إىل الدماء واألموال لتكون عقداً فاعالً وإجراًء عملياً انفذاً. فكانت املؤاخاة بني املهاجرين 

إعداده لتحمل املسؤولية الكبى اليت ستأيت هبا الصحيفة كمستوى واألنصار أسلوابً ابرعاً لرص اجملتمع و 
شامل لفئات اجملتمع كلها، فتكون مجاعة املسلمني الناجتة عن املستوى الثاين هي الضامنة لسريورة قوانني 

 الوثيقة ، وهي املنفذة لضمان حتقق املستوى الثالث من وحدة اجملتمع املديين كله. 

 

وجاءت بعدها وثيقة املدينة لتؤسس للمستوى الثالث من وحدة اجملتمع ولكن   املستوى الثالث:
هذه املرة تؤسس معها مفهوماً جديداً سيكون أساساً فيما بعد وقاعدة راسخة للقادة والرؤساء أال وهو 

ى الثالث مفهوم )املواطنة(. فإن كان املستواين األول والثاين يعتمدان مفهوم األخوة يف العقيدة، فإن املستو 
واألخري إمنا يعتمد مفهوم األخوة االنسانية، واالنتماء للوطن الواحد، ولكنها أيضاً خصت أهل الدايانت 
السماوية وهم اليهود لقرهبم من املسلمني. وإن كان املستواين األول والثاين جزئيان مل يشمال لبعض الفئات 

  فإن املستوى الثالث أصبح شامالً ألغلب سكان املدينة.

 

 .298،  -الدولة طبيعتها ووظائفها–( ينظر: وثيقة املدينة 80)
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لقد شكلت هذه املرحلة ابلنسبة إىل اليهود فرصة كبرية لتحقيق التعايش السلمي احلضاري الذي 
تدعو إليه الدايانت السماوية كلها، وانلوا حق )املواطنة( اليت منحتهم إاّيها وثيقة املدينة، ولكنهم مل ميتلكوا  

 ملدينة.  النفوس اليت تؤهلهم للمواطنة واالندماج واالنتماء إىل مجاعة ا 

وهو املستوى األخري إذ ضم إىل التكتل السابق كل من يعيش يف املدينة من   املستوى الرابع:
املشركني وغريهم ِمن أصروا على كفرهم ، فقد منحهم الرسول فرصة املواطنة والعيش مع غريهم من املسلمني 

 واليهود. 
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؛ أي جعل اجملتمع ينضم إىل نواة واحدة   هذه العملية ميكن أن نطلق عليها عملية التنوية اجملتمعية
 يتكتل وتتكاثف جهوده حول النواة. 

 استكمال مقومات الدولة: 

بناء اجملتمع احلضاري الذي جعله قادراً على تبين مشروع إنساين  بعد أن استكمل رسول هللا 
قرآن الكرمي؛ إىل وضع نظام منطلق هو اآلخر من رؤية حضارية أسس هلا ال   حضاري ، شرع رسول هللا  

ذلك هو دستور املدينة ، فتكون دولة املدينة بذلك قد استكملت مستلزمات الدولة وعناصرها الرئيسة من 
حيث األرض والسكان والقيادة والنظام والقوة اليت سوف حتمي كل ذلك وحتافظ على نسق أمثلي يف 

ذلك املشروع كله وهو ال زال يف مكة ؛ التفعيل واالدارة. لقد أعّد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفكار 
أعّد ذلك كله من خالل وكالئه من الصحابة الذين أطلق عليهم اسم )النقباء( ؛ فقد أرسلهم رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة لرتتيب أمور الدولة دون أن يكشف عليه الصالة والسالم عما يدور يف 

يرمي الوصول إليها ، إذ كان قد أعطى التوجيهات دون التفصيالت ؛ خلده من أسرار البنية الدولة اليت  
فلما حضر املدينة أطلق نظامه الدستوري وأسس دولته يف فرتة وجيزة ، وقّدم رؤية تنم عن قدرة فائقة، 

األسس احلضارية لبناء   وإعداد مسبق ِما منح مشروع إقامة الدولة فرصة كبى للنجاة. لقد قّدم حممد  
، مث أنزهلا منزل التنفيذ على أرض الواقع ، ومل يستغرق ذلك منه إال فرتة وجيزة ، وهذا ما يدعوان الدولة  

إىل االعرتاف أبهنا أسس وأنظمة صادرة عن وحي السماء حقاً. شغل فيها االنسان حمور االهتمام والدين 
ي إهنا أمة تنتمي لكيان دستور للحياة، و)املواطنة( الضابط والضامن لعالقات اجتماعها السياسي ؛ أ

 .(81) سياسي واحد 

 كرسول ورئيس دولة يف الوقت ذاته ، ولعل من مظاهر التحول   بعد ذلك ظهر دور الرسول 

 

،   2005،  1النبوي والســياســي ، عبد االله بلقزيز ، مركز دراســات الوحدة العربية ، ط  –( ينظر: تكوين اجملال الســياســي اإلســالمي  81)
 .41-40ص 
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اليت حصلت يف مسرية الدعوة وخطوات العمل تنزل القرآن الكرمي وآايته مبا ابت يعرف ابلقرآن املدين على 
غري النهج املكي؛ إذ تناولت آايت املدينة القضااي االجتماعية أكثر فأكثر، ونزلت األحكام التشريعية تبنّي 

ضمان عيش كرمي للناس.   م الرسول  وتضبط هلم عالقاهتم مع جمتمعهم وأسرهم ودولتهم، وصار أحد مهو 
؛  (82) وأصبح دوره يتجلى يف القيادة السياسية والعسكرية وميارس السلطة ويصدر القرارات ويقود اجليوش

بيد أن ذلك كله كانت تسرّيه اإلرادة اإلهلية والتوجيهات القرآنية ، وكان الوحي فيه حاضر املشهد موجهاً 
معاً. ليقدم للناس االسلوب األمثل للعيش يف جمتمع متماسك آمن ودولة ومقوماً ملسرييت الدنيا والدين  

 رصينة قادرة على احلياة واالستمرار.

 عن رسول هللا يف إدارة أمور الدولة:  واإلانبة االستخالف  

هي من عالمات السلطان السياسي يف جتربة املدينة ؛   واالستخالف أو االانبة عن الرسول  
ارية الدولة يف حال غياب قائدها ، وهي عالمة من عالمات االستقرار السياسي إنه التعبري عن استمر 

والرضا اجملتمعي ، وهو تعبري عن جتريد ما للسياسة والسلطان بوصفهما نصاابً عاّماً ال يرتبط بشخص النيب 
رائدة ؛   ابلفكر وحوَّله حتويالت  . لقد ارتقى رسول هللا  (83) الكرمي حصراً بل جبماعة املسلمني عامة 

ولعل االستخالف والقبول به هي واحدة من تلك التحويالت الرائدة ، فجعل من بعض أصحابه خلفاء 
 له يف كثري من األمور ؛ كما جعل وكالء له يف أمصار بعيدة عن مركز قيادة الدولة يف املدينة. 

؛ إّما لسبقهم يف وظهرت طبقة من السياسيني والقادة واإلداريني ِمن كان هلم صلة ابلرسول  
أو خلباهتم احلياتية أو ملراكزهم يف عشائرهم ؛ فكان هلؤالء أدوارهم الرائدة يف سياسة الدولة وإدارة   اإلسالم

شؤوهنا ؛ فقد شارك هؤالء يف الرأي واختاذ القرارات وإعطاء املشورة ، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 

،   2012، أ.م.د. مهدية صـــاحل العبيدي ، جملة العلوم الســـياســـية ، جامعة بغداد ،   -طبيعتها ووظائفهاالدولة  –( ينظر: وثيقة املدينة  82)
 .299، 308-293، صفحات  44إصدار 

،   2005،  1النبوي والســياســي ، عبد االله بلقزيز ، مركز دراســات الوحدة العربية ، ط  –( ينظر: تكوين اجملال الســياســي اإلســالمي  83)
 .41-40ص 
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ف الدولة ،  قد كانت غايته صلى هللا عليه وسلم من ذلك إعداد جيل من مينحهم الفرص يف كل أمور 
ونشره يف عموم البلدان. كما كان بعضهم   اإلسالم صحابته قادرين على إدارة الدولة من بعده ودميومة  

ينوب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف إدارة املدينة أثناء خروجه إىل الغزوات ، وينوب عنه بعضهم 
وجباي القضاء  الصالة يف  إقامة  مث  واملراسالت  والعهود  والعقود  الوحي(  )كتابة  والكتابة  واجلزية  الزكاة  ة 

الفرصة الكبى هلذه (84)واحلج . ومع وجود رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني ظهرانيهم فقد توافرت 
رها السماء اكتساابً الطبقة األملعية من الصحابة الكرام يف اكتساب أصول التنمية البشرية األصيلة اليت مصد 

 تطبيقياً مفعالً يف إدارة الدولة واحلياة كلٌّ حبسب اختصاصه ومكانته ومركزه من تلك الدولة. 

وقد جاءت فرتة حكم سيدان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ؛ وهي فرتة تعدل الفرتة النبوية يف 
 نسميها ابلفرتة االنتقالية وذلك لتطابق املدينة املنورة مضافاً إليها فرتة حكم سيدان أَب بكر الصديق اليت

حكم هذه الفرتة مع احلكم النبوي ؛ فقد كان أبو بكر الصديق حافظاً حفظاً اتماً لطبائع الرسول وأخالقه 
وآرائه ، فهو الصحاَب األول الذي الزم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر من أي صحاَب آخر وكانت 

ول يوم لدعوته صلى هللا عليه وسلم إىل آخر يوم فيها فضال عن صحبته صحبته رضي هللا عنه له من أ 
قبل البعثة؛ فقدم بذلك األمنوذج املطابق يف حكمه مع الفرتة النبوية، فكانت املرحلة أو الفرتة االنتقالية 

فة األمنوذج لكنها كانت قصرية فقد مكث أبو بكر يف احلكم سنتني ال اثلث هلما ، وبذلك فإن حكم اخللي
الثاين عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه شكلت بطول فرتهتا األمنوذج الفذ العظيم الذي قّدمه للقادة والرؤساء 

 واألمراء واخللفاء من بعده يف إدارة الدولة وشؤون اجملتمع مع ما فيها من أحداث ومتغريات.   

وجوده يف أمور الدين   فقد كان هناك تداخل بني الدين والسياسة ؛ وكان للوحي  وبوجود النيب  
اليت ينبين عليها مواقف سياسية أو دفاعية أو اجتماعية أو غري ذلك. وملا جاء اخللفاء الراشدون من بعده 

    كان رسول هللا قد استكمل ألمته أمور حياهتم الدينية، وقّدم هلم خطة حياة متكاملة، فجاء اخللفاء

 

،   2012، أ.م.د. مهدية صـــاحل العبيدي ، جملة العلوم الســـياســـية ، جامعة بغداد ،   -الدولة طبيعتها ووظائفها–ينظر: وثيقة املدينة  ( 84)
 300، 308-293، صفحات  44إصدار 



 

58 
 

جتهاد يف معاجلة مستجدات احلياة وأمور الدولة والقيادة فظهر اال  وقد انقطع الوحي إىل األبد بوفاته  
 والسياسة.

هو: هل خلقت هذه   (85) هنا يطرة سؤاٌل مهٌم حول قضية االستخالف واالانبة عن رسول هللا 
الدولة أو كان من نتاجها طبقة من رجال الدين كما هو احلال يف أوراب ؛ تؤدي مهمة الرسول يف اّدعاء 

إىل ذلك ليكونوا هم املرجع الوحيد للناس يف أمور احلياة والدين؟. لإلجابة عن هذا   صلتها ابلسماء وما
كما يقال، –السؤال نقول إن دولة الرسول هذه مل تقدم طبقة من رجال الدين ميثلون ظل هللا يف األرض  

تية قادرة بل إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدم للمجتمع جماميع من الرجال والنساء ذوي خبة حيا
على تسيري احلياة من بعده، لقد صنع صلى هللا عليه وسلم جيالً فريداً ال يعرف التواكل ومل ميارس االهنزام؛ 
فقد بىن رسول هللا يف نفوس أصحابه دولة سليمة القواعد واألسس تقوم على التوازن بني الروحي واحلسي، 

يرغ  يرغب ابلعيش يف سبيل هللا كما  فريداً  احلالتني رضاه قّدم جيال  لينال يف كال  ب ابملوت يف سبيله 
سبحانه. لقد تساوت لديه مفردات احلياة واملوت مادامتا يف سبيل خالقهم. ألهنم فهموا أن إعمار األرض 
هو بند من بنود طاعة هللا كما أن التعبد له سبحانه موصل إليه. وابلتايل فإنه مل يكن مثة فصل يف أنفسهم 

والبناء السياسي. لقد أسس حممد صلى هللا عليه وسلم هذه الفكرة منطلقاً من نفسه ؛   بني البناء الروحي 
فأصبحت شخصية الرسول الكرمي مصدراً للتصرف املعياري ملعاصريه وأسالفه ؛ وشّكل ارتباط املسلمني 

الف اليت . وِما ال شك فيه فإن ظاهرة االستخ(86) بسنته جزًء ال يتجزأ من البنية االجتماعية األساسية
يف كشف   -كما يقال– أوجدها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف كل جوانب احلياة شكلت ابلون اختبار  

مواضع اخللل لدى املستخلفني ، فيعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على التوجيه والتعديل والتصويب؛ 
املستخلفني وشطحاهتم يف أمور   ، فقد كشفت قضية االستخالف عن أخطاء  السياسية خاصة  احلياة 

يف ذلك عمالً مهماً يف إثراء التجربة السياسية والقيادية فيما بعد. وإذا كان األمر   وأصبحت توجيهاته  

 

 300، ص  -الدولة طبيعتها ووظائفها–( ينظر: وثيقة املدينة 85)
وائل حالق ، ترمجة أ.د.أمحد موصـللي ، مراجعة د.فهد بن عبد الرمحن احلموي ، دار  ( ينظر: اتريخ النظرايت الفقهية يف اإلسـالم ، د.86)

 .  31-30م : ص 2007املعرفة ، بريوت ، 
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كذلك مع الصحابة فما ابلنا أبانس أيتون بعده بقرون عديدة يُنّصبون أنفسهم كخلفاء هلل وأهنم أوصياء 
 هللا على الناس؟!. 

ف موسوعة جديدة ختتلف يف األسلوب عّما قّدمه رسول هللا صلى لقد قّدمت قضية االستخال 
كان وحياً يقدم حكماً حمدداً، أما قضية االستخالف   هللا عليه وسلم ذلك ألن ما جاء به رسول هللا  

فقد اعتمدت أسلوب االجتهاد من قبل الصحابة ، كما اتصفت بتعدد اآلراء يف القضية الواحدة. لكنها 
أو التصويب ألخطائها ؛  . حىت أييت التأكيد واالستحسان من رسول هللا من هديه مجيعاً مستمدة  

فحققت بذلك مبادئ األمثلية يف بناء قاعدة يف احلكم والسياسة الشرعية ، وسوف يكون ذلك مرجعاً 
 مهماً للخلفاء الراشدين فيما بعد ، ومن جاء بعدهم. 

 البناء الداخلي للدولة: 

: لقد استطاع رجل واحد وللمرة األوىل يف اتريخ اجلزيرة (87) املستشرق الفرنسي كولد كاهن يقول  
صاحب رسالة وابين دولة يف الوقت   . كان رسول هللا  (88) العربية أن يقيم دولته ويفرض كلمته عليها

. (89)نفسه ؛ لقد كان هدف دولة املدينة األساس هو بناء اإلنسان واجملتمع على املثل والفضيلة األخالقية
فيها   لكن هذه الدولة بطبيعة احلال كانت يف وضعها األويل ، فالدولة املدينية ومن خالل وجود النيب  

مبنية على أسس عقدية ؛ هذه بطبيعة حاهلا خلقت بنية داخلية رصينة    وإقامته العالقات وروابط جمتمعية

 

ماركســــي فرنســــي  مســــتشــــرقم(، هو    1991نوفمب  18  - 1909فباير   26)  Claude Cahen :ابلفرنســــية( كلود كاهن :  87)
ن املصـــــادر اإلســـــالمية يف فرتة اجلنســـــية من عائلة يهودية متخصـــــص يف التاريخ اإلســـــالمي يف العصـــــور الوســـــطى وخباصـــــة يف البحث ع

 ]املصدر: موسوعة ويكيبيداي[. احلروب الصليبية
ظهور الســلطة العثمانية ، كلود كاهن ، ترمجة حســني جواد قبيســي ، مراجعة د.علي جنيب إبراهيم ،  ( ينظر: اإلســالم منذ نشــوئه حىت88)

 .33م ، ص 2010مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت )لبنان( ، 
،   2005،  1طالنبوي والســياســي ، عبد االله بلقزيز ، مركز دراســات الوحدة العربية ،   –( ينظر: تكوين اجملال الســياســي اإلســالمي  89)

 .41ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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على بناء اجلسد الداخلي هلذه األمة فكان   قائمة على التسامح والوفاق وحسن الظن. وعمل رسول هللا  
 )كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى(. 

رار الداخلي للدولة هو سبب رئيس يف قوهتا اخلارجية وهذا ما أن االستق  لقد أيقن رسول هللا  
دعا إىل توحيد اجملتمع كما أسلفنا على ثالثة مستوايت رئيسة ظاهرة، فالصراعات والتوترات اليت كانت 
سائدة يف املنطقة بني القبائل كانت حائالً رئيساً إلقامة الدولة وإنشاء هياكلها والرتويج لتجارهبا ، بينما 

ضت السلطة اجلديدة للدولة نفسها على اجملتمع بعد أن أخضعت نفسها وأفرادها إىل سلطة القانون، فر 
خاضعة لكل تفصيالت  ومل يعد مثة تفضيل ألحد على أحد أمام القانون، حىت إن فاطمة بنت حممد 

 القانون بعقوابته حاهلا يف ذلك كحال بنات املسلمني مجيعاً. 

ة نفسها على اجملتمع ألهنا متثل إرادة هي فوق إرادة البشر فالدين نعم لقد فرضت هذه السلط
أصبح املنظم البنيوي الذي يوجه الشكل السياسي واالجتماعي والثقايف للمجتمع ، أي إن الدين أخذ 
ابلتشكل يف كل بىن اجملتمع، فأصبحت أخالقيات الدين جزًء ال يتجزُء من شخصية وأنشطة وأبنية اجملتمع 

دولة   السلطة وحدة يف  أصبحت  احلياة  مفردات  الدين يف كل  هذا  مبادئ  تشعبت  أن  وبعد   ، املدينة 
 . (90) متماسكة غري قابلة على القسمة ألن هدفها التأسيسي هو احملافظة على السلم والعدل اجملتمعي 

 وظائف الدولة يف املدينة: 

لقد نظمت وثيقة املدينة شؤون الدولة وِمارسات السلطة وحقوق احلاكم واختصاصاته وحقوق 
األفراد وحرايهتم ، فقد كانت حبق مرتسماً إلقامة الكيان القانوين للهيئات احلاكمة يف الدولة وكيفية ِمارستها 

 العقوابت الرادعة إزاء اخلارجني للسلطة والطرق اليت تلزمها بعدم اخلروج عن اإلطار القانوين احملدد هلا، و 

 

، شــــــــباط 25مبادرة رائدة للدســــــــتور املدون ، د.منري محيد البيايت ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، العدد    –( ينظر: الصــــــــحيفة النبوية  90)
 .523م ، ص 1979
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 . (91)عن اإلطار القانوين احملدد يف هذه الوثيقة؛ والذي إن حصل معناه تقويض وهدم أسس الدولة

وليس من الصعوبة مبكان إدراك ما انطوت عليه من الوظائف السياسية وجتربة البناء السياسي من 
 ى من هم أهل للقيام هبا ، ويف إجناز هؤالء ملا أنيط هبم عقالنية يف التخطيط، ويف توزيع املهام املختلفة عل

 . (92) من مهام بنجاة 

واملتأمل يف بنود املعاهدة إمجااًل جيدها تقوم على مجلة من املبادئ احلضارية الالزمة والضرورية لبناء 
ما أشارت دولة انجحة واليت انعكست فيما بعد كمهام وواجبات للدولة تقوم على إجنازها وحفظها حبسب  

 إليه الصحيفة متاماً ، ومن ذلك:

 أوالً: حفظ حق املواطنة لغري املسلمني من أهل املدينة: 

فقد كان حفظ حق املواطنة من أهم ما نظَّمته الوثيقة من العالقة ابألقليات الدينية كيهود املدينة 
للدولة   العام  للنظام  املواطنة بشرط خضوعهم  النصرة واألسوة غري واالعرتاف هلم حبق  الناشئة، وأن هلم 

. وكانت هذه املسألة هي القضية الفكرية الرئيسة يف تنوية اجملتمع وجعله (93)مظلومني وال متناصر عليهم
كتلة واحدة. ولعل حفظ حق املواطنة يُعد من أهم أعمال الدولة الفتية يف ذلك للناس مجيعاً من أهل 

 العشائرية أو الدينية.  املدينة بغض النظر عن انتماءاهتم

حبقوق غري املسلمني كان   اإلسالمولعل الالفت للنظر منذ استعراض هذه البنود السابقة أن عناية  
وفكره وفقهه،   اإلسالممسألة مبدأ ال يعمد إليها املسلمون مضطرين أو مهزومني؛ بل هي ركن أصيل يف  

الوليدة، وأن تلك الكفالة التامَّة حلقوق األقليات   ماإلسال جاء به الدين احلنيف من اليوم األول لقيام دولة  

 

 .72- 71، ص   2009 –ه 1430، بريوت، 1( ينظر: الوسيط يف أحكام القرآن ، د.عبد احلميد اجلياش، دار النهضة العربية ، ط91)
 303،   -الدولة طبيعتها ووظائفها–( ينظر: وثيقة املدينة 92)
 300،  -الدولة طبيعتها ووظائفها–( ينظر: وثيقة املدينة 93)
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ي أمر واقع من قبل أن خيطر على ابل اآلخرين تفكرٌي يف مثل هذه اإلسالمية يف اجملتمع  اإلسالمغري  
 املبادئ بقرون طويلة. 

 اثنياً: حفظ حق حرية العقيدة: 

 البند األول من هذه الوثيقة ضامناً حلق حرية العقيدة مشرياً إىل هذا األمر    جعل رسول هللا  

بوضوة ؛ إذ جاء فيه أّن: »يهود بين عوف أُمَّة مع املؤمنني، لليهود دينهم وللمسلمني دينهم. مواليهم 
تقدون وأنفسهم«. وهذه هي القاعدة األوىل؛ اليت تضمن لألقليات حقهم يف حرية اعتناق الدين الذي يع

[ ؛ فللمسلمني 256قال تعاىل: )الي إيْكرياهي يفي الدّييني(]البقرة: من اآلية    اإلسالمبه، وهي قاعدة عامة يف  
دينهم ، ولليهود دينهم .. ويف هذا إشارة واضحة إىل أن اليهود مبوجب هذه الوثيقة يتمتـَُّعون حبرية ثقافية 

والقانونية اليت تـُنيظّيم حياهتم اخلاصة اثبت مل يتغريَّ ومل يتأثر  وحقوقية كاملة، وأن موقفهم من الناحية الدينية  
اليت حتكم جمتمع  والثقافة  القانون  ظلّي  آرائهم يف  التعبري عن  احلرية يف  االعتقاد، وهلم كامل  حبريتهم يف 

اآلخرون   . فكان ذلك واحداً من واجبات الدولة وقانوانً من قوانينها ، وأن يعرتف(94) يف ذلك الوقت املدينة
من غري املسلمني للنيب صلى هللا عليه وسلم ابلسلطة العليا التنفيذية والقضائية ، وأن يلتزموا ابلنزول على 

 .   (95) حكمه

 اثلثًا: صيانة الذمة املالية واستقالهلا: 

جاء يف البند السابع من الصحيفة: )وإن على اليهود نفقتهم، وعلى املسلمني نفقتهم( : أي أن 
ذمة اليهود املالية مستقلَّة وحمفوظة متاًما.. بعيًدا عن ذمَّة املسلمني املالية, فليس معىن أن املسلمني عاهدوهم, 

ها؛ بل إن   وأن الزعامة والرائسة يف الدولة للمسلمني أن أيخذوا حقًّا هلم، أو أن نصادر ِمتلكاهتم أو نـُؤيِمّي
هلم حريّة التملُّك ما داموا على عهدهم مع املسلمني يف داخل الدولة اليت وضع رسول هللا صلى هللا عليه 

 

 ، موقع ألكرتوين. د. راغب السرجاينما هي وثيقة املدينة أو معاهدة املدينة اليت كانت بني الرسول واليهود ؟ ، ( ينظر: 94)
 303، ص  -الدولة طبيعتها ووظائفها–( ينظر: وثيقة املدينة 95)

http://islamstory.com/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
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وسلم حدوداً معينة. وهذا أيضاً من واجبات الدولة جتاه اليهود. واملالحظ أن املعاهدة تناولت كل األمور 
ا حياة  يف  أهنا املهمة  هبا؛ كما  موثوق  شعبية  )وثيقة(  جيعلها  ِما  وعناية  ودقة  بصراحة  واجملتمع  النسان 

 أصبحت بعد ذلك آصرة قوية بني الشعب والرائسة. 

 رابعاً: التعاون يف محاية الوطن حالة احلرب: 

يكون االستقالل املايل الذي كفله البند السابق يف حال السلم؛ أمَّا يف وقت احلرب فإن األمر 
, فإذا حدث هجوم على املدينة فإن اجلميع مبقتضى حقّي املواطنة يُدافع عن املدينة؛ فعلى أفراد الشعب  يتغريَّ
مجيعاً التعاون يف الدفاع عن هذا البلد لو تعرَّض لعدوان خارجي، وذلك كما ُيشري البند الثالث: »وإن 

التناصر عسكرايًّ فقط، وإمنا يُنفق اليهود بينهم النصر على ميْن حارب أهل هذه الصحيفة«، وال يكون هذا  
مع املسلمني من أجل الدفاع عن البلد؛ فقد أكَّد البند السابع هذا املعىن: »وأن اليهود يُنفقون مع املؤمنني 
ما داموا حماربني«، وال يصحُّ أن جُيري أحد من أهل هذه الصحيفة أحًدا من قريش، أو أحًدا نصرها؛ وذلك 

من العدوّي الوحيد الذي يُعلن العداوة هلا؛ حيث كانت ابقي القبائل على احلياد، وإىل  ينةحفظًا ألمن املد 
- هذا ُيشري البند العاشر من الوثيقة: »وإنه ال جُتار قريش وال ميْن نصرها«، ويـُؤيكّيد البند احلادي عشر  

ف اليت تسكن املدينة؛ على معاين الوطنية، واملسئولية اليت تقع على كاهل كل طرف من األطرا  -أيًضا 
وذلك حىت يشعر اجلميع أن هذا وطنه، وأنه جيب عليه محايته: »وإن بينهم )أهل هذه الوثيقة( النصر على 

 على كل أانس حصَّتـُُهم من جانبهم الذي قيبـيليُهْم«.  ،من دهم يثرب

كنة ، وقد كان ولعل من الواجبات الرئيسة للدولة التعبئة واالستعداد للدفاع عنها بكل وسيلة ِم
شرط رسول هللا على األوس واخلزرج املناصرة لدينه وقضيته قبل أن أييت املدينة. وهذه الوظيفة هلا أمهية 
خاصة ال سيما يف اإلعداد هلا والقيام هبا ومراتبها وضروراهتا وشروطها، ومعلوم أن إدارة املعارك تكون حبركة 

وا والسياسية  الفكرية  أببعادها  األمة الدولة كلها  فكر  حامل  وهو  ووسيلة  أداة  اجليش  إذ  ؛  القتصادية 
. ورتبت الوثيقة أمر القتال فبّينت أن القتال ليس من (96) وتوجهاهتا وقوهتا االقتصادية وثقلها االجتماعي

 

 303،  -الدولة طبيعتها ووظائفها–ة املدينة ( ينظر: وثيق96)
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اختصاص أحد دون آخر ؛ إذ بني البند )الثامن عشر( من الصحيفة أن اجلميع يتناوبون للخروج يف السرااي 
 . (97)والغزوات

ح متاًما أنه ال يُوجد طرف يتميَّز على اآلخر، وال يُوجد طرف يشعر أنه  إن هذه البنود تـُؤييّيد وتـُويضّي
 يشرتكون يف محاية الوطن والدفاع عنه.  -دون استثناء-غريب يف هذا اجملتمع؛ بل إن اجلميع 

 خامساً: حتقيق العدل التام:

العدل هو أحد األسس العظيمة يف هذه الوثيقة؛ وذلك ألنه أحد مقوّيمات االستقرار يف اجملتمعات 
والشعوب، وبدونه ُيصبح الضعيف مغلواًب على أمره، فاقًدا حلقوقه، بينما يرتع القوي يف حقوق اآلخرين 

، وقد كانت اجملتمعات اجلاهلية تقوم على ُنصرة القريب؛ سواء كا ا أو مظلوًما؛ وذلك دون وجه حقٍّ
ً
ن ظامل

قرار ُنصرة املظلوم، وجيْعل ُنصرة الظامل   اإلسالمبدافع العصبيَّة والقيبيليَّة، فلمَّا جاء   هذَّب هذه القاعدة إبي
املعاهدة هو:   البنود يف هذه  أحد  فقد كان  الظلم؛ ومن مثيَّ  يديه وميْنعيهي من  النصر ابألخذ على  »وإن 

ية يف إقرار حقوق اإلنسان يف اإلسالماملظلوم ليظهر لنا أحد معامل العظمة    وأُطلق هنا لفظ  للمظلوم«، 
هذه الوثيقة؛ فسواٌء كان املظلوم مسلًما أو يهودايًّ فإن له النصرة، وعلى ظامله العقوبة، فلو أن مسلًما ظيليم 

م يهوديٌّ مسلًما فإنه يـُعياقيب يهودايًّ فإنه يـُعياقيب على هذا الظلم، ويـُريدُّ احلقُّ إىل اليهودي، وكذلك لو ظيلي 
 ويـُريدُّ احلقُّ إىل املسلم. 

ي العظيم الذي حيفظ لكل إنسان حقوقه، دون النظر إىل ما يعتنقه من اإلسالمهذا هو التشريع  
 وإنسانيته.   اإلسالم دين، أو ما حيمله من أفكار، وهذا هو عدل  

فلو أن   »وإنه ال أيمث امرؤ حبليفه«،  وعلى كل طرٍف أن يتحمَّلي مسئولية ما يقوم به من أعمال: 
ًدا؛ فإنه وحده يتحمَّل مسئولية عمله كاملة، وليس على حلفائه الذين   إنسااًن ارتكب إمثًا أو خطًأ ما متعمّي

 

 304( ينظر: م.ن. ، 97)
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مل يشاركوه يف هذا العمل أدىن مسئولية، وإال كان هذا مساعدة على انتشار اإلمث والبغي، وهذا خبالف ما 
طريق اخلطأ كالقتل غري املتعمَّد؛ ففي هذه احلالة ومثلها على حلفائه أن ُيساعدوه،  إذا كان ما قام به عن 

 من العدل، ومن مقتضيات التحالف.  - أيًضا-ويـُقيدّيموا له العون؛ كاملشاركة يف أداء الدية معه مثالً، وهذا  

هذا الكتاب دون ظامل أو ولعل من البنود اليت تـُؤيكّيد معىن العدل البند الثاين عشر: »وإنه ال حييُوُل  
آمث«، فهذا الدستور ليس مالًذا للظاملني واآلمثني، حيتمون به من املظلومني وأصحاب احلقوق؛ بل على 

 العكس من ذلك فإن هذه الوثيقة تردُّ )مبوجب بنودها( احلقوقي إىل أصحاهبا. 

 سادساً: التعاون والتناصح وحفظ الوطن: 

؛ أي أنه مبوجب هذا العهد يكون على األطراف   دون اإلمث«»وإن بينهم النصح والنصيحة، والبَّ 
املتعاهدة التناصح فيما بينها، ويشمل هذا األمر إسداء النصح لألطراف األخرى بصدق وإخالص، وقبول 

-النصيحة منهم، وأن حيمل كلُّ طرٍف النصائحي اليت ُيسديها إليه اآلخرون حممياًل حسًنا، ويـُؤيكّيد هذا البند  
على أن بني األطراف املتعاهدة البَّ دون اإلمث، أي التعامل ابإلحسان، والتعاون على اخلري فيما   -ا أيضً 

وإذا كان من ُمقيوّيمات حفظ الوطن عدم اندالع حروب داخلية؛ فإن الوثيقة   بينها، دون التعامل ابلسوء. 
الوطن: »وإن يثرب حرام جوفـُهيا ألهل على أحد البنود الذي حُييرّيم نشوب قتال داخل    - أيًضا-احتوت  

كما تقوم الدولة مبوجب الوثيقة حبفظ األمن الداخلي مبنع احلروب والقتال داخل املدينة،   هذه الصحيفة«.
 . (98) ال بل حّرم احلرب أو القتال حفاظاً على السلم األهلي

 سابعاً: بناء مرجعية واحدة 

ىن: »وإنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حيديٍث أو يـُؤيكّيد البند التاسع من الوثيقة هذا املع 
«، وهو صلى هللا عليه وسلم-عز وجل، وإىل حممد رسول هللا  –اشتجار خُياف فساده فإن مردَّه إىل هللا  

 

 .190،  2005( ينظر: السرية النبوية ، د. مصطفى عبد العاطي غنيمي ، مكتبة مدبويل ، القاهرة ، 98)
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ية ومواطنيها غري املسلمني؛ فمع ما قرَّرته اإلسالمبند مهمٌّ يكفل توازن العالقة، ووضوة معاملها بني الدولة  
السابقة من حرايت وحقوق، إالَّ أن هذا البند يكشف جانًبا آخر مهمًّا من العالقة، وهو أن املرجعية البنود  

ية اإلسالم، وقضاء الدولة  اإلسالمالقضائية القانونية والفصل يف اخلصومات إمنا يكون كل ذلك إىل شريعة  
من خصوصيات دينهم(. فمرجعية   )ما مل يكن األمر  - صلى هللا عليه وسلم- املتمثل حينذاك يف رسول هللا  

الشعب مجيعاً هي احلكومة ورائستها ، وال ميكن أن تتعدد املرجعيات يف احلكم وإدارة الدولة إىل أكثر من 
مرجعية واحدة ؛ إذ إن تعدد مرجعيات احلكم مدعاة الفساد والفشل ال حمالة. قال تعاىل: )قل لو كان 

 فيهما آهلة إال هللا لفسدات(. 

 :ملساواة وحقوق االنسانمؤشرات بناء الدولة العادلة: اأهم  
 ثنائية املواطنة واملساواة: 

إذا كانت املواطنة قضية تشمل عموم املواطنني دون تفاوت بينهم، فإهنا تستدعي املساواة يف 
داً لتطبيق احلقوق املنبثقة من اإلنتماء الوطين ابعتبارها مصدرا هلا تندمج فيها احلقوق اإلنسانية، وتقع مور 

تلك اآلايت اليت أقرت عدم التفاوت بني شعب وآخر فضاًل عن فرد على آخر داخل الشعب الواحد 
 . والوطن الواحد 

مع مكوانت اجملتمع املختلفة يف بداية    ويظهر ذلك واضحاً يف وثيقة املدينة اليت عقدها النيب  
موطناً لألوس واخلزرج واليهود واملهاجرين   العهد اجلديد وإقامة الدولة وتنظيم الشؤون فيها، فقد كانت 

واألنصار وغريهم، فبالرغم من اختالف اهلوية الدينية؛ فقد كانت اهلوية الوطنية اجلامع املشرتك بني عموم 
فئات اجملتمع، وقد نظرت هذه الوثيقة إىل اجلميع بعني املساواة مبا فيهم اليهود وغريهم ِمن مل يؤمن بدين 

نت هذه الوثيقة عقداً إجتماعّياً أرسى قواعد األخوة بني املهاجرين واألنصار، وحافظ ، وقد تضماإلسالم
على العيش املشرتك بني املسلمني وغريهم. وقد أعطتهم الوثيقة حق املساواة مع املسلمني يف املصاحل 

دة التعايش العامة، وكفلت هلم سائر حقوقهم يف عبادهتم وحرايهتم الشخصية وعادهتم وتقاليدهم على قاع
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مع الشريك يف الوطن ؛ قال تعاىل: )ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم 
 [. 8أن تبوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطني( ]املمتحنة:  

 املساواة يف وثيقة املدينة: 

للدولة   املؤسسة  الوثيقة  هذه  خالل  املفهوم اإلسالمومن  يف  الدولة  هذه  أّن  يتبنّي  الناشئة  ية 
ي تقف على مسافة واحدة من مجيع األفراد الذين ينضوون حتتها، متنحهم نفس احلقوق، وتطالبهم اإلسالم

بنفس الواجبات، وال متّيز بينهم يف ذلك حبسب العوارض الذاتية من لون أو دين أو عرق، وذلك ما ينطبق 
ايزة حبسب القرابة أو املهنة أو السكن أو غري ذلك، فهي متساوية مبقتضى أيضا على اجملموعات املتم 

 .   (99) املواطنة يف احلقوق والواجبات فيما يتعّلق ابنتمائها إىل الدولة

لقد جاءت هذه الوثيقة تّؤّصل للمواطنة يف عالقة األفراد والفئات ابلدولة، حيث مجعت املتفّرق 
القبلي، واالنتماء الديين على صعيد واحد ابلنسبة للدولة، فاألوس   حبسب االنتماء  اجلهوي، واالنتماء 

واخلزرج، واألنصار واملهاجرون، واملسلمون واليهود كّلهم أعضاء يف الدولة على صعيد واحد، يتساوون يف 
املواطنة استيفاء للحقوق وأداء للواجبات، وال يفضل يف ذلك بعضهم بعضا. وتتمّثل تلك املساواة يف 

  .طنة يف مظاهر عديدة ماّدية ومعنويةاملوا

فاملساواة يف االنتساب إىل األّمة واالنضواء حتت رايتها ال يتفاوت يف ذلك فريق يّدعي شرف 
 االنتساب إليها وخيرج غريه من ذلك، وهو ما جاء يف الوثيقة: )وأّن يهود بين عوف أّمة مع املؤمنني… 

ومساواة يف التحاكم إىل القانون املوّحد، فقد جاء يف (.  وفوأّن ليهود بين النجار مثل ما ليهود بين ع
وثيقة املدينة: )وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرّده إىل هللا عّز وجّل وإىل حممد( ، فمرجعية التحاكم 

. مي هي نفسها لكل الفرقاء ِمثّلة يف قانون الشريعة منّزال من عند هللا تعاىل، ومفّسرا من قيبل النيب الكر 

 

 ( ينظر: املواطنة يف األفق السياسي للسرية النبوية،عبد اجلبار النجار، موقع على االنرتنت99)
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ومساواة يف التمّتع ابحلقوق وعلى رأسها حّق حرية التدّين معتقدا وِمارسة، ال يُكره أحد على ذلك، وال 
مُينع يف شأنه اخلاّص بل يف شأن أحكامه األسرية والفئوية اليت ال تتعارض مع الشأن العاّم للمجتمع أن 

يهود دينهم، وللمسلمني دينهم مواليهم  )لل   يتدبّر أمره حبسب خصوصية دينه، وهو ما نّصه يف الوثيقة: 
ومساواة يف أداء الواجبات مالية كانت أو دفاعية، فالكّل مطالب بذلك على سبيل التكافؤ،    وأنفسهم(.

وهو ما جاء يف الوثيقة منصوص عليه يف خصوص واجب الدفاع بـالقول: )إّن بينهم النصر على من داهم 
ومساواة   »وأن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني(.  يثرب«، ويف خصوص واجب اإلنفاق ابلقول: 

يف االلتزامات اخلارجية إزاء اآلخرين من خارج الدولة، فإذا ما أبرمت الدولة التزاما مع آخرين فالواجب 
 على اجلميع احرتام ذلك االلتزام والوفاء به، وهو ما جاء يف الوثيقة: )وأنّه ال جيري مشرك ماال لقريش وال

نفسا، وال حيول دونه على مؤمن(، وما جاء فيها أيضا: )ال حيّل ملؤمن أقّر مبا يف هذه الصحيفة، وآمن 
 ابهلل واليوم اآلخر أن ينصر حمداث أو يؤويه(. 

إّن هذا التساوي الذي تقتضيه املواطنة يبقى هو املبدأ األعلى الذي حيكم العالقة بني الدولة وبني  
ن التصّرف فيه من حيث الشكل مع بقاء املقصد قائما، كأن يتنوّع الواجب املطلوب مواطنيها، غري أنّه ميك

من األفراد والفئات إزاء الدولة من أجل محايتها على سبيل املثال بني االخنراط املباشر يف األعمال العسكرية 
اليت ُتضرب على وبني االستعاضة عن ذلك بدفع مقابل مايل مُسّي يف مرحلة من مراحل التاريخ ابجلزية  

 .املستعفي من العمل العسكري، فإذا ما اخنرط فيه رُفعت تلك الضريبة عنه

 حقوق االنسان يف وثيقة املدينة: 
يف بنود وثيقة املدينة ميكن الوقوف على مجلة من االشارات يف جمال حقوق االنسان وبشكل 
خاص تلك اليت أتيت بتحصيل احلق من الدولة ؛ ومن مث احلقوق اجملتمعية واالسرية حلفظ كرامة االنسان 

ن خلقنا تفضيالً(؛ ويف ومنزلته العالية اليت أرادها هللا له )ولقد كرمنا بين آدم ... وفضلناهم على كثري ِم
 . اإلسالماآلية إشارة واضحة على ضمان حقوق االنسان وحفظها يف  

 يف أول  فما أبرز احلقوق االنسانية اليت نصت عليها الوثيقة واليت كانت حمط اهتمام الرسول 
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احلفاظ على االنسان ليس مبالغاً فيه إذ قلنا أّن أحد أهداف الوثيقة كانت  . فعهده ابلدولة وأتسيسها؟  
النبوية أول وثيقة حقوقية  السرية  أفضل حلياهتا. وقد عدهتا كتب  البشرية سبيالً  بغية أن جتد  وحقوقه، 
دستورية عرفها التاريخ ضمنت احلقوق واحلرايت العامة ، وهي تندرج يف سياق مشروع كبري هو أتسيس 

الداخلية   العالقات  لضبط  دستورية  أسس  على  القانون  ملرحلة دولة  متهد  صيغة جديدة  واخلارجية يف 
 . (100) الحقة

ولقد دّل أسلوب الوثيقة على أصالتها "فنصوصها مكونة من كلمات وتعابري كانت مألوفة يف 
مث قلَّ استعماهلا فيما بعد حىت أصبحت معلقة على غري املتعمقني يف دراسة تلك الفرتة   عصر النيب  

تقدة فرداً أو مجاعة أو ختص أحداً ابالطراء أو الذم لذلك ميكن وليس يف هذه الوثيقة نصوص متدة أو  
. ويالحظ أيضاً أن تشاهباً كبرياً بني أسلوهبا وأسلوب كتب (101) القول أبهنا وثيقة أصيلة أو غري مزورة" 

. ولعل من أهم قواعد حقوق االنسان اليت جلبتها (102) النيب صلى هللا عليه وسلم يضيف توثيقاً آخر
و قضية )املساواة( اليت أكدت عليها حىت يف أسلوهبا؛ إذ هي مل تذكر أحداً فالناس كلهم سواسية  الوثيقة ه

 حبسب هذه الوثيقة فهي كما ذكران مل متدة أو تقدة فرداً أو مجاعة .. فكان اجلميع أمام القانون واحداً.

أما عن أنواع العالقات اليت تناولتها الصحيفة فكانت منها اجتماعية وسياسية ودينية واقتصادية 
تتعلق مبجتمع املدينة بكل فئاهتم؛ إذ مل تدع فئة منهم إال مشلتهم الصحيفة جبانب أو جبملة من جوانب 

 االهتمام. 

سة عقيدهتم دون اعرتاض أو أما اليهود فقد اعرتفت الوثيقة حبقوقهم كاملة من ذلك؛ حرية ِمار 
مضايقة، )لليهود دينهم وللمسلمني دينهم مواليهم وأنفسهم(، مث إّن هلم احلماية واملساواة يف املعاملة فـ 
)إن من تبعنا من يهود فإن هلم النصرة واألسوة غري مظلومني وال متناصرين عليهم( وهذه احلقوق حبد 

 

 .174قراءة معاصرة ، ص  –ق االنسان يف وثيقة املدينة ( ينظر: حقو 100)
ــاحل أمحد العلي، مطبعة اجملمع العلمي العراقي ، بغداد ،  101) ( ينظر: الدولة يف عهد الرســــــول: تنظيمات الرســــــول اإلدارية يف املدينة ، صــــ

 .5-4م ، ص 1969
ــاحل أمحد العلي، مطبعة اجملمع العلمي العراقي ، بغداد ،    ( ينظر: الدولة يف عهد الرســــــول: تنظيمات الرســــــول اإلدارية يف املدينة102) ، صــــ

 .5-4م ، ص 1988
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كما أكدت الوثيقة على حقوق األفراد فقد   .(103) حقوق االنسان   ذاهتا تعد القمة والغاية العليا يف مقياس 
نّصت على بقاء التزامات هذه القبائل على ما كانت عليه سابقاً من حيث تكافل أفراد كل قبيلة يف دفع 

. فأفراد األمة كلهم متساوون يف حق منح اجلوار (104)فدية أسراها أو دية من يرتكبون جناية من أفرادها
، وأن ال يؤاخذ الفرد جبريرة غريه ، كما ضمنت حياة الفرد   (105)  واحدة جيري عليهم أدانهمألن ذمة هللا

وأمواله من أن يقع عليها اعتداء وجتعل واجب الدفاع عنه ومحايته ومحاية حقوقه من مسؤوليات األمة 
. وبذلك ( 106) بفئاهتا كلها. كما نصت على وجوب تعاون اجلميع من أجل إيقاع العقاب على اجلاين

أو  ظاملني كانوا  ألبنائها  القبيلة  مناصرة  على  قائماً  الذي كان  القبلية  العصبية  مبدأ  قد جتاوزت  تكون 
 .    (107) مظلومني

أو مشركاً،  لإلنسان أن يعيش يف إطار دولته سواء أكان مؤمناً  وبذلك أوجدت الوثيقة حقاً 
ي الذي يضمن له حقوقه كلها ، فهذا اإلسالمم  يهودايً أو غري ذلك طاملا ارتضى أن يعيش يف إطار النظا

االطار السياسي واالجتماعي تعيش داخل حميطه الفئات اليت ارتضت أن ميثل االنسان نفسه فكرة االطار 
. وقد أرسى بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قواعد اجملتمع (108)الذي متارس فيه حياته السياسية

 جتتمع فيها مقومات الدولة الناجحة كلها. اجلديد ووضع حجر األساس لدولة 

 دوائر وحلقات جمتمع املدينة: 
حلقة حقوقها  لكل  وجعلت   ، انتمائية  حلقات  املدينة ضمن  جمتمع  الصحيفة  وصفت  لقد 
املؤمنني  من  ابألساس  تشكل  قد  الصحيفة  ذكرت  املدينة كما  يف  فاجملتمع   ، اآلخرين  جتاه  وواجباهتا 
واملسلمني من قريش ويثرب ؛ أي من املهاجرين واألنصار ؛ وهذه هي احللقة األم اليت تقع من اجلسد 

 

 .183قراءة معاصرة ، ص  –( ينظر: حقوق االنسان يف وثيقة املدينة 103)
 .205صم ، 2007( ينظر: الوسيط يف السرية النبوية واخلالفة الراشدة ، د. هاشم حيىي املالة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 104)
 .501، ص  1( ينظر:  السرية النبوية، ابن هشام ، حتقيق مصطفى السقا وآخرون، مطبعة مصطفى الباري ، القاهرة ، ج105)
 .502( ينظر:  م.ن. ، ص 106)
 .206( ينظر: الوسيط يف السرية النبوية واخلالفة الراشدة ، ص107)
 .204( ينظر: م.ن. ، ص108)
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وقع القلب النابض الذي يضخ سبب احلياة إىل اجملتمع كله.. ولوال هذه احلقيقة ملا أقيمت هذه الدولة م
ليقي ودوائر التكافل واالندماج يف  أت هذه األمة فكان هلذه احللقة الفضل على من سواها من حي وملا أنشي

ن يكون معهم من أهل اجملتمع اجلديد. مث من تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم ؛ أي كل من ارتضى أ 
املدينة، وبذلك مشلت املشركني من أبناء قبيليت األوس واخلزرج أمة من املؤمنني وذلك ألهنم ارتضوا أن 

 . (109) يعيشوا يف إطار األمة على وفق مبادىء الوثيقة

 القضاء يف دولة املدينة: 
ومن خصائص دولة املدينة أهنا نقلت السلطة من سلطة األفراد والعشائر إىل سلطة الدولة، فما 

(، واعتمدت سلطة الدولة على مبدأ إقامة 13اختلف فيه من شيء فمرده إىل هللا وإىل الرسول )البند  
ة مركزية العدل بني الناس، وهذا هو مبدأ أساسي تقوم به الدولة ، وأصبح القضاء من اختصاص سلط

بدال من أن يكون مباشراً عن طريق االفراد أو العشائر ، وكثرياً ما يقع يف ذلك جور كبري أو إسراف يف 
العداوة والبغضاء، وابلتايل فإن دولة املدينة قضت على الفوضى الناشئة عن العصبية القبلية متاماً. وكان 

، ويُعد من خالل   ء نزيه ميارسه هو أوالً  إقامة دولة ال يظلم فيها أحد إبنشاء قضا   مطلب الرسول  
؛ ولعل اإلسالمتلك املمارسة طبقة كاملة من القضاة املؤهلني إىل ِمارسة ذلك يف املستقبل مع توسع دولة  

ملا أراد أن يبعث معاذا إىل اليمن قال: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال:   من أمثلة ذلك أنه 
، قال فإن مل جتد يف سنة   د يف كتاب هللا؟ قال فبسنة رسول هللا  أقضى بكتاب هللا، قال فإن مل جت

صدره وقال: احلمد هلل   وال يف كتاب هللا؟ قال أجتهد رأيي وال آلو.. فضرب رسول هللا    رسول هللا  
أعّد طبقة قيادية كاملة من   كما أن رسول هللا    .(110) الذي وّفق رسول رسول هللا ملا يُرضي رسول هللا"

جيل الصحابة كمثل معاذ بن جبل ليمسكوا بزمام القضاء والدعوة مع توسع الدولة وامتداد إداراهتا إىل 

 

 .204ص( ينظر: املصدر السابق ، 109)
احلديث ضعيف من حيث السند رغم شهرته عند أهل احلديث وعلى ألسنة الفقهاء واألصوليني، فقد رواه اإلمام أمحد يف املسند  (  110)

هذا حديث ال نعرفه إالّ من هذا الوجه وليس  :قال عنه الرتمذي  .وأصحاب السنن وغريهم أبلفاظ خمتلفة ومتقاربة، لكن ضعفه كثري منهم
 وصححه بعضهم كابن عبد الب وابن القّيم.  .ال يُعرف احلارث إالّ هبذا وال يصحّ    :مبتصل. وقال البخاريإسناده عندي 
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مدن أخرى خارج املدينة املنورة. إن حتقيق العدالة وضمان إقامة قضاء نزيه مستقل ميسك أبركان الدولة 
 (. 21)البند   (111) ابويقوي عودها ومينع من حدوث الفوضى واالضطر 

وقد حددت الوثيقة كذلك أهم املسائل والتشريعات اجلنائية لينال املعتدي جزاءه كالقتل العمد 
( كل أنواع 42و    39و    13( كما حّرمت الوثيقة يف بنودها )22و    21وإنزال العقوبة ابجلاين )البند  
 اجلرائم يف األنفس واألموال.

 لقضاء: وثيقة املدينة كمصدر للقانون وا
كما أن الوثيقة متثل حالة متطورة ترقى إىل أفضل وأدق القوانني الوضعية اليت تتعامل هبا اجملتمعات 
والشعوب يف الوقت احلاضر ، فقد أدت الوثيقة إىل إجياد سلطة قضائية تعمل على حسم املنازعات بني 

يق الثأر والثأر املقابل ، كما أكدت األفراد واجلماعات ، ومتنع الناس من تسوية منازعاهتم أبنفسهم عن طر 
الوثيقة على ضرورة إيقاع القصاص على اجلاين من قبل اجلماعة وفقاً ملباديء احلق والعدل ، وأّن هذه 
الوثيقة ملزمة للجماعة والفرد من خالل إقرار السلم وتنظيم العالقات على أساس املساواة يف احلقوق 

 .  (112)والواجبات

ي التجسيد الفكري األصيل لألنظمة اليت أقامها رسول هللا يف املدينة، ولعل اإلسالميعد الدين 
ية بوضوة وجالء كبريين هي الوثيقة اليت أعلنها رسول هللا لتكون دستوراً اإلسالمأفضل متثيل لتلك النظم  

احثني شامالً يف املدينة، مث إّن أهم ما يلفت النظر فيها هو قضية حقوق االنسان؛ إذ عّدها بعض الب
 . (113) مصدراً مهماً للحقوق 

االرتباط   عالقة  وحتديد  موادها  صياغة  يف  البنود  بتلك  أتت  اليت  العبقرية  على  الوثيقة  وتدل 
واالقرتاب بعضها ببعض ، فقد كانت موادها مرتابطة وشاملة وتصلح لعالج أوضاع املدينة حينها ؛ فقد 

 

 304،  -الدولة طبيعتها ووظائفها–( ينظر: وثيقة املدينة 111)
 .184قراءة معاصرة ، ص  –( ينظر: حقوق االنسان يف وثيقة املدينة 112)
 .184( ينظر: م.ن. ، ص 113)
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الرؤية العاملة اليت تضمن املساواة التامة بني البشر ليتمتع الناس اشتملت على القواعد واملبادئ الناجتة عن  
 .(114)مجيعاً على اختالف ألواهنم وأدايهنم ابحلقوق كاملة واحلرايت أبنواعها

املدينة ابعتبارها حافظة  اليت صيغت هبا مبادئ وثيقة  أيضاً  العبقرية  تلك  ولعل من مؤشرات 
مة أن تلك القوانني ال زالت حية قائمة معمول هبا ؛ يقول االستاذ للحقوق االنسانية، ضامنة الستقرار األ

حممد سليم: "وال تزال املبادئ اليت تضمنها دستور املدينة معمواًل هبا ، وعلى األغلب أهنا ستظل كذلك 
يف خمتلف نظم احلكم املتعاقبة إىل يومنا هذا ... واليت وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرها يف أول 

 .(115) سياسية( دوهنا الرسول الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم"-يقة )قانونيةوث

 لقد أعلنت الوثيقة: 

أوالً: أن احلرايت مصانة، كحرية العقيدة وحق العبادة وحق األمن...إخل من احلرايت االنسانية؛  
ي الرُّْشُد ميني فحرية الدين مكفولة للمسلمني دينهم ولليهود دينهم؛ قال تعاىل: )الي إيْكرياهي يفي   الدّييني قيْد تـيبينيَّ

(]البقرة/  [. وقد أنذرت الوثيقة إبنزال الوعيد وإهالك من خيالف هذا املبدأ، أو يكسر هذه 256اْلغييّي
 . (116) القاعدة

اثنياً: أن حتقق العدالة بني الناس ، واعتماد مبدأ املساواة : وأن الدولة واجب عليها أن تقيم 
س وتفسح اجملال وتيسر السبل أمام كل إنسان يطلب حقه أن يصل إىل حقه أبيسر السبل الدولة بني النا

 . (117) وأسرعها دون أن يكلفه ذلك جهداً أو ماالً 

 

 

 

 . 420م ، ص1993( ينظر: دولة الرسول من التكوين إىل التمكني ، كامل سالمة الدقس ، دار عمار للنشر والتوزيع ، األردن ، 114)
، 1م ، ج2001( أصـــح الكالم يف ســـرية خري األانم الســـرية النبوية ، د.علي حممد الصـــالَب ، مكتبة الصـــحابة ، االمارات العربية ،  115)

 . 557ص 
 .188قراءة معاصرة ، ص  –االنسان يف وثيقة املدينة ( ينظر: حقوق 116)
 .58ه ، ص1409، األردن ،  3( ينظر: النظام السياسي يف اإلسالم ، د. حممد عبد القادر أبو فارس ، دار الفرقان ، ط117)
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 املبحث الثاين 

 النبوية يف بناء الدولة   ةيالنظر 

 أتسيس األمة يف وثيقة املدينة:
تعتنق ديناً واحداً ، أو اجلماعة من الناس لعل من أبرز معاين كلمة )أمة( هو اجلماعة الواحدة اليت  

ولكنها يف وثيقة املدينة أعطت أوسع من هذا املعىن،  ( 118)الذين أرسل هللا هلم رسوال آمنوا به أم مل يؤمنوا
ّ  فقد ورد يف بداية وثيقة املدينة مفردة )أمة( ، ) ا كيتياٌب ميْن حُميّمٍد الّنيبي ،   بسم هللا الرمحن الرحيم ، هيذي

قي هبييْم ويجياهيدي ميعيُهمْ، إهّنُْم أُ بي  ، ويميْن تيبيعيُهْم فـيليحي ديٌة ميْن ُدوني نْيي اْلُمْؤمينينيي وياْلُمْسليمينيي ميْن قـُريْيٍش ويـيْثريبي ّمٌة وياحي
(.. فاألمة يف املدينة قد تشكلت من املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب أي من املهاجرين واألنصار،  الّناسي

أمة واحدة من دون الناس يد واحدة على عدوهم ويتكافلون فيما بينهم حلف تعاون ووثيقة تضامن،   إهنم
فضالً عن إمكانية أن يلتحق هبم من رضي بشرطهم فتبعهم وحلق هبم وجاهد معهم فيكونون مجيعاً أمة 

ني من قبيليت واحدة ، أي كل من ارتضى أن يكون معهم من أهل املدينة ، وبذلك مشلت الصحيفة املشرك
األوس واخلزرج، كما عدت الصحيفة يف فقرة أخرى يهود بين عوف وغريهم من اليهود املتحالفني مع بطون 
األوس واخلزرج أمة مع املؤمنني، وذلك ألهنم ارتضوا أن يعيشوا يف إطار األمة على وفق املبادئ اليت جاءت 

 . (119) هبا الوثيقة

الوثيقة حقق من خالهلا الرسول الكرمي )حتويالت فكرية( مهمة إن مفردة )األمة( اليت وردت يف  
ارتقت بفكر املتلقني إىل معاين الوحدة والتآزر واالنسجام وغري ذلك ، ولعلنا نرصد هدفني مهمني ابجتاه 

 بناء الدولة مها: 

 

 .54م ، ص 1984( ينظر: األمة واجلماعة والسلطة ، رضوان السيد ، دار إقرأ ، بريوت ، 118)
 .181م ، ص2007يف السرية النبوية واخلالفة الراشدة ، د. هاشم حيىي املالة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  ( ينظر: الوسيط119)
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 ؛ (120) جمتمع املدينة  األول: هتيئة سكان املدينة أو اجملتمع املديين وإعالمهم ابلتغيريات اجلديدة اليت سيعيشها

 بعد إعالن الوثيقة ابعتبارها دستوراً متفقاً عليه ينظم أمور احلياة كلها. 

، وهذه هي الفكرة األساس اليت يتحقق معها التحويل الفكري   ( 121) الثاين: التأكيد على وحدة اجملتمع 
ومن مث القناعة والعمل هبذا االجتاه ؛ ألنه ال ميكن ألي جمتمع مفكك أن يقوم ببناء دولة ، وإمنا وحدة 
اجملتمع أساس قوة الدولة، مث إن طبيعة النسيج االجتماعي وجتانسه وطريقة حياكة ذلك النسيج مارس 

فكرته يف حتويل البناء وأرسى من خالهلا دعائم اجملتمع املوحد املتماسك. واألمة مل     عليها رسول هللا
مبدأ حفظ   من  منطلقاً  املدينة  اليت سكنت  القبائل  وإمنا مشلت  املسلمني  على  حلقوق   اإلسالمتقتصر 

ئر والقبائل ابملواثيق  اآلخرين يف العيش بسالم واحلرية يف اعتناق الدين إذا ما التزمت هذه اجملموعات والعشا
 والعهود اليت وردت يف ثنااي وثيقة املدينة.

إن األمة اجلديدة هي اليت رضيت أن تعيش حتت ظل نظام الدولة اجلديد بقيادة رسول هللا حممد  
   سواء كان أفرادها قد آمنوا ابلرسالة أم مل يؤمنوا هبا بعد ؛ فهذا اختيار األفراد أو اجلماعات؛ فليس

وهو رئيس -  يفرض على أحد أسلوبه يف العيش واالعتقاد، فكان الذي ال يؤمن برسالة حممد    ألحد أن
ميكن له أن يصرة بذلك وأن يطلب مناقشته أو مناظرته شخصياً أو مناظرة صحابته ومن يؤمنون   - الدولة 

لسياسي الذي برسالته دون أن يعرتض عليه أحد أو يسيء إليه أحد ، وهكذا كانت األمة مبثابة اإلطار ا
هلا )فيْكريوييَُّة االطار( الذي تعيش   اإلسالمتعيش فيه مجيع الفئات ؛ وقد ارتضت هذه الفئات مجيعاً أن ميثل  

للفئات اجملتمعة كلها (122)فيه حياهتا السياسية . وهكذا جند أّن النظام السياسي كان شامالً ومستوعباً 
 مهما تنوعت وتعددت عقائدها وانتماءاهتا.

 ه احلقيقة قد جعلت املسلمني من املهاجرين واألنصار يشكلون نواة األمة اليت تعمل على إن هذ

 

ــمنتها لبناء الدولة اإلســــــــــالمية ، د. حامت كرمي جياد اليعقوَب ، املنتدى الوطين 120) ( ينظر: وثيقة املدينة وأهم األســــــــــس اإلدارية اليت تضــــــــ
 .146، ص  163-137م ، الصفحات: 2012،  11، إصدار  1 ألجباث الفكر والثقافة ، جملد

 .146( ينظر: وثيقة املدينة وأهم األسس اإلدارية اليت تضمنتها لبناء الدولة اإلسالمية ، ص 121)
 .54م ، ص 1984( ينظر: األمة واجلماعة والسلطة ، رضوان السيد ، دار إقرأ ، بريوت ، 122)
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حتقيق أهدافها واجلهاد يف سبيلها ، يف الوقت نفسه كان على الفئات األخرى من مشركني ويهود أن يكونوا 
 . (123) عوانً وسنداً للمسلمني وفقاً ملا ورد يف الصحيفة 

 يف املدينة فتحت اجملال لتالقي الشعوب والقبائل:   دولة الرسول  
من القضااي اليت نظمتها الصحيفة موقف الدولة من اختالف املنابت واألصول، من ذلك النص 

بني املؤمنني واملسلمني من قريش، ويثرب، ومن تبعهم فلحق هبم،   التايل: "هذا كتاب من حممد النيب  
ن الناس.. وإن املؤمنني املتقني أيديهم على من بغى عليهم أو ابتغى  وجاهد معهم، إهنم أمة واحدة من دو 

دسيعة ظلم، أو إمث، أو عدوان أو فساد بني املؤمنني، وإن أيديهم عليه مجيعاً ولو كان ولد أحدهم، وإن 
النصر واألسوة غري مظلومني وال متناصر  له  تبعنا من يهود فإن  املؤمنني بعضهم موايل بعض. وإنه من 

. ويالحظ من هذا النص أن الدولة مل تعتب اختالف األصول اجلغرافية بني مهاجر وأنصاري (124)م"عليه
عامل تفرقة أو متييز، فاملؤمنون من قريش، واملؤمنون من أهل يثرب أمة واحدة بشرط أن يكون لتلك األمة 

تبعهم، وحلق هبم،   أرض حيكمها حاكم منهم يرضونه، وهذه الرابطة اجلديدة: "األمة" مفتوحة لكل من
واستعد ألداء االلتزامات الواجبة عليه. كما نالحظ أن هذا النص ركز على أمهية ما يسمى اليوم )بدولة 
القانون( اليت يلتزم مجيع أفرادها ابحرتام القانون، وعدم تطاول أحد أفراد األمة ركوانً إىل قوة مادية أو معنوية 

أيديهم على كل من   املتقون  ابتغى دسيعة ظلم  فاملؤمنون  القوة-بغى عليهم أو  ، وأن (125) -والدسيعة: 
أيديهم عليه مجيعاً ولو كان ولد أحدهم. وهذا االلتزام ابخلضوع لدولة القانون من أهم الدعائم اليت تساعد 
التكتالت  وتصبح  واحدة،  أمة  يصبحون  حبيث  أفكارهم،  وجتانس  اجلديد،  اجملتمع  أفراد  اندماج  على 

خرى من قبيلة وعشرية حمتواة، ومندرجة يف مفهوم األمة. يف حني أن عدم رسوخ مفهوم االجتماعية األ
ها سيضيف مفهوم )املواطنة( وخيفت من نشاطها يف صدور الناس ويدفع كل فرد  )دولة القانون( ووضوحي

 إىل االلتجاء لعشريته وقبيلته، ِما يعيق اندماج األفراد، وجتانس أفكارهم. 

 

 .12م ، ص 1968ليوس فلهوزن ، ترمجة: حممد عبد اهلادي أبو ريدة القاهرة ، ( ينظر: اتريخ الدولة العربية ، يو 123)
 .1975، 106، ص 2السرية النبوية، ابن هشام، بريوت: دار اجليل، ج (124)
 .1987، ص 924القاموس احمليط، مادة دسعة، الفريوز آابدي، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بريوت، ص  (125)
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ه الوثيقة اإلشارة إىل العشائر والقبائل املوجودة داخل الدولة، واليت تشكل أهم هذا وِما نصت علي
الروابط االجتماعية متعددة الوحدات يف املدينة، حيث تتكون نواة األمة من تسع وحدات: واحدة منها 

املدينة ما بني أوس، وخزرج،  قبلية من أهل  الباقية وحدات  والثماين  املهاجرون،  وبين   اجتماعية، وهم: 
عوف، وساعدة، والنجار، وغريهم، وكل واحدة من هذه الوحدات تدخل اجلماعة بنظامها االجتماعي 

)ربعتهم( بـ  الوثيقة  يف  عنه  املعب  هبا  وسلم  (126) اخلاص  عليه  هللا  صلى  الرسول  أقر  وقد  النظام   –، 
ا فيه من مصلحة اجتماعية أساساً لالستيطان والتعاون؛ لتغلغل هذا النظام يف النفوس، ومل  (127) العشائري

ُتسوّيُغ اعتباره عرفاً معتداً به شرعاً، ما دامت املصلحة اليت يستند إليها العرف ال تتناىف مع املصاحل املعتبة 
يف الشريعة. فقد نصت الوثيقة على أن كاًل من العشائر على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم، ويفدون عانيهم 

اعتب القبيلة والعشرية   . غري أن ما جتدر اإلشارة إليه: أن الرسول  (128)ابملعروف والقسط بني املؤمنني 
يف املدينة جتمعاً اجتماعياً أكثر منه تكتالً إدارايً أو سياسياً، ومن هنا فال ميزة ألفراد عشرية على أخرى، 

 لكتل سياسية. يتعامل مع ذوي املكانة ابعتبارهم أفراداً يف األمة وليس ابعتبارهم رؤساء  وكان الرسول 

الرسول   وضعها  اليت  اجلديدة  املفاهيم  ليتهيأ    وهذه  القبلي  التكتل  صياغة  إعادة  إىل  أدت 
معايري للتفاضل بني الناس حسب تقواهم وُخُلقهم الفاضل،   اإلسالم لالندماج يف مفهوم األمة، فقد وضع  

فضالً عن أن من ُيْسلم من القبائل يرتبْط مع إخوانه يف الدين برابطة عامة، فيها جر إليهم ويعيش على 
 أرضهم، ويشرتك معهم يف أفراحهم، وأحزاهنم، ومناسباهتم وأعيادهم ، ويندمج يف الرابطة اجلديدة: )األمة(. 

 ية مع القبائل يؤسس ملفهوم اجملتمع املدين وإقامة مؤسسة )األمة(: اإلسالم لدولة  تعامل ا
إن من أهم وسائل مقاومة تسلط احلكم الفردي، إقامة اجملتمع القوي، أو "مؤسسة األمة" ِما ميهد 

يف العصر لتحقيق التوازن بني السلطة واجملتمع. وشاع مفهوم اجملتمع املدين بعد اهنيار املعسكر االشرتاكي  
احلديث، وقد اختلف الباحثون حول مدلول هذا املفهوم فريى الباحثون الغربيون: أن قيام "اجملتمع املدين" 

 

 .154اإلسالم، حسني مؤنس ، دار املعارف، مصر، ص عامل  (126)
 .110، ص 1الدولة يف عهد الرسول، ج  (127)
 .112م.ن. ، ص  (128)
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يستلزم وجود مؤسسات اقتصادية رأمسالية، وخصخصة القطاع العام، بينما يرى الباحثون العرب أن القضية 
تماسك، يستطيع حتقيق التوازن مع السلطة ليست يف جمتمع مدين أو غري مدين، وإمنا هي يف جمتمع قوي م

اجملتمع  لطبيعة  أقرب  ابعتباره  األمة"  "مؤسسة  مصطلح  استخدام  الدارسني  بعض  ويفضل  احلاكمة، 
. ومن أهم دعائم اجملتمع (129)ي، وهذا ما حيتاجه اجملتمع العرَب لتجاوز حالة االستبداد يف احلكماإلسالم

 الشعوب والقبائل وانصهارها يف إطار املفهوم الواسع لألمة.القوي أو "مؤسسة األمة" تالقي  

يلحظ أهنا قد فتحت الباب إلجياد جمتمع   وأتسيساً على ما سبق، فإن الدارس لدولة الرسول  
قوي متماسك، حافظت فيه على كيان العشرية والقبيلة بعد إعادة هتذيبه لتكّون وحدة األمة، والتأكيد 

سية اليت هلا املكانة األوىل، وهي تسود على التكتالت الفرعية دون أن تلغيها. على مصلحة اجملتمع األسا
 وسنأيت إىل التنظيمات اليت أقامها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبناء تلك الدولة القوية. 

 م الدولة: ظُ نُ 
إنشاء ية على أسس راسخة من خالل  اإلسالميعمل على تثبيت أركان الدولة    بدأ رسول هللا  

بعض املؤسسات والتنظيمات اليت تساعد على ذلك ليتوزع التأثري على أفراد اجملتمع مجيعاً ، وليكون اجلهد 
املبذول جتاه اجملتمع منظماً ال إضاعة فيه ؛ ومن املؤكد فإّن إقامة املؤسسات شرط ال تنازل عنه يف إقامة 

عقبته املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار مث إصدار الدولة وتنظيمها. فكان بناء املسجد اخلطوة األوىل مث أ
 . وفيما أييت تفصيل ذلك: (130)وثيقة املدينة إىل جانب إنشاء اجليش وتنظيم اجلهاد

بناء املسجد: املباشرة يف  للبناء االجتماعي والديين   أوالً:  واللبنة األوىل  املكان والرمز  بوصفه 
ميع إذ أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسلمني مجيعاً للدولة، وقد كان بناء املسجد واجباً على اجل

. ويعد بناء املسجد حلقة مهمة من حلقات (131) ابلعمل على إنشاء املسجد وعمل هو بنفسه يف البناء

 

  .104، ص 77، عدد 1995عبد اخلالق، نيفني، جملة املسلم املعاصر،  (129)
كركوك للدراسـات االنسـانية ، السـنة الرابعة ،  ( ينظر: أسـس الدولة اإلسـالمية يف املدينة املنورة ، د.حممد عمر الشـاهني ، جملة جامعة  130)

 .99، ص  106 -97، كركوك )العراق( ، الصفحات  2009،  2، العدد   4اجمللد 
 .400ه(، بريوت ، د.ت. ، ص  774( ينظر: السرية النبوية ، ابن كثري )ت 131)
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وحدة األمة اليت أجنزها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف جمتمع املدينة. فهي جتسيد حركي لتفعيل مفاهيم 
جتماعي يف عقول الناس أبسلوب ومنهجية وفكر جديد. لقد عاا رسول هللا صلى هللا عليه الرتابط اال

وسلم مفاهيم الوحدة العشائرية مبفاهيم وحدة األمة ، إهنا إعادة صياغة فحسب ، فدوافع الوحدة وقيمتها 
تؤدي إىل وحدة راسخة يف عقول الناس الذين يعيشون أجواء اجلزيرة العربية حينها لكنها وحدة ضيقة ال  

أمة ، فنقلها القائد إىل أمسى حالة ابعتماده كما أمسيناها مبستوايت الوحدة وحلقاهتا الثالثة مضافاً إليها 
 استدراك حلصانتها ؛ جتسد ذلك ابحلراك اجملتمعي املتآزر. 

 لقد وّفر املسجد وضمن للمجتمع السائر يف طريق الوحدة واالمتزاج مكاانً يلتقون فيه ابلقائد 
األعلى الذي يتلقون منه األوامر، ويوصلون إليه مقرتحاهتم وشكاواهم، وهو املكان الذي جيتمعون فيه 

. (132) للتشاور يف األمور كلها الدينية واالجتماعية والسياسية، فهو املوقع الرمسي الختاذ قرارات الدولة كلها
ن العامة إىل جانب كونه حماًل لعبادهتم، وهكذا أصبح املسجد مركز الدولة اجلديد ومقراً للمشاورات للشؤو 

من مشولية وتكامل ألنه أصبح مركزاً روحياً ألداء العبادات ودائرة   اإلسالموعده البعض رمزاً ملا يتسم به  
سياسية عسكرية لتوحيد عالقات الدولة يف الداخل واخلارج ومدرسة علمية وتشريعية جيتمع يف ساحتها 

وسلم، ومؤسسة اجتماعية يتعلم فيها النظام واملساواة وميارسون التوحُّدي   أصحاب الرسول صلى هللا عليه
. وصار املسجد كذلك مكاانً للحكم بني املتخاصمني ابحلق (133) على كلمة واحدة واالخاء واالنضباط

حبر  من  الناس  فيها  ينهل  مدرسة  هو  ، كما  الفاحتة  اجليوش  النطالق  مركز  وهو كذلك   ، والعدل 
. لقد حقق املسجد فعاًل مركزية يف بناء الدولة (135) ومركزاً للفعاليات الدينية والسياسية العامة   . (134)املعرفة

وحمورية يف االلتفاف حول القائد العام ؛ وضمن فرصة اللقاء به مخس مرات يف اليوم والليلة ، فضاًل عن 
عالقة بني أفراد اجملتمع الواحد الدعوات الطارئة للقائه صلى هللا عليه وسلم ؛ وهذا ما أدى إىل ترسيخ ال

 فيما بينهم أواًل مث ترسيخ العالقة بينهم وبني قائدهم. 

 

 .142م ، ص 1987ف احلديثي ، بغداد ، ( ينظر: األمة والدولة يف سياسة النيب )ص( واخللفاء الراشدين نزار عبد اللطي132)
 .149م ، ص 1983( ينظر: دراسات يف السرية ، أ.د.عماد الدين خليل ، املوصل ، 133)
 .141، ص  1984( ينظر: النظام السياسي يف اإلسالم ، حممد عبد القادر أبو فراس ، الكويت ، 134)
 .194، ص  1991ة اجملمع العلمي ، املوصل ، ( ينظر: الوسيط يف السرية النبوية واخلالفة الراشدة ، مطبع135)
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الدولة   قيام  يف  األوىل  اخلطوة  املسجد  يكن  بعض اإلسالم ومل  ذلك  إىل  ذهب  ية كما 
–، فقد سبقته خطوات عديدة بدأت قبل قدوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة  (136)الباحثني
 ، وإمنا كان مركزاً رائداً لرمزية وحدة األمة والتفافها حول قائدها.   - ران فيما سبقكما ذك

وهي احللقة الثانية من حلقات توحيد اجملتمع حبسب   اثنياً: املؤاخاة بني املهاجرين واالنصار:
، (137) لكما ذكران سابقاً. وهي اخلطوة الثانية بعد بناء املسجد ، إذ متت هذه اخلطوة يف دار أنس بن ما 

. وقد حتقق من املؤاخاة عوامل عديدة يف الوحدة وقوة جمتمع الدولة (138) على احلق واملساواة واملرياث
اجلديدة منها التالحم بني جمتمعني خمتلفني ، مها املهاجرون من مكة واألنصار يف يثرب ، وعاجلت كذلك 

جرين ، فتم تذليل هذه العقبة متاماً. إهنا املشكالت االجتماعية واالقتصادية اليت كانت حتدايً أمام املها
عملية تكييف اجتماعي ألولئك الذين هاجروا من مكة اتركني أهلهم إىل بيئة جديدة أتكيداً للتضامن 
االجتماعي وتعزيزاً للمودة ، مهمتها التقريب بني الناس وزايدة متاسكهم ، ومل تقتصر املؤاخاة على املقامسة 

. لقد عاجلت املؤاخاة أمراً اجتماعياً مهماً ؛ ذلك (139) دت إىل نواحي احلياة كافةيف السكن واملال بل امت
على تغيري مفهوم أّن األنصار كانوا أول أمرهم ينظرون إىل املهاجرين أهنم حلفاء هلم ؛ فعمد رسول هللا  

اهيم والقيم  ؛ تلك هي األخوة يف هللا، وهذا حتويل آخر يف املف   (140)احللف إىل نظام جديد غري معهود
حّول تلك القيم من حالة إىل أخرى ، انتقل   اليت كانت قوية متماسكة يف عقول وصدور اجلميع لكنه  

جتلى بكل وضوة يف املؤاخاة بني املهاجرين   اإلسالم هبم من احللف إىل األخوة ؛ ولعل مفهوم األخوة يف  
واألنصار. وابلرغم من أن املؤاخاة تضمنت حق املرياث إال أهنا مل تؤثر يف ذلك شيئاً؛ إذ مل ميت منهم 

 

 .99( ينظر: أسس الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة ، ص 136)
 .247هـ  ، ص  1356( ينظر: عيون األثر يف يف فنون املغازي والشمائل والسري، حممد ابن سيد الناس ، القاهرة ، 137)
 .70، ص   3زي ، بريوت ، د.ت. ، ج ( ينظر: املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ، ابن اجلو 138)
م ، ص 1987( ينظر: األمة والدولة يف سـياسـة النيب )صـلى هللا عليه وسـلم( واخللفاء الراشـدين نزار عبد اللطيف احلديثي ، بغداد ، 139)

31. 
 .59، ص  2، ج 2002، ( ينظر: دراسات يف اتريخ العرب قبل اإلسالم والعهود اإلسالمية املبكرة ، خالد صاحل العسلي ، بغداد  140)
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، قال تعاىل: )وألو األرحام بعضهم أوىل   (141) أحٌد حىت نزول سورة األنفال فصارت للرحم دون املتآخني
وهكذا ُعّدت املؤاخاة جتربة رائدة يف اتريخ العدل االجتماعي ؛ فقد ضرب رسول   .ببعض يف كتاب هللا(  

فيها مثاًل فريداً على مرونة   املناسب على أشد   اإلسالمهللا صلى هللا عليه وسلم  الظرف  وانفتاحه يف 
وع  مساواة  االجتماعية  املشاريع (142) دالً العالقات  تتبىن  اليت  للمجتمعات  حتدايً كبرياً  حقاً  فكانت   .

االنسانية ؛ وغايتها خدمة االنسان كما يقولون ؛ فقد صار مشروع املؤاخاة حتدايً كبرياً ملثل هذه اجملتمعات 
تفاعل بني الغربية فيها خاصة أن أيتوا مبثل هذا املثال للمجتمع املتآزر الذي يعد لبنة الوطنية ومثال ال

املواطنني وقائد الدولة مجيعاً ؛ هذا املثال الذي قّدمه الصحابة رضي هللا عنهم كخري جيل عرفته املعمورة 
 وجعلوه نباساً لإلنسانية كلها حىت قيام الساعة. 

وهي اخلطوة الرائدة لتنظيم العالقات بني سكان املدينة وحفظ   للمدينة:   (143) اثلثاً: كتابة دستور
يعاً أفراداً ومجاعات ، فضالً عّما يؤديه هذا الدستور من ضمان الوحدة بني سكان املدينة وهو حقوقهم مج

 كما أشران سابقاً احللقة الثالثة واألوسع يف توحيد اجملتمع املدين. 

على حتويل والء األفراد من الوالء العشائري إىل الوالء لألمة ، والناس   لقد عمل رسول هللا  
يف والءات حقيقية مغروسة مع الشخصية الناشئة يف خضم تلك الظروف ، فنقل رسول فيما سبق عاشوا  

تلك الوالءات من خالل ِمارسة فكرية من والءات العشرية إىل والء الدولة. وهذا هو مبدأ التحويل   هللا  
 يف إجناز وحدة األمة.  الذي اعتمده رسول هللا 

 أما عن اتريخ كتابة الصحيفة: فقد جاء ورودها عند ابن إسحق بعد حديثه عن بناء املسجد   

 

م ،  2004. و تفســـــري القرآن العظيم ، ابن كثري ، القاهرة ،   71ه ، ص 1361( ينظر: احملب ، أبو جعفر ابن احلبيب ، بريوت ، 141)
 .56، ص  4ج

 .56م ، ص 1983( ينظر: دراسات يف السرية ، أ.د.عماد الدين خليل ، املوصل ، 142)
ــ )الكتاب  143) ــ )الدستور(  ( وقد مساه كتب السرية بــــــــــــ أو الوثيقة أو الصحيفة( ، وأطلقت عليه األحباث والدراسات احلديثة واملعاصرة بــــــــــــ

م ، 2001]ينظر: أصـــــح الكالم يف ســـــرية خري األانم الســـــرية النبوية ، د.علي حممد الصـــــالَب ، مكتبة الصـــــحابة ، االمارات العربية ، 
ق أو العهد أو العقد وغريها للتعبري عن دالالهتا املتعددة ]ينظر: نشـــوء [ ، وهناك من يطلق عليها ابلصـــحيفة أو امليثا 547، ص 1ج

 [.67-62م ، ص 1994الفكر السياسي اإلسالمي من خالل صحيفة املدينة ، خالد بن صاحل احلميدي ، دار الفكر، بريوت ، 
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 . (145) . فيما ذكرت أغلب املصادر أهنا كتبت قبل معركة بدر(144) وقبل إعالن املؤاخاة

اجليش: بناء  ابملعىن   رابعاً:  العربية جيوش  للقبائل  يكن  ومل  ؛  الدولة  بوجود  اجليش  بناء  يرتبط 
ف عليه لعدم امتالكها للدولة أصالً ، بينما كان أفراد القبيلة مجيعاً يدافعون عن حياض القبيلة، املتعار 

القتالية  وقدراهتم  دائمة  تكون كلها حرابً  أن  حياهتم  فكادت  ؛  واألعراض  األموال  عن  يدافعون مجيعاً 
 . (146)وإقدامهم يف احلرب جعلت منهم مقاتلني بواسل

حتويل دافعية القتال من القبيلة غري املنظمة إىل دافعية منظمة ضمن على  وقد عمد رسول هللا  
سرااي الدولة ، فوحد قوة الدفاع ، وجعلها قوة مركزية تدافع عن كيان الدولة ال العشرية فحسب، وجعل 

-مصلحة العشرية وأماهنا مرتبط مبصلحة الدولة واستقرارها. فصار الدفاع عن العشرية حتصيل حاصل  
متضمن يف الدفاع عن الدولة أو األمة اليت أقرهتا الصحيفة ؛ فكان يف ذلك توحيد ملفهوم   -كما يقال 

 يف كل أمور احلياة موجهة ومتحكمة.   الدفاع وترسيخ للوحدة اليت جعلها رسول هللا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .502، ص  1ي ، القاهرة ، ج( ينظر:  السرية النبوية، ابن هشام ، حتقيق مصطفى السقا وآخرون، مطبعة مصطفى البار 144)
ــاحل أمحد العلي، مطبعة اجملمع العلمي العراقي ، بغداد ،  145) ( ينظر: الدولة يف عهد الرســــــول: تنظيمات الرســــــول اإلدارية يف املدينة ، صــــ

 .104م ، ص1969
 .151، ص 1988للطباعة، املوصل، ( ينظر: دراسات يف النظم العربية اإلسالمية ، توفيق سلطان اليوزبكي ، دار الكتب 146)
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  الثالثاملبحث  

 قراءة يف األساليب النبوية التطبيقية 

 وبناء الدولة  ودورمها يف حتقيق وحدة اجملتمع

 أسلوب )التحويلية( وأسلوب )التنوية اجملتمعية( أمنوذجاً 

 

الدولة وتوحيد  بناء جمتمع  النبوية وتطبيقاهتا يف  الوقوف على ما أطلقنا عليه ابلنظرية  من املهم 
يف املدينة وأدائه يف حتقيق وبناء وحدة األمة؛ فإننا نقف   األمة.. فبعد أن تناولنا بعض أفعال رسول هللا  

وقدرته على حتويل انتماء اجملتمع املدين من والء القبيلة إىل والء   على ظاهرة خفية يف أداء رسول هللا 
الدولة.. إهنا حقاً خطوة فريدة من نوعها يف فقه االنتماء املتولد والناتج عن أتسيس قناعات جديدة مل 

 وجودة. تكن م

الرتّقي( هي مبدأ األمثلية يف التعامل  -ومن أهم القضااي اليت ترتكز عليها النظرية النبوية )التحويل
الفكري.  االقناع  أسلوب  ابعتماد  ِمكن  جهد  أبقل  واستثمارها  واستقطاهبا  اجملتمعية  الطاقات  مع 

 تطبيقي فيما بعد.الرتّقي( هو التحويل الفكري الذي يؤدي إىل حتقيق الرقي ال  - و)التحويل

مل يبذل جهداً يف صناعة اإلمكاانت   فلعل من األمهية مبكان االشارة واملالحظة إىل أن رسول هللا  
البشرية؛ وإمنا انطلق من االمكاانت البشرية الكامنة يف جمتمعه ، فاجملتمع البشري يف كل زمان ومكان 

 مت فإهنا ستؤدي أتثريها وحتقق هدفها. مليء ابلطاقات واالمكاانت اليت إن اسُتغلت وتوحدت وتنظ 

االمكاانت اجملتمعية؟ وكيف وجهها مبا خيدم قضية الدولة وقيامها   فكيف استثمر رسول هللا  
 وتوحيد األمة؟. 

 ملعرفة ذلك جند من األمهية مبكان الوقوف على بعض األمثلة التطبيقية ؛ منها: 
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للقبيلة ، وما املعركة اليت أن جمتمع املدين  : علم رسول هللا  املثال األول ة ميتلك والًء عظيماً 
كانت قائمة بني قبيليت األوس واخلزرج إال دليل واضح على ذلك الوالء املطلق لنصرة القبيلة مهما كانت 

 ظاملة أو مظلومة ، إمنا هو الوالء لإلنتماء العشائري والقبلي فحسب. 

الوالء العشائري إىل الوالء لألمة ، فعاش الناس على حتويل والء األفراد من    لقد عمل رسول هللا  
يف ذلك الوقت يف والءات حقيقية مغروسة مع الشخصية الناشئة يف خضم تلك الظروف ، فنقل رسول 
هللا تلك الوالءات من خالل ِمارسة فكرية من والءات العشرية إىل والء الدولة. وهذا هو مبدأ التحويل 

 ز وحدة األمة. الذي اعتمده رسول هللا يف إجنا 

رمبا فكرة واحدة كانت كفيلة إبقناع عموم قبيليت األوس واخلزرج يف حتويل  لقد قّدم رسول هللا 
مبدأ الوالء من والء القبيلة املطلق إىل والء الدولة مع إبقاء والءات القبيلة مبا حيقق التكافل االجتماعي 

انً. وقد فعل ذلك من خالل ِمارسة فكرية ليس بينهم، فيكون حق القبيلة مكفوالً والدفاع عنها مضمو 
للقبيلة إىل الوالء للدولة. مع  إال ، فعمد على حتويل الوالء وعظَّمه ؛ فجعله يرقى من مستوى الوالء 

 ضمان احلصانة الفكرية لدميومة ذلك التحويل. 

نظمة إىل دافعية  إىل حتويل دافعية القتال من القبيلة غري امل  : وقد عمد رسول هللا  املثال الثاين
منظمة ضمن سرااي الدولة ، فوحد قوة الدفاع ، وجعلها قوة مركزية تدافع عن كيان الدولة ال العشرية 

 فحسب، وجعل مصلحة العشرية وأماهنا مرتبط مبصلحة الدولة واستقرارها.  

اإلقناع العلمي   لقد اعتمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسلوابً فريداً يف التغيري ؛ وأسلوبه يعتمد 
القائم على احلقائق واملصداقية ؛ فقدم للناس أفكاراً جديدة ترقى مبستوى أدائهم كما أهنا تضمن هلم 

 حتقيق ما كان يتحقق هلم يف أدائهم السابق مضافاً إليه إجنازات جديدة كبى. 

 : الوحدة االنسانية حبسب مفهوم التكافل االجتماعي: املثال الثالث

 على مفهوم الوحدة االنسانية املتماسكة القوية وفق التكافل   إذ يزداد أتكيد النيب 
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الرسول  (147) االجتماعي أجراها  اليت  التحويالت  واحدا من  يعد  بـنظرية   ؛ وهذا  أمسيناه  ما  حبسب 
الرتقي( فهو عليه الصالة والسالم مل يصنع أو يولد مفهوم التكافل يف جمتمع املدينة وإمنا كان -)التحويل

التكافل موجوداً بصيغة معينة؛ ولكنة كان يف حمدودية ومساحة ضيقة فعمل صلى هللا عليه وسلم على 
رة فكرية جديدة وجليلة ، ونظرة سامية وقناعة كبرية ؛ حتويله وترقيته وترسيخ مساحة العمل فيه يف قد 

 ومبعىن آخر يكون قد حوله من حيز إىل آخر أفضل منه ومن حالة إىل أخرى أرقى منها. 

 التنوية( اجملتمعية:   -)التحويلية   أسلوب  أهم األسس االدارية لبناء الدولة حبسب  

 ا يف بناء الدولة:اجلوانب اإلدارية اليت تضمنتها وثيقة املدينة وأمهيته
هللا   رسول  املظاهر   انتقل  من  شهد كثرياً  جمتمعاً  حينها  مكة  وكانت  يثرب  إىل  مكة  من 

. ويعود ذلك السبق للمجتمع املكي يف التنظيم ، أّما أهل يثرب كانوا يعيشون حياة النزاع (148) احلضارية
بائل اليهودية الثالث من جانب واالنقسام بسبب اخلالفات الناشئة بني األوس واخلزرج من جانب والق

خبته املكّية أواًل يف تنظيم اجملتمع إىل الدولة اجلديدة املراد تشكيلها    . لذا فقد نقل رسول هللا  (149) آخر
يف يثرب. إن فشل جمتمع يثرب يف أتسيس دولة هلم جعلهم يتطلعون إىل القيادة اليت توحدهم وجتمعهم 

يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا عرضه عليهم من أسس . لذا فقد وجدوا  (150) حتت سقف دولة
الدين اجلديد الذي يضمن هلم حقن دمائهم أواًل ، ومن مث رؤيته صلى هللا عليه وسلم يف تنظيم البالد،  

 وجدوا يف ذلك إنقاذاً حقيقياً للمجتمع يف يثرب. 

 

قراءة معاصـرة ، أزد.عاصـم امساعيل كنعان و م.د.حسـني تركي عمري ، جملة جامعة االنبار    –( ينظر: حقوق االنسـان يف وثيقة املدينة  147)
 .188، ص  197-174، الصفحات  2012للعلوم االنسانية ، العدد الثاين ، حزيران 

اترخيية دســـــــــــــتورية مقارنة ، د. هاشـــــــــــــم حيىي املالة ، مطبعة اجملمع العلمي العراقي ، بغداد ،  دراســـــــــــــة   –( ينظر: حكومة الرســـــــــــــول 148)
 .13م، ص 2002

 .152م ، ص2007، بريوت ،  1( ينظر: الدعوة اإلسالمية وحياة البداوة ، د.شهلة إبراهيم عبد هللا ، دار الكتب العلمية ، ط149)
 .168م ، ص2007واخلالفة الراشدة ، د. هاشم حيىي املالة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ( ينظر: الوسيط يف السرية النبوية 150)
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 أّول ما بدأ بتحديد خصوصية كل نواة يف اجملتمع اجلديد لتأخذ مكاهنا وقوهتا   وبدأ رسول هللا  

فذكرت الصحيفة املهاجرين كمجموعة قائمة بذاهتا فقال يف أحد بنود الصحيفة: )املهاجرون من 
ار قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم ابملعروف والقسط بني املؤمنني(، وفيما يتعلق ابألنص

فقد ذكرت الوثيقة بطون قبائلهم املهمة ابلتفصيل مثل )وبنو عوف على ربعتهم، وهم يتعاقلون معاقلهم 
األوىل، وكل طائفة تبدي عانيها ابملعروف(، مث عدت بطون القبائل االخرى، كبين احلارث وساعدة وغريها. 

ا الداخلي أو  قبيلة خصوصيتها وحقها يف االنسجام  الداخلي هلا. وهو فجعل لكل جمموعة أو  لتكافل 
بذلك يسرد شخوص وجماميع اجملتمع اليت ستوجه إليها املسؤولية يف إقامة البناء الداخلي هلذا اجملتمع .. 

 فوعت تلك اجملاميع قدر املسؤولية امللقاة على عاتقها يف الوضع اجلديد الذي يريد الرسول إقامته. 

املدينة االخرى من موايل؛ بل عدهتم عنصرا مهما من ومل تتجاهل الوثيقة شرحية املوايل يف جمتمع  
ثعلبة  موايل  )وان  فيها:  جاء  فقد  الواجبات،  عليهم  وفرضت  احلقوق  وأعطتهم  املدينة  جمتمع  عناصر 

 كأنفسهم(. 

أما ابلنسبة إىل اليهود فقد ورد ذكر بطون قبائلهم يف الوثيقة قبيلة قبيلة. هكذا وضعت النقاط 
يع حتت وطأة املسؤولية الشريفة اليت هدفها إقامة جمتمع آمن متآزر ال يرضى على حروفها وأصبح اجلم

 ابلظلم وأساسه العدل واملساواة.

وقد تعاملت الوثيقة مع سكان املدينة الذين خيضعون لقوانينها ويعيشون على أرضها شعباً واحداً 
 وحدة صلبة متماسكة كاجلسد على اختالف أدايهنم؛ فحّول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجملتمع إىل

الرسول حممد  القيادة وكان  قيادة واحدة ورؤية مستقبلية مشرتكة، ومارس املسلمون دور  الواحد حتكمه 
اجلديد  والنظام  سياسيا ابجملتمع  ارتبطوا  الذين  تستقطبت وجتمع  اليت  النواة  مبثابة  وسلم  عليه  صلى هللا 
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. ولعل (151) للطابع السياسي واملدين للبناء السياسي اجلديد مجيعهم، وهذا األمر فيه ما فيه من الوضوة  
 من فوائد هذا التقسيم للقبائل هو:

( توضح أن الرسول 33-26(، وكذلك البنود من ) 11  -  1ان القراءة املتمعنة يف البنود من ) .1
قد نظم الدولة واجملتمع تنظيما عاما، فقد رسم احلدود العامة للسكان املهاجرين واالنصار   الكرمي حممد  

العالقة ب ينهم كيف تكون، واليهود وأقرهم على احلدود اليت كانوا يسكنوهنا، وكذلك وضح هلم طبيعة 
 . (152)وبذلك قد حقق لكل طرف احرتامه وشخصيته

أهنا أعطت اجلميع مكانتهم يف الدولة اجلديدة ؛ إذ مل يقتصر ذلك على القبائل العربية الكبرية،   .2
بل إهنا أعطت االنسان قيمته حىت لو كان من املوايل، فاراتحت النفوس إىل قوانني الدولة العادلة ونشطت 

 ة جديدة مل تكن معهودة يف النفوس هي طاقة )املواطنة( الصاحلة. طاقات إجيابي
 أهنا حددت املسؤوليات املكانية لكل قبيلة ، فكل قبيلة مسؤولة عن األرض اليت تسكنها .  .3
 جعلت اجلميع حمط نظر من املسؤولية امللقاة عليهم.  .4

الوثيقة مع كل عشرية يهودية يف   اليهود فقد تعاملت  املدينة بصفتها مجاعة قائمة بذاهتا، وأما 
املؤمنني، جاء يف )البند   مع  الوقت نفسه تكون جمتمعاً  (: )وإن يهود بين عوف أمة مع 25لكنها يف 

لبطون االوس  قبيلة( ، وعدهتم بصفتهم حلفاء  قبيلة  اليهود  قبائل  املؤمنني وهكذا ذكرت الصحيفة كل 
اط آخر وتنويه على مستوى التحالف بني اليهود وقبائل األوس واخلزرج وليس بصفاهتم املستقلة، وهذا ارتب

ويهود بني  يهود بين عوف  فتحدثت عن  اجملتمعي،  البناء  وتوثيق  العهود  وتوثيق  الرتابط  لتوثيق  واخلزرج 
 احلارث ويهود بين النجار، وغريهم.

 هم جرمية أو عدواان وقد أقرت الوثيقة مبدأ املسؤولية الفردية ابلنسبة لليهود، فإذا ما ارتكب أحد 

 

( ينظر: حممد وأول دســـتور للدولة اإلســـالمية ، د.حممد عمارة ، )حبث منشـــور ضـــمن كتاب: حممد نظرة عصـــرية جديدة(، بريوت ،  151)
 .100م ، ص 1985

ليت تضــمنتها لبناء الدولة اإلســالمية، د.حامت كرمي جياد اليعقوَب، املنتدى الوطين ألحباث  ( ينظر: وثيقة املدينة وأهم األســس اإلدارية ا152)
 .148-147، ص  2012، العراق ،  11، إصدار  1الفكر والثقافة ، جملد 
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. ويف ذلك اطمئنان للناس مجيعاً ؛ أنه ال   (153) على أحد، فأن مسؤولية ذلك اجلرم تقع على عاتقه وحده
 تزر وازرة وزر أخرى ، وأن الفرد الصاحل ال يصيبه من تبعاد األفراد غري الصاحلني شيئاً ِما يؤذيه.

اليه امللقاة على عاتق  الواجبات  بعض  الوثيقة  اليهود وحددت  معاونة  فنصت على وجوب  ود 
للمسلمني ضد من حيارهبم، وأن على املسلمني نفقتهم وعلى اليهود نفقتهم، وأن بينهم النصر على من 
حارب اهل هذه الصحيفة، وان اليهود ينفقون مع املؤمنني ماداموا حماربني، فجعلهم يرتبطون مبصري واحد 

ود بعدم منح اجلوار ملشركي قريش وال حىت نصرها، كما ان من هو الدفاع عن الوطن، وألزمت الوثيقة اليه
ابعتبار أهنم ميثلون مع املؤمنني شعباً واحد   (154)   واجبهم مناصرة املسلمني يف حرب من غزا يثرب )املدينة(

وجمتمعاً واحداً جيمعه مصري واحد. لقد حّول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكرة إنفاق اليهود على 
من فكرة خيانة إىل فكرة مواطنة صاحلة، فقد كان اليهود يشرفون على احلرب الداخلية الطاحنة احلروب  

بني األوس واخلزرج وينشطوهنا إعالماً ومتويالً من خالل بث الدسائس واألحقاد بينهم، وكان موقفهم يف 
 ا، فحّول رسول هللا ذلك موقف اخلائن ألرضه وجملتمعه؛ فهم ال يشعرون ابملواطنة الصاحلة وال ميارسوهن

موقفهم هذا إىل موقف تستدعيه الوطنية واملروءة من خالل ما كلفهم به من بعض االنفاق على حروب 
الدفاع عن املدينة فكان حتوياًل إجيابياً يف الفكرة والتطبيق؛ فيكون بذلك قد حمى سيئة واستبدهلا حبسنة ، 

 قد أقروه على ذلك ظاهراي. فمحى اخليانة واستبدهلا ابملواطنة الصادقة ، و 

حول مساندهتم املسلمني يف الدفاع عن املدينة  تتمحور اليهود  ُكّلف هباإن بعض الواجبات اليت  
وتقدمي العون هلم يف حاالت احلرب وخاصة من اجلانب املايل، ِما يدل على ان اجلانب احلرَب كان يشكل 

عدم اطمئنان رسول هللا واملسلمني إىل اليهود،   هنا تعكس أعن    هاجسا للمسلمني يف هذه املرحلة، فضالً 
. ودوَّن يف الصحيفة بنوداً واضحة ال لبس فيها، من زاغ (155) لذا فقد ألزمهم يف هذا اجلانب بصورة دقيقة

 

ــام )ت  153) ــة املختار ، ط218( ينظر: الســــرية النبوية ، ابن هشــ ــســ ــوان ، مؤســ ــوان جامع رضــ م، 2005، القاهرة،     1ه(، حتقيق: رضــ
 .455-454، ص 2ج

 .148( ينظر: وثيقة املدينة وأهم األسس اإلدارية اليت تضمنتها لبناء الدولة اإلسالمية، ص 154)
 .185( ينظر: الوسيط يف السرية النبوية واخلالفة الراشدة ،  ص155)
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عنها هلك وهلك لوحده. ويف الوقت ذاته عّدهتم الصحيفة مواطنني صاحلني مع املؤمنني حتكم عليهم  
 إخالصهم للدولة كمقياس ملواطنتهم وصدقهم.أعماهلم ومدى  

من خالل وثيقة املدينة عائقاً أمام النظام القبلي   وفيما يتعلق ابلقبائل، فلم يقف الرسول الكرمي  
أو إلغائه، بل اعرتف به كأساس تقوم عليه التزامات األفراد االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وحاول يف 

 .   (156) به ليتفق مع فكرة األمة الواحدةالوقت نفسه تعديله وهتذي

إن مفهوم األمة الذي أفرزته الوثيقة، يتناقض مع مفهوم االنقسام القبلي، وخيتلف عن القبلية 
أبعتبارها قائمة على رابطة الدم والقرابة بني افرادها، يف حني تتجاوز األمة حدود الرابطة القبلية لتضم يف 

يف الوثيقة عمل على حتويل مفهوم الوالء للقبيلة إىل الوالء   سول هللا  داخلها اكثر من قبيلة، بيد أن ر 
لألمة مع اإلبقاء على مكانة القبيلة حاكمة على أرضها ضامنة لسالمة حدودها الداخلية ، فهي حالة 

تقى قريبة ِما يطلق عليه اليوم ابلنظام الفيدرايل ، فكانت هذه الفكرة مقنعة مرضية للقبائل والعشائر ، فار 
ابلوالء من مستوى العشرية إىل مستوى األمة، وحفظ لكيان العشرية هيبتها، وهذه االمة تستند يف رابطتها  

 .  (157) على االسس الدينية خبالف اجملتمع القبلي القائم على رابطة القرابة احلقيقية أو املزعومة 

وِما يتالءم مع قوانني القبيلة وأعرافها أن الوثيقة نصت على أن: )ال حيالف مؤمن موىل مؤمن من 
دونه( وبذلك أقـّر إببقاء الوالء، ومنع حمالفة املوىل دون موافقة سيده. ويرى بعض الباحثني أّن إبقاء الرسول 

 حياهتم، ويرون من الطبيعي أن على التكتل العشائري يعود إىل تغلغله يف النفوس ومكانته يف  حممد  
الدين   الناس مبادئ  االايم بعد تشرب  يوم من  يزول يف  العشائري  التنظيم  ي اجلديد، ألن اإلسالم هذا 

العقيدة،   اإلسالم العشائر فتكون حتت راية  او  القبائل  الفردية، وعندما جيمع هذه  يقوم على املسؤولية 

 

 .54م ، ص 1984( ينظر: األمة واجلماعة والسلطة ، رضوان السيد ، دار إقرأ ، بريوت ، 156)
ه( ، حتقيق: حممد حامد الفقي ، املكتبة التجارية الكبى، القاهرة ،  224ر: كتاب األموال ، أبو عبيد القاســم ابن ســالم )ت ( ينظ157)

 .205-204ه، ص 1353
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. إال أّن املهم هنا أنه صلى هللا (158) ية وهو خاضع هلاسالماإلفالتكتل العشائري يقع ضمن رابطة األمة  
 عليه وسلم أفاد من الواقع املوجود ومارس العملية التحويلية للوالء العشائري ورقّاه إىل والء لألمة. 

من خالل وثيقة املدينة على تنظيم العالقات االجتماعية داخل   وقد حرص الرسول حممد  
حرتام حق اجلوار واعتب اجلار كالنفس: )وان اجلار كالنفس غري مضار وال املدينة وخارجها من خالل ا

 امث(. فبىن بذلك نسيجاً جمتمعياً متماسكاً كان هو الضامن لوحدة األمة وقوهتا. 

األمة على قضية فكرية أخرى هي )وحدة األرض(؛ فأهل املدينة جتمعهم   مث مجع رسول هللا  
األ اليت وافقت عليها  الوثيقة  املختلفة وتنّوت جمتمعة ومتمركزة حول فكرة أصيلة جتمعهم. أرض  طراف 

وبذلك مجع جمتمع املدينة على مصري واحد ومستقبل واحد فكان ذلك عنصراً أصيالً من عناصر التماسك 
عليه هو االعتزاز ابألرض اليت تقوم   والوحدة. فهذا الركن املهم لتكوين الدولة الذي اكد الرسول حممد 

( 39على أمنها وحرمتها، وقد دلَّ على ذلك )البند    لك الدولة، فأكدت الصحيفة على حرصه  عليها ت
 بقوله: )وإن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة(. 

الدفاع عن أرض املدينة مسؤولية مشرتكة، فوحدهم أيضاً يف املسؤولية   كما جعل الرسول حممد  
عن أرضهم فأوجب على كل من سكن املدينة الدفاع عنها اذا ما اعُتدي عليها من اخلارج، وورد ذلك يف 

، وجاء يف احداها )وان بينهم النصر على من داهم يثرب( ، ويف   ( 44،45،   16،24،37،38بنود )
انس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم(. فجعلهم مجيعاً على ثغرة من ثغور الوطن الواحد اآلخر )على كل أ

 فصارت التقسيمات العشائرية واجملاميع اجملتمعية مسؤولة عن أراضيها كل من جانبه وقيبيله. 

ومن اجلوانب األدارية املهمة اليت تضمنتها وثيقة املدينة هو الرتكيز على اإلدارة العسكرية؛ فذكر 
ضييت االمن والسلم داخل املدينة إذ جاء من ضمن البنود: )سلم املؤمنني واحدة ال يسامل مؤمن دون ق

مؤمن قتال يف سبيل هللا إال على سواء وعدل بينهم( فجعلهم كاجلسد الواحد، و)ان املؤمنني ييبء بعضهم 

 

ــاحل أمحد العلي، مطبعة اجملمع العلمي العراقي ، بغداد ،  158) ( ينظر: الدولة يف عهد الرســــــول: تنظيمات الرســــــول اإلدارية يف املدينة ، صــــ
 .117م ، ص 1988
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احلرب والسلم على كل من   على بعض مبا انل دماؤهم يف سبيل هللا( ، ووفقا لذلك فاملسؤولية مشرتكة يف 
سكن املدينة أو ارتبط بعهود ومواثيق صحيفة املدينة أو دستورها. كمامل تقتصر احكام احلرب والسلم على 
املسلمني ومن تبعهم من العرب، بل مشلت اليهود، فورد يف الوثيقة: )من تبعنا من اليهود فإن له النصر 

ان بينهم النصر على من حارب من اهل هذه الصحيفة، وان واألسوة غري مظلومني وال متناصر عليهم( ، )
 بينهم النصح والنصيحة والب دون االمث(. 

األمن  فكرة  إىل  القبلي  أو  الفردي  األمن  فكرة  ، وحول  مفهومها مجاعي  قضية  األمن  فجعل 
ي. وهذا حبد اجلماعي أو الكلي ألهل املدينة مجيعاً ، فارتقى بذلك من فكر األمن القبلي إىل األمن األِم

ذاته يؤسس لقضية أن األمن الفردي ال يتأتى إال بسالمة األمة وأمنها؛ وأّن جمرد التفكري بتحقيق األمن 
للذات يقتضي فوراً التفكري بتحقيق األمن لألمة كلها. وهكذا أكدت الصحيفة يف أكثر من موضع على 

 عليه يف دستور املدينة.   أّن اليهود مواطنون صاحلون ، هذا هو األصل الذي مت التعاهد 

فاألمن وفقا ملا تقدم مركزي عام يسهم اجلميع يف حتقيقه ملصلحتهم وليس تنفيذا ألوامر خارجية، 
، وإمنا ان يعرتي (159) يف املدينة شرطة ملطاردة املفسدين وال سجوان حلجزهم  فلم يضع الرسول حممد  

 او عدوان حيدث بني املؤمنني وان كان القائم بذلك اجلميع شعورا ابملسؤولية جتاه اي اعتداء او ظلم او امث
احدهم ، وهكذا نشأ مفهوم املواطنة لدى جمتمع املدينة ودولتها حبسب الدستور ، فكان املواطنون فيها 
من املؤمنني أو اليهود مجيعهم مواطنون صاحلون، وهذا جيعلنا نعتقد أبن الوثيقة تشبه يف مضموهنا الدساتري 

ال تستثن احدا من تطبيق القوانني، وان ال سلطة تعلو فوق سلطة القانون، وهذا ما جنده اليوم احلديثة اليت  
مدوانً يف الدساتري احلديثة. بل إن التطبيق النبوي هلذا الدستور محل مصداقية أمثلية ال ميكن ملن جاء بعده 

 من دساتري األرض كلها أن يصل إىل مصداقيته قطعاً. 

 

ــاحل أمحد العلي، مطبعة اجملمع العلمي العراقي ، بغداد ،  159) ( ينظر: الدولة يف عهد الرســــــول: تنظيمات الرســــــول اإلدارية يف املدينة ، صــــ
 .110م ، ص 1988
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 قيادة الدولة: 
لركن املهم الذي تبلور من خالل وثيقة املدينة فهو وجود النظام الذي حيتم اجياد القيادة على أما ا

الكرمي حممد   الرسول  القيادة بشخص  ، ومتثلت هذه  التشريعية    رأسه  الثالث  السلطات  توىل  الذي 
الكرمي من آايت والقضائية والتنفيذية مبوجب ما جاء يف بنود الوثيقة وكذلك بناء على ماورد يف القرآن  

هبذا اخلصوص. مث إنه من خالل ذلك سوف يؤسس جليل من الصحابة يتوىل فيما بعد تلك السلطات 
 ية وامتدادها على األرض.اإلسالميف غياب الرسول أو بعد وفاته ، وبعد اتساع رقعة الدولة  

وجاء يف الوثيقة: )وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إىل هللا عز وجل وإىل حممد(، 
وجاء فيها: )وانه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار خياف فساده فأن مرده إىل هللا 

والتنفيذية يف وإىل حممد رسول هللا(، وهبذين البندين من الوثيقة حصرت السلطات القضائية والتشريعية  
، فالرسول مبثابة النواة اليت تلتف حوهلا الدوائر اجملتمعية يف املدينة، وساعد شخص الرسول الكرمي حممد  

ذلك يف وحدة اجملتمع وحتويله من جمرد جمتمع انساين اىل جمتمع سياسي، وقد توىل ذلك يف وحدة اجلهة 
 . (160) دث يف اجملتمعاليت تصدر احلكم يف حل املنازعات واخلصومات اليت حت

ل جمتمع املدينة من جمتمع قبلي اىل جمتمع مواطنة شاملة حوَّ   وميكن القول ان الرسول حممد  
وجمتمع مدين منظم ، تتفاعل فيه مجيع اجلوانب االنسانية والسياسية واالجتماعية وغريها خلدمة االنسان 

للسلطات الثالث   يادة الرسول حممد  ولتحقيق هدف اكب هو وحدة اجملتمع االنساين امجع. وتعد ق
تطوراً ملحوظاً يف حياة جمتمع املدينة، إذ أوجد سلطة قضائية مهمتها حسم املنازعات بني األفراد واجلماعات 
ومتنع الناس من اسرتداد حقوقهم عن طريق الثأر والثأر املقابل، بل وفق مبادئ العدل؛ إذ نصت الصحيفة 

قتال ]أي قتله بدون حق[ عن بينة، فأنه قود به اىل ان يرضى ويل املقتول، على: )وأنه من اعتبط مؤمنا  
وانه املؤمنني عليه كافة، وال حيل هلم إال قيام عليه، وإن ال حيل ملؤمن اخر مبا يف هذه الصحيفة وامن ابهلل 

 

ــتري ،  160) ــالة ماجســـ ــاوي ، رســـ ــد العيســـ ــم حممد راشـــ ــتفادة منها ، جاســـ ــرعية املســـ مكتبة الصـــــحابة،  ( ينظر: الوثيقة النبوية واألحكام الشـــ
 .135م ، ص  2006االمارات ، 
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وم القيامة، وال واليوم االخر، ان ينصر حمداث وال يؤويه، وان من نصره واواه، فان عليه لعنة هللا وغضبه ي
 يؤخذ منه صرف وال عدل(. 

وقد ضمن كل من سكن املدينة أو جاورهم حقوقه وما عليه من واجبات يف الدولة اجلديدة فقد 
( تتحدث عن هذا االمر منها: )وإن يهود بين عوف أمة مع 35-25ورد يف الصحيفة أحد عشر بندا )

وانفسهم غال من ظلم وأمث، فإنه ال يوتغ )أي ال يهلك(   املؤمنني، لليهود دينهم وللمسلمني دينهم، مواليهم
إال نفسه وأهل بيته(، )وان ليهود بين اوس مثل ما ليهود بين عوف( ، )وان موايل ثعلبة كأنفسهم( ، 

، فقد ذكر فيها: )وأنه وقيدت الوثيقة مجيع هؤالء وغريهم بعدم اخلروج عن حتالفهم إال أبذن النيب حممد  
(. فصارت املدينة حمصنة بشكل كامل داخلياً ، ومتماسكة بشكل حد إال أبذن حممد  ال خيرج منها ا

كامل جتاه أي حتدايت خارجية ؛ وكان ذلك حبد ذلك إرهاابً للعدو يف مكة ملا مسعوه من أخبار تنظيم  
 الدولة ودستورها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

 الثالثالفصل  

 رؤية هنضوية 

 األزمات حول إقامة مشروع مواطنة يف إدارة  

 -العتدال أمنوذجاً ل حاضنة  مدينة  -

 

تعد املواطنة العامل األكب يف حتقيق البناء احلضاري ألي أمة من األمم أو بلد من البلدان وقضية  
هذا فضاًل عن ضمان حقوقهم وجلبها  من أهم قضااي األفراد واجملتمعات جتاه بالدهم وأوطاهنم وأِمهم

لذا فقد ارأتينا أن نقدم املواطنة يف هذا الفصل كمشروع حضاريٍّ لألمم وحتقيق مصاحلهم العامة واخلاصة،  
والشعوب اليت أصابتها نكبات االحتالل والظلم والدمار واالستبداد والتغريب. وال خيفى ما أصاب شعوبنا 

يج  ية مؤخراً يف العراق وسوراي واليمن وليبيا من تدمري للمجتمعات وتفكيك أواصر النساإلسالمالعربية و 
 اجملتمعي كان ذلك كله بسبب ضعف مؤشر واحد عند تلك الشعوب أال وهو )طاقة املواطنة(.

ونقدم يف هذا الفصل مشروعاً حضارايً علمياً يعتمد ابلدرجة األساس على )تفعيل طاقة املواطنة 
معات العربية وإطالقها مبا يضمن إجيابية مفعولية تلك الطاقة( للوقوف على حلول انجحة إلعادة بناء اجملت 

وفق أصول علمية. من هنا فإن هذا الفصل مقدم إىل من يعرف قيمة ذلك العامل املؤثر يف اجملتمعات 
العلماء األكادمييني واملهندسني واألطباء واحملامني  والثقافة من  العلم  )املواطنة( مقدم إىل أهل  االنسانية 

واملوظفني مجيعاً. هؤالء هم قادة اجملتمع، هؤالء هم   والقضاة واملدراء ورؤساء الدوائر واملعلمني واملدرسني
من ميلك زمام املبادرة ، هؤالء هم من يقود الشعب إىل اخلري والنجاة ويقدم مالمح احلضارة ويقود النهضة. 
لذا فإننا قد وضعنا مجلة من التصورات واملشاريع جملموعة من تلك الشرائح القيادية يف اجملتمع كنماذج 

 ائر الشرائح اجملتمعية القيادية فيه.  ميكن على س 
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 املبحث األول 

 نظومة املشاريعالرؤية الالزمة مل

 الرؤية الالزمة لتقدمي أي مشروع: 
وترميم أفكاره، ورؤيته لوطنه ومواطنيه،    ، لعل أكثر ما حنتاجه اليوم هو إعادة بناء املواطن نفسه

وهتيأته للعودة والتكيف مع احلياة السوية. ورأب الشرخ الذي حدث يف ذاكرهتم كأفراد وأسر وجمتمع؛ 
قادرة على قلب املفاهيم اليت افرغت قسراً يف عقول الناس عن أمور احلياة،   ( حتويلية) اعتماداً على عملية  

 ا قضية الدين والتدين وتصحيح تلك األفهام اخلاطئة وأتويالت خادعة هلم. وأوىل تلك املفاهيم وأوَّهل

من املهم هلذا املشروع أن يعاا ويبادر وحياول القضاء على حالة االغرتاب اليت عاشها املواطن يف 
ومن مث القضاء على الصراعات الناشئة عن اختالف االفكار واملعتقدات ؛ فصراع ،  تلك الفرتة املظلمة

تقدات واألفكار تبقى حموراً للتفرق والتشرذم والتفكيك؛ هذه الصراعات اليت نشبت يف عقول املواطنني املع
بال مبر؛ فقد عاش العراقيون واملوصليون عقوداً طويلة مسلمني ومسيحيني وشبك وعرابً وأكراداً وتركماانً 

نتماء. ولعل فيما ذكرانه عن جمتمع عاشوا مجيعاً مواطنني صاحلني وأخوة متحابني ، جتمعهم املواطنة واال
املدينة ، والدولة اليت أسسها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة تكون لنا مناراً يف إعادة 

 صياغة جمتمعنا ونسيجه املنوّع. 

ولعل من مقتضيات بناء املواطنة لدى الفرد اليوم هو حماولة كسب املواطن كي ال يتآمر هو نفسه 
على قضيته ، وهذا حبد ذاته حتٍد كبري أيضاً.. حنن اليوم حباجة إىل إعادة الذاكرة الدينية القدمية ، أو بناء 
ذاكرة جديدة ؛ والقضاء على تلك الذاكرة املرتبكة املليئة ابملمارسات اخلاطئة اآلمثة، واستبعاد تراكماهتا ، 

 وزرع أمور متسك بتالبيب الذاكرة اجلديدة. 

 عقول  أفرغتم الفرد واجملتمع يف حالة فراغ فكري بسبب ما تعرض له من صدمات أصبح اليو 
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 إنسان الناس من الذاكرة القدمية أفكاراً وعواطف وقناعات ؛ فإنسان اليوم أصبح إنساانً آخر خمتلف عن  
 املاضي ؛ وميكن القول أبن أفكاران ومشاعران وأخالقنا تستقى من مصدرين مها: 

األصيل؛ وما يتعلق بذلك من تراث املدينة وآاثرها وما يربط الفرد هبا من قيم وانتماء   ذكرايت املاضي  .  1
 وهوية وحضارة. 

 إدراك احلاضر وما يتعلق به من عالقات جمتمعية وقدرات وروابط جمتمعية وغريها.  .2

اآل بتدمري  املتحضرة جملتمعنا سائرة ومستمرة  اجملتمعات  أرادها عدو  اليت  اخلطة  فإن  اثر وهكذا 
واملساجد القدمية ؛ وتدمري كل ما يربط املواطن ابملاضي والرتاث ألن ذلك جزًء من هويته وانتمائه ، وتشويه 
صورة الدين والرتاث الديين أبسره يف نظر املواطن، مث أتيت املرحلة القادمة مبلئ الفراغ الفكري مبا يريده 

حتماً غايتها متزيق اجملتمع وإبعاده عن روابط العدو من أفكار ووالءات وقناعات يف عقول الناس. هي  
 الدين القومي وتبديد احلصانة الفكرية واالنتماء واملواطنة. 

 ينبغي أن تعمل على مستويني مها:  حاضنة االعتدال(مدينة  )من هنا فإن مشروع  

تماء والوالء للوطن إعادة االرتباط ابملاضي ، وتنشيط كافة املمارسات اليت تعيد الذاكرة مبا يدعّيم االن -  1
 واألصالة. 

معاجلة مشكالت احلاضر ِما علق يف عقول الناس من إرابكات فكرية عارمة جعلت العقول يف أتزم  -2
 . وغريها  واستعداد لتجاوز الدين والقبول أبفكار اإلحلاد واالحنالل 

إىل ترابط    إذن كيف التخلص من حالة الغثاء اجملتمعي اليت ميكن أن حتيط ابجملتمعات وحتويله
وآتزر جمتمعي؟.. مبعىن كيف ميكن أن يُغرّي قناعات األفراد واجلماعات حبيث تشعر ابملسؤولية اجملتمعية 

 وتتنازل قليالً عن قناعاهتا ابملصاحل الشخصية؟.
ولعل فقدان الشعور ابملواطنة وضعف االنتماء اىل الوطن، أو ضعف االنتماء اىل اهلوية الوطنية 

األسباب احلقيقية اليت أدت إىل حالة )الغثاء اجملتمعي(.. أسباهبا فأّدت إىل هذا الضياع،  هو العلة اليت  
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بكل  هّشاً  جمتمعاً  ذلك  ولَّد  وقد  والسياسات.  واحلكومات  واالحتالل  احلصار  منها  ومرتاكمة  قدمية 
ني اجملتمعات.. لذلك املقاييس.. هذه اهلشاشة أّدت إىل متّزق اجملتمع وانفالت قيمه اجملتمعية فصار غثاًء ب

االنتماء( فنعلم مدى   – اهلوية    – فعند التفكري أبي مشروع ينبغي أن نعلم مدى أتثريه على مثلث )املواطنة  
 أتثري هذا املشروع على الناس ليكونوا: 

 مواطنني صاحلني.  -1
 اصحاب هوية انسانية قادرة على الصمود امام حتدايت العصر.   -2
متقاربني من بعضهم البعض،ويكون انتماؤهم بعيداً عن الوالءات   متوازية،أصحاب انتماءات   -3

 اخلارجية.   

 حول طبيعة املشاريع الناجحة:
: تقدمي مشاريع صادقة واقعية قادرة على االستمرار مدعومة مؤسسياً .. متتلك عناصر احليوية واحلياة؛   أوالً   

 مع الذي تطلق فيه . مقبولة يف اجملت  فتكونأي إهنا مقبولة جمتمعياً؛  
: تقدمي املشاريع إىل املؤسسات احلكومية ضمن مشروع تطوير املدينة ألهنا الوحيدة القادرة على إجناة   اثنياً 

 املشروع ، أو إىل مؤسسات اجملتمع املدين ألهنا متتلك األفراد القادرين على اإلجناز. 
رات متعددة وحتقق إمكانية املناورة.. فمثاًل إن : تقدمي عدد كبري من املشاريع حبيث يكون فيها خيااثلثاً 

أردان تنفيذ مشروعني مع األوقاف فينبغي تقدمي عشرة مشاريع إىل هذه الدائرة الحتمال رفض 
 أغلبها لعدم توافقها مع اخلطة املوضوعة هلا.. ومن مّث تبيّن املشاريع اليت تتبّناها الدوائر احلكومّية. 

 املية؛ تكون يف كافة االجتاهات يدعم بعضها بعضاً. : التفكري مبشاريع تكرابعاً 
: التفكري قدر اإلمكان بتقدمي مشاريع يكون فيها اجملتمع هو اجلانب التنفيذي وهو املستفيد يف خامساً 

 الوقت نفسه. 
 : أن تركز املشاريع بنسبة كبرية على تنمية الشباب واستقطاهبم.سادساً 
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 النهضوي: املواطنة مظلـّـة املشروع  
كل مشروع يراد له النجاة البّد أن يرتكز إىل املواطنة ابعتبارها طاقة التفاعل بني أبناء الوطن مع 

 هذا املشروع وتفعيله. 

 مكوانت املشروع النهضوي: 
ميكن تعريف املشروع احلضاري أبنه منظومة من املشاريع املرتابطة املتناسقة املنسجمة مع واقع 

املشروع وتنفيذه، ومن الضروري أن تكون هذه املشاريع متكاملة تغطي شؤون احلياة اجملتمع الذي ينتظر  
 كلها أو أغلبها، وميكن ذكر بعض تلك املشاريع مبا أييت: 

 مشروع اهلوية الوطنية: 

لعل أهم املشاريع اليت تفرض نفسها هو مشروع اهلوية الوطنية؛ وقضية املواطنة وما أصاب هذه 
، اإىل حافات خطر التفكك واحنالل أواصره  ا وأهلهات العربية  قاسية أودت ابجملتمع املفردة من إشكاالت  

على وجه اخلصوص ملا القوه من قسوة وجرأة على االنسان   اوتبدد الوطنية واملواطنة أحياانً يف نفوس شباهب
 وقيمه وحرايته.  

 االشراف على املشروع: 
إذ البد أن تكون مؤسسات الدولة الرتبوية والتعليمية ومؤسسات اجملتمع املدين؛ بل يقع الدور على كافة   

مؤسسات الدولة ومدرائها يف تبين مشروع حضاري متفق عليه تكون )املواطنة( احملور الذي تدور حوله 
واملدرسني املعلمني  على  واجباً  فقد كان  هنا  ومن  والنهضة.  االصالة  أساتذة   أفكار  وعلى  والرتبويني 

البحثية  املراكز  يف  والعاملني  احلكومية  الدوائر  يف كافة  األقسام  ورؤساء  والعمداء  واملدراء  اجلامعات 
واحملامني  واملهندسني  واألطباء  واملذيعني  واالذاعات  الفضائيات  ومسؤويل  البامج  ومقدمي  واالعالميني 

غب ابلعيش اآلمن . أما املؤسسات اجملتمعية والنقابية فيقع والقضاة وكل مواطن يهمه أمر بلده ودينه وير 
رابطة  منها  والناس  والبلد  ابجملتمع  تنهض  أن  ميكن  اليت  النهضة  مشاريع  تبين  يف  األكب  العبء  عليها 
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التدريسيني اجلامعيني ورابطة الطلبة والشباب ومؤسسة الرايضة والشباب ونقابة األكادمييني اجلامعيني ونقابة 
 مني ونقابة احملامني ونقابة الصحفيني ، واملهندسني ، واالقتصاديني.. وغريهم. املعل
 

 :املشروع النهضوي مهاميكن الوقوف على حمورين ملرتكزات  

 : (داخلياملرتكز األول للمشروع النهضوي )أوالً:  

 ويتضمن مبادئ ومرتكزات منها:  

هنا فإن من أهم عالمات املواطنة هي التخلق من    جمتمع األخالق الوحيد القادر على بناء حضارة: 
ية، فهي حياة مستمرة ما شاء هللا أن اإلسالمابألخالق احلميدة والعمل به وهو من أهم مرتكزات اهلوية  

تستمر، ولنا أن نتخيل جمتمعاً ميتلك األخالق احلميدة؟! ، إنه حتماً جمتمع أمثلي واقعي يرقى إىل أعلى 
خالق والتفوق على سائر اجملتمعات ، ولعل جيل الصحابة كان أقرب األجيال درجات السمو واحلكمة واأل 

، إىل ذلك ومن هنا فقد حاز اخلريية ، فـ "عيْن عيبييديةي، عيْن عيْبدي هللاي، عيني النَّيبيّي  : )خيرْيُ النَّاسي قـيْريني ، قيالي
ُْم( فيالي  ُْم، مُثَّ الَّذييني يـيُلوهني : )مُثَّ يـيتيخيلَُّف ميْن بـيْعديهيْم خيْلٌف، مُثَّ الَّذييني يـيُلوهني  أيْدريي يفي الثَّاليثيةي أيْو يفي الرَّابيعيةي قيالي

أّما السنة النبوية فقد كان دأهبا تنشيط األخالق احلميدة   .(161)تيْسبيُق شيهياديُة أيحيديهيْم ميييينيُه، ويمييييُنُه شيهياديتيُه("
ومتابعة تنفيذها وترسيخها لدى الناس يف تفاصيل حياهتم كلها ، حىت صارت هوية جامعة للمجتمع كله، 

يف الوقت ذاته مرجعاً للصحابة يف كل قضية   ليتمم مكارم األخالق، وكان    فقد جاء رسول هللا  
متابعة فعلية جملتمع الصحابة وإبشراف مباشر    ك فقد حتققت متابعة رسول هللا  مهما صغرت ؛ وبذل

منه صلى هللا عليه وسلم . ولعل األخالقيات اجملتمعية قد حازت مكاانً عالياً عندهم فنهضوا ابجملتمع أمّيا 
 هنوض، وارتقوا به أمّيا رقي. 

 

ُهْم :ابي 161) تـيعياىلي عينـْ ّي عيْن عيْبدي هللاي ،كتاب فيضيائيلي الصَّحيابيةي ريضييي هللاُ  ُب فيْضلي الصَّحيابيةي مُثَّ الَّذييني ( رواه مسلم.حديث عيبييديةي السَّْلميايني
ُْم مُثَّ الَّذييني  ُْم :ة)يـيُلوهني  (.1963 /4(، )2533يـيُلوهني

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwjujvj5sLDHAhWEhiwKHV_yBHU&url=http%3A%2F%2Fwww.sunnah.org.sa%2Fsunnah-sciences%2Fcounsel-hadith%2F87-2010-07-21-12-38-57%2F657-2010-08-06-03-45-18&ei=AffRVa6KDISNsgHf5JOoBw&usg=AFQjCNHlIewnaI6K8YJ4yk1RSLsEjQeJiw&sig2=rP3nyhKbh4zDxlyTc8t8eA&cad=rja
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ية فتكون مشروعاً للهوية الوطنية؟  نريد بذلك جعلها اإلسالمولكن كيف ميكن أن تتحول اهلوية  
مدينة برغم ما أصاهبم كل  مشروعاً ميكن إنزاله على أرض الواقع وتطبيق مفرداته؛ حبيث يتقبله الناس يف  

 من املشكالت النفسية وحماوالت تشويه الدين والقرآن الكرمي.

ولعل االجابة على هذا التساؤل تكمن يف حماولة استلهام القيم األخالقية اليت دعا إليها القرآن 
الفرقة  العنف والكراهية وما جتره من  التسامح والعفو ونبذ  اجملتمعية كتعزيز روة  الكرمي وأمهها األخالق 

ُواۚ  إينَّ اّلِلَّي ويأيطييُعوا اّلِلَّي ويريُسوليُه ويالي  والتنازع والفشل ؛ قال تعاىل:   تـينيازيُعوا فـيتـيْفشيُلوا ويتيْذهيبي ريحُيُكْمۖ  وياْصبي
الصَّابيرييني   اجملتمعي 46]األنفال:    ميعي  التعايش والسلم  الكرمي يف  القرآن  أكد عليها  اليت  [ ؛ والدعوة 

ُهْم واحرتام اآلخرين مع اختالف أجناسهم وأدايهنم ؛ وهي دعوة قرآنية مؤكدة؛ قال تعاىل:   فياْصفيْح عينـْ
ٌم فيسيْوفي يـيْعليُموني  [ فالصفح والعفو من األخالق الظاهرة اليت دعا إليها القرآن 89]الزخرف:  ويُقْل سيالي

 الكرمي، ورسخها يف أذهان املسلمني املتدبرين آلايته. 

قضية  وقد دعا ديننا إىل الرتاحم والتسامح واستيعاب الطرف اآلخر والعفو عند املقدرة لضمان  
أو غري  التالحم اجملتمعي وإشاعة ثقافة اجملتمع الواحد املتماسك واإلحسان إىل الغري مهما كان مسلماً 

اري مسلم ، وهنى عن اإلفساد يف األرض أايً كان ظاهراً أو غري ظاهر، قال تعاىل:   ُ الدَّ كي اّلِلَّ ويابـْتيغي فييميا آاتي
ريةيۖ  ويالي تـيْنسي   ۖ  إينَّ اّلِلَّي اآْلخي ۖ  ويالي تـيْبغي اْلفيسيادي يفي اأْليْرضي ُ إيليْيكي ْن كيميا أيْحسيني اّلِلَّ نـْيياۖ  ويأيْحسي يبيكي ميني الدُّ  الي نيصي
دييني   [. 77]القصص:  حيُيبُّ اْلُمْفسي

بن مسعود رضي هللا عنه : كيأييّني أيْنظُُر إيىلي   عيْبُد اّلِلَّي فمن ذلك ما ورد يف صحيح البخاري: قيالي  
ُ عيليْيهي ويسيلَّمي حييْكيي "نيبييًّا ميني اأْلينْبييياءي ضيريبيُه قـيْوُمُه فيأيْدميْوُه ويُهوي مييْ  ّي صيلَّى اّلِلَّ ْجهيهي ، وييـيُقوُل سيُح الدَّمي عيْن وي النَّيبي

ُْم الي يـيْعليُموني" . وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يؤذى من قومه كما (162) : اللَُّهمَّ اْغفيْر ليقيْوميي فيإيهنَّ
أوذي األنبياء من قبله ومع ذلك فقد كانوا يعفون عن أقوامهم ويصفحون عنهم وجيعلون هلم العذر بقول 

 

 (. 3290( حديث مرفوع:ة)162)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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اغفر لقومي )اللهم  التسامح والصب على أذى   أحدهم:  الصورة تعكس غاية  يعلمون(. وهذه  فإهنم ال 
يستقون أخالقهم من مصدر مساوي  الراسخة لدى األنبياء أهنم مجيعاً  اآلخرين. كما أهنا تعكس اهلوية 

 واحد.

ا  ومن هنا ميكن الوقوف على مجلة ِما حتققه لنا القيم االنسانية من املالمح الرئيسة اليت أرادها دينن
 مات القيمية اآلتية: و احلنيف فنقف على املنظ

 منظومة القيم األخالقية واهلوية الوطنية اجملتمعية: أوالً:  

ۖ  فياْعُف قال تعاىل:   ْوليكي نـْفيضُّوا ميْن حي ُْمۖ  ويليْو ُكْنتي فيظًّا غيلييظي اْلقيْلبي الي فيبيميا ريمْحيٍة ميني اّلِلَّي ليْنتي هلي
ُهْم   ُْم ويشياويْرُهْم يفي اأْليْمريۖ  فيإيذيا عيزيْمتي فـيتـيويكَّْل عيليى اّلِلَّيۚ  إينَّ اّلِلَّي حيُيبُّ اْلُمتـي عينـْ ]آل عمران:   ويكّيلينيي وياْستـيْغفيْر هلي

وتفكيكها هي أن يكون )فيظًّا غيلييظي   (163)[ .. صفة سلبية واحدة يف القائد كفيلة بتمزيق اجملموعة59
ُْم ويشياويْرُهْم يفي اأْليْمري(. ُهْم وياْستـيْغفيْر هلي ( والدعوة القرآنية هنا إىل معكوسها متاماً فقال: )فياْعُف عينـْ  اْلقيْلبي

عي ، ويمسيًْحا إيذيا اشْ وجاء يف حديث النيب  ُ عيْبًدا مسيًْحا إيذيا ابي مي اّلِلَّ رتييى ، ويمسيًْحا إيذيا قيضيى ، : )قوله: "ريحي
. واحلديث حموره التسامح فهو يؤكد على دميومة هذه الصفة لدى العناصر االجيابية (164) ويمسيًْحا إيذيا اقْـتيضيى"

يف اجملتمع ، هذه الصفة تكشف عن جانب عظيم من جوانب هوية هذا االنسان، اهلوية الصادقة اليت 
التطبيق الفعلي يف كل أمور تؤسس ملواطنة صاحلة من خالل األ خالق احلميدة ونشرها يف اجملتمع عب 

احلياة من بيع وشراء وتقاض وغريها. هذه األخالق حتقق االنسجام بني النسيج اجملتمعي وتوفق بينهم  
ومتحو حاالت اخلشونة وجتعل امللمس الناعم واضحاً فيكون نتاجه الرمحة واملودة والتعاون، فنرتقي ابجملتمع 

غاية عظيمة. هذه األخالق حتتاج إليها اجملتمعات كلها يف أحواهلا الطبيعية؛ غري أهنا أكثر حاجة إليها   إىل 

 

 ( ونعين ابجملموعة الفريق الفاعل ضمن مؤسسة أو مشروع أو غريها.. 163)
أينَُّه  ,هيشياُم ْبُن سيْعٍد  ثنا   ,ميُر ْبُن حُميمَّدي ْبني ُعميري اْلوياقيدييُّ  عُ ثنا   ,حُميمَُّد ْبُن اْلفيريجي األيْزريُق  ثنا   ,ْهٍل  أيبُو سي أان   ((.  47( حديث مرفوع:ة)164)

ُ عيْن الزُّْهرييَّ مسييعي   أيَبي ُهرييـْريةي(.  عيْن  ,أيبييهي عيْن  ,ُعميري ْبني عيْبدي اْلعيزييزي  خُيْبي

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=10361
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=10361
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=10361
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=27821
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عندما تكون يف ظروف خاصة واستثنائية ؛ ولعل ظروف الدول العربية اليت تعرضت ملؤامرات االحتالل 
 لة الرمحة.  والتفكيك اجملتمعي هي أوىل تلك اجملتمعات ابلعودة إىل خلق التسامح وفضي

وقد ورد خلق التسامح يف القرآن الكرمي والدعوة إليه مبفهوم الصفح والعفو فمن ذلك قوله تعاىل: 
[، 14[، )وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن هللا غفور رحيم(]التغابن:  237)وأن تعفو أقرب للتقوى(]البقرة:  

[، )خذ العفو وامر ابلعرف 134األعراف:  )والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس وهللا حيب احملسنني(] 
[، )وليعفوا وليصفحوا أال 58[، )فاصفح الصفح اجلميل(]احلجر:  199وأعرض عن اجلاهلني(]األعراف:  
[. هذه 43[، )وملن صب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور(]الشورى:22حتبون أن يغفر هللا لكم(]النور:  

ب التسامح  مشروع  لتأسيس  حقاً  تضمن اآلايت كفيلة  متكاملة  وطنية  وهوية  أنفسهم،  اجملتمع  أفراد  ني 
العالقات املنسجمة بني أفراد الوطن الواحد مهما اختلفت اآلراء واألفكار والتوجهات، فتجعل منه دستوراً 

هل ميكن أن يكون التسامح حمور الوحدة اجملتمعية؟   كاماًل ألسلوب التسامح اجملتمعي. وأخرياً نقول: 
غاية األمهية حيتاج إىل تفعيل قضية الدور االرشادي لدى طبقة املثقفني كل حسب وجوده سؤال يف  ..  

 وختصصه واملساحة اجملتمعية املتاحة له. 

 منظومة التعايش السلمي بني األداين والقوميات والثقافات: اثنياً:  

العرقي، ول  التنوع  ملوزاييك  لتنوع ميكن أن عل هذا اقد تكون بعض املدن العربية أمنوذخاً جيداً 
الدعوة إىل  الوطنية وترسخها وتثبتها  التعايش وابلتايل تدعيم اهلوية  لتنشيط مبادئ  داعماً  يكون أسلوابً 
إعادة وتفعيل قيم التعايش الوطين والعمل هبا والتسامح بني أفراد الوطن الواحد ، وقيم التسامح واضحة يف 

 ألداين والثقافات املختلفة. العفو والصفح والثبات على القيم االنسانية مع ا

ويالي ُتصيعّيْر خيدَّكي ليلنَّاسي وقد حث ديننا على نبذ العنف اجملتمعي أو ما يؤدي إليه قال تعاىل:  
[. والصَّْعُر عند الراغب هو ميل 18]لقمان:    ويالي متيْشي يفي اأْليْرضي ميريًحاۖ  إينَّ اّلِلَّي الي حيُيبُّ ُكلَّ خُمْتياٍل فيُخورٍ 
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إىل العنف وهو ما ينهى عنه الشارع احلكيم ؛ إذ إّن أساس العالقة بني الناس تقوم على احملبة االنسانية 
 . (165)اليت تقتضي التعايش ابنسجام لتتحقق طمأنينة العيش واستقراره

 : قيمة التسامح

من أفراد اجملتمع نفسه،   كون إىل التسامح والتجاوز عن أخطاء اآلخرين تاليوم أحوج ما    جمتمعاتنا   
وصب يف أصعب وأحلك الظروف؛ ألن وراء ذلك هدف ما حتّمل    يف اجملتمعات العربية وقد حتّمل املواطن  

 أعلى وأمسى هو بناء الدولة واملواطنة، ولعل من صور التسامح املوجودة يف اجملتمع ما أييت: 

ْن أيْهلي اْلكيتيابي ليْو يـيُردُّونيُكم مّين بـيْعدي إيمييانيُكْم  ويدَّ كيثيرٌي مّي قال تعاىل:    التجاوز عن أخطاء اآلخرين: 
ي ا ۖ  فياْعُفوا وياْصفيُحوا حيىتَّٰ أييْيتي ُُم احلْيقُّ ي هلي هيم مّين بـيْعدي ميا تـيبينيَّ ْن عيندي أينُفسي ُ أبييْمريهيۗ  إينَّ اّلِلَّي عيليٰى ُكفَّارًا حيسيًدا مّي ّلِلَّ

 [. 109]البقرة:    ُكلّي شيْيٍء قيدييرٌ 

وهكذا حال -فقد ُشرّع العفُو والصفُح عّمن يسيء إلينا ومن يعيشون معنا يف جمتمع واحد بل حث ديننا  
على جتاوز أخطاء اآلخرين ؛ حىت وإن كانت تلك التجاوزات عقائدية فإن العفو   -األداين السماوية كلها 

دين احلق ودين   اإلسالم لناس من غري املسلمني أن  والصفح هو ما أمر به هللا تعاىل. وما ذاك إال ليعلم ا
التجاوز واملساحمة جاء إلقامة حضارة ، وهو الدين القادر حبسب ما يدعو إليه من األخالق اجملتمعية 

يف هذه املرحلة  نا الفاضلة على أن يقيم دولة املواطنة ويعكس اهلوية األخالقية السامية لذلك اجملتمع. ولعل
ُلق التجاوز عن املسيء، فهذا اخللق سيؤسس البنية اجملتمعية اليت تؤهلهم إىل مشروع أكثر حاجة إىل خُ 

 املواطنة الصاحلة وما يؤديه ذلك من مصلحة يف استقرار البالد واألمن واالنسان. 

 ميكن اعتبار خلق الصب وحتمل أذى اآلخرين يف ظروف األزمة من أهم الصرب وحتمل أذى اآلخرين: 

 

القر 165) النص  ينظر: داللة  املسلمني ، د.نضال حنش شبار ، جملة جامعة  (  الوحدة بني  تعزيز روابط  القيم األخالقية وأثره يف  آين يف 
 .338م ، ص 2012، العراق ،  359-328، الصفحات:  12تكريت، جامعة تكريت ، االصدار 
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وقوانينه فقانون الالعنف هو أحد القوانني اليت هلا دور كبري يف وحدة اجملتمع وتقوية األواصر قواعد التسامح  
نـيُهميا اجملتمعية وجناحهم يف خمتلف امليادين ، ومن ذلك قوله تعاىل:   ويميا خيليْقنيا السَّمياوياتي وياأْليْرضي ويميا بـييـْ

ۗ  ويإينَّ السَّاعيةي   حلْيقّي تيييٌةۖ  فياْصفيحي الصَّْفحي اجلْيمييلي إيالَّ ابي ومن بعده   [. فهي دعوة للرسول  85]احلجر:    آلي
والعفو  احلسن  واخللق  اجلميل  منهم ابلقول  يتلقى  ما  يتحمل  وأن   ، إليه  يسيء  يعرض عّمن  أن  ألمته 

، وما أشبه . ألهنم كانوا يعيشون مرحلة بناء أمة ودولة ومعاجلات ألخطاء جمتمعية متعددة  (166) والصفح
ذلك وأقربه إىل حالة األزمة اليت متر هبا مدينتنا إىل االقتداء بنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم والعمل مببادئ 

 ديننا احلنيف. 

وهذا له   اإلسالم ولن جند نظاماً شارك األنظمة األخرى ومازجها كما جند ذلك يف النظام األخالقي يف      
أمهية كبرية؛ إذ إننا لو أبعدان األخالق عن األنظمة األخرى لتحول اجملتمع إىل جمتمع منزوع الرمحة يسودهم 
القانون واحلكم والعقوابت، ال الرتاحم واملودة واأللفة بني الناس، فمىت ما أمن الناس العقوبة والقانون حتول 

: )أيها الناس إنكم . بدليل قول رسول هللا  (167) يف"اجملتمع إىل جمتمع غاب أيكل القوي منهم الضع
ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له بنحو ما أمسع فمن قضيت له 

 بشيء من حق أخيه فإمنا هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها(. 

 : (خارجياملرتكز الثاين للمشروع النهضوي )اثنياً:  

يستدعي احلفاظ على هوية أمة وقفات تلو وقفات وإجراءات أتيت على مراحل عّدة ومدروسة، ومشاريع 
كثرية تعمل على املستوايت كلها، وللوقوف على الوسائل املتاحة للحفاظ على اهلوية الوطنية جند أهنا 

 

 .235، ص  27ر والتوزيع ، ج ه( ، دار الفكر للطباعة والنش604-544( ينظر: تفسري مفاتيح الغيب ، فخر الدين الرازي )166)
م، 2014( ينظر: منهج القرآن الكرمي يف تثبيت األخالق اإلسالمية ، أ.م.د.أنس عصام الزيدي ، جملة كلية اإلسالمية اجلامعة، السنة  167)

 . 202، ص  215-197، الصفحات:  28اجلزء األول، االصدار: 
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وتتداخل ائله اليت تتكامل  تقسم اىل منهجني ميكن أن يُنتـيهيجيا، ولكل منهج منهما طريقته، ومفرداته، ووس
 :(168) مع املنهج األخر، وهذان املنهجان مها 

 منهج التحصني والدفاع:  -1

واملراد به رد احملاوالت اليت تسعى لطمس معامل اهلوية الوطنية من خالل تشويهها، وتغيري معاملها، 
فيلتبس األمر فيها على ابناء هذه اهلوية، أو من خالل محاية اجملتمع من الغزو الثقايف، الذي هو يف حقيقتة: 

ليت تؤثر سلباً على اهلوية ؛ فهي أغتصاب ثقايف، وعدوان فكري، كامن يف مجلة من التحوالت الفكرية ا
مجلة من أفكار متنوعة تدخل يف قناعات األفراد تسبب مبجموعها ضعف اهلوية أو فقداهنا ، أو إحالل 

 ثقافة مكان أخرى. 

وبذلك حنتاج حلماية مرتكزات اهلوية إىل: أن يكون لدينا الوعي الكايف الدارة منهجية متزنة.  
االجياب والسلب. كما أن املقدرة على االنتقاء الفكري و   احلق والباطل  متيز بنيولدينا املعرفة الفكرية اليت  

واختيار املناسب من اجلديد مبا ال يؤثر على أصول اهلوية.. ولعل من أهم الوسائل اليت جيب أتباعها يف 
 هذا املنهج ما أييت: 

 مشاريع دعم الرتاث: أوال:  

 (: املدينة: مشروع كتابة )موسوعة اعالم  أ

ومآثرهم واحلفاظ   ا ملدينة واستذكار رجاالهتاصالة  أإعادة ذاكرة املواطن واستحضار املاضي و   هدف املشروع:
أثر مهم يف تفعيل اهلّمة عند املواطن وتنشيط االنتماء   ا إن يف إعادة استذكار شخصياهت   .على تراث املدينة

 ضية اهلوية لديه. إىل مدينته وحتفيز ق 

 

ول،  ( ينظر: اهلوية اإلسالمية مقوماهتا ووسائل احلفاظ عليها، أ.د.عبد الرزاق أمحد عبد الرزاق ، جملة كلية اإلسالمية اجلامعة، اجلزء األ168)
 .  51، ص  64-37، الصفحات:  2014، العراق ،  28االصدار 
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 التواصل مع املواطنني يف كل وسائل التواصل واالعالم ؛ ومع املؤسسات الثقافية والتعليمية   آلية املشروع: 

 إلعداد موسوعة صادقة واعية جتمع املعلومات الدقيقة. 

  مشاريع مكافحة الغزو الفكري والثقايف:: ب

أمثلة االجراءات اليت حتمي اجملتمع من النطرف الذي يسعى لسلب هوية األمة، وطمسها، ومن 
مكافحة املخدرات واخلمور، و مكافحة أفكار اإلحلاد،  و ،  والعرقي  الفكري: )مكافحة أفكار التطرف الديين 

مم اليت تريد فاأل  ومكافحة اجلهل والسطحية(.  ،نشر معاين الوسطية واالعتدال، ومكافحة الفكر اخلرايفو 
حتافظ على هويتها، فتبذل كل ما من شأنه حتقيق ذلك، حىت لو اضطرت اىل   عليها أن وترقى فأن تبقى  

الواقع  الثقافات األخرى، يف أطر حمددة ومنضبطة، حبيث ال حتدث يف  املادي من غزو  املنع  استخدام 
. بيد أننا هنا نرفض الرؤية النابعة من التطرف والتشدد (169) مشكلة أخرى، وهي األنغالق على الذات

جأ إليه بعض الدايانت كاهلندوسية وما شاهبها وهي تفرض هويتها على اجملتمع ابلقوة؛ إذ جند كالذي تل
اهلندوس يف اهلند مثالً، مينعون بيع الزهور يف يوم عيد احلب )فالنتاين(، وحيرقون احملالت اليت تبيعه، ألن 

اهلندية الثقافة  اهلندوسية، وحيارب  الغز   (170) ذلك ليس من  به  قام  أو ما  استبداد  .  )الداعشي( بكل  و 
فارضني على أهل املدينة نسقاً متطرفاً غريباً نشازاً عن دين ديننا  بعض املدن العراقية والسورية،  وتطرف يف  

احلنيف ومساحته؛ إذ كانت )داعش( سبباً يف تشويه قيم العدل والتسامح واالحسان اليت جاء هبا ديننا  
 تنشيط دعاوى االحلاد واالنسالخ عن الدين. احلنيف ؛ فكانت سبباً مباشراً يف  

وهناك من يرى أن "هذه اخلطوة مهمة للغاية يف توفري احلماية للمجتمع، واألمة من الغزو الثقايف، 
وقد ال تكون هي اخلطوة األوىل، لكنها مهمة يف جمال احلماية والدفاع عن اهلوية الذاتية، وال سيما مع 

 م من هذه الطريقة، وهم العوام الذين ال ميلكون معرفة هبويتهم، ِما جيعل فئات من أبناء اجملتمع البد هل

 

     .(  ينظر: صراع اهلوايت ، وخصائص اهلوية اإلسالمية ، منشور يف موقع الشبكة اإلسالمية على االنرتنت )إسالم وب( 169)
    .(  ينظر: م.ن 170)
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 .(171) أحنرافهم عنها مؤكدا اذا ما تعرضوا لشيء، ولو قليل من الغزو الثقايف" 

ولعل هذه اخلطوة مسؤول عنها املؤسسات احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين ؛ يعملون مجيعاً 
املشاريع. هنا ميكن ذكر جمموعة من هذه املؤسسات الفاعلة يف هذا حبسب بنود متفق عليها يف تطبيق  

 امليدان: 

 املؤسسات التعليمية اجلامعات واملعاهد.  .1

 املؤسسات الرتبوية املدارس وإدارات الرتبية. .2

املرأة  .3 الطلبة والشباب ورابطة  اجلامعيني ورابطة  التدريسيني  املدين كرابطة  اجملتمع  مؤسسات 
 وغريها. العراقية  

 املؤسسات النقابية كنقابة األكادمييني واملعلمني وغريها.  .4

التأكيد على التفريق بني األنغالق التام، واألنكفاء على الذات، وبني األفادة أيضاً  ومن املهم هنا  
ة من الثقافات األخرى أبخذ النافع فيها، وجتنب الضار، وكذا التفريق بني املعارف العامة، والثقافة املتعلق

هبوية األمة، واملنعكسة على سلوك افرادها، وبني العلوم التطبيقية الدنيوية اليت تعد جتارب بشرية، وخبات 
إنسانية، ترك هللا للبشر تنميتها، والرتقي فيها، خبالف اهلداية اإلهلية يف العقيدة، والشريعة، واألخالق، 

فيد يف أن تظل هويتنا الثقافية قوية ال تؤثر . وال شك إن إدراك هذا سي(172) واحلكم، فهي من هللا وحده 
فيها أية مؤثرات خارجية، طاملا حنن منتلك املنهجية املتميزة املتزنة، والعقول القادرة الواعدة اليت تستطيع أن 

 . (173) حتتك ابلثقافات األخرى، وتنفتح عليها لتنهل من منابعها الصافية، وال تقرتب من مياهها العكرة

 

ول،  ( ينظر: اهلوية اإلسالمية مقوماهتا ووسائل احلفاظ عليها، أ.د.عبد الرزاق أمحد عبد الرزاق ، جملة كلية اإلسالمية اجلامعة، اجلزء األ171)
 .  51، ص  64-37، الصفحات:  2014، العراق ،  28االصدار 

م، عمان 2000-ه1421،    7(  ينظر: معامل الشخصية اإلسالمية ، عمر بن سليمان األشقر، دار النفائس للنشر والتوزيع ، ط172)
     .28-27)األردن( ، ص 

    .23م ، القاهرة )مصر(، ص2001مكتبة األجنلو املصرية ، (  ينظر: املنهج الرتبوي العاملي ، جمدي عزيز ابراهيم، 173)
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وحل األشكاالت الفكرية   رؤى نقدية لألفكار والنظرايت اهلّدامة املطروحة يف الواقع الثقايف: : تقدمي  ج
من   - هنا -اليت يثريها خصوم اهلوية الوطنية ويكون ذلك أبساليب علمية وسهلة يفهمها اجلميع. والبد  

مشتملة على الباهني   التأكيد على أن الطرة واملعاجلة البد أن تكون منطقية، وواعية، تتميز أبهنا علمية 
البينة الواضحة  واحلجج  القيمة،  العلمية   .(174)الصحيحة  واملؤمترات  الندوات  خالل  من  ذلك  يكون 
 واإلعالمية، واستثمار كافة الطاقات املتاحة. 

 : مشروع إعادة التعريف بديننا احلنيف والرتكيز على قيم السماحة واالعتدال: اثنياً 

، فلعلنا نكون أحياانً حمتاجني إىل إعادة لآلخرين، والتعريف هبا على حقيقتهاية  اإلسالمتقدمي اهلوية    
ية من التشويش اإلسالم، والرتكيز على اعتداله ومساحته ، وال خيفى ما أصاب األمة    اإلسالمالتعريف بدين  

ل مزر، الذي قّدمه أعداء األمة من قضااي االرهاب واالفساد، وأن ال ينتظر حىت يقدمها أعداؤها بشك
وضعيف فيه من اخللل واخلطأ أكثر ِما فيه من الصواب، فهذا أهم وسائل محايتها، والدفاع عنها، إذ أن 

أنفع،   - بال شك -التعريف هبذه اهلوية يقطع الطريق على الطاعنني هبا، احملاولني تشويه صورهتا، وهذا  
يد، وألجل ذلك ذهب البعض اىل وأجدى من األنغالق على الذات، ألنه ال ينكأ العدو، وال يقتل الص

 : (175)ية بصورة جيدة، مستصحبني يف ذلك أمورا اإلسالمأن الدفاع يكون بتقدمي مضامني اهلوية  

ية منتلك أدوات اإلسالمية، ووجود قناعة كاملة أبننا من خالل اهلوية  اإلسالمأ. البد من األعتزاز هبويتنا  
 احلضارة بكل أوجهها. 

اهتماماهتم، ومبا يعرفون، وليس املراد هنا املضمون فقط، بل األسلوب أيضا،  ب. خماطبة الناس على قدر
وهذا ما أشران إليه، فنحن حنتاج إىل أن يراان اآلخرون بصورة حسنة، جيدة، فال يكفي أن يكون احلق 

 

    .م15/6/2002(  ينظر: اهلوية بني اجلوهري واملضاف ، علي عقلة العرسان ، منشور يف صحيفة الوطن العمانية يف 174)
ول،  ( ينظر: اهلوية اإلسالمية مقوماهتا ووسائل احلفاظ عليها، أ.د.عبد الرزاق أمحد عبد الرزاق ، جملة كلية اإلسالمية اجلامعة، اجلزء األ175)

 .  54-53، ص  64-37، الصفحات:  2014، العراق ،  28االصدار 
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ة معك ليقبل بك األخرون، بل البد تقدمي احلق هلم بطريقة حسنة، قال ربنا: )أدع إىل سبيل ربك ابحلكم
 واملوعظة احلسنة(. 

ابلغرب،  االنبهار  أن  على  التأكيد  ينبغي  وهنا  تستحقه،  مبا  األخرى  الثقافات  اىل  ننظر  أن  البد  جـ. 
واألجنذاب غري العادي إليه، ِما ال يسهم يف حتقيق هذه الوسيلة حلماية هويتنا، وال بد من القضاء على 

ا عاملية حتت أتثري أجهزة العامل، فإهنا نشأت يف بيئة أسطورة الثقافة العاملية، فكل ثقافة مهما أدعت أهن 
، وأن العبة ليست ابلقوى املادية املوازية،  (176) حمددة، يف عصر اترخيي معني، مث أنتشرت خارج حدودها

وال ابألنتشار الواسع، بل ابملضامني اليت تعطي الثقافة قيمتها، ومكانتها. فهناك كتاب مهم بعنوان: )الغرب 
 اإلسالمب( للكاتب حمفوظ العباسي قدم فيه إحصائية مهمة ألقوال علماء غربيني واجنذاهبم حنو  حنو الدر 

 اإلسالم ملا وجدوا فيه من احلق والصدق والعلم واالرتباط خبالق الكون. بل إن كثرياً من علماء الغرب دخلوا  
ة واخلري واالنسانية والرمحة والعلم لقناعتهم ابملصدر اإلهلي هلذا الكتاب املبني وما وجدوه فيه من قيم الصال 

 والقدرة على بناء حضارة عاملية يعيش فيها الناس مجيعاً متساوين مرتامحني يف ِملكة بشرية منوعة عادلة. 

ولعل مفهوماً مهماً حيتاجه القائمون على االصالة يف اجملتمع مفاده إيصال فكرة ضرورة املشاركة 
ذلك من قبيل املسؤولية االجتماعية ؛ إذ إن اخلصوصية، أو اهلوية الذاتية يف االصالة اجملتمعي ؛ ويعد  

املستقلة ال تعين حبال من األحوال العزلة، واألنكفاء على الذات، بل تعين التعاطي مع األخرين إليصال 
 .(177)البشراخلري إليهم، واإلفادة ِما لديهم من خري، ومتيز، وهبذا يتم امتزاج اخلري، والتعاطي املفيد بني  

 منهج البناء والتأسيس:   -2

 يف وثيقة املدينة.. يذكر كافة الطوائف   تقدمي مشروع ميثاق مطابق ملا قّدمه رسول هللا  

 

م، 1998لعلمي الرابع لكلية اآلداب والفنون، جامعة فيالدلفيا،  (  ينظر: الثقافة العربية بني العوملة واخلصوصية ، حسن حنفي، املؤمتر ا176)
     .38-36عمان)األردن(، 

    .25م ، القاهرة )مصر(، ص 2001(  ينظر: املنهج الرتبوي العاملي ، جمدي عزيز ابراهيم، مكتبة األجنلو املصرية ، 177)
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دينة تتقاسم يف هذه الوثيقة األدوار يف احلفاظ على املدينة وأهلها واالسهام يف امل   يف والقوميات اليت تعيش  
 بناء الفرد واجملتمع. 

ويراد ابلبناء بناء النفس، وترسيخ قيم اهلوية فيها، ومن مث بناء اجملتمع وحتصني النسيج اجملتمعي، 
وال شك أن هذه الوسيلة تعد الوسيلة األهم لزرع مضامني اهلوية يف نفوس أبنائها، وبناء التصورات املتعلقة 

م أبمس احلاجة اىل بناء الشخصية االجيابية ابلكون، واألنسان، واحلياة وفق تلك اهلوية، ومن املؤكد اننا اليو 
من جديد وإعادة صياغة العقل املسلم، معتمدين يف ذلك على املصادر الثابتة، واملقومات الراسخة للهوية 

يف  ا املنوط هب  ا تحمل كل منها دورهتينهض بذلك مؤسسات اجملتمع احلكومية واملدنية، و ت،(178) يةاإلسالم
ذلك، فاألسرة هلا دورها األول يف وقت متقدم، مث املراكز الرتبوية، والتعليمية، والتثقيفية مبختلف أشكاهلا، 

ية، وترسيخ اهلوية فيها، معتمدين اإلسالموأنواعها، ومبختلف األنشطة واألدوار اليت تسهم يف بناء الشخصية  
 من ابرز الوسائل يف ذلك ما أييت: يف ذلك على املقومات الثابتة للهوية الوطنية، ولعل 

أ/ أن تنهض األسرة بدورها احلقيقي يف الرتبية، وغرس قيم اهلوية يف ذات الفرد ولعل أمهها األخالق احلميدة 
اليت جتتمع عليها اجملتمعات االنسانية  كلها، فاألب واألم وذوو القرىب هم املصادر األساسية للرتبية واملعرفة. 

تلك الرتبية اليت جيب أن تسعى إىل   تلك األخالق احلميدة يكون مؤهالً إلقامة حضارة. واجملتمع الذي مي
صياغة الفرد صياغة مواطنة، وتعدُّه إعداداً كاماًل من أجل النهوض بواقع مدينته وأمته؛ فيكون ذلك سبباً 

 لوطنه وأمته.   ابنتمائهرئيساً يف إقامة جيل يعتز  

 نفوسنا، وعمل على تفعيل دور األسرة يف ذلك، فأمر األولياء لقد عين ديننا بغرس قيم اهلوية يف
هبا يف آن جيعل انطالق الشباب يف   االلتزامبتلك التكاليف اليت يسهم    االلتزامابملتابعة واألشراف على  

احلياة متسما ابملسؤولية، وجعل قيم املواطنة ال تنفصل عن قيم التدين ، وكان رسول هللا صلى هللا عليه 
 أول من سّن سنة املواطنة وجعلها واحدة من قيم الدين احلنيف وبناء الدولة يف الوقت نفسه.   وسلم

 

م، عمان 2000-ه1421،    7النفائس للنشر والتوزيع ، ط  (  ينظر: معامل الشخصية اإلسالمية ، عمر بن سليمان األشقر، دار178)
    . 14)األردن( ، ص 
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ب/ تنشيط وجتديد مفهوم الشخصية املعتدلة ، وهذا من أهم ما يسهم يف احلفاظ على اهلوية الوسطية  
ومن جمتمع املعتدلة؛ فهي الوسيلة الضامنة لرسوخ الفكرة وانتشارها من شخص ألخر، ومن جيل ألخر،  

، وألمهية األمر مل جيعل (179) ألخر، فتمتد امتداد الزمان، وتنتشر إنتشار البشر ِما يورث هلا رسوخا وبقاء 
، (180) اإلسالم هذا واجب فرد، أو فئة يف اجملتمع املسلم، بل هو واجب على مجيع أبناء األمة رجاال، ونساء

: )بلغوا عين ولو آية(. ولعل هذه الوسيلة تساهم كذلك يف تصويب االحنرافات اليت   قال رسول هللا  
 يقع فيها بعض املنتمني للهوية اإلسالمية، حبيث حيقق االنتماء بشكل صحيح. 

أننا نقصد   (181) العناية ابلتعليم  / جـ فللتعليم مداخله اخلاصة إىل اهلوية وترسيخها ؛ السيما   ،
اجل املرحلة  والتطلعات ، كل ذلك كائن يف خضم ابلتعليم  الفكرية والرؤى  القناعات  امعية؛ وهي مرحلة 

أمتنا   هبا  متر  اليت  أحاط ابألمة.   واإلحباطاملعاانة  الذي  مهمَّة   الكبري  هو  الثقافيَّة  اهلويَّة  تعزيز  إذا كان 
مة هذه القطاعات قطاُع مؤسَّسات وقطاعيات متعدّيدة، فإنَّ هناك قيطاعات بعينيها هلا ديور أكب، ويف مقدّي 

الوالء  قيييم  ودعم  األوىل،  سنواهتم  منذ  وقلوهبم  م  عقوهلي يف  القيييم  وغيرس  النَّشء،  تيربية  به  املنوط  التعليم، 
 .واالنتماء، والتأكيد على الثَّوابت، وتعزيز اهلويَّة الثقافيَّة، وترسيخ ثوابتها وديعائمها األساسيَّة

واملؤسسات   /د نفسه  الفرد  مسؤولية  وهذا   ، الوطنية  هبويته  املسلم  ارتباط  يسهم يف  مبا  الذايت  التثقيف 
احلكومية واجملتمعية والنقابية وغريها، وهذا يستدعي الوعي ، إذ عليه أن خيصص وقتا ليحصل من الثقافة، 

 مالً، وسلوكاً. والفكر ما يربطه هبويته، فتبىن الشخصية املعتدلة امللتزمة فكراً، وع

 

 

 

    .30-29(  ينظر: معامل الشخصية اإلسالمية: 179)
، وهو منشور ضمن )الدعوة اإلسالمية أحباث ووقائع اللقاء اخلامس ملنظمة الندوة  296(  ينظر: الدعوة إىل اإلسالم، طالب ألب: 180)

    .ه( 1402العاملية للشباب اإلسالمي املنعقد يف كينيا، سنة 
   م.2004(، سنة 115دي املسلمن، العدد )(  أمهية التعليم يف احلفاظ على اهلوية اإلسالمية، بدر بن انصر البدر، جملة اجلن 181)
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 مشروع املؤسسة الرتبوية يف احلفاظ على هوية االعتدال: 

 ية املعتدلة : اإلسالمدور الرتبية يف احلفاظ على اهلوية الثقافية العربية و 

من املعلوم أننا نعيش عصراً حتولت فيه األرض إىل قرية صغرية يتواصل فيها العامل أبسره يف بؤرة   
التكنولوجيا البيتية اليت أصبحت يف متناول اجلميع.. من هنا فإن من الضروري على املؤسسة الرتبوية من  

االنطالق من هذه البؤرة التكنولوجية وصيانة مشاريعها وفق إمكانيات التكنولوجيا احلديثة اليت هي يف 
ة على استقطاب نشاطاهتم وتفصيل متناول أبنائنا أطفااًل وايفعني وشباابً لتصبح حمط اهتمامهم وتكون قادر 

دورهم ضمن املؤسسة الرتبوية العاملية لتكون بعد ذلك قادرة على صياغة املشروع النهضوي فالتخطيط 
ومن هنا جيب على مؤسساتنا الرتبوية السعي لرتسيخ قيم    لرتسيخ قيم املواطنة الصحيحة يف نفوس أبنائنا.

املختلفة، وحتصينها قيمّياً والتأكيد على تيعزيز التفاُعل اإلجياَب مع معطييات   اهلويَّة بثوابتها ومكوّيانهتا وأبعاديها
الندّيية  التَّفاعل على  الثقافات واألمم؛ حبيث يقوم هذا  بني  الثَّقافات األخرى مبا مينحها مكانة ونشاطاً 

 .ويابن والتأثري املتباديل، واإلفادة من عناصر التميُّز يف ثقافة اآلخر دون انبهاٍر أو ذي 

ولعلنا نقدّيم هنا إسرتاتيجية تربويَّة لتعزيز اهلويَّة الثقافيَّة واالجتماعيَّة يف مواجهة التحدايت الثقافيَّة،    
 تقوم على جمموعة من اخلطوات، هي كاآليت: 

 اإلجراءاتهذا العنوان حبد ذاته يتضمن مجلة من املشاريع وسلسلة من    :تعزيز البناء القيمي للفرد  -أ  
 يت جيب تبنيها من قبل مؤسسات الدولة ومؤسسات اجملتمع املدين لتعزيز البناء الديين والقيمي للفرد. ال

ر مستصحبني مع تلك املشاركة تلك القيم البناءة  فيمكنها املشاريكة يف املشهد النهضوي العاليمي املعاصي
 اليت تعزز مكانتنا بني األفراد واألمم. 

وهو يعين القدرة على التعاُمل إبجيابيٍّة مع التعدُّديَّة الفكريَّة   :ل احلضارياالعتقاد أبمهية التواص  – ب   
مبا يضمن رسوخ اهلوية الثقافية ورصانتها؛ وذلك ألنَّ التعدُّديَّة مبدأ   والثقافيَّة والعرقيَّة والسياسيَّة واالقتصاديَّة

تربويٌّ إسالمي؛ بل هو ُسنَّة من سنن هللا يف خيلقه؛ ولذلك فإنَّ تربية الفردي يف ضوء هذه التعدُّديَّة ميكن 
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وكان لنا يف هذا   .أن تنمّيي فيه روةي التسامح ورفض التعصُّب، واحرتامي اآلخر وقيبول االختالف مع الغري
على التعددية ، وجعل من كافة أهل املدينة   اإلسالم؛ حينما أسس دولة    اجملال أسوة عظيمة برسول هللا  

أو حىت مشركني ، فكان مبدأ املواطنة   اإلسالممواطنني صاحلني وإن مل يؤمنوا بدين   ؛ وإن كانوا يهوداً 
 واضح فيها.

اجملتمع   واملعاصرة: أمهية اجلمع بني األصالة    - ج    الرتاث وثيقافة  تواصل بني  أن يكون هناك  بدَّ  ال 
ر وريسم صورة املستقبل،  رة، ويفق عمليَّة انتقاء ديقيقة؛ حبيث يكون هذا الرتاث معيًنا يف بيناء احلاضي املعاصي

الرت  نفسه جعل هذا  الوقت  اجملتميع وشخصيَّته، ويف  ثقافة  مبقوّيمات  التعليم  تشبُّع  عاماًل مع ضرورة  اث 
اه التطوُّر الذي ننشده، ودعامة قويَّة هلويَّتنا الثقافيَّة. يتضمن هذا اجلمع بني األصالة  مساعًدا على حتديد اجتّي

وكفاءاهتا   املدينةواملعاصرة الوقوف على مشاريع تراثية مهمة يف تثبيت وترسيخ قيم اهلوية منها : علماء  
 .للمدينةنقف على ترسيخ احلركة الدائمة يف احلضارة والرتاث  ومثقفوها وشهداؤها ؛ وابلتايل فإننا س

تنشيط مفاهيم االبداع ودواعيه وأمهية العلم واملعرفة عند اجليل الصاعد،   :بثُّ روح العلم واإلبداع  -د   
الفجوة  العاملي ومصريه، وابلتايل فال سبيل لسدّي  الذي سيتحكَّم يف  املعرفةي هو  أّن مين سيمتليك  وترسيخ 

حلضاريَّة بيننا وبني الغرب إالَّ ابلتفوق العيلمي والتقين، ودعم اإلبداع واملبدعني؛ فتكون هذه القيم واملفاهيم ا
هي منطلقنا األساس الذي تتكوَّن من خالله ويف إطاره سائُر الغاايت الرتبويَّة، اليت جيب أن تنتظم عملي 

 .يَّة حيًَّة وفاعيلةالرتبية، إذا ما أردان احلفاظي على هويَّتنا الثقاف

ا متثّيل ذاكرةي   :النهوض ابللغة العربية  - هـ    اللغة هي أيداة التعلُّم والتفكري واالتصال االجتماعي، كما أهنَّ
األمَّة وأبرز مظاهير ثقافتيها؛ لذلك فإنَّ أزمية اللُّغة العربيَّة الرَّاهنة هي أزمة هويَّة وثقافيَّة يف الوقت ذاتيه؛ فكان 

من االهتمام ابللُّغة العربيَّة والنهوض هبا، ومن متطلَّبات ذلك توجيه املعلّيمني ألمهيَّة احلديث والتدريس   البدَّ 
شروط   من  مهماً  شرطاً  ذلك  وجعل  الفصحى  العربيَّة  وتعويد   االنتسابابللُّغة  الرتبوية،  املؤسسات  يف 
م التحريريَّة ومتابعة التصويبي هلم، فاملعركة تالميذهم على التحدُّث هبا، مع تبصيريهم أبخطائهم يف أعماهلي 

احلقيقيَّة ال تكمن يف مواجهة تيعليم اللُّغات األجنبيَّة، بل ينبغي أن تكون تيلك املعركة ضدَّ العواميل اليت 
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ُتضعف من شأن اللُّغة القوميَّة، وليس هذا معناه جتاهل اللُّغات األجنبيَّة أو مقاومة تعليمها، ولكن يكون 
 .م الفرد للغٍة أجنبيَّة بعد متكُّنيه من لغته القوميَّةتعلُّ 
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 املبحث الثاين 

 جمموعة مشاريع هنضوية منّوعة 

 أوالً: إعادة هيكلة املساجد )األئمة واخلطباء( : 
اعتماد الكفاءة العلمية الواعية ابلنسبة للخطباء والرتكيز على يف    وتعد هذه خطوة رائدة ومؤثرة 

اجلانب الفكري من خالل اختبارات متتالية إذ ميكن أن يقدم اخلطيب لكي يكون مؤهال للخطابة أن 
دينة يف مؤلف أو حبث؛ منطلقاً من الواقع متجاوزاً األزمات واملعوقات؛ امل يقدم أفكاراً ملشروع حضاري خيدم  

م هذه املشاريع يف معاجلة بعض القضااي واملشاكل وتقيم هذه البحوث والكتب املنجزة من خالل وقد تسه
جلان أكادميية من كلية األمام األعظم أو من جامعات أكادميية أخرى. أو من اجملمع الفقهي العراقي أو  

 غريها. 

 اثنياً: اإلعالم الرتبوي يف ترسيخ القيم واهلوية: 
 وسائل اإلعالم ابعتماد اسلوب املعلومات اليت تعرض حلظياً ويتضمن تفعيل كافة  

ضرورة تناول قضااي تعاا مشكالت الشباب اليومية فكرايً وعلمياً واقتصادايً وتنموايً ودينياً وغريها  -1
 .. ومتابعة ما يطرحه الشباب يف وسائل التواصل اجملتمعي ومن مث دراستها وتقدمي احللول هلا . 

 الفيسبوك يف نشر مجل وعبارات قصرية ختدم قضية املشروع .   العمل على   تنشيط -2
الواتساب والفايب وحماولة التواصل مع كافة فئات اجملتمع يف نشر تلك الرسائل العمل على  تنشيط   -3

 القصرية نفسها . 
تشكل جلنة إعالمية تربوية مرتبطة مبجالس احملافظات والوزارات ذات العالقة برائسة الوزراء للمتابعة  -4

وانتقاء املواضيع وجلنة لكتابة الرسائل وجلنة لتوزيعها على الفيسبوك والواتساب والفايب والتلكرام 
 وغريها . 
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ي .. اإلسالم االهتمام بقضااي املواطنة واالنتماء والوالء للوطن ابعتبار أن ذلك ما دعى إليه الدين   -5
وتقدمي الصور النهضوية احلضارية اليت عاشها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والصحابة الكرام .. 

 وإبراز دور املسلمني يف تطوير العلوم على مر العصور . 
طرة موضوعات للحوار يف اإلذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل االجتماعي مثل قضااي املواطنة  -6

 .كوهنا قضية من الدين

 لثاً: برانمج الكفاءة للتعيني يف دوائر الدولة : اث
فدوائر الدولة كافة مع ما فيها من ترهل الكوادر إال أن فيها من الوقت ذاته شحة يف الكفاءات  
والقدرات الفعالة والفئات احلاملة لقضية البلد ومهه .. لذا جيب بناء برانمج للتعيني يف دوائر الدولة قائم 

الن البلد ومحاية اجملتمع وخدمته.. على أساس اختيار  لبناء  وإرادات اندرة وِميزة  أفكاراً  اليت حتمل  ماذج 
 واالميان ابملسؤولية االجتماعية وإخل .. 

أتيت فكرة هذا البانمج يف ضرورة إجراء اعادة صياغة لعقول الشباب وأفكارهم حبسب النظرية  
ة العقول الشابة يف برامج ودورات وأكادمييات )التحويالت الفكرية( ؛ إذ ميكن صياغأسلوب  النبوية يف  

جتعل من املواطنة حموراً رئيساً يف قضيتها.. يكّلف يف ذلك مجلة من املفكرين والعلماء واالكادمييني ابعتماد 
منهج اثبت يتضمن القيم واالعتدال واحلضارة واالنسانية واملواطنة والوالء واالنتماء وغريها من املفاهيم 

 عادة صياغة .. الضرورية إل

 رابعاً: تفعيل مؤسسات اجملتمع املدين وتوحيد جهودها: 
هذه املؤسسات تؤدي عملها جتاه كافة القنوات اجملتمعية؛ لذا فإن تفعيل هذه املؤسسات يف 
واثبت  واضح  ومشروع  موحدة  خطة  ضمن  تعمل  مدين  جمتمع  مؤسسات  احلاضر كمجموعة  الوقت 

 : ومشرتك؛ هلا أمهية كبى تكمن يف

 . لمدينة  توحيد اجلهود يف حتقيق أهداف اثبتة منها إشاعة روة املواطنة واالنتماء والوالء ل .1



 

117 
 

 توحيد اجلهود يف حتقيق أهداف مرسومة سريعة ومشرتكة لكافة املؤسسات حبسب املمكن .  .2
 تيسري قضية الدعم املايل بني املؤسسات .  .3
 االستفادة من إمكانيات املؤسسات بعضها من بعض يف تفعيل مشاريعها .  .4
 الوقوف على مشاريع مشرتكة تقدم اىل املؤسسات احلكومية .  .5
 إقامة مؤمترات وندوات مكثفة .  .6
 توحيد اجلهد االعالمي هلا .  .7

اجملتمع املدين على أن تتبىن هذه اخلطوة اجلهات املسؤولة يف احملافظة فتشرتط على مؤسسات  
العمل ضمن حمور املواطنة وبناء الدولة ومتابعة ذلك من خالل أعضاء جملس احملافظة كونه واحداً من 

 مهامهم واهتماماهتم. 

 على العديد من املؤسسات: الناجحة خامساً: اعتماد آلية استنساخ بعض املشاريع  
رض وهذا املشروع يعطي قوة ورصانة ويكون ذلك ضمن العقلية املوحدة للدولة وحمورية اهلدف والغ 

للمسؤولني واملدراء. ونعين آلية استنساخ بعض املشاريع على العديد من املؤسسات تقدمي مشروع معني 
مع إجراء التعديالت الالزمة حبسب   أخرىملؤسسة معينة ؛ ومن مث إعادة وتكرار املشروع يف مؤسسات  

اليوم   (182) كن أن تتبناه رابطة التدريسيني اجلامعينيخصوصية املؤسسات ؛ ولعل من أمثلة ذلك ؛ ما مي
اجلامعيني وتطوير قدراهتم وقابلياهتم الشخصية والعلمية من خالل إجراء دورات   األساتذة من دعم ألبناء  

تطويرية لكافة املستوايت العمرية. هذا املشروع نفسه ميكن استنساخه يف تطوير أبناء املدرسني واملعلمني 
 دريبية. فيمكن تبين املشروع نفسه من قبل رابطة املعلمني أو نقابة املعلمني ابلتعاون مع مؤسسات ت

والشباب  الطلبة  ورابطة  املعلمني  عدة كرابطة  مؤسسات  على  نفسه  املشروع  استنساخ  وميكن 
وغريمها ؛ ملا يف ذلك من فوائد وإجيابيات يف استنساخ املشاريع على مؤسسات اجملتمع املتنوعة ؛ إذ تتوحد 

 

( هي رابطة تعىن بشؤون األساتذة اجلامعيني يف اجلامعات واملعاهد وتدافع عن حقوقهم ووهتنم بتطويرهم وتطوير أسرهم، قامت مبشاريع 182)
 عدة خالل فرتة حترير حمافظة نينوى مبا خيدم تنشيط وتفعيل قيمة املواطنة. 
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شرائح اجملتمع من طرق متعددة ، األفكار واجلهود على شرحية معينة من اجملتمع. وحماولة الوصول إىل كافة  
فيكون من فوائد واجيابيات اعتماد آلية استنساخ املشروع الواحد على مؤسسات عديدة هو تركيز افكار  
حمددة وجهود موحدة على شرحية جمتمعية معينة. مع مالحظة ضرورة تطوير املشاريع املستنسخة بشكل 

 ة على املشروع من ضرورة . مستمر حبسب احلاجة وحبسب ما تراه اللجنة املشرف

 سادساً: مؤسسة الدعم النفسي : 
من إرهاب نفسي وحتطيم إرادة ؛ فقد كان من الضروري العربية    اتاجملتمع بعض  بسبب ما أصاب  

إنشاء مؤسسة جمتمع مدين خاصة ابلدعم النفسي ؛ تركز على االفراد واالسر اليت تعرضت لالعتداء أبنواعه  
  إعاقة أو ضرر تسبب عنه. املختلفة ؛ ِما أدى إىل

فتكون مهمة هذه املؤسسة أهنا تقدم أفكاراً مث تتبناها يف البناء النفسي للمتضررين من أساليب 
أن تتبىن الدولة الدعم املايل كذلك و   .النساءبعض  االغتصاب الذي تعرضت له  أو  االرهابية    االعتداءات

الضغط النفسي. وميكن أن تقوم املؤسسة ابلتوعية ألمثال هؤالء كواحد من اإلجراءات اليت ختفف وطأة  
من خالل احملاضرات واللقاءات االعالمية، واحلوارات مع الناس عب الراديو أو التلفزيون؛ فضالً عن عمل 
زايرات و لقاءات مباشرة مع األفراد املتضررين .. وينصح طبعاً ان يكون املشرفون على هذه املؤسسة من 

 أو الرتبويني النفسانيني أو األكادمييني ذوي االختصاصات املقاربة. األطباء النفسانيني  

 : وع كن مواطناً صاحلاً هلذا العام  مشر 

مشروع ميكن أن تتبناه كافة املؤسسات احلكومية واملدنية ويدار من قبلها وتتبناه، وميكن أن تطرح 
أفكاره من خالل شبكات التواصل االجتماعي .. برعاية شبكة إعالمية مهمة للمدينة .. ويتضمن 

 هذا املشروع بناء تطبيقات املواطنة ومنظوماهتا. 

 انضمام كل مواطن ضمن مؤسسة من مؤسسات املواطنة. بناء منظومة املواطنة:  
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. الدوائر احلكومية ميكن أن يكون 3. مؤسسات اجملتمع املدين..   2. النقاابت ..   1مؤسسات املواطنة:  
 هلا دور كبري وأفضل من غريها. 

لمواطن من معرفتها واالقتناع هبا العديد من األعمال والقناعات البد لأعمال املواطن الصاحل وقناعاته:  
 والعمل ألجلها منها: 

 حب الوطن والتحرك يف احلياة حبسب هذا املنظور.  .1
النظافة   -روة املساعدة    – حب الناس    – األمثلية يف احلياة )احلفاظ على األمن واألمن اجملتمعي   .2
املواطنة وغريها من أخالق  املشاركة يف االنتخاابت مبا خيدم مشروع  -إبعاد األذى عن الناس واجملتمع –

 املواطن األمثل(. 
تبين مفاهيم املواطنة والدفاع عنها ونشرها بني الناس مثل: )املواطن الصاحل هو الذي يغري الواقع   .3
احتاد قوى املواطنة لدى أبناء الشعب تعين التغيري احلتمي   –ميتلك طاقة عظمى قادرة على ذلك    و منوه
املو   – الشعب وخفوت روة  الفاسدين  تفرق  الفساد وظهور  االنتخاابت تعين   –اطنة يسبب  مقاطعة 

 االستسالم للفساد والفاسدين(.
فإذا استيقظ هذا املارد يكون األمر حينها  ،  ويعلم أن )املواطنة( كاملارد احملبوس يف صدوران مجيعاً   .4

 كم. ويكون الشعب حينها هو املتح،  قد خرج من أيدي الفاسدين والعابثني مبقدرات وطننا
اجملتمع املتحضر هو اجملتمع الذي حيرتم الزمن ؛ فاحرتام الزمن واستثماره أبسلوب أخالقي هو دالة  .5

 التحضر اجملتمعي وشرطه. وهلذا فإنه ال ميكن أن تقوم حضارة إنسانية إال هبذا الشرط. 
م مشاريع الشباب هلم ارتباط كبري مبشاريع النهضة .. لذا فإن مشاريع تنمية الشباب واحدة من أه .6

 املواطنة.
االنتماء إىل مؤسسات فاعلة حكومية أو نقابية أو جمتمع مدين أو غريها كلها عبارة عن عمليات    .7

 وهي مشاهبة للتنوية اجملتمعية اليت قّدمتها )النظرية النبوية(.  تنوية جمتمعية مهمة متتلك قيادات وقرارات.
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 اهلوية: حول مشروع واعد لتنمية الشباب ومحاية  

 دور )اللغة( يف )تنمية الشباب( حماولة يف بناء مشروع هنضوي: 

على  مفتوة  حرٌّ  مشروع   ، املستقبل  حنو  مّتجها  مشروعاً  بوصفه  يكتمل  لن  مشروع  اإلنسان 
ليس دالة منتهية    فاإلنسان: مشروع ، حرية ، جتاوز ، وثبة ، حركة ، فعل.  فاإلنسانإمكاانت ال هنائية ،  

فتوحة على كل جديد أو عصيٍّ على الوجود ، فعندما قال تعاىل: )ونفخت فيه من روحي( بل هو غاية م 
 ، فداللة )من( هنا للتبعيض مبعىن أن الطاقة الكونية قد أودعت سرَّها فيه.   

ولعل حمورية الفكرة وبؤرهتا وأمهيتها تكمن يف التأسيس العلمي لقضية التنمية الذهنية وانعكاس 
التنمية األخرى ذلك على   التنمية الذهنية واللغوية حموراً لوجوه  الفكر والشخصية، بل جعلنا هنا فكرة 

مجيعاً وأساساً تكوينياً لالنطالق إىل الفروع التنموية كلها ، معتمدين مقاييس األمثلية وحمدداهتا، مث ليأخذ 
  علوم التنمية. مكاانً علمّياً ِميزاً  كواحد من الفروع املهمة واملراحل الرئيسة بني

على  فقدرته   ، تعرتضه  أو  اليت حتوطه  املتغريات  التكيف مع  يستطيع  طاقة متجددة  فاإلنسان 
التكيف مسة ِميزة تفرده عن ابقي الكائنات وجتعله سيداً عليها وما ذاك إال بتمايز العقل، فإذا أمكننا أن 

 منعطفاً جديداً يليق هبا.نوظف هذه القدرات فسنرى أّن وجه األرض سرعان ما يتغري وأيخذ  

والفكرة تنتظم يف مخس مراحل كلها ضـــــــرورية لبناء الشـــــــاب الواعي مبتطلبات املرحلة وضـــــــرورات  
احلضـــــــــــارة ( ؛ شـــــــــــغلت أدواراً    –األخالق   –العلم   –اللغة  –احلضـــــــــــارة ، وهذه املراحل هي: ) الكلمة 

تهي ابحلضـــــارة . إّن الكلمة إشـــــارة حرة  متكاملة ابنســـــجام تصـــــاعدي تنظرياً وتطبيقاً. تبدأ مع الكلمة وتن
ــاً إشــــــــــارة حرّة، كما أّن األداين حني جاءت  مطلقة، فمن املمكن على اعتبار اإلنســــــــــان كلمة فهو أيضــــــــ
ابلكلمة، يف اإلجنيل )يف البدء كانت الكلمة(، ويف القرآن )إقرأ ابســم ربك(، وقال تعاىل عن عيســى عليه 

ــرك بكلمـة مـنه(، مث إن قول هللا كلمـات ال الســــــــــــــالم: )وكلمـته ألقـاهـا إىل مرمي ورو  ة مـنه( و)إن هللا يبشــــــــــــ
تنتهي؛ قال تعاىل: )قل لو كان البحر مداداً لكلمات رَب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رَب( .. وعلى 
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ــياق   ــتعمال هنائي، بل تبقى تتجدد مع كل ســــ ــارة حرّة كما الكلمة مطلقة ليس له اســــ ــان إشــــ هذا فاإلنســــ
 له اليومي ، كذلك اإلنسان يتجدد مع جتدد الزمان. يوظفها يف تداو 

ــان يف تـفاعـله مع الكلمـة؛ وجمموع   حـاولـنا من خالل هـذه الفكرة الوقوف على معطـيات اإلنســــــــــــ
الكلمات تشـــــكل اللغة ؛ أعين لغته األم؛ ابعتبار أن اللغة األم هي األداة إىل الفهم الصـــــحيح والدقيق ِما 

ــائن، ومن مث انعكـاس الـقابلـيات  يغلق أبواب الـتأويل املنحرف امل ؤدي إىل التطرف الـبائس واالحنراف الشــــــــــــ
اللغوية على التفاعالت الذهنية والفكرية وما ميكن اعتباره أمنوذجاً وضــــرورة للتكوين؛ مســــتفيدين يف ذلك 
من خصائص علم األمثلية وحمدداته ابعتباره املقياس األهم الذي يعمل على بناء قناعات راسخة مستمدة  

واقع الفرد واجملتمع على السـواء، فيمكن أن نقف من خالل ذلك على العديد من مؤشـرات ومقاييس   من
األمثلية املســتنبطة من النظرايت اللغوية واحلديثة واليت يكون هلا األثر يف قضــااي تنمية الشــباب، ابعتبار أن  

وية ابألســاليب املنطقية نفســها اليت دماغ اإلنســان يتعامل مع قضــااي اللغة العامة اليت تطرحها املدارس اللغ
يتعامل هبا دماغ االنسـان مع لغة وأسـاليب التنمية؛ فتكون مؤشـرات األمثلية ومقاييس اللغة متطابقة لدى  
طريف النقاش، ومن هنا أيضــاً تظهر جدوى دراســة معطيات املدارس اللغوية يف حتليل ودراســة قضــية تنمية  

 يق على الشباب كلهم دون استثناء.  الشباب لتحوز التنمية مشولية التطب

واألمثلية هتتم إبجياد احلل األمثل لكل مشكلة وتشكيل )النزعة األمثلية( لدى الشباب؛ ويعين 
القدرة على إجياد احللول األصلح واألنسب يف كل مشكلة؛ ويكون ذلك مبعرفة املعطيات  ذلك منحه 

مثلية تكون فكرتنا هذه حول تنمية الشباب قد حنت واإلمكاانت الواقعية واملتاحة، ومن خالل مقاييس األ
املنحى التطبيقي، واملزاوجة يف الوقوف على عناصر األمثلية بني جانبني: )عناصر األمثلية وقدرات العقل 

 البشري(، و)عناصر األمثلية يف املدارس اللغوية(. 

ا عليه يف املرحلة الثانية )اللغة( أّما املرحلة الثالثة )العلم( فهو استمرار للتنظري العلمي الذي عملن
مع التحرك خطوة جديدة جتاه التأسيس إلقامة املشروع النهضوي فأطلقنا على هذه املرحلة مبرحلة التمتني 
، فهو ينطلق من األمثلية اللغوية والقدرة احلقيقية على فهم املعاين الصائبة إىل املعارف والعلوم والكشف 

ثيقة ابحلقائق الدينية فنكون بذلك عند املرحلة الرابعة )الدين( لنقف بعدها عنها ومن مث ربطها بعالقة و 
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على املشروع النهضوي من خالل ما قّدمناه أوالً يف املراحل السابقة مث من خالل طرة قضااي الوسطية 
 والعقالنية والتجديد. 

النهضوي     من خالل مشروعها  الشبابية  التنمية  تعريف  ميكن  ذكرانه  ما  )نظام  أبهنا:  وحبسب 
تشغيل كامن يف منظومة التفكري لدى الشاب ، يتفّعل هذا النظام مع الكلمة الصائبة الصادقة وفق 
لغة دقيقة منضبطة تنطلق ابملفاهيم الدينية إىل حتقيق مناط الرسالة ابلوسطية والتجديد وحماولة تطويق 

سعيدة راقية، تؤهلهم للكشف  التطرف والغلو ومنع العنف، فتكشف للمتلقني عما يضمن هلم حياة 
عن السنن الكونية والتنافس البشري احملمود، وحترك كافة الطاقات االنسانية املتاحة ، فيكونون بذلك 

 سائرين وفق مشروع حضاري إنساين أصيل(. 
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 اخلامتة

 االستنتاجات والتوصيات 
 

 اخلامتة: االستنتاجات والتوصيات:

تقدمي   البحث  فقد حاول  اخلتام  واحلياة   مفهومويف  للكون  حضارايً  مبا حيقق مشروعاً  املواطنة 
على مجلة من االستنتاجات والتوصيات خيرج هبا البحث ؛ نوجزها ولعلنا يف هذا الصدد نقف  .واإلنسان 
 مبا أييت: 

 أوالً: االستنتاجات: 

كخالصــة ملا قّدمناه يف هذا الكتاب ميكن الوقوف على مجلة من االســتنتاجات مت تقســيمها إىل  
 جوانب عديدة هي كاآليت:  

طاقة إجيابية كامنة يعيش املواطن هبا؛ هي واحدة ]قدم البحث تعريفاً جديداً للمواطنة أبهنا:   .1
قرانه؛ تستلهم منها األجماد واملآثر، وترقى هبا احلضارة من أسرار الوجود البشري، وهبا يُعرف بني أ

واملدنية، وتنمو هبا العالقات االجتماعية؛ وتتفعل من خالهلا كل مغرايت النمو والرقي واحلضارة .. 
وتتفعل هذه الطاقة الكامنة من خالل االنتماء.. فيتكامالن يف منظومة ؛ ميكن أن نطلق عليهاـ: 

 االنتماء([.-)املواطنة

: ]إن االنتماء هو نظام تشغيل مكتنز أما االنتماء فقد وقف البحث على تعريف نوعي له فنقول .2
أو كامن يف عقل ووجدان الفرد يتفّعل على هيئة جمموعة من املمارسات السلوكية صادرة عن الفرد 

 نفسه للتعبري عن موقف جتاه ما حيدث حوله من قضااي جمتمعية[. 
الوقوف على )النظرية النبوية( يف بناء الدولة ابعتبارها األمنوذج األول واألمثل يف اتريخ اإلنسانية   .3

 كلها، وحتقيق قيم املواطنة ابعتبارها واحداً من أهم ما قدمته الرسالة النبوية لإلنسانية كلها. 

http://vb.elmstba.com/t208136.html
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حملور الذي من تدور يف املدينة اإلنسان الذي يعيش يف هذه الدولة هو ا  اعتبت دولة الرسول   .4
حوله قيم احلضارة يف بناء الدولة، هو املقياس احلقيقي الذي ال خيتلف عليه اثنان، فالدولة تقام من أجله 

 وألجله. 
الوقوف على أسبقية دولة املدينة كأول دولة يف التاريخ أخضعت نفسها سلطة وأفراداً للقانون،  .5

العالية يف  ومارس فيها احلاكم السلطة وفقاً لدستور مدّون مصحوابً ذلك مع االرادة الصادقة واألمانة 
 إقامة ذلك االلتزام مهما كانت الظروف. 

أول  .6 عّدت  املدينة  وثيقة  أن  على  دستور   الوقوف  سبقت  ؛  التاريخ  يف  مدونة  دستورية  وثيقة 
م ، فدستور املدينة سبق هذين الدستورين 1791م ، والدستور امللكي الفرنسي عام  1787فيالدليفيا عام  

 املكتوبني أبكثر من عشرة قرون. 
إن الوثيقة أسست لتصور ميكن اسرتجاعه يف أي مكان أو زمان يكون فيه الناس مؤهلني لدميومة  .7

فيها، فيكون لإلنسانية أمنوذجاً جاهز األركان والتفاصيل   األجواء والشروط اليت وضعها الرسول    هذه
 يف بناء الدولة على أسس املواطنة.

ارتكزت النظرية النبوية على االقناع الفكري، وهو األسلوب األمثل يف حتويل قناعات الناس حتويالً  .8
 اع عنها وتفعيل تطبيقاهتا يف احلياة. إجيابياً؛ مبا يضمن االميان ابلقضية والدف

على   ما أطلقنا عليه أبسلوب التنوية اجملتمعية: فقد عمل رسول هللا  تضمنت النظرية النبوية   .9
توحيد هذا اجملتمع على ثالثة مستوايت يف التأليف اجملتمعي واجلمع وتكثيف اجلهود حول نواة واحدة، 

 جة األساس أي عن فكرة مقنعة. تكون  عملية التنوية نتاجاً فكرايً ابلدر 
على أتسيس طبقة من السياسيني والقادة واإلداريني ِمن كان هلم صلة به   عمل رسول هللا   .10
 ؛ فكان هلؤالء دورهم الرائد يف سياسة الدولة وإدارة شؤوهنا ؛ فقد شارك هؤالء يف الرأي واختاذ القرارات

من ذلك   ص يف كل أمور الدولة ، فقد كانت غايته  مينحهم الفر   وإعطاء املشورة ، وكان رسول هللا  
 ونشره يف عموم البالد.  اإلسالمإعداد جيل من صحابته قادرين على إدارة الدولة من بعده ودميومة  

فقد كان هناك تداخل بني الدين والسياسة ؛ وكان للوحي وجوده يف أمور الدين   بوجود النيب   .11
 فاعية أو اجتماعية أو غري ذلك. اليت تنبين عليها مواقف سياسية أو د
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إن مفردة )األمة( اليت وردت يف )وثيقة املدينة( حقق من خالهلا الرسول الكرمي حتويالت فكرية   .12
 مهمة )حبسب النظرية النبوية( ارتقت بفكر املتلقني إىل معاين الوحدة والتآزر واالنسجام . 

مشلت القبائل اليت سكنت املدينة منطلقاً   )األمة( يف وثيقة املدينة مل تقتصر على املسلمني وإمنا .13
حلقوق اآلخرين يف العيش بسالم واحلرية يف اعتناق الدين إذا ما التزمت هذه   اإلسالممن مبدأ حفظ  

 اجملموعات والعشائر والقبائل بدورها حبسب وثيقة املدينة ابملواثيق والعهود اليت وردت فيها. 

بقيا .14 املدينة  السياسي يف  النظام  تنوعت   دة رسول هللا  استوعب  اجملتمعة كلها مهما  الفئات 
وتعددت عقائدها وانتماءاهتا ، وليس ألحد أن يفرض على أحد أسلوبه يف العيش واالعتقاد، فكان الذي 

له أن يصرة بذلك وأن يطلب مناقشته أو مناظرته شخصياً   - وهو رئيس الدولة-  ال يؤمن برسالة حممد  
أن يعرتض عليه أحد أو يسيء إليه أحد ، وهكذا كانت أو مناظرة صحابته ومن يؤمنون برسالته دون  

أن ميثل  األمة مبثابة اإلطار السياسي الذي تعيش فيه مجيع الفئات ؛ وقد ارتضت هذه الفئات مجيعاً 
 هلا )فيْكريوييَُّة االطار( الذي تعيش فيه حياهتا السياسية.   اإلسالم

نون( اليت يلتزم مجيع أفرادها ابحرتام القانون، وركزت صحيفة املدينة على ما يسمى اليوم )بدولة القا .15
 وعدم تطاول أحد أفراد األمة منطلقاً من قوة مادية أو معنوية . 

مل تعتب اختالف األصول اجلغرافية بني مهاجر وأنصاري عامل تفرقة أو   أن دولة رسول هللا   .16
لرابطة اجلديدة: )األمة( مفتوحة متييز، فاملؤمنون من قريش، واملؤمنون من أهل يثرب أمة واحدة، وهذه ا

 لكل من تبعهم، وحلق هبم، واستعد ألداء االلتزامات الواجبة عليه؛ فجاهد معهم. 

يلحظ أهنا قد فتحت الباب إلجياد جمتمع قوي متماسك، حافظت فيه   الدارس لدولة الرسول   .17
على مصلحة اجملتمع األساسية   على كيان العشرية والقبيلة بعد إعادة هتذيبه لتكّون وحدة األمة، والتأكيد
 اليت هلا املكانة األوىل، وهي تسود على التكتالت الفرعية دون أن تلغيها. 
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إن إقامة املؤسسات شرط ال تنازل عنه يف إقامة دولة املدينة وتنظيمها؛ فكان بناء املسجد اخلطوة  .18
الدولة بوزرائه، والقائ اليت جيتمع فيها رئيس  املؤاخاة بني األوىل ابعتباره املؤسسة  د جبنده، و مث أعقبته 

 املهاجرين واألنصار مث إصدار وثيقة املدينة . 

إّن أحد أهداف وثيقة املدينة كان متمثالً ابحلفاظ على االنسان وحقوقه، بغية أن جتد البشرية   .19
منت سبيالً أفضل حلياهتا. وقد عدهتا كتب السرية النبوية أول وثيقة حقوقية دستورية عرفها التاريخ ض

 احلقوق واحلرايت العامة. 

 التوصيات: 

وبعد الوقوف على مجلة من االستنتاجات كان من الضرورة أن نقف على توصيات حمددة جند أمهها 
 ما أييت: 

دراسة املواطنة والتعامل معها كطاقة كامنة على املستوايت كلها )الفردية واجملتمعية واألِمية(؛ طاقة  .1
هائلة ال تعرف هلا حدود، هذه الطاقة الكامنة تنمو وتتفعل حبسب السنن الكونية اليت وضعها هللا تعاىل 

واألمة ؛ وهي نعمة كبى جعلها هللا هلا، م اليت على الباحثني التنقيب والكشف عنها عند الفرد واجملتمع  
تعاىل نعمة شاملة لإلنسانية كلها؛ بىن عليها الدين احلنيف الكثري من األصول اجملتمعية والنظم األخالقية؛ 

 وجعلها هللا تعاىل ميداانً لألجر والثواب، يؤجر ويثاب أهلها على نياهتم.    
من خالل تفعيلها وتنظيمها وإدراجها كطاقة   اعتماد املواطنة كواحدة من أهم املشاريع النهضوية .2

فاعلة يف مشاريع النهضة اليت تضمن جتاوز األزمات اجملتمعية ، وتؤسس لرؤية حضارية راقية بعد جتاوز 
 األزمات، فهي عامل إجياَب كبري ال ميكن جتاوزه وختطيه يف مسرية اإلصالة والتجديد. 

لكشف عن السنن الكونية يف قضية املواطنة، وأسسها، العودة إىل السرية النبوية كمصدر رئيس يف ا .3
والتنوية   الفكرية  النبوية كالتحويلية  األساليب  وتفعيل  وتنشيطها،  طاقاهتا،  واستثمار  تفعيلها،  وطرق 

 اجملتمعية، وجعلها يف منظومة علمية متخصصة يف بناء املواطنة وتفعيلها لدى الشعوب. 
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 . عامل اإلسالم، حسني مؤنس ، دار املعارف، مصر •
  .104، ص   77، عدد  1995عبد اخلالق، نيفني، جملة املسلم املعاصر،  •
م، 1958- ه 1377،  5إحياء الكتب العربية، طالعدالة االجتماعية يف اإلسالم، سيد قطب، دار   •

 .   القاهرة)مصر(
 .هـ  1356عيون األثر يف يف فنون املغازي والشمائل والسري، حممد ابن سيد الناس ، القاهرة ،  •
 .1987القاموس احمليط، مادة دسعة، الفريوز آابدي، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بريوت،  •
 . 2002قاموس املورد ، بعلبكي:   •
 .  1995قاموس علم االجتماع ، حممد عاطف غيث، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  •
 . 1973قاموس الوس ، اجلُر ،    •
 قراءة يف مفهوم االنتماء الوطين ، د.عبد هللا بن انجي آل مبارك، جريدة الرايض.  •
ــم ابن ســـــــــالم )ت   • الفقي ، املكتبة  ه( ، حتقيق: حممد حامد  224كتاب األموال ، أبو عبيد القاســـــــ

 ه.1353التجارية الكبى، القاهرة ،  
، موقع   د. راغب السرجاينما هي وثيقة املدينة أو معاهدة املدينة اليت كانت بني الرسول واليهود ؟ ،   •

 ألكرتوين. 
،  2مبادىء القانون الدســــــــتوري والنظم الســــــــياســــــــية ، د.كمال الغايل ، مطبعة جامعة دمشــــــــق ، ط •

 .  م1967-1968
 .   جمموعة الواثئق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، حممد محيد هللا  •
 ه  .  1361 احملب ، أبو جعفر ابن احلبيب ، بريوت ، •
 م .2004تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري ، القاهرة ،  •

http://islamstory.com/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 .   حممد رسول هللا ، حممد الصادق عرجون  •
ــمن كتاب: حممد نظرة  • ــالمية ، د.حممد عمارة ، )حبث منشـــــــور ضـــــ ــتور للدولة اإلســـــ حممد وأول دســـــ

 م .1985عصرية جديدة(، بريوت ،  
- ه1421،    7معامل الشخصية اإلسالمية ، عمر بن سليمان األشقر، دار النفائس للنشر والتوزيع ، ط •

  .  م، عمان )األردن(  2000
معجم مصــــــــــــطلحات الرتبية لفظا واصــــــــــــطالحا، أمحد عبد الفتاة الذكي ، وفاروق عبده فولية ، دار   •

 .  2004الوفاء للطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، 
  ه( ، عامل الكتب ، بريوت .207املغازي ، الواقدي )ت   •
 املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ، ابن اجلوزي ، بريوت ، د.ت. . •
  .     م ، القاهرة )مصر(2001لعاملي ، جمدي عزيز ابراهيم، مكتبة األجنلو املصرية ، املنهج الرتبوي ا •
منهج القرآن الكرمي يف تثبيت األخالق اإلسالمية ، أ.م.د.أنس عصام الزيدي ، جملة كلية اإلسالمية  •

 . 215-197، الصفحات:    28م ، اجلزء األول، االصدار:  2014اجلامعة، السنة  
 م ، موقع االنرتنت.املواطنة يف اإلسال •
 املواطنة يف األفق السياسي للسرية النبوية،عبد اجلبار النجار، موقع على االنرتنت  •
 املواطنة وتعزيز قيم االنتماء والوالء ، نغم النعمة ، موقع انرتنت •
 مجعية املشعل للثقافة والفن ، حممد شخمان. -املواطنة •
، د.حممد إمساعيل املقدم، جملة البيان اللندنية، العدد ندوة هويتنا اإلسالمية بني التحدايت واالنطالق •

 .   م1998،  128
نشـوء الفكر السـياسـي اإلسـالمي من خالل صـحيفة املدينة ، خالد بن صـاحل احلميدي ، دار الفكر،  •

 م .1994بريوت ، 
ــياســـــــــــي يف اإلســـــــــــالم ، د. حممد عبد القادر أبو فارس ، دار الفرقان ، ط • ، األردن ،  3النظام الســـــــــ

 .ه  1409
اهلوية اإلسالمية مقوماهتا ووسائل احلفاظ عليها، أ.د.عبد الرزاق أمحد عبد الرزاق ، جملة كلية اإلسالمية  •

  .   64-37، الصفحات:   2014، العراق ،    28اجلامعة، اجلزء األول ، االصدار  
اهلوية اإلسالمية مقوماهتا ووسائل احلفاظ عليها، أ.د.عبد الرزاق أمحد عبد الرزاق ، جملة كلية اإلسالمية  •

  .   64-37، الصفحات:   2014، العراق ،    28اجلامعة، اجلزء األول ، االصدار  
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 .1983/  11، بريوت ،   57اهلوية القومية العربية ، د.عفيف البوين ، املستقبل العرَب ، العدد   •
اترخيية يف الدستور امللكي والدساتري العراقية -اهلوية الوطنية يف الدولة العراقية املوحدة دراسة حتليلية •

، عدد   9املؤقتة ، م.د.عدانن قادر عارف زنكنة ، جملة جامعة كركوك للدراسات االنسانية ، جملد  
2    ،2014 . 

عقلة   • علي   ، واملضاف  اجلوهري  بني  يف اهلوية  العمانية  الوطن  صحيفة  يف  منشور   ، العرسان 
  .   م2002/ 15/6

،  8اهلوية وأزمة االنتماء ، عالء جابر أمحد ، اجمللة السـياسـية والدولية، اجلامعة املسـتنصـرية، االصـدار  •
 م .2008،    196-179الصفحات  

الاهلوية والعنف، وهم املصري احلتمي • املعرفة،  ، اجمللس 352عدد  ، ترمجة سحر توفيق، سلسلة عامل 
، د. فرغلي هارون نقاًل عن:    .18. ص  2008الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، يونيو  

  http://www.alukah.net/social/0/91803/#ixzz45ceSMu6Bرابط املوضوع:  
، أ.م.د. مهدية صـــــاحل العبيدي ، جملة العلوم الســـــياســـــية ،   -الدولة طبيعتها ووظائفها–وثيقة املدينة   •

 ،.308-293، صفحات  44، إصدار    2012جامعة بغداد ، 
وثيقة املدينة وأهم األســس اإلدارية اليت تضــمنتها لبناء الدولة اإلســالمية، د.حامت كرمي جياد اليعقوَب،   •

 .  .2012، العراق ،    11، إصدار  1املنتدى الوطين ألحباث الفكر والثقافة ، جملد 
، رســالة ماجســتري ، الوثيقة النبوية واألحكام الشــرعية املســتفادة منها ، جاســم حممد راشــد العيســاوي  •

 .135م ، ص   2006مكتبة الصحابة، االمارات ،  
ه  1430، بريوت ،   1الوسـيط يف أحكام القرآن ، د.عبد احلميد اجلياش ، دار النهضـة العربية ، ط •

–  2009  . 
ــم حيىي املالة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  • ــدة ، د. هاشـ ــيط يف الســـرية النبوية واخلالفة الراشـ الوسـ

 .م2007
 .  1991الوسيط يف السرية النبوية واخلالفة الراشدة ، مطبعة اجملمع العلمي ، املوصل ،  •
 الوطن والوطنية يف ميزان الشريعة اإلسالمية ، أ.د.عجيل جاسم النشمي ، موقع على االنرتنت.  •

http://www.alukah.net/authors/view/home/8457/
http://www.alukah.net/social/0/91803/#ixzz45ceSMu6B


 


