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 2وثيقة املدينة
 

صل اهلل عليه )وكتب رسول اهلل : قال ابن إسحاق            

وادع فيه يهود " املهاجرين واألنصار " كتابًا بني ( وآله وسلم

وعاهدهم ، وأقرهم على دينهم وأمواهلم ، وشرط هلم ، 

 .وأشرط عليهم 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وأله اهلل عليه  صل)هذا كتاب من حممٍد النيب             

، ومن   املنمنني واملسلمني من قريو ويبربنّي، ب (وسلم

، إّنهم أّمة واحدة من دون  ، وجاهد معهم بهمفلحق  ؛ تبعهم

،  يتعاقلون بينهم املهاجرون من قريو على ِربعتهم،  الناس

 يْفدون عانَيهم باملعروف والقسط بني املنمننيهم و
 . 

،  يتعاقلون معاقلهم األوىل، وبنو َعْوف على ربعتهم             

 .نمننيوكل طائفة تفدي عانَيها باملعروف والقسط بني امل
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،  يتعاقلون معاقلهم األوىل، وبنو ساعدة على ربعتهم           

 .وكل طائفة تفدي عانَيها باملعروف والقسط بني املنمنني

،  يتعاقلون معاقلهم األوىل ، رث على ربعتهماوبنو احل          

 .وكل طائفة تفدي عانَيها باملعروف والقسط بني املنمنني

،  يتعاقلون معاقلهم األوىل، ى ربعتهم وينو جشم عل          

 .وكل طائفة تفدي عانَيها باملعروف والقسط بني املنمنني

،  يتعاقلون معاقلهم األوىل، وبنو النجار على ربعتهم            

 .وكل طائفة تفدي عانَيها باملعروف والقسط بني املنمنني

عاقلهم يتعاقلون م ، وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم           

، وكل طائفة تفدي عانَيها باملعروف والقسط بني  األوىل

 . املنمنني

،  يتعاقلون معاقلهم األوىل، وبنو النبيت على ربعتهم          

 .وكل طائفة تفدي عانَيها باملعروف والقسط بني املنمنني

وبنو األوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل،          

 .نَيها باملعروف والقسط بني املنمننيوكل طائفة تفدي عا

 ًاحوإّن املنمنني ال يرتكون مفر         

 

أن يعطوه  ، بينهم 

 .عقل  وأباملعروف يف فداء 

، وابتغى  وإّن املنمنني املّتقني على من بغى منهم          

دسيعة

 

 .  ، أو فساد بني املنمنني ، أو عدوان ظلم 

 . ولد أحدهمكان ولو  ، يعًاوإّن أيديهم عليه مج          

                                                 
 
 .العيال الكثير المثقل بالدْين و 
2
 .العظيمة  - 
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ًا ، وال ُينصر كافر وال َيقتل منمن منمنًا يف كافر            

 .  على منمن

 . جيري عليهم أدناهم ة ،اهلل واحدذمة وإّن              

 .  ، دون الناس وإّن املنمنني بعضهم موىل بعض             

، غري  ه النصر واألسوةفإّن ل ، من تبعنا من يهود وإن               

 . مظلومني وال متناصرين عليهم

، ال يسامل منمن دون منمن  وإّن سلم املنمنني واحدة             

وإّن  ، يف قتال يف سبيل اهلل إاّل على سواء وعدل بينهم

وإّن املنمنني ،  تعقب بعضها بعضًا كّل غازية غزت معنا

  . بيل اهللبعض مبا نال دماءهم يف سبعضهم على  ءييب

 . ني املّتقني على أحسن هدى وأقومهوإّن املنمن           

، وال حيول  ، وال نفسًا وإّنه ال جيري مشرك مااًل لقريو           

، وإّنه من اعتبط دونه على منمن

 

، منمنًا قتاًل على بّينة  

، وإّن املنمنني عليه  ، إاّل أن يرضى ولّي املقتول فإّنه َقَود به

 . ، وال حيّل هلم إاّل قيام عليه ّفةكا

وآمن ، وإّنه ال حيّل ملنمن أقّر مبا يف هذه الصحيفة           

، وإّنه من  أن ينصر حمدثًا ، وال ينويه : باهلل واليوم اآلخر

، وال  فإّن عليه لعنة اهلل وغضبه يوم القيامة؛ نصره أو آواه 

 .  ينخذ منه صرف وال عدل

فإّن مرّده إىل اهلل ؛ هما اختلفتم فيه من شيء وأّنكم م         

 . (اهلل عليه وسلم صل)، وإىل حممد  عّز وجّل

                                                 
 
 .قتله بال جناية منه توجب قتله  - 
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 . وإّن اليهود ينفقون مع املنمنني ما داموا حماربني            

،  يهود دينهمل، ل بين عوف أّمة مع املنمننييهود وإّن             

؛ ظلم أو أثم ، مواليهم وأنفسهم إاّل من  وللمسلمني دينهم

فإّنه ال ُيوتغ

 

 .  ، وأهل بيته إاّل نفسه  

 . وإّن ليهود بين النجار مبل ما ليهود بين عوف            

 .  رث مبل ما ليهود بين عوفاوإّن ليهود بين احل           

 .  وإّن ليهود بين ساعدة مبل ما ليهود بين عوف           

 . بل ما ليهود بين عوفوإّن ليهود بين جشم م           

 .  وإّن ليهود بين األوس مبل ما ليهود بين عوف           

إاّل من .  وإّن ليهود بين ثعلبة مبل ما ليهود بين عوف           

 .  ظلم أو أثم فإّنه ال يوتغ إاّل نفسه وأهل بيته

 . وإّن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم             

وإّن الرب .  الشطيبة مبل ما ليهود بين عوف وإّن لبين            

 .  دون اإلثم

 . وإّن موالي ثعلبة كأنفسهم           

وإّن بطانة           

 

 . يهود كأنفسهم 

اهلل عليه  صل)ر  منهم أحد إلاا بإذن حممد وإّنه ال خي          

 . (وسلموآله 

تك فبنفسه ، وإّنه من ف وإّنه ال ينحجز على ثار جرح          

 ، وإّن اهلل على أبرِّ هذا إاّل من ظلم،  فتك وأهل بيته

 

. 
                                                 

 
 .يهلك  - 
2
 .خاضته وأهل بيته  - 

 
3
 .أي على الرضا به  -
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 . تهم، وعلى املسلمني نفقم تهعلى اليهود نفقوإّن             

 وإّن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة             

 . ، والرّب دون اإلثم وأّن بينهم النصح والنصيحة           

 . ، وإّن النصر للمظلوم إّنه مل يأثم امرؤ حبليفةو            

 . وإّن يهود ينفقون مع املنمنني ما داموا حماربني           

 . الصحيفةوإّن يبرب حرام جوفها ألهل هذه             

ال ُتَجار  ، وإّنه وإّن اجلار كالنفس غري مضاّر وال آثم            

 . حرمة إاّل بإذن أهلها

ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حديث أو  وإّن             

وإىل ، ، فإّن مرّده إىل اهلل عّز وجّل  اشتجار خياف فساده

 . (وسلموآله اهلل عليه  صل)حممد 

 . ة وأبّرهوإّن اهلل على من اّتقى ما يف هذه الصحيف            

م النصر وإّن بينه ، وأّنه ال ُتَجار قريو وال من نصرها             

 ، وإذا دعوا على من دهم يبرب

 

إىل صلح يصاحلونه  

، وإّنهم إذا دعوا إىل  ، فإّنهم يصاحلونه ويلبسونه ويلبسونه

. ، إلاا من حارب يف الّدين فإّنه هلم على املنمنني مبل ذلك

على كّل أناس حّصتهم

 

  . بلهممن جانبهم الذي ق 

سهم على مبل ما ألهل وإّن يهود األوس مواليهم وأنف            

 . لرّب احمليني من أهل هذه الصحيفةهذه الصحيفة مع ا

                                                 
 
ا اليهود إلى صلح ، حليف لهم فإنهم يصالحونه وإن وإذا دعو: في رواية أبي عبيده في األموال  - 

 . دعونا إلى مثل ذلك ، فإن لهم ما على المؤمنين إال من حارب الدين 
2
 .وعلى كل أناس حصتهم من النفقة : في األموال  - 
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ب كاسب إاّل على يكسال  وإن الرب دون اإلثم  ،          

،  ، وإّن اهلل على اصدق ما يف هذه الصحيفة وأبّره نفسه

 . حيول هذا الكتاب دون ظامل وآثموإّنه ال 

، إاّل من ظلم  آمن باملدينة، ومن قعد  وإّنه من خر  آمن           

 . أو أثم

 صل)، وحممد رسول اهلل  وإّن اهلل جار ملن بّر واّتقى           

 ( .وسلموآله اهلل عليه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 ةــدمـمقـال
 

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسـالم علـى أشـرف خلـق                   

 .. هلل وعلى آله الطيبني األطهار اهلل ، رسول اهلل حممد بن عبد ا

 ..أما بعد             

ــاعي               ــد االجتم ــهم العق ــة   Social contractيس يف مجل

ــاالتفاق ــتم    ي ــ  ي ــة وال ــاة االجتماعي ــمنة للحي ــية املتض ات األساس

حبسب االتفاق ، حتـت  ، وشخوصهم وقواهم ؛ مبقتضاها وضع األفراد 

 ..إرادة اجملتمع وتوجيهاته 

وللعقد االجتمـاعي أهميتـه البالغـة يف احلـد مـن ا الفـات                    

، ومحاية اجملتمع ووضعه يف ظل نظـام واضـح   والعنف والصراعات 

 ..للحقوق والواجبات وااللتزامات 

جوهـان  ) وطاملا استعمل يف الفلسفة السياسية ، وكما يراه             

سري اجملتمع من خالل العقد ضع اجتاه لفهم وتفما يتم و؛ ( البوسوس 

االجتماعي الذي يتفق عليه أبناء اجملتمع الواحد يف مجيع املنـاطق  

 ..الجتماعية احملدد للسلوك الفردي والفرتات الزمنية بصفتهم ا

فهـو يصـف طبيعـة اإلنسـان اجلوهريـة الـ  تتسـم بالصــفة                     

 ..ومنثراتها على عالقات األفراد  االجتماعية
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بالعالقـة القويـة املعتمـدة    ، ووصف عالقة الشعب بالدولـة                

علــى عقــد يوقعهــا الطرفــان بعــد أن يتفقــا علــى صــيغة حمــددة 

 ( ..جاك روسو)، وهو جانب مما يتطابق مع رأي  لواجباتهم وحقوقهم

ــة                ــا الدول ــاً  (  State) أم ــا ، منظم ــع فيه ــد اجملتم ــه  ، ، فُيع ل

شخصية معنوية متميزة من اجملتمعات األخـرى  حكومة مستقلة و

 ..عالقات مع بعضهم البعض الاملماثلة املرتبطة ب

 ، متعـددة مضامني  ى فيهانر ، عند دراسة وثيقة املدينةوبهذا              

ومتبيـل قيـادة   ، واالجتاه حنو بناء الدولـة  ، العقد االجتماعي ؛ منها 

 ..لناس األمة أو ا

 عليه وآلـه  اهلل صل)شخص الرسول األعظم  ديباجتها ميتقدو            

 :والذي جاء فيها الوثيقة  تكشفه مكونات، كما ( وسلم 

، بــني املــنمنني  [ رســول اهلل ]هــذا كتــاب مــن حممــد الــنيب   )            

، ومـن تـبعهم فلحـق بهـم وجاهـد       يبرب[ أهل] واملسلمني من قريو و

 ( .. معهم

بنـاء الدولـة    ذلـك ، اجلمـع بـني    ا يتضمنال ، ممبطبيعة احلو            

أنهم أّمة واحدة ِمـن   )وكما يدعم هذا التوجه ؛ والعقد االجتماعي ،

 ..يف تفاصيل الوثيقة  وردما فضاًل عن ، (  دون الناس

 :ما جاء يف الوثيقة على يضيف مما و            

وكبرة  أي مبقال بالدَّين ) ؛ وأّن املنمنني ال يرتكون ُمفَرحا -

 .بينهم أن يعطوه باملعروف يف فداء أو عقل ، (  العيال

 .وأْن ال حيالف منمن موىل منمن دونه  -

 :ومن التشريعات ما يتضمنه               

ــاهم  )               ــيهم أدن ــرب عل ــدة جي ــة اهلل واح ــنمنني  وأّن ذّم ، وأّن امل

 ( .بعضهم موالي بعض دون الناس 
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منهـا ،   هر مضامني متعددة للوثيقة ، كان جانبوهكذا تظ             

 ..ما مت دراسته ضمن البحث 

ــد                  ــال العقـ ــب يف  ـ ــددة تصـ ــتنتاجات متعـ ــه مت اسـ ومنـ

واالجتاه يف بناء الدولة اإلسالمية علـى أسـس نظاميـة    ، االجتماعي 

 ..جتمع بني السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية 

 

 ..ل التوفيق ومن اهلل عز وجل ك
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 املبحث األول
 العقد االجتماعي

 

للعقد االجتماعي األهمية البالغة لإلسهام يف استقرار البلدان             

اجملتمعـي   –، ومـا حيققـه مـن النمـو واالسـتقرار النفسـي       والناس 

 ..والعالقات اإلنسانية والتعاون املشرتك 

 :املبحث األمور الرئيسية اآلتية  حماور نسيتضمولذا            

 .التمهيد : أواًل 

 .مفهوم العقد االجتماعي : ثانيًا 

 .العقد االجتماعي بني التأسيس وقويم البناء : ثالبًا 

 .مضامني العقد االجتماعي يف وثيقة املدينة : رابعًا 

 

 التمهيد: أواًل 
 

بتعـــدد مصـــادر  تتعـــدد اجتاهـــات احلضـــارات اإلنســـانية ،           

تشريعاتها املنظـورة وغـري املنظـورة ، لتتقـارب فيهـا سـبل الوصـول        

التفاقيات يتم مبقتضاها إبرام العقود واملعاهدات الرمسيـة ، كمـا   

يـرتبط بـإجراءات اإلجيـاب    هو عليه املعاهدات والعقود بني الدول ، و

 ..والقبول 
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اسـتتباب األمـن   والرمسيـة  ما يصب يف  ـال العالقـات    ومنه            

كمـا هـو   ، غـري الرمسيـة   منه ما يكون ضمن العالقات ، وللدولة 

بشـكل أعـراف   عليه ما جيري بني اجملتمعات والعشائر والقبائـل  

تدخل ضمن اإللزام ، لتدّون لالتفاق عليها حتدد و، وميكن أن وقيم 

 ..املربم بني األطراف املعنية 

ـ مـا  بطبيعة احلـال ، كـذلك   و              تمبـل ي  غـري مـدون ،   ونيك

 Socialالعــرف االجتمــاعي  ، ومنــه التقاليــد االجتماعيــةضــمن 

Convention .. 

 Socialيعين العرف االجتماعي الذي ُيقابله املصطلح وبهذا              

Code  ،    موعة التنظيمات الرمسية وغري الرمسيـة الـ  حتكـم 

.اجملتمع 

 

  

أو ما يسمى أحيانًا العقد السياسـي ،   ويربز العقد االجتماعي           

ِلما حيمله من اجتاهات  ليكون مستمد أو مكمل ألدوات وآليـات  

الدولة واجملتمع ، وما يرتتب على التحول االجتماعي واالجتـاه حنـو   

عــن طريــق التعاقــد االجتمــاعي  Civil Societyاجملتمــع املــدني 

الصـراعات املـدمِّرة    احملقق للسالم والطمأنينة واألمن ، واالبتعاد عن

 .. لوحدة اجملتمع

بنــاء دولــة وقيــام أو تأســيس دســتور ، ويــربز مــن جهــة أخــرى            

لقيادتها ، واالجتاه يف وضع خطط تنموية شاملة ، ومـا تتطلبـه مـن    

، حتمي األجيال واملوارد الطبيعية والبيئة وكل ما  تنمية مستدامة

 ..هو ُمتصف بالندرة 

ا مما يظهر أهمية بناء العالقـات بـني اجملتمـع مـن جهـة ،      وهن            

ــك    ــا ، وذل ــارجي هلم ــامل ا  ــا والع ــع ، وبينهم ــة واجملتم ــني الدول وب
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لتحقيق عالقات داخلية وخارجية مناسبة وذات منحـى اسـرتاتيجي   

يقــوم علــى أســس ســالمة الدولــة مــن التــدخل ا ــارجي ، وســالمة 

 ..سيادتها 

ــاه و               ــان اجت ــة ، وك ــة املدين ــد     ثيق ــني العق ــع ب ــا جيم مم

الـذي ممـا ميبـل ، الوجـه امليـداني      بني النـاس ،  والتآخي االجتماعي 

ودســتورها ، وهــو مــا األوســع ، ومــا يرتتــب ويواكــب بنــاء الدولــة  

 ..البحث ، إن شاء اهلل تعاىل  اور املباحث ضمنسيتناوله حم

 

 مفهوم العقد االجتماعي: ثانيًا 
 

متعددة منها ما  ضامنيبشكل عام ؛ م( العقد ) ذ مفهوم يأخ             

 .. غري ماديةمنها ما تكون و،  ةمادي تكون

ـ    ي منها ما ةواملادي             ا هـو عقـد   تعلق بعقـد شـيء معـني ، كم

 ..املادية حبل وغريه من األمور عقدة 

ـ  غري املادي ،  أوعنوي امل Contract عقدالمفهوم أما            ه يتمبـل في

 ..اإلجياب والقبول أطراف وما يرتتب عليه من 

ــه و            ــات      من ــا يف العالق ــراء ، ومنه ــع والش ــل يف البي ــا حيص م

 . وهكذا .. اإلنسانية ، أو الربط يف الكالم واإلرادة 

: يكون العقد عن ما تقدم ذكره ، فإن  فضاًلو           

 

 

    أو عمـل  اتفاق يتعهد مبقتضاه شخص أو أكبر بـأداء مـال

لتصرُّف باإلجياب والقبول ، ويرتبط احمددة لشخص أو جهة 

 ..شرعًا 
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 ينشئ بينهما ، أو يعدل اتفاق يربم بني شخصني أو أكبر و

 .، عالقة قانونية من نوع معني أو يلغي 

        اتفاق على القيام بعمـل أو االمتنـاع عـن القيـام بـه ، لقـاء

ـ     Considerationعوض  ل صـحيح ، مبعنـى أن العقـد دلي

 .كتابي على وجود اتفاق كهذا 

  جلعل العقد قاباًل للتنفيذ قانونيًا ، يتطلب أن حيتوي على

ــة  ــر اآلتي ــه   : العناص ــني طرفي ــادل ب ــاق متب ــن اتف ــبري ع تع

املتعاقدين ، أو عرض وقبول ، وإثبـات علـى أهليـة الطـرفني     

لتحقيقه بوسائل مشـروعة ،  للتعاقد ، وتبيان غرض العقد 

 .ض كاٍف وووجود ِع

  الرضا ، واحملل ، والسبب : أما أركان العقد فهي. 

  أوهلا ؛ رضائية وشكلية وعينيـة ، ثانيهـا ؛   : تتنوع العقود

 ؛ تبادليــة وملزمــة جلانــب واحــد وناقصــة التبــادل ، وثالبهــا 

حمددة القيمة واحتماليـة ،  ؛ عوضية وعقود تربع ، ورابعها 

ــها  ــها  ؛ وخامس ــتمرة ، وسادس ــة ومس ــماة؛ فوري ــري مس  وغ

  .مسماة 

 مـن سلسـلة عقـود ،    أو مـربم  قد متكون اعترمبا يكون ال

 ..مرتبط أو غري مرتبط أحدهما باآلخر 

       فلسفيًا ؛ كل ارتباط حر بـني شخصـني أو أكبـر ، ومنـه

 . عند روسو  Social contractالعقد االجتماعي 

:يعين  Social contractومصطلح             
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ــاعي   - ــال اجتم ــاه : اتص ــو اجت ــات   وه ــخاأ أو اجلماع االش

ــأة    ــواء لنش ــروري س ــو ض ــر ، وه ــو اآلخ ــل حن ــة ، ك املتبادل

 .التفاعل االجتماعي أو لبقائه واستمراره 

وهو عقد نظـري بـني أفـراد  تمـع مـا      : العقد االجتماعي  -

 .ُيحدد حقوق كل من الفريقني وواجباته ، وبني احلاكم 

األساسـية املتضـمنة    والعقد االجتماعي هو مجلـة االتفاقـات              

ــا  ــرد  توجهاته ــل ف ــع ك ــاها يض ــة ، ومبقتض ــاة االجتماعي يف احلي

وبدا هذا يف صور شتى من أظهرهـا  . شخصه وقواه حتت إرادة اجملتمع 

.العقد االجتماعي جلان جاك روسو 

 

 

:ني هامني يوتقوم نظرية العقد االجتماعي على فرض           

  

 

    حالـة سـبقت التكـوين    أحدهما حالة الفطـرة األوىل وهـي

القـانون الطبيعـي ولـيس     السياسي للمجتمـع ومبقتضـى  

 ..الوضعي 

        الباني العقد ، وهـو إمـا أن يعـين عقـدًا سياسـيًا اجتماعيـًا

يوضح نشأة اجملتمع ، أو أن يعين عقـدًا حكوميـًا مبعنـى    

االتفاق بني احلاكمني واحملكومني ، ويرى البعض العقد 
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ني واحملكـومني ، وذلـك   االجتماعي عالقة بـني احلـاكم  

بفكرة تنازل األفراد عن جزء من حقوقهم الطبيعية مقابـل  

 ..التمتع مبميزات اجملتمع السياسي 

وعمومًا فالعقد االجتماعي هدفه تنظيم العالقات االجتماعية            

ــة ب   ــاطر امل حيق ــدات واملخ ــن التهدي ــة م ــع والدول ــة اجملتم ــم ومحاي ه

مة بينهم لتنظيم أمورهم بشكل ُمنظم كونات االتفاقيات املربومب

وســلمي ، وبشــكل مكتــوب ومتفــق عليــه ، ومنــه مــا يكــون  

 ..حلماية املصاحل املشرتكة مع احمليط ا ارجي 

من النمو واالستقرار  الشـامل ، والسـيما    ما يتحقق يف ظلهو              

 اجملتمعي ، ومحاية العالقـات اإلنسـانية ،   –االستقرار النفسي منه 

 ..ملشرتك وما حيققه من التعاون ا

 

 تماعي بني التأسيس وقويم البناءالعقد االج: ًا لثثا
 

واستكمااًل للمتقدِّم ، فإنه طاملا استعمل العقد االجتمـاعي             

 .. تاريخ الفلسفة السياسية يف

( الطريقـة السياسـية   ) جوهـان البوسـوس يف كتابـه     يضعو           

سري اجملتمع من خالل العقد االجتماعي الـذي يتفـق   اجتاه لفهم وتف

ات الزمنيـة  متـداد مـع الواحـد يف مجيـع املنـاطق واال    عليه أبناء اجملت

 ..الجتماعية احملدد للسلوك الفردي بصفتهم ا

وبهذا فهو يصف طبيعة اإلنسان اجلوهرية ال  تتسـم بالصـفة             

 ..ا على عالقات األفراد االجتماعية ومنثراته

ووصف البوسوس عالقـة الشـعب بالدولـة بأنـه عالقـة قويـة                   

ــ     يغته تعتمـد علــى عقـد يوقعــه الطرفـان بعــد أن يتفقـا علــى ص

 ..احملددة لواجباتهم وحقوقهم 
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ــاب            ــة ) ويف كت ــلطة الديني ــوكر ، ( قــوانني الس ــارد ه ؛ رجي

العقــد االجتمــاعي عنصــر اصــطناعي يف العالقــة اإلنســانية ،      

 ..إلنسان عنده هو حيوان اجتماعي او

وخيتلف بدوره عن توماس هوبز املنكـد علـى أهميـة العقـد                

االجتماعي يف تفسري نشوء اجملتمع واحلقوق الطبيعيـة لإلنسـان ،   

واإلنسان فقد حقوقه الطبيعية منـذ أن سـلمها للملـك أو احلـاكم     

لسـالم وينشـر   الذي استطاع من خالل القوة والدهاء للحفـاظ علـى ا  

 ..عدل واالستقرار يف ربوع اجملتمع ال

ويعدُّها كسبًا للفرد ، لكون األفراد لو احـتف  كـل واحـد               

 ..منهم حبقوقه الستغل أحدهما اآلخر خالل فرتة زمنية قصرية 

( حـول احلكومـة املدنيـة    ) وأيضًا حاول جون لوك يف كتابـه            

م ، إجياد نظرية احلق الطبيعي مللكيـة   691 الذي مت نشره يف عام 

املمتزجـة بعملـه   ( األرض ) الفرد وسيطرته على جـزء مـن الطبيعـة    

وجهــوده بشــرط توافرهــا وســهولة اســتبمارها االســتبمار الطبيعــي  

 ..حبيث ال يتعارض مع حقوق اآلخرين حبدود ملكيته ، 

العقـد بينهـا   وجود الدولة ال يعتمد على ( ديفيد هيوم ) وعّد             

وبني الشعب ، بل يعتمد على القـوة والقهـر وحـب احلكـم ، رغـم      

 ..فه باستمرارية الدولة يف احلكم اعرتا

ويعتمد على العواطف املشرتكة ال  حيملها الشـعب جتـاه               

احلكومة ، وهي ليست العقد االجتماعي ال  استعملها العلماء يف 

 ..لة تفسري اجملتمع والدولة والعائ

أما انتعاش نظرية العقد االجتماعي وازديـاد أهميتهـا وقوتهـا              

 م ، 69 عام ( العقد االجتماعي ) يف كتابه ( جان جاك روسو ) عند 

يركز على أّن اإلنسان تنـازل عـن حريتـه الطبيعيـة ، ممـا      الذي به 

 ..على حرياته املدنية واألخالقية  ساعده يف احلصول
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البـّد مـن إعطـاء السـيادة للشـعب  دمـة وحتقيـق         أنه ىوير           

 ..الصاحل العامل 

، لـ  ظهـرت يف نظريـات هربـرت سبنسـر      والفلسفة الفردية ا            

تعتمد على مبدأ إعطاء احلريات الكاملة لألفراد ، وهي ما تسـاعد  

 ..ت االجتماعية واملصاحل املشرتكة على تكوين العالقا

ة احلكومــة تتجلــى يف اســتنادها للعقــود الشــرعية وأهميــ            

واالتفاقات ال  وقعت بني األفراد من حمض إرادتهـم احلـرة ، رغـم مـا     

أّن التقدُّم االجتماعي ميبـل  ما يتجه على  أعقب ذلك بفرتة الحقة ،

حركة اجملتمعات ، مبعنى حتول اجملتمعات من املنزلـة واعتمادهـا   

 ( ..العقد االجتماعي ) العقد 

وينكد دوركهايم على أهمية العناصر غـري التعاقديـة يف               

العقود ، ويرى بأنه قبـل وجـود الرتتيبـات واالتفاقيـات التعاقديـة ،      

سـية للنظـام   وجود  موعة القيم املشرتكة ، وهي القاعـدة األسا 

 . واالستقرار االجتماعي

عية ال  هلـا ارتبـاط   وهنا البد من إدرا  بعض املفاهيم االجتما            

وثيق مع العقد االجتماعي ، ليتحقق تكامل النظـرة املوضـوعية ،   

:ومنها اآلتي 

  

 

  اجتماعيSocial عام ، يعرب عن كل سـلوك أو  ال همبفهوم

موقف يتجه بطريقة شعورية أو ال شعورية حنـو اآلخـرين ،   

يتجــه حنــو الســلوك املــنظم واحملــدد األهــداف ، الــ  ورمبــا 

                                                 
 
موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 
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- Rodeny Stark , " Sociology " , 8
th
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learning , 2001 . 
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ــلكه مجا ــفة  تس ــب ص ــا يكتس ــكة ، ورمب ــة متماس ع

 ..األخالقية 

  أمنSecurity      ؛ كل ما يتعلـق مبسـتوى اسـتقرار احليـاة

 ..والطمأنينة ، والشعور بعدم وجود تهديد وقلق واضطراب 

 أو مسنولية  التزامLiability      ؛ مـا يكـون عليـه الشـخص

مقتضيات العدالة للقيام  مقيدًا أو  ربًا ، حبسب القانون أو 

 ...أو دفع مبلغ معني أو تصحيح خطأ  بعمل

  ــاعي ــل اجتم ــن  ؛  Social Actعم ــأ ع ــل ينش ــل عم ك

 ..ني أيًّا كان نوع هذا االجتماع اجتماع إنسا

مـن  لذا يرى علماء االجتماع العمل من صنع اجملتمـع ال          

، ومما يعين أن هنـاك عقـل مجعـي و تمعـي     الفرد صنع 

 ..ال تتجسد صوره ضمن ملتقى تكامل األعم

  ــاعي ــل االجتمـ ــلوك  Social Actionالفعـ ــو السـ ؛ وهـ

ــاع     ــيري األوض ــدف إىل تغ ــا يه ــوأ م ــاعي ، با ص االجتم

 .االجتماعية أو السياسية 

   املالئمة والتكيف االجتمـاعيSocial Adaptation & 

Adjustment  تطويع سلوكه وتكييفه يف اجتاه الفرد ؛

ا  والتلبيـة  ملتطلبات البيئة الذي يعـيو ضـمنها ، واالنـدم   

 ..لظروفها 

  اإلرساء االجتماعيSocial Anchoring  اعتماد الفرد يف ؛

قراراته على اجلماعة ، أكبر من اعتمـاده علـى أحكامـه    

 .الشخصية 

   سلوك اجتمـاعيSocial Behaviour    ؛ التـأثر واالنسـياق

 ..مع توجهات وسيطرة اجملتمع 
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   ــاعي ــل االجتم ــة Social Integrationالتكام  ؛ عملي

انــدما  الفــرد يف اجلماعــة ، أو دمــر العناصــر املختلفــة يف 

 .اجملتمع 

   ــاعي ــذكاء االجتمـ ــدرة  Social Intelligenceالـ القـ

واإلمكانية الذهنية ال  جتعـل الفـرد يتصـرف مـع النـاس      

 .بكياسة ولباقة وحنكة 

  ــاعي ــل االجتمـ ــاهرة  Social Interactionالتفاعـ ؛ ظـ

بني فردين أو مجـاعتني   اجتماعية حيدث فيها تأثري متبادل

فــأكبر ، ويــتم التفاعــل عــن طريــق االتصــال   أو هيئــتني

 ..بشكل مادي ومباشر 

   ــاعي ــر االجتم ــرد   Social Maturityالنض ــوير الف ؛ تط

 .املهارات والعادات املتسمة بها اجلماعة القدرات ووتنمية 

  العقــل االجتمــاعيSocial Mind ؛ مــا يكــون متمــباًل 

 .حمورها العقل  تمع والذي يكون باآلراء السائدة يف 

   معيار اجتمـاعيSocial Norm     ؛ سـلوك اجتمـاعي تقـره

 .وتتصف به اجلماعة ، ويكون معيار مرجعي 

  االجتماعية الظاهرةSocial Phenomenon   ؛ العمليـة أو

احلدث املنتشر الذي يعتمد على شخصني أو أكبـر باجتـاه   

 .أمر معني 

  اجملتمعSociety  من النـاس ، متكـون مـن      موع منظم؛

، وقد ترتبط مبصـاحل  عدد مرتابط من اجلماعات واملنظمات 

 ..مشرتكة 

  ــاعي ــبط االجتم ــلوك  Social Controlالض ــيم الس تنظ

. الفردي بقرارات مجاعية تصـدرها املنسسـات االجتماعيـة    
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وكذلك يعين خمتلف القوى ال  ميارسـها اجملتمـع للتـأثري    

ــاألعراف وال  ــراد ، ك ــى األف ــالق ،  عل ــيم واألخ ــد والق تقالي

حلماية توجهاته ومقوماتها ، ويقاوم بها العصيان والتمـرد ،  

 ..واألسرة الرأي العام  ريات مبنثرات معينة كالدين و

مـا تقـّدم مـن    كل متفاعاًل مع وبهذا يظهر العقد االجتماعي            

مـن جهـة    Legal Contractالعقـد الشـرعي   ، ومع املفاهيم من جهة 

االتفاقات من مجلة ، ويلتقيا عند ؛ تميز أحدهما عن اآلخر يوخرى ، أ

يف احليـاة االجتماعيـة ، ومبقتضـاها    توجهاتها األساسية املتضمنة 

 ..د شخصه وقواه حتت إرادة اجملتمع يضع كل فر

كـل مـن العقـد االجتمـاعي والعقـد      بشكل عام ، وجيمع            

 ..ه وعناصره وأركانالشرعي حمور العقد وحيبياته 

وكذلك يتبع ويتداخل العقد االجتمـاعي كقـوة إضـافية                

 .. Social Controlلتنفيذه مع الضبط االجتماعي 

وهو مـن األسـاليب احملافظـة علـى النظـام واالسـتقرار واألمـن                    

ومــا يرتتــب مــن الضــبط االجتمــاعي الرمســي وغــري  ، االجتمــاعي 

ليه من القوانني واللوائح والتشريعات ، ومدى الرمسي ، وما يرتتب ع

..االلتزام األخالقي اجملتمعي ، ومدى انقياد الفرد للمجتمع 

 

 

والعقد االجتماعي يسهم كوسيلة ضـبط وموائمـة التطـور                

االجتماعي نفسه مبـا حيدثـه يف امليـدان السياسـي وبنـاء الدولـة ،       

تنظيم أمور توجهات يمها ، وواحلد من الصراعات االجتماعية أو حتج

 ..اجملتمع  –الدولة 

                                                 
 
 .  21 -271ص / المصدر نفسه / دينكن ميشيل : راجع مثاًل  - 

/ ليبيا  –بنغازي / دار الكتب الوطنية /   ط/ علم االجتماع السياسي / مولود زايد الطيب . د -

 .وما بعدها   4ص /  2007

/ مجموعة من الدراسات والبحوث في علم االجتماع / مجموعة أساتذة من الجامعات المصرية  -

www. Kotobarabia.com  / وما بعدها   92ص. 
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ــه              ــا ومن ــل  م ــة    يتمب ــات احلكومي ــني املنسس ــاون ب بالتع

ومنسســات اجملتمــع املــدني ، املــبين علــى أســاس رقــابي وتقييمــي  

ــي  ــوميي وظيف ــي وتق ــ أدائ ــوض   ــة أو  ودة للنه ــه الدول ــا ُتقدِّم م

..احلكومة 

 

 

آخي يف اإلسالم مرحلة إنسانية متقدِّمة ، وجدير بالذكر أّن الت          

يدعم التآخي بشكل متبادل مع العقد االجتماعي وما تعارف عليه 

اجملتمع أو الناس ، ويدعم بناء الدولة ودستورها وقوانينها وكـل مـا   

لوائح والتعليمات ، وما تقوم الدولة به من األنشطة ، وما النه من ُّتس

 ..تبين من املنسسات الرمسية 

 (اهلل عليـه وآلـه وسـلم    صـل )وهو مما اهتم به الرسول األعظـم            

ليكــون الــداعم للنــاس ، ومنــه الــداعم الســتتباب أمــورهم العامــة  

وا اصة من خالل فهمهم ِلمـا هلـم ومـا علـيهم مـن حقـوق وواجبـات        

 ..والتزامات أخالقية ، والتزامات مبا مت التعاقد عليه 

ة لتأسـيس عقـد   تظهـر أمـور عـد   ، دينـة املنـورة   ويف وثيقـة امل            

،  وما يـرتبط بـه مـن قـويم البنـاء     اجتماعي حبسب مفهوم إسالمي ، 

 ..واألمان داخل الدولة أو املدينة مبا ينفع الناس واستتباب األمن و

تنميـة أنشـطة احليـاة بشـكل     ما يتبعه أو يتزامن معه من و           

االجتماعيـة ، مبـا يناسـب مـن      عام ، ومنه تنمية وتطوير األنشـطة 

 ..انسيابية العالقات االجتماعية 

 : وتتضمنه وثيقة املدينة  ، حيث ورد فيهاومنه ما يتبني           

                                                 
 
 .وما بعدها  - 4ص / المرجع نفسه / مولود زايد الطيب : مثاًل راجع  - 

 ... المرجع نفسه / مجموعة أساتذة من الجامعات المصرية  -

 .919 /  اإلسكندرية/  دار المعرفة الجامعية/  علم اجتماع التنظيم/  محمد علي محمد. د -

/ دار أنبنناء للطباعننة والنشننر   /علننم االجتمنناع فنني نهنن  البالغننة  / هاشننم حسننين ناصننر المحنننك  . د -

 .العراق / النجف األشرف 



 22 

بـني   (اهلل عليه وآلـه وسـلم   صل)هذا كتاب من حممد النيب )            

املنمنني واملسلمني مـن قـريو ويبـرب ، ومـن تـبعهم ، فلحـق بهـم ،        

، إنهم أمة واحدة من دون النـاس ، املهـاجرون مـن قـريو      وجاهد معهم

ــاملعروف     ــانيهم ب ــدون ع ــم يف ــنهم ، وه ــاقلون بي ــتهم يتع ــى ربع عل

والقسط بني املنمنني ، وبنو عوف على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلـهم  

املعروف والقســـط بـــني األوىل ، كـــل طائفـــة تفـــدي عانيهـــا بـــ

(...املنمنني

 

 . 

وجود أعـراف اجتماعيـة متفـق     ، ن النص املباركميتبني ومما             

، ومـا يـدخل ضـمن العقـد االجتمـاعي ، وبنـاء للتـآخي بـني          عليها

 :مكونات اجملتمع الواحد ، تبدأ من 

 ..الربعة أو احلالة ال  سبقت اإلسالم وما اتفق عليها  -

كـل طائفـة مـنهم تفـدي     ) ما يتعلق بالعـاني أو األسـري ؛    -

، وإقرار اإلسالم على ( ط بني املنمنني عانيها باملعروف والقس

 .. واملساواة املعروف بينهم والعدل

ــل  - ــديات ) املعاق ــنهم  ) ، ( ال ــاقلون بي ــوه ) ، و ( يتع أن يعط

 ( باملعروف يف فداء أو عقل 

 ..باجلهاد والدفاع عن أنفسهم  ، وحدة الناس أو اجملتمع -

ـ ) املفرح أو املبقل بالـدين والكـبري العيـال ،     - نمنني ال وإن امل

 ( .يرتكون مفرحا بينهم 

وإن املنمنني املتقني على مـن بغـى   ) وأمور أخرى تتعلق يف ؛  -

منهم أو ابتغى دسيعة ظلم ، أو إثم ، أو عدوان ، أو فساد بـني  

. وإن أيديهم عليه مجيعا ، ولو كان ولـد أحـدهم   . املنمنني 

كـافرا علـى    وال يقتل منمن منمنـا يف كـافر ، وال ينصـر   

 ..، والدسيعة هي العظيمة من األمور  ( منمن

                                                 
 
 . 21  ص/ المصدر نفسه  / الصحيح من سيرة النبي األعظم /جعفر مرتضى العاملي  - 
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 ،املبـــارك وتوجــه العقــد أو الوثيقــة يف هــذا الــنص               

بانسيابية ومرونة وفاعلية مكانة اإلنسان وما حيمـل مـن   

 ..عقيدة وقيم وأخالقيات 

، بإميانهم ومـا  ( وإن املنمنني املتقني ) ؛  و مما يدلل عليه       

، كـل  ل مبفهومـه احلـديث   حيملونه من تقى ، الذي يشم

متصف مبـنهالت حيـددها الوصـف الـوظيفي ومواصـفات      

، كلكم راٍع وكلكم مسنول عن املتصدي للمسنولية 

 ..رعيته ، باملعروف واإلحسان 

على من بغـى  ) وما حيمله من أخالقيات ، يقف بوجه ؛          

يرتكب  ، أي كل شخص باٍغ(  منهم أو ابتغى دسيعة ظلم

 ..األمور ، ليخل يف أمور الناس وأمنهم العظيمة من 

أو إثـم ، أو  ) وال يقف عند هذا احلـد ، بـل ميتـد بوجـه ؛             

 ( . عدوان ، أو فساد بني املنمنني

العدالـة مـن خالهلـم ، مبـا     املسـنولية و بل وحتـى متتـد           

 :متليه من املساواة عند 

وال . م أحـده  وإن أيديهم عليه مجيعا ، ولو كـان ولـد  )         

 .( ، وال ينصر كافرا على منمنيقتل منمن منمنا يف كافر

ــن            ــه املــنمن م ــس مــا حيمل ــة  وهــو مــبين علــى أس ثقاف

، بـل وحتـى    صيانة حقوق اإلنسانو األحكام والتكاليف

على وفق مـا متليـه الشـريعة     محاية حقوق الناس مجيعًا ،

علـى   تبنـى ، وما حيملونه مـن عقيـدة   اإلسالمية السمحاء 

 ..أسس العالقات اإلنسانية ، بني املسلم وغري املسلم 

ــد                   ــات العق ــود ومكون ــدعم بن ــا ي ــريه ، م ــك وغ ــل ذل وك

 ..االجتماعي والتأسيس املتني والبناء القويم عليه 
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 عقد االجتماعي مضامني ال: ًا رابع
 يف وثيقة املدينة

 

ل عام ، ومنه ما خيص العقـد  بعد أن مت التطرُّق للعقد بشك            

، ومـا كـان عليـه    وما يتعلـق بـه مـن بعـض املفـاهيم      االجتماعي 

ــا      ــاء ، وم ــويم البن ــيس وق ــني التأس ــاعي ب ــد االجتم ــامني العق مض

ــاول    ــن تن ــب م ــا تطّل ــه ، وم ــل مع ــب مليتكام ــد جوان ــامني العق ض

 ..االجتماعي يف وثيقة املدينة املنورة 

 أنه بعد مـدة وجيـزة مـن قـدوم    ؛ نرخون امل هذكرنتطلع إىل ما            

علـى   وأاملدينـة ،   علـى ( اهلل عليه وآله وسـلم  صل) الرسول األكرم

آلـه  اهلل عليـه و  صـل )كتـب  ، مخسة أشهر  بعد:  منهم رأي البعض

كتابا أو وثيقة بينه وبني اليهود ، أقـرهم فيهـا علـى ديـنهم      (وسلم

هـم أمـر   احـدا ، وإن د أن ال يعينـوا عليـه أ  : وأمواهلم ، واشرتط عليهم 

 . فعليهم النصر ، كما أن على املسلمني ذلك يف املقابل 

ـ  اليهـود العهـد    واولكن سرعان ما نقض            مـع   ةأو الوثيقـة املربم

إىل أدراجهـم  ، وعـادوا  ( آلـه وسـلم  اهلل عليـه و  صل)الرسول األكرم 

 . .املكر والغدر ، وال حييق املكر السيئ إال بأهله 

ــا و            ــ  مم ــةأن : يالح ــة وثيق ــا  املدين ــار إليه ــة املش ، املتكامل

مـن  مل تقتصر على تنظيم عالقات املسلمني مع غريهـم  بتوجهاتها ، 

بل هـو اجلانـب   ، جانب كبري  ت ومشلت، وإمنا تعرضغري املسلمني 

إىل تقرير قواعد كليـة ، وأسـس عمليـة للعالقـات     ، األكرب منها 

لوضوح املنهر واهلدف يف  كان البد منهذي البني املسلمني أنفسهم ، 

األخطـاء   احليلولـة دون و ظل الدسـتور األعظـم ، القـرآن الكـريم ،    
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مواجهــة اإلســالم بــني املســلمني ، فضــاًل عــن أن تقــع  مــناحملتملــة 

 . . ملسرية البناءللتحديات الكبرية 

لعالقـات  ايتضـمن أسـس    الوثيقة مببابة دستور عملف اهذوب            

يف الـداخل  ما يتعلـق  كان ذلك يف الدولة الناشئة ، سواء ريتها ومس

. يا ارج احمليط أو يف

 

 

ــة                   ــاتهم الديني ــوع مكون ــع تتن ــونهم  تم ــن ك ــدأ م ويب

والعقائدية ، وما يرتتب من فهم متبادل بيـنهم علـى أسـس إنسـانية     

 :بل يف ما متن مضامني موهو صحيحة ، 

وال يقتـل  . ليه مجيعا ، ولو كـان ولـد أحـدهم    وإن أيديهم ع)           

(منمن منمنا يف كافر ، وال ينصر كافرا على منمن 

 

 . 

وهنا يظهر التأسيس حتى حلقـوق اإلنسـان بـل حقـوق النـاس                 

الذي يبدأ بإدارته من الذات على أسس األحكام والتكاليف مجيعًا 

 ..املتبادلة احلقوق اواة و، وبأعلى أخالقيات العدالة واملسوقيمها 

 :ما يتضمنه  يسبق النص املذكور ،و            

بـني  " اهلل عليه وآلـه وسـلم    صل" النيب  هذا كتاب من حممد )           

ـ     ن تـبعهم ، فلحـق بهـم ،    املنمنني واملسلمني مـن قـريو ويبـرب ، وم

، إنهم أمة واحدة من دون النـاس ، املهـاجرون مـن قـريو      وجاهد معهم

(بعتهم يتعاقلون بينهم على ر

 

 .. 

ويتضح ضـمن الـنص ، القائـد الـذي لـه مكانتـه السـتجابة                    

الناس لتعاليمـه وعهـوده املوقعـه مـع اآلخـرين مـن غـري املسـلمني ،         

                                                 
 
، وأيضننًا ممننا اعتمنند علننى ننن  الو يقننة    27 ص / المصنندر نفسننه  / جعفننر مرتضننى العنناملي   - 

وكنننذلك اعتمننند الباحنننث علنننى  ، 34  -21 وبعنننف تفاصنننيلها منننن خنننالل هنننذا المصننندر منننن ص 

موسنننوعة الحضنننارة العربينننة ؛ العصنننر  / قصننني الحسنننين . مجموعنننة مصنننادر ومراجنننع منهنننا ؛ د 

 -41 منن ص  /  2005/   ط/ لبننان   –بينروت  / دار ومكتبة الهالل للطباعنة والنشنر   / اإلسالمي 
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ــوم    ــف عم ــا يوص ــلمني ، وم ــى املس ــرار عل ــتجابة واإلق ــودة االس وع

 ..مكونات املعنيني باألمر 

وقيادة تدير شـنون الدولـة يلتـف     دولة لتأسيس وجهوهو ما ي            

وتأسيس دستور إسالمي شامل بعدالته وحقوقه لكل ،  حوهلا الناس

الطوائف والديانات والعقائد ، وبكل اجتاهاتهـا اإلنسـانية ، حتـى    

 :معهم ، وعظيم االحتواء ما يتضمن يشمل من تبعهم وجاهد 

(إنهم أمة واحدة من دون الناس ) 

 

 

وأنظمـة   ورأس النظـام ،  ني األمة والوحـدة ، كيـان  ويكمن ب          

رئيسية وأنظمة فرعية ، تنشر على خطط وإسرتاتيجيات ، تدعمها 

 ..منظومان تستوعب متطلبات املستقبل 

 : عندد تفاصيله وتأكيده املتكرر وما ميتمنه و           

 يتعاقلون معاقلهم األوىل ، وكل طائفة منهم تفـدي عانيهـا   )          

(باملعروف والقسط بني املنمنني 

 

 . 

الرسالية واملعاقل هي الديات ، ومما ُيدلل على اإلقرار بالديات             

نظـام متعـدد األغـراض ، منـه مـا يـدخل ضـمن        املوحدة ، فضاًل عن 

، ومحايــة احلقــوق احلقــوق والواجبــات ، وكجانــب ردعــي للفــرد 

 ..العامة وا اصة 

لى املشاكل املرتتبة ع معاجلةو اتعلق بإنهاء األزمومنه ما يت           

 ..اقرتاف اجلرائم كجنايات وجنح 

وباختالفها ممكـن أن يتضـمنه العقـد االجتمـاعي الـداعم                  

 ..لسلطة الدولة والنسِّق بينها وبني اجملتمع واألفراد 

 اإلداريـة والتنظيميـة والسـلوكية    يف تفاصيله قوموحتى ي            

 :املتضمن له 
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وإن املنمنني املتقني على مـن بغـى مـنهم أو ابتغـى دسـيعة      )              

وإن أيـديهم عليـه   . ظلم ، أو إثم ، أو عدوان ، أو فسـاد بـني املـنمنني    

وال يقتل منمن منمنا يف كافر ، وال . مجيعا ، ولو كان ولد أحدهم 

(ينصر كافرا على منمن 

 

 . 

األمور ، هو العظيم منها ، وكذا يف الظلم ، وهـو  والدسيعة من             

ــ العــودة مــا حيــد ويســهم يف ؛ العقــد االجتمــاعي إىل جانــب  ردعل

 ..التشريعات والقوانني 

ظلـم ، أو  ) وما حيدد األمور العظيمة وتصنيفاتها هـو منشـر ؛              

 ( ..إثم ، أو عدوان ، أو فساد

ية لتفض هذه ا الفات على أسس وهنا تأتي الشريعة اإلسالم           

عــدم ضــياع احلقــوق الكائنــة علــى مقــرتف اجلرميــة أو الســلوك 

 .. املنكر الذي يهدد األمن اجملتمعي وأمن الدولة 

 :وكذلك مما يظهر يف مضامني            

ــاهم   )             ــيهم أدن ــري عل ــدة ، جي ــة اهلل واح ــنمنني . وإن ذم وإن امل

وإن مـن تبعنـا مـن يهـود ، فـإن لـه       . ناس بعضهم موالي بعض دون ال

وأن سـلم  . النصر واألسـوة ، غـري مظلـومني ، وال متناصـرين علـيهم      

املنمنني واحدة ، ال يسامل منمن دون منمن يف قتال يف سـبيل اهلل إال  

 أن كل غازية غزت معنا يعقـب بعضـها  و. على سواء وعدل بينهم 

نـال دمـاء هـم يف     وإن املنمنني يبئ بعضهم على بعـض مبـا  . بعضا 

وإنـه ال  . وأقومـه  املنمنني املتقني علـى أحسـن هـدى     وإن. سبيل اهلل 

(نفسا ، وال حيول دونه على منمن  لقريو ، وال جيري مشرك ماال

 

  . 

والكفالـة ، الـ    العهـد واألمـان   احلق واحلرمة ، وهي : والذمة            

 ..جتمع به على شيء معني 
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 :يف كتاب ؛ لسان العرب ومما ورد             

 

 

 َّوالـذِّمامُ .  احل ْرَمـة  :  والذِّماُم والذِّمامـة  .  مجعها ِذماٌم:  ةوالذِّم  :

، ومن ذلك يسمى َأهُل  كل حرمة َتْلزمك إذا َضيَّْعَتها امَلَذمَّة 

، وهم الذين يندون اجلزيـة مـن املشـركني     العهد َأهَل الذِّمَِّة

العهـد  :  والذِّمَّـة  . ه رجـل لـه عهـد   معنـا :  ورجل ِذمِّيٌّ.  كلهم

 . منسوب ِإىل الذِّمَِّة

  وأيضًا ؛ الذِّمَّة والذِّماِم ، وهما مبعنى الَعْهد واأَلماِن والضَّماِن

واحل ْرَمِة واحلق ، وُسمَِّي َأهـل الذِّمَّـِة ِذمَّـًة لـدخوهلم يف عهـد      

 .املسلمني وَأمانهم 

  ة َأي َأن لكل َأحد مـن اهلل  فقد َبِرَئْت منه الذِّمَّ: ويف احلديث

عهدًا باحلف  والكِالَيِة ، فِإذا َأْلقى بيـده ِإىل التَّْهل َكـِة َأو   

 .فعل ما ُحرَِّم عليه َأو خالف ما أ ِمَر به َخَذَلْتُه ِذمَّة  اهلل تعاىل 

ـ ، وبهذا جعل اإلسالم الذمة بتشـريعاته               امضـامينه و ا وقعهـا هل

 ..ما تلزم املسلم وغري املسلم ، واللغوية والفقهية 

وأعظم ما يوضح ذلك ، هـو مـا يكـون ضـمن الـنص املبـارك                  

 ( . جيري عليهم أدناهم) ، (  وإن ذمة اهلل واحدة) املتقدم ؛ 

، وأن كلمـة  (  وإن املنمنني بعضهم موالي بعض دون النـاس )            

 .وخملص وحمب له  مما تعين  يف اللغة ، مناصر ومساند( املوالي)

وهــو مــا حيمــل مضــامني حموريــة مــن أدق مــا يعــين بالعقــد             

، مبــا يتضــمنه  االجتمــاعي اإلنســاني بأحكامــه وتكاليفــه    

دون )، وما يتضمنه (  بعضهم موالي بعض )، وما يتضمن ( املنمنني)

 ( .. الناس

ملسـاندة  و رياته اإلنسانية بعد هـذه الصـورة مـن املناصـرة وا              

 : وإن من تبعنا من يهود ، فإن لهواحملبة واإلخالأ ، يأتي ؛ 
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  النصر واألسوة:  

 .غري مظلومني  -

 . وال متناصرين عليهم -

وهو ما يعاجل بعمق كل أنـواع التمييـز القـومي والعنصـري                 

املواطنة الصـاحلة ،  يراعى فيه والديين ، ليكون اإلنسان بشخصية 

 ..، ومبا يكون من واجبات متساٍو باحلقوق 

املـنمنني املـتقني    وإن) ومنه ما يكون بعالقاتـه املسـتدامة ؛               

 ( . على أحسن هدى وأقومه

م ، حتـى متتـد إىل مـا    وتظهر احلقوق ال  ال تتقادم يف اإلسـال             

 ..بعد الدنيا 

خالقيــة األويعــاجل األمــر بتوجهــات اجتماعيــة ، ودقــة يف                 

 :يكون خمتصر سبله لاإلنسانية والفلسفية ، و

وإنه من اعتبط منمنا قـتال عـن بينـة ، فإنـه قـود بـه ، إال أن       )             

يرضى ولي املقتول ، وإن املنمنني عليه كافة ، وال حيل هلم إال قيام 

وإنه ال حيل ملنمن أقر مبا يف هذه الصحيفة ، وآمن باهلل واليوم . عليه 

أن ينصر حمدثا ، وال ينويه ، وإن من نصره أو آواه ، فإن عليـه  : ر اآلخ

(لعنة اهلل وغضبه يوم القيامة ، وال ينخذ منه صرف وال عدل 

 

  . 

يعين قتله بال جناية منه توجـب قتلـه ، وهـو جانـب     : واعتبطه            

 ..آخر ُيتفق عليه يف معاجلة املشاكل ، ومنها اقرتاف اجلرائم 

وبهذا كان للسلم واحملبة وأخالقيات العالقات القائمـة علـى              

روح القيم وتوجهاتها يف عمق الـنفس واسـتدامة السـلوك ، احلائلـة     

وإنـه مـن اعتـبط    ) دون انتهاك أمن اجملتمع ، ودون ضياع احلقـوق ؛  

 ( . منمنا قتال عن بينة ، فإنه قود به
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ه العدالة وتطبيقاتهـا ،  وهو ما يكون عليه بكل ما تقتضي            

 ..بال متييز وال حماباة 

ومتتد احلقوق ومحاية أمن اجملتمع ونظام الدولـة وأمنهـا ، إىل               

 ..ما حتمله املناصرة من الباطل واحلرام 

ويأخذ األعمق من مضامني العقـد االجتمـاعي واألدق نضـجًا                

مبـا يف هـذه الصـحيفة ، وآمـن      وإنه ال حيل ملـنمن أقـر  : ) ،  عند منه 

 : باهلل واليوم اآلخر 

 .أن ينصر حمدثا  -

 .وال ينويه  -

وإن مـن نصـره أو   ) عنـد ؛   اجلـزاء يتمبل ، وما يرتتب من نتائر            

آواه ، فإن عليه لعنة اهلل وغضبه يوم القيامة ، وال ينخذ منـه صـرف   

 . (وال عدل 

بكـل  ، عزيزات للقيم واحلقوق افع وتوددفع وما يعطي  ومنه          

والقانونية ، لردع من تسول له نفسه املريضة متطلباتها االجتماعية 

 دش النظم االجتماعية ومكونات اجملتمع ومتاسـكه وضـبطه   

 ..على الصاحل العام وتآلفه 

تكاماًل وانسجامًا مع تطلعات اجملتمع إىل احلفاظ على أمنه و           

إىل وحدة القيادة وإدارة ما ينسس ستقراره ، ووحقوقه واستمرارية ا

 :الدولة 

عز وجل ، وإنكم مهما اختلفتم يف شيء ، فإن مرده إىل اهلل )             

" (اهلل عليه وآله وسلم  صل" وإىل حممد 

 

  . 

ــا ،               ــا وتكاليفهـ ــالمية بأحكامهـ ــريعة اإلسـ ــون الشـ لكـ

لنبويـة الشـريفة ، حتمـل    الكائنة يف القرآن الكريم واألحاديث ا

عمق املعاجلات ودقة احللول املتوافقـة واملناسـبة مـع التـوازن القـائم      
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على بنـاء الفكـر وسـوي الـنفس وقـويم السـلوك ، بكـل عدالـة         

 ..ومساواة 

السياسـية   –للعالقـات االجتماعيـة   وجانب آخر هلذا التأسـيس            

 :يف مضامني  ةاملتمبلوسياسة الدولة 

وإن يهـود  . وإن اليهود ينفقون مع املنمنني ما داموا حمـاربني  )             

.. (بين عوف أمة مع املنمنني ، لليهود دينهم ، وللمسلمني دينهم 

 

 .  

ومـا جيريـه مـن    ولإلنفاق تأثريه املادي وغري املادي والنفسـي ،              

 ..عالقات إنسانية 

باالنتمـاء   لـدى الفـرد   الي ، الشـعور ورمبا بتضامنه يف األداء امل            

 .. والبناء املشرتك ملسرية الدولة واجملتمع 

لبنـاء  ل ، يظهـر مضـامني   يف نـص آخـر مـن الوثيقـة    وكـذلك              

 :، وذلك من خالل االجتماعي  –الدستوري 

. وإنه من خر  آمن ، ومن قعد آمن باملدينة ، إال مـن ظلـم وأثـم    )            

اهلل عليـه وآلـه    صـل " اهلل  ار ملن بر واتقى ، وحممد رسـول وإن اهلل ج

" (وسلم

 

 . 

وبهــذه الــروح املتمبلــة باملواطنــة ، والشــعور باملســنولية ،                  

، ميكـن أن يتحقـق   و رياتها من الداعم األمين للمجتمع والدولـة  

 ..التالحم اجملتمعي على أساس العقد االجتماعي 

مضامني متعددة ، منها ما يتعلـق بالعقـد    ،نرى  وهكذا مما            

االجتماعي والتآخي بني املسلمني وعامـة النـاس ، مبنظـور إنسـاني     

 ..وأخالقي يلزم مجيع األطراف املتعاقدة على أمر حمدد 

لرئيسـية النسـيابية   ومما ميكن وضع عموميـات للجوانـب ا              

ذلـك البنـاء مبنظـور     قويم البناء ، وإعادة هندسـة لوهندسة تأسيس 

                                                 
 
 . 30 ص / المصدر نفسه  - 
2
 . 33  -32 ص / المصدر نفسه  - 



 32 

ــالمي ــب يف ، إس ــذي يص ــات ال ــانية ،    ري ــايا اإلنس ــواء القض احت

 :ذلك باملخطط اآلتي ميكن إمجال خمتصر و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني هندسة وإعادة هندسة (   ) خمطط 

 االتفاقات والعقود االجتماعية

 

 :املخطط املتقدِّم باآلتي ما يتضمنه توضيح ميكن و        

من البنى ويتضمن كل ما ميكن تهيئته ؛ لوعي مستوى ا - 

وعمــق التفاعــل   ، التحتيــة املعلوماتيــة وبنــاء الفكــر   

والتعاون يف حتديد املفاهيم األساسية والعامة لتكون لغة 

 ..، ومتعاون على إيصاهلا ملا هو مطلوب اجتماعية مفهومة 

 مستوى
 الوعي

ثقافة العقد 
 بشكل عام

ثقافة العقد 
 اإلسالمي

ثقافة العقد 
 االجتماعي

العقد 
االجتماعي 
اإلسالمي 

 وهندسة العقد

العقد 
المخطط 

 هل

 التنفيذ
 واألداء

 والمتابعة

 
إعادة هندسة العقد االجتماعي 

 مبنظور التشريع اإلسالمي
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وما يتعلق خبصوصياتها وعمومياتها ، وما يسـهم  : البقافة  - 

 ،  ا ربة يف مضـامينها العامـة ومبفهـوم اسـتيعابي    الوعي و

 :ويتضمن 

  وبكل مـا يتعلـق مـن    ؛ ثقافة العقد بشكل عام

عموميــات العقــد القــانوني وغــري القــانوني ومنــه  

االجتماعي ، وما جيمع من توافقات اإلرادة البنائيـة  

 ..افقات اإلرادة الفردية مع اآلخر كبر ، مع تواأل وأ

االجتمـاعي   –العقدي امللزم القانوني واالجتاه           

ــداول    ــني التـ ــزام بـ ــاني ، واإللـ ــي واإلنسـ واألخالقـ

والتعديل والصياغة األولية وثم النهائية ، ليكـون  

اء واملســنولية اتفــاق وعقــد ومواثيــق التنفيــذ واألد

 ..التضامنية للمعين 

وحمور اإلرادة عامل من العوامل املهمـة لينـتظم           

ها بـني متطلبـات   مة ميكن حتقيقيف نظام ومنظو

 ..اإلجياب والقبول 

ولذا يربز ضمنه الرضا جلميع األطراف املتعاقدة         

وحمل العقد وسـببه ومضـمونه ، مبـا يتطلبـه مـن      

 ..املتعاقد وسالمته لسالمة العقد  أهلية

، ومحايته والتفاعل وهو يطابق لسالمة الرضا          

واالستغالل واإلكـراه   واالحنرافوالسهو من الغلط 

والتدليس والغفلـة ، واحليلولـة دون االحنـراف عـن     

 ..بلية بناء قاعدتها اآلنية واملستق

احملــور األساســي يف  هــو اإلنســان ؛ يعــينممــا و         

العقد ، وإلزام اإلنسان به هي احلتمية ال  ال منـاأ  

منها ، وما يدخل مبعنى آخر ِلمـا حيققـه لإلنسـان    
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وعينـــه ، تكاملـــه مـــع الشـــكل مـــن الرضـــا و

 ..وموضوعه 

وبه يلـزم مجيـع األطـراف ، وتتعـدد أشـكال                

 ..وحها ، والعقد شريعة املتعاقدين العقود ووض

لذا ال ميكن االنفراد يف أي إجراء مـن إجـراءات             

ــد      ــراف العق ــع أط ــد ، لوض ــديل العق ــيري وتع التغ

ــا إىل مح   ــاواة ومنداه ــة واملس ــكل العدال ــة بش اي

احلقوق واملصـلحة املشـرتكة واالسـتقرار ، وعـدم     

تعارضه مع التشريعات والقوانني واللوائح والصاحل 

 ..يف القاعدة التعاقدية  هالعام ، ورمبا تأثر ذلك وأّثر

   ــالمي ــد اإلس ــة العق ــام  : ثقاف ــه األحك ــا متلي وم

والتكاليف ، وما يرتتـب عليـه مـن التـزام طـوعي      

 ..وتضامين 

صصية هذا االجتاه التكاملي مع ما سبق وخت          

تناوله ، هو كـون هـذه البقافـة جتمـع بـني العقـد       

ـ    زام يف التشــريع  بشــكل عــام وخصوصــية اإللـ

؛ القـرآن الكـريم    واملسـتمد مـن   اإلسالمي الـداعم 

علـيهم  )واألحاديث النبوية الشريفة وأقـوال األئمـة   

تحقــق يف ضــوءه ومــا ُيلــزم ، وكــل مــا ي( الســالم

 .. أخالقيًا

ــنهر           ــلمني ، كم ــري املس ــة غ ــداده حلماي  وامت

 ..إسالمي إنساني يشمل مجيع الناس 

إلسـالمي  ورمبا كان غري املسلم يف ظل املنهر ا        

 ..له حقوق مزدوجة حلمايته 
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وكما يقول أمري املنمنني اإلمام علي بـن أبـي             

 ( : عليه السالم)طالب 

 (ظري لك يف ا لق ن إما أخ لك يف الدين أو) 

،  ومنه ما يتحقق األمن واالستقرار االجتمـاعي           

 :الكائن خطابه يف اآلية الكرمية 

ــَي ِديـــِن     )           ســـورة ( 9)َلك ـــْم ِديـــُنك ْم َوِلـ

 . الكافرون

، ومـــا يتعلـــق مبضـــامني اللـــوائح القائمـــة           

 ..ة الرمسية وفري الرمسية ، واملدونة وغري املدون

العقد االجتماعي املمبل فيه كل ما يتفق عليـه اجملتمـع    - 

ــيم     ــا للق ــول إىل رؤي ــاس للوص ــد  أو الن ــادات والتقالي والع

يصـب فيـه مـا    كل ذلك وغريه واألخالقيات وااللتزامات ، و

 ..تقّدم ذكره 

وله خصوصيات مـا  : العقد االجتماعي اإلسالمي وهندسته  -4

مي يتمركـز  يتفق عليه اجملتمع مـن خـالل منظـور إسـال    

وما يرتتب عليه من أمور ، حول العقائد اإلسالمية وشرائعها 

 ..مرهونة باألحكام والتكاليف  دينية موجهة ،

وحتمًا سيكون القرآن الكريم له أثـره وامتـداد أثـره             

من خالل األحاديث النبوية الشريفة وأقـوال األئمـة األطهـار    

 ..وَمْن استمد منهم ( عليهم السالم)

 تهوانسيابي، يكون له تكاملية نظامية ، وبهندسته          

تحقق أمور أعمق وأقوم ، لفاعلة الرونة املوفاعلية والعالية ، 

 ..مسريتها سياق يف 

وهنـا  : العقد املخطط له والـربامر والقـرارات املنببقـة عنـه      -5

يأخذ مضامني أكبر دقة وفاعليـة ووضـوح سـبل التنفيـذ     
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السبل ، وحيقق عنـدها احليلولـة دون    واألداء بأوضح وأقوم

الصراع ودون التضحيات والضحايا باجلوانـب املاديـة وغـري    

املادية والبشرية ، وهو ينببق عن ما تقّدم مـن نتـائر داخـل    

 ..املخطط املرسوم 

ــتويات األداء    -9 ــبل ومس ــذ وس ــق بالتنفي ــون : التطبي ويك

ـ   ن اجتاهه يف ضوء ما يرتتب من املخطط له ، وما يوضح لـه م

، الــربامر والقــرارات ، ويكــون تنفيــذه علــى أرض الواقــع 

اجملتمـع   –ويتطلب قدرات وقابليات ورغبات يضعها الفـرد  

 ..يف خدمة هذا التنفيذ 

كل ما يتحقق من خالل األداء التنفيـذي   تشملو: النتائر  -6

وتوضع له مالحظـات وبيـان اإلجيابيـات والسـلبيات ، ومـا      

عندها بني ا ط البيـاني   يتحقق على أرض الواقع وُيطابق

ومـا  ، املخطط له وا ط البياني ِلمـا مت تنفيـذه أو تطبيقـه    

ومـن  ،  ريات التنفيـذ والعمليـات   وجنم عنه من خمرجات 

خالهلا يوضح ما مّت يف ضوء تقييمات وتقوميات ، ومنـه مـا   

 ..طبق من بنود العقود 

ثيقـة  وكل ذلك وغـريه يـدلل علـى عمـق مضـامني بنـود و                  

املدينة ، ومما يرتتب عليها من العقد االجتماعي ، وبناء العالقة بني 

القيادة والرعية من جهة ، وبناء العالقـات الواضـحة بـني مكونـات     

 ..اجملتمع املسلم وغري املسلم يف املدينة املنورة 

 

 

 

 

 



 4  

 

 

 

 املبحث الثاني
 بناء الدولة اإلسالمية

 

مفهـوم العقـد   مـا تقـّدم مـن التمهيـد ، و    واستكماال جملريات            

مـاعي بـني   العقـد االجت ، وجوانب مما كان عليـه مـن   االجتماعي 

عقــد االجتمــاعي يف وثيقــة مضــامني ال، والتأســيس وقــويم البنــاء 

 .. املدينة

 :تطلب يف هذا املبحث أن تكون احملاور اآلتية          

 .مفهوم الدولة : أواًل 

 .لدولة يف وثيقة املدينة اجتاهات بناء ا: ثانيًا 

 .الدولة بني البناء والعقد االجتماعي يف وثيقة املدينة : ثالبًا 

 

 مفهوم الدولة: أواًل 
 

بنـاء الدولـة ، البـّد مـن     الدولـة و قبل ا وض يف غمار املوضوع            

 أوال ، لكـون السياسـة  واملصـطلح  يف اللغـة  مفهوم السياسة معرفة 

 وسـلطتها وعالقاتهـا وتوجهاتهـا   ون الدولـة  حمور حراك ورعايـة شـن  

 ..ية ، وما يتم يف اختاذ قراراتها وا ارج يةالداخل
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، وِإذا َرأاُسـوه   ، يقال ساسوهم َسْوسًا الرِّياَسة :  السَّْوُس؛  أنحيث           

، ورجل ساٌس من  قام به:  وَساس اأَلمَر ِسياسًة.  َسوَُّسوه وَأساسوه:  قيل

 . وَّاسقوم ساسة وُس

ُسوَِّس فـالٌن َأمـَر بـين    : ويقال . َجَعلوه َيُسوُسهم : وَسوََّسه القوُم            

 . فالن َأي ك لِّف ِسياستهم

،  وُسـوَِّس الرجـُل أ مـور النـاس    .  ُسْسُت الرعية ِسياَسة:  اجلوهري           

 . ، إذا ُملَِّك َأمَرهم على ما مل ُيَسمَّ فاعله

وفالن ُمَجرٌَّب قد ساَس وِسيَس عليه . ٌ ُسوِّْست خطأ:  الفراءوقال            

 . َأي َأَمَر وأ ِمَر عليه

كان بنو ِإسرائيل َيُسوُسـهم َأنبيـاهم َأي تتـوىل    :  ويف احلديث           

 . أ موَرهم كما يفعل األ َمراء والُوالة بالرَِّعيَّة

فعـل  :  والسياسـة  .  ْصِلحهالقياُم على الشيء مبا ُي:  والسِّياسة           

 . السائس

، والوالي َيُسوُس  هو َيُسوُس الدوابَّ إذا قام عليها وراَضها:  يقال           

َسوََّس فالٌن لفالن َأمرًا فركبه كما يقول َسوََّل له :  َأبو زيد.  َرِعيََّته

 . َسوََّس له َأمرًا َأي َروََّضه وذلاَله:  وقال غريه.  وَزيََّن له

:  يقـال .  الطْبع وا  ل ق والَسـِجيَّة :  والسُّوُس.  اأَلصل:  والسُّوُس          

.  الكرم من ُسوِسه َأي من طبعه:  قال اللحياني.  الفصاحة من ُسوِسه

. وفالن من ُسوِس ِصْدٍق وُتوِس ِصْدٍق َأي من َأصل صْدق

  

 

ــة و               ــطلح ك Policyالسياس ــتعمال اإلمص ــي ؛ ، االس غريق

هو تدبري أمر عـام يف  : تدبري أمور الدولة ، ومما يعين  كون السياسة

معينًا لفلسفة أو هدف على مستوى ورمبا السياسة بيانًا  .مجاعة ما 

..الدولة أو املشروع 

  

 

                                                 
 
 ( .سوس ) ضمن كلمة / لسان العرب / ابن منظور  - 
2
موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 243ص /  المصدر نفسه/ والتجارية 
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ــية             ــورات فهــي  Political Theoryأمــا النظريــة السياس تص

وهـي مـن أبـواب علـم      ،وفروض توضح يف ضوئها الظواهر السياسية 

ــداث      ــب األح ــّدل حبس ــزمن ، وتع ــع ال ــورة م ــة ، املتط ــة اهلام السياس

وتنثر باملذاهب الفلسفية والبحوث العلمية ، وعناصرها ؛ ، والتجارب 

ــي   ــالق ، والســـلوك السياسـ ــاريخ ، األخـ  Politicalاللغـــة ، التـ

Behaviour  .

 

 

هلـا   Political Leadershipوبهذا فإن هناك قيادة سياسـية              

 وقـدراتها  يف تنفيذ األنشطة بوساطة املوارد البشريةاملناسب أسلوبها 

.. من قراراتوما مت اختاذ  التحقيق األهداف حبسب ما خمطط هل

 

 

، السياسة وعلم السياسة الـ  هـي يف االجتاهـات التقليديـة     و           

 .الدولة والوحدات املتفرعة منها  تركز على دراسة

بهذا يكون علم السياسة هو علم الدولة ، وهو فرع من العلوم و          

االجتماعية الذي يتناول نظرية وتنظيم وحكومة ومزاولة الدولـة ،  

أما االجتاه يف السـنوات الالحقـة فـاعتربت علـم السياسـة هـو علـم        

السلطة ، وحمورها الصراع للحصول على السلطة ، واجتاه آخـر يـرى   

..هو علم السلطة يف اجملموعات املركبة  أّن علم السياسة

 

 

فهي  موعة كبرية من الناس يقطن علـى   Stateأما الدولة             

وجه الدوام واالستقرار إقليميًا معينًا ، وتتمتع بالشخصية املعنويـة  

وليس هناك حد أدنى لعـدد السـكان الـالزم    . والنظام واالستقالل 

ساحة إقليميًا ، بل تتفاوت الـدول يف  لتكوين الدولة ، وال قدر أقل مل

ذلك ثفاوتًا شاسعًا ، وكذلك ختتلف من حيـث تكوينهـا وأنظمـة    

..احلكم فيها 

  

 

                                                 
 
جتماعية موسوعة المصطلحات اإلدارية واال/ هاشم حسين ناصر المحنك . د: يراجع  - 

 . 245 – 244ص /  المصدر نفسه /صادية والتجارية واالقت
2
 .وما بعدها -7ص / المرجع نفسه /  بطرس بطرس غالي. محمود خيري عيسى ، د. د: راجع  - 
3
 . 174ص /  المصدر نفسه/ هاشم حسين ناصر المحنك . د - 
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وأيضًا مت حتديـد مفهـوم للدولـة ؛ بأنهـا  موعـة مـن األفـراد                   

يقيمون بصفة دائمة يف إقليم معني ، تسيطر عليهم هيئة منظمـة  

..كومية استقر الناس على تسميتها احل

 

 

ويف تعريف آخر للدولة بأنها ؛ تنظيم سياسي له صفة الدوام ،             

يضم  موعة من األفراد يقطنون إقليم معني وخيضـعون لسـلطة   

..سياسية 

 

 

أوسع من مفهوم الدولة ، حيث إنه يضم  فهو النظام السياسيأما            

ــ   ــائية والتنفيذي ــريعية والقض ــة التش ــات الدول ــات هيئ ة ، ومنسس

وتنظيمات سياسـية أخـرى ، يف مقـدمتها األحـزاب السياسـية ، ويف      

 واحـده مـن  يف املعنـى الضـيق   و، ( الدولـة  ) غة السياسـة تسـتعمل   ل

منسسات النظام السياسي ، ومتتلك وسائل قسـر إلطاعـة أوامرهـا ،    

وبشكل واسع تعين التعبري الرمسي عن اجملتمـع بأكملـه ، وبـذا    

..لدولة مرادفًا للنظام السياسي ُيستعمل مفهوم ا

 

 

ذا فالدولة هي  موعة أفراد ، وهي إقليم ، وهلـا حكومـة ،   وب            

ومما يعين أّن هلا نظام وقوانني ورمبا دستور ورأس سلطة ، وسـلطات  

تشريعية وقضـائية وتنفيذيـة ، ورمبـا رآهـا أحـدهم ؛ هـي  تمـع        

..منظم تنظيمًا سياسيًا 

4

 

بهذا فالسياسة تدبري شنون الدولـة ، أو كـل مـا يتعلـق يف     و            

 ..أمور الدولة والعالقات بينها وبني الدول األخرى 

                                                 
 
 . 73 ص / المرجع نفسه  - 
2
/ إيتراك للطباعة والنشنر  / النظم السياسية مبادئ القانون الدستوري و/ علي يوسف الشكري . د - 

 .0 ص /  2004/   ط/ مصر  –القاهرة 

بيروت / دار النهضة العربية / في النظريات والنظم السياسية / محمد عبد المعز نصر . د: وراجع 

 ..وما بعدها  -9ص / 
3
/ بغنداد  / دار الحكمة مطبعة / األنظمة السياسية / علي غالب العاني . صالح جواد الكاظم ، د. د - 

 . 9 -1ص /   99 
4
 . 2  -0 ص / المرجع نفسه / محمد عبد المعز نصر . د: راجع ي - 
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 اجتاهات بناء الدولة يف وثيقة املدينة: ثانيًا 
 

 وسياسـي  واستكمااًل ِلما تقّدم ، البّد من تنظيم اجتمـاعي               

تتكّفــل وتتجــه  بنــاء دولــة منسســاتالفاعــل ، له توجــيدعمــه ال

 ..واملساواة بني مكونات اجملتمع  تحقيق احلق والعدالةل

شـنون  و هانظم شـنون وتدولة ال سسنتومنه ما يتعلق بقيادة             

د اجملتمع باجتـاه أهـداف   قوت، وعززها بالقرارات املناسبة ، وتاجملتمع 

،  وانبهــا السياسـية واالجتماعيــة  خمطــط هلـا  واضـحة و وغايـات  

 .إخل .. قتصادية والتعليمية واال

النظام والتنظيم الذي يضع األسـس  يف ظل ينبغي حتقيقها و            

 ..يو وأمن الدولة اجلو،  اننيووبناء التشريعات والق

ـ وهو              صـل اهلل  )م كـر رسـول األ ا متبـل يف شـخص ال  جانب مم

مايـة  ، وما وضع من الضوابط والنسـق واالجتـاه حل   (عليه وآله وسلم

 هجتّسد أمـور صور من صوره اجملتمع بكل مكوناته وتفاصيله ، و

 ..يف مكونات وثيقة املدينة املنورة 

وحتديد ذلك منطلقًا مما يتقـّدم الوثيقـة مـن الديباجـة الـ                    

ظهور قيادة زمام وتدلل على اجتاه بناء الدولة اإلسالمية وتنظيمها ، 

  :نشرات ذلك يف اس ، وميكن حتديد مأمور الن

صـل  )م ، هذا كتاب من حممـد الـنيب   الرحي بسم اهلل الرمحن)             

ن بني املنمنني واملسلمني من قريو ويبرب ، وم (اهلل عليه وآله وسلم

، إنهم أمـة واحـدة مـن دون النـاس ،      تبعهم ، فلحق بهم ، وجاهد معهم

ـ       م يفـدون  املهاجرون من قـريو علـى ربعـتهم يتعـاقلون بيـنهم ، وه

عانيهم باملعروف والقسط بني املنمنني ، وبنـو عـوف علـى ربعـتهم ،     
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يتعــاقلون معاقلــهم األوىل ، كــل طائفــة تفــدي عانيهــا بــاملعروف 

(والقسط بني املنمنني 

 

 .. 

ومن بني ما ميكـن إمجالـه خبصـوأ اجتاهـات بنـاء الدولـة                    

يف وثيقـة   ىخـر وأصوهلا من النص املتقدِّم ومـن بعـض النصـوأ األ   

 : اآلتي املدينة

، ومـا  ( يبـرب )موقع انبباق أسس الدولـة مـن املدينـة املنـورة      - 

تتمحور مبا ُيسمى باجلغرافية السياسية ، وهو عامـل مهـم   

 ..يف بناء الدولة 

ـ  يتبني وجود مكونات اجمل -  ري تمع واملواطنة من خالل مـا أش

ــه  ــن  يف إلي ــح م ــا يتض ــورة وم ــة املن ــة املدين ــات وثيق  توجه

، وما يعقـب  ( إنهم أمة واحدة من دون الناس  )وحيدهم يف ؛ ت

 ..النص املتقدِّم ذكره  ا يوضحه ذلك من التفاصيل ال

األكـرم  حتديد الشخص القيادي املتمبل بشخص الرسـول   - 

، وهـو مـا    (صـل اهلل عليـه وآلـه وسـلم    )حممد بن عبـد اهلل  

جيمعهــا ، وجيمــع كــل املكونــات حتــت قيــادة واحــدة  

وتنظـيم  وجغرافية ، إنسانية عالقات له  حد ،وا كمجتمع

 ..والتزام يف مضمون الوثيقة 

ــى      -4 ــة عل ــات املرتتب ــوق والواجب ــاواة يف احلق ــة واملس العدال

ي جاء اإلسالم والناس عليها ، ذاحلال المكونات اجملتمع ، و

والدينيــة ه لكــل املكونــات االجتماعيــة معاملــ وحتديــد

 ..والعقائدية 

االجتماعيـة ، الـ     –ألمور االقتصـادية  بيان ما يرتتب من ات -5

وما يتطلب األخذ بنظر االعتبـار  ، تبدأ من معاجلة ا الفات 

أي  : أي الـديات ، والعـاني   : املعاقـل صـوأ  فيما يتعلق خب

                                                 
 
 . 21 ص / المصدر نفسه / جعفر مرتضى العاملي  - 



 47 

من قـيم وعـادات هلـا اسـتقامتها ،     وما متعارف عليه ، األسري 

وحتفـــ  حقـــوق النـــاس وتوجهـــاتهم يف بنـــاء العالقـــات  

 ..االجتماعية 

ابـن   قال) حيث ؛ ، حتديد املكونات األساسية لذلك اجملتمع  -9

" اهلل عليـه وآلـه وسـلم     صـل "وكتـب رسـول اهلل   : إسحاق 

( كتابا بني املهاجرين واألنصار ، وادع فيه يهود

 

 . 

وهو بـالتوازي مـع بنـاء الوثيقـة ومكوناتهـا وطبيعـة               

 ..التزاماتها العامة وا اصة  

وفض النزاعـات ومعاجلـة املشـاكل     اتعاملرجعية والتشري -6

 :وألزمات يتمبل يف 

وإنكم مهما اختلفتم يف شئ ، فإن مرده إىل اهلل عـز  )          

( "اهلل عليه وآله وسلم صل" وجل ، وإىل حممد 

 

 . 

ومما يعين مبرده بشكل خاأ ، وما يعين هذا الـنص           

لـى  بشكل عام ، هو حتديد مصدر التشريعات ، ويـدلل ع 

اجملتمع ،  –وحدة التشريع ودقة التأسيس لتشريعات الدولة 

سـب  حبوإمكانية حتديث واسـتحداث تشـريعات جديـدة    

 ..املستجدات ال  حتصل 

يتضح من  مل الوثيقة والتفاصيل الدقيقـة وارتباطاتهـا    -8

ومستجداتها ، هو بناء واضح وشامل ومرن ، ومبدلول الرجوع 

اخـل هـذه الوثيقـة ثغـرة     ملصدر التشريعات ، فـال جيعـل د  

دية من شـأنها أن ُتضـِعف بنـود الوثيقـة مـن      ائقانونية وعق

 ..جهة ، ومسرية احلياة والبناء للدولة من جهة أخرى 
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بني احلياة املدنية وبـني ظـروف احلـرب    املدينة وثيقة جتمع  -6

ما يرتتب على كل حالة من احلاالت ال  مير منه والسلم ، و

ايـة اإلنسـان مـن الظلـم واإلثـم      به اجملتمـع أو النـاس ، ومح  

وإن الـرب دون اإلثـم ، ال   ) ؛ واقرتاف اجلرائم  نحها وجناياتها 

على أصـدق مـا    يكسب كاسب إال على نفسه ، وإن اهلل

دون وإنـه ال حيـول هـذا الكتـاب     . ه ريف هذه الصحيفة وأب

، ومن قعد آمن باملدينة ، إال مـن   وإنه من خر  آمن. ظامل وآثم 

(ظلم وأثم 

 

 .. 

ــم واإلثــم  يف إدرا والدقــة          ــًا الظل ــا ، مع للتمييــز بينهم

 ..ردع وعقوبة ووضع ما يرتتب عليهما من أحكام ومراتب 

هو اجلـور وعـدم اإلنصـاف ،    : يف اللغة واملعنى ؛ الظلم و        

عـدوانًا ، وأيضـًا يعـين وضـع     والتعدي على حقوق اآلخرين 

، ويهـدد أمـن   ف العـدل  ، وهـو خبـال  الشيء قي غري مواضعه 

 ..اجملتمع واستقرارهم 

ـ ، وبه أذنـب ب هو العمل مبا ال حيل ف: اإلثم أما          ب اارتك

ا طأ واإلساءة ، وبه رمبا يتعدى شخص اآلثـم أو ال يتعـدى   

 ..أمن اجملتمع وقيمه وأخالقياته ذلك ، لكنه خيرتق 

ر أمـو ، نراهـا جتمـع بـني    املباركـة  بنظرة شاملة للوثيقـة    -1 

ــق ب  ــا تتعل ــا م ــبرية ، منه ــاون  ك ــالف والتع ــلح والتح الص

ــيحة  والعال ــح والنصـ ــرة والنصـ ــات والُنصـ ــوق قـ ، واحلقـ

 ..والواجبات ، وجوانب من األحكام والتكاليف 

مـا يتضـمن االستشـارة وأهميتهـا للدولـة      أيضـًا  وهو           

املستدامة ال  تنظر لألمـور  اجملتمع ، للدفع بعجلة التنمية و

 ..واملستقبلية  اآلنية
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والبناء اجملتمعي التنمية االجتماعية  تضمنما ي ومنها         

 :، ومنه املتماسك بكل طوائفه ومشاربه وطبقاته 

. وإن بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصـحيفة   )          

(وإن بينهم النصح والنصيحة والرب دون االثم 

 

 . 

ــات يف ب          ــرى التوجه ــذا ن ــة وهك ــة احلاكم ــاء الدول ــون ن  تك

ـ    مـن طاقـات    هعملية تعزيز قدراتها ومواردها املتنوعـة ومـا متتلك

تشـريعاتها الدينيـة    ضوء يفوإمكانيات ، والسيما الريادية منها ، 

ضـامني  والسياسية واألخالقية ، وبناء نظـام الدولـة وتنظيماتهـا مب   

سـاواة ،  تطلعات العقد االجتماعي الواسع ، بالعـدل واإلنصـاف وامل  و

 ..وبال متييز 

 

 الدولة : ثالثًا 
 بني البناء والعقد االجتماعي 

 يف وثيقة املدينة
 

بــني العقــد اجلــامع مــا تقــّدم مــن حمــاور البحــث   كــل بعــد            

 ..تماعي واالجتاه حنو بناء الدولة االج

بنـاء الدولـة ، وبصـورتها الطبيعـة عـن       عليه مـن  يكونما و            

للمجتمع من مسات وعناصر وقدرات ، وما تتميز بـه مـباًل   طريق ما 

 ..من جغرافيا سياسية تنثر وتتأثر بعوامل إقليمية ودولية 

تسـبق  رمبا الذي وتبعًا للتغريات اجلزئية والتغيريات الشاملة ،            

 ..ها ، أو السياسة تسبق بذلك اتاجلغرافيا بتأثري
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ار نشاط معني ، لتتحول الدولة من أو كما هو عليه تغيري مس            

إىل تأثريهــا اإلســرتاتيجي ، أو تغـــيري سياســات وأنظمــة الدولـــة     

 ..والعالقات الدولية 

وهناك للدولة الوظائف وخطوات البنـاء ، فالوظـائف تتكـون               

؛ مبا فيها محاية اجملتمع من املخاطر الداخلية الوظائف األساسية  من

ار العملة وإدارة الدولـة ، واالتفاقيـات والعالقـات    وا ارجية ، وإصد

ــتبماري    ــاق االس ــتهالكي واإلنف ــاق االس ــائف و. إخل .. واإلنف الوظ

 .إخل .. ؛ مبا فيها الصحية والتعليمية ا دمية 

وال نغفل التأثري االجتماعي والتأثري االقتصـادي ، بتبعيتـه أو               

يف مع بقدراته االقتصـادية  استقالليته ، كما هو عليه حراك  ت

أو الدائمـة خـار  احلـدود    ، أو حراكه باهلجرة املنقتة ذات اجلغرافيا 

 ..لدولة ل اجلغرافية

وضـع صـورة   ل ،جانـب منـه   خبصوأ حمور الدراسة ، يتضـح  و           

ــد       ــاء والعق ــني البن ــة ب ــات الدول ــل مكون ــع ك ــة جتم متكامل

 ..ة االجتماعي يف مضامني وثيقة املدينة املنور

الدولـة ، واحلـد ممـا     –مبا يف الوثيقة من بناء متاسـك اجملتمـع             

  ..نعرة القبلية والطائفية والطبقية يفرق الناس بال

تبنيـه العقيـدة مـن    و تتبنـاه  ومجعهم على ما هو مشرتك ، وما          

أخوة املواطنة ، لتكون البذرة يف بناء الشخصية ، وما هو يستقطب 

 ..رتك لإلنسان واملواطنة والدولة بعامل مش

حيث إّن هذه الوثيقة هي حبق من أهم الوثـائق القانونيـة ، الـ               

البد أن يدرسها علماء القانون والتشريع بدقة متناهية ، الستخالأ 

الدالئل واألحكام منهـا ، وأيضـا ملعرفـة الغايـات الـ  يرمـي إليهـا        

، ومقارنتهـا بغريهـا ممـا يتهالـك      اإلسالم ، والضوابط ال  يرتضيها



 5  

املستضعفون فكريا من هذه األمة عليه ، من القوانني القاصرة عن 

. تلبية احلاجات الفطرية وغريها لإلنسان

 

 

 :املبارك مما يتبني من النص و          

بـني  "  اهلل عليه وآلـه وسـلم    صل" هذا كتاب من حممد النيب )           

ويبـرب ، ومـن تـبعهم ، فلحـق بهـم ،       مـن قـريو  املنمنني واملسلمني 

( .. إنهم أمة واحدة من دون الناس وجاهد معهم ،

 

.  

ـ            اهلل  صـل " كـرم  ادة املتمبـل بالرسـول األ  اجلمع بني رأس القي

،  تكون من املسلمني وغـري املسـلمني  واجملتمع امل" عليه وآله وسلم 

 ..واحدة  هاجرين ، وفيه جعلهم أمةومنهم األنصار وامل

مبدينة ا جيمع بني القيادة والرعية ، واألرض املتمبلة مموهو             

 ..يبرب أو املدينة املنورة 

بيان لدقة املسنولية والتوجـه  توما التكرار مع كل قبيلة إاّل             

علـيهم مـن   هلـم و ووضـوح مـا يرتتـب    ، والتوجيه للقبائل والديانات 

ــوق  ــات ، ليواحلق ــذ  الواجب ــا  للتنفي ــون منه ــواألداء ك بة واحملاس

 .. ملتعلقة بهم الوثيقة، للناس االدقيقة 

ومــن املضــامني املتكاملــة بــني االجتــاه لبنــاء الدولــة والــدعم            

ني من مضامني العقد االجتماعي ، نرى منـه  االجتماعي له ، وما يتع

 : جانب من نص وثيقة املدينة املنورة  ويتضمن ما يشمل

وال يقتـل  . وإن أيديهم عليه مجيعا ، ولو كان ولد أحـدهم  )             

منمن منمنا يف كافر ، وال ينصر كـافرا علـى مـنمن وإن ذمـة اهلل     

(واحدة ، جيري عليهم أدناهم 

  

   . 

وهو مما يتضـمن ، االجتـاه حنـو تشـكيل نضـر  تمعـي                   

 ومـا يقتضـي مـن    بنظرة تغيريه مواكبه للعطاء اجلديـد ، متعاون 
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، مع مـا تتجـه الدولـة يف عالجاتهـا لبنـاء األمـن الـداخلي ،         عالجات

الـبعض ، لتأهيلـه ملـا تتطلـب     مع  ابعضه ءجزا، وتكامل األ بأجزائه

السـلطة   ) ؛ القضـاء  : الدولة من بناء متعاون إلدارة الدولة مبتطلبات

ــائية  ــريعات( القض ــريعية )  ؛ ، والتش ــلطة التش ــ( الس ؛ ذ ، والتنفي

 ( ..السلطة التنفيذية )

بناء دولة ، تتـزامن  ل داعمةبناء أدق ثقافة تنظيمية  وهو ميبل           

 ..ببنائها من داخل اإلنسان وما حييط به 

ا متليه من عالجات طوعية وذاتية ، ومبا حتمله مـن عمـق   مب           

منظومة احلقوق والواجبات وفرائضه  على وفق ، ترسي بهموضوعي 

 ..وآلياته 

وإن املـنمنني بعضـهم مـوالي بعـض     ) ومنه ما يكون ضـمن ؛            

وإن من تبعنا مـن يهـود ، فـإن لـه النصـر واألسـوة ، غـري        . دون الناس 

(مظلومني ، وال متناصرين عليهم 

  

  . 

وبناء وأمن الدولة مرهون باالستيعاب واالستجابة والتعاون بني            

، ومـا يرتتـب مـن اسـتيعاب مـا      ني الناس والدولـة  الناس أنفسهم ، وب

 ..يتطلبه الداخل واحمليط ا ارجي للدولة 

 ال يسامل منمن دون مـنمن يف قتـال   لم املنمنني واحدة ،وأن ِس)            

أن كـل غازيـة غـزت    و. يف سبيل اهلل إال على سـواء وعـدل بيـنهم    

 لى بعض مباوإن املنمنني يبئ بعضهم ع. بعضا  معنا يعقب بعضها

(نال دماء هم يف سبيل اهلل 

  

  . 

ــتهم أو                 ــلمني يف دول ــذات املس ــاس ، وبال ــه الن ــرض ل ــا يتع وم

مدينتهم ، هو ما تتعرض له الدولة من تهديدات ، وكذلك ما تتعرض 

 ..له الدولة 
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وهنا يأتي دور املنمن املتقي ؛ كفرد ومجاعة و تمـع ، ومـا               

العقد االجتمـاعي ومسـتوى التماسـك     –توى البقافة حيمله من حم

االجتماعي ، يف بناء الدولة واحلرأ عليها وعلى محايتها ومحايـة  

 :أمنها يف الداخل وا ار  ، ليكون ما يتضمنه 

ـ . املنمنني املتقني على أحسن هـدى وأقومـه    وإن)             ه ال جيـري  وإن

وإنه مـن  . دونه على منمن  نفسا ، وال حيول مشرك ماال لقريو ، وال

قود به ، إال أن يرضى ولي املقتول ،  اعتبط منمنا قتال عن بينة ، فإنه

 وإنـه ال حيـل  . قيام عليه  نني عليه كافة ، وال حيل هلم إالوإن املنم

ينصـر  أن : اآلخـر   اليـوم وآمن باهلل و ملنمن أقر مبا يف هذه الصحيفة ،

ــن  ــه ، وإن م ــدثا ، وال ينوي ــ حم ــة اهلل  ره أونص ــه لعن ــإن علي  آواه ، ف

(وغضبه يوم القيامة ، وال ينخذ منه صرف وال عدل 

 

  . 

وهي مجيعها تصب يف مصب العدالة واملساواة واحلقـوق الـ                 

تنشــده الدولــة املدنيــة علــى أســس املواطنــة احلقــة ، يف نظرياتهــا  

ــوح    ــون بوض ــاليف ، وتك ــام والتك ــدى األحك ــا ، به وتطبيقاته

 ..ال  تسعد بعدالتها وق والواجبات احلق

وتكون عندها ، بناء احلريـة علـى أسـس ووظـائف البقافـة                  

الرتبويــة ملــا وضــع خطوطهــا اإلســالم ، ليتمتــع اإلنســان باملواطنــة  

التكاملية ، وليست باملواطنة املنقوصة بتعدي اإلنسان على اآلخـر  

 ..باسم احلرية وحقوق اإلنسان 

فــال تقــوم الدولــة احلقــة والراســخة ، حينمــا يكــون اجلــالد            

 ..نة ، يضيع فيها حق املعتدى عليه والقاتل مبكا

ــون و            ــوم امليك ــه  ظل ــزدو  ، أول ــكل م ــك بش ــا  منته حينم

انتهكـت حرماتـه ، ورمبــا تصـفيته جســديًا ، والظليمـة املفتوحــة     
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، ليأخذ املزعوم البانية ، حينما مت ضياع حقوقه باسم حقوق اإلنسان 

 ..انة ال  ال ميكن أن يستحقها اجملرم املك

تسع بـذلك آفـاق اجلرميـة وهـدر احلقـوق والتشـجيع علـى        فت            

ــة    ــب العدال ــا ، وتغي ــة وهيبته ــان الدول ــيع أرك ــه تض ــة ، وب اجلرمي

 ..واملساواة 

عند منشر النصـر الـذي جيمـع بـني محايـة      من جهة أخرى ، و             

معلوم ة والدفاع عنها ، والعقد االجتماعي ، يكون حسب مبدأ الدول

( وإن النصر للمظلوم) واضح ؛ و

 

 .. 

وجتمع الوثيقة يف دقة بيانها أو حمتوياتها بني الدين واالنتمـاء            

 ..على أساس املواطنة مبنهر األحكام والتكاليف القبلي 

الجتمــاعي واالنتمــاء وهــو مــا يتمحــور حولــه مســألة العقــد ا           

 :جلغرافية ، ومنه ما يتضح كما يف للرقعة ا

وإن ليهـود بـين   . وإن ليهود بين النجار مبل ما ليهود بـن عـوف   )             

وإن ليهود بين ساعده مبـل مـا ليهـود    . احلارث مبل ما ليهود بين عوف 

بين  وإن ليهود. وإن ليهود بين األوس مبل ما ليهود بين عوف . بين عوف 

ثعلبة مبل ما ليهود بـين عـوف ، إال مـن ظلـم وأثـم ، فإنـه ال يوتـغ إال        

وإن لـبين  . وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم . نفسه ، وأهل بيته 

(بين عوف  الشطيبة مبل ما ليهود

 

 . 

ويتضح منشر ومعيار احلقوق والواجبـات ، عنـدما يـتم وضـع                

بكــل طوائفــه وقومياتــه  ، مــا للمجتمــعتكامليــة مــنهر يــبني 

 ..وأديانه وقبائله 

وتكون أحكام املساواة قائمة إىل جانب العدالة يف توقيتاتها            

ما يكون عليه منشر ومعيـار حاكميـة   ومنه ومواقعها ومواقفها ، 
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الدولة احلقيقية أو املفرتضة ال  تنظم النـاس علـى أسـس املواطنـة     

 ..وحقائقها غري املنقوصة 

ــق                ــني املواثي ــا ب ــع م ــة ، جتم ــر يف الوثيق ــرى تظه ــب أخ وجوان

 ..مات اجملتمع أخالقيًا وإنسانيًا والتزا

ونظـام وتشـريعات    دولـة تنظـيم  وهو ما يدعم التأسيس لبناء            

 :وقوانني ، ومنه 

ــحيف   )             ــذه الص ــل ه ــا أله ــرام جوفه ــرب ح ــار . ة وإن يب وإن اجل

(وإنه ال جتار حرمة إال بأذن أهلها . ال آثم و ركالنفس ، غري مضا

 

 . 

وإن يبرب حرام ) ومنشرات الدولة قائمة بشكل واضح عند ؛             

 .( ة جوفها ألهل هذه الصحيف

ومما يعين أن هناك شأن داخلـي تنظمـه الدولـة عـن طريـق                    

من تآخي  وما متليه، هذه الوثيقة ، ومنه ما جتريه من عقد اجتماعي 

ــاس ،  ــني الن ــوب ــا حت ــع ، ال  م ــها وللجمي ــوق بكامل ــى احلق رأ عل

 ..ينقصها شيء 

التنظــيم والنظــام والتعليمــات  منشــرات والــدليل علــى دقــة             

 :للدولة هذه 

وإنـه ال جتـار حرمـة    . وال آثم  روإن اجلار كالنفس ، غري مضا)             

 . (إال بأذن أهلها 

تتعلق بالعالقات العامة وا اصـة وتنظـيم   عدة أمور ناك هو             

والعالقـات ا ارجيـة   ، اجملتمع على أسس النظام الداخلي مـن جهـة   

، وهو ما يربز من خمتلف املخاطر والتهديدات بها يط للمدينة وما ُيح

 :بشكله الواضح عند 

إن وإن الرب دون اإلثم ، ال يكسب كاسب إال على نفسـه ، و )            

وإنــه ال حيــول هــذا . اهلل علــى أصــدق مــا يف هــذه الصــحيفة وأبــره 
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وإنه من خر  آمن ، ومن قعد آمن باملدينـة ،  . الكتاب دون ظامل وآثم 

(إال من ظلم وأثم 

 

 . 

، مي ، وما جيمع من نظم عامة وخاصةومن خالل املنظور اإلسال           

التشــريعية وعالقــات داخليــة وخارجيــة ، ومــا يتعلــق بالســلطات  

والقضائية والتنفيذية من جهـة ، ومصـدر التشـريعات واملرجعيـة ،     

وهو مـا جيمـع بـني التأسـيس لدولـة ونظـم متنوعـة ، منهـا النظـام          

االجتماعي وما يتضمنه من مكونات العقد االجتماعي ، وميكن 

 :إمجاهلا باملخطط اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تماعي التداخل بني العقد االج يبني (  ) خمطط 

 احلديبة ومصادر التشريع يف بناء الدولة اإلسالمية والسلطات
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ــذ              ــالل ه ــن خ ــبني ، وم ــمنها املبح ــ  تض ــة ال ــاور املتقدم  ه احمل

منه نرى  ة ، تتضح أمور عّدة ،  مل مادوداحملو ةاملقتضبو رياته 

اسـتقطاب   هـو االجتـاه يف  ، مـا تضـمنته   بأّن وثيقة املدينة املنورة ، 

 تمع املدينـة بكـل أطيافـه ، ليجتمعـوا ضـمن مـا احتوتـه هـذه         

 ..الوثيقة ليتسنى بلورة وبناء منظور الرأي املشرتك 

ــه ل              ــه التوج ــيس ومن ــالمية  ولتأس ــة اإلس ــاء الدول ــا بن ونظمه

حلراك واالجتـاه التنظيمـي   من خالل اوآلياتها ، والعمل ومنظوماتها 

بُّل التشريعات وما يرتتب عليها من لتق ، وتكوين بوادر،  للمجتمع

جوانب للسلطة القضـائية ، واالنتظـام االجتمـاعي واجملتمعـي يف     

 .. ، وما تسمى باحلكومة التنفيذية ظل نظام دولة املنسسات

أمتنى من العلي القدير أن أكون قـد وضـعت أسـس لدراسـات               

م والبنــاء مســتقبلية بهــذا االجتــاه ، إلظهــار اجلانــب املشــرق لإلســال

احلضاري ، الصعب املنال يف ظل ظروف اجلزيرة العربية وما جياورها 

 ..من حضارات 

 ..ومن اهلل تعاىل التوفيق والسداد 
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 املبحث الثالث
 والتوصياتواملقرتحات االستنتاجات 

 

مـن حمـاور   يف املبحـبني السـابقني    هاستعرضـنا  ما كلوبعد             

متنوعة ومتكاملة على وفق ما يقتضيه حمدوديـة البحـث ، ومبـا    

وبناء الدولة اإلسـالمية يف وثيقـة املدينـة    ص العقد االجتماعي خي

 ..املنورة 

عليها مـن املقرتحـات   البّد من حتديد االستنتاجات ، وما يرتتب            

 :والتوصيات ، ولذا ستكون حماور هذا املبحث اآلتي 

 .االستنتاجات : أواًل 

 . وصياتالتو املقرتحات: ثانيًا 

 

 ستنتاجاتاال: أواًل 
 

مواضيع من وعند استعراضنا للمحاور املتقدِّمة ، وما تضمنته             

 :باآلتي أهمها  جنملتظهر  موعة من االستنتاجات ،  ، مدار البحث

ــاعي   -  ــد االجتم ــربز العق ــًا  ، ي ــمى أحيان ــا يس ــد بأو م العق

ــي ،  ــات   السياس ــل ألدوات وآلي ــتمد أو مكم ــون مس يك

ــاعي    ــول االجتم ــى التح ــب عل ــا يرتت ــع ، وم ــة واجملتم الدول

عن طريق التعاقد االجتمـاعي  واالجتاه حنو اجملتمع املدني 
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عاد عن الصراعات احملقق للسالم والطمأنينة واألمن ، واالبت

املدمِّرة لوحدة اجملتمـع ، وهـو مـا اسـتوعبته وثيقـة املدينـة       

 ..املنورة ، وكما اتضحت من خالل املتقدِّم من حماور البحث 

يــربز مــن جهــة أخــرى بنــاء دولــة وقيــام أو تأســيس دســتور   - 

لقيادتها ، واالجتـاه يف وضـع خطـط تنمويـة شـاملة ، ومـا       

ــ   ــتدامة ، حتم ــة مس ــن تنمي ــه م ــوارد  تتطلب ــال وامل ي األجي

 ..الطبيعية والبيئة وكل ما هو ُمتصف بالندرة 

أهمية بناء العالقـات بـني اجملتمـع مـن جهـة ، وبـني الدولـة         - 

واجملتمع ، وبينهما والعامل ا ارجي هلمـا ، وذلـك لتحقيـق    

 ..عالقات داخلية وخارجية مناسبة وذات منحى اسرتاتيجي 

ــع     -4 ــا جيم ــة ، مم ــة املدين ــاه وثيق ــان اجت ــد   ك ــني العق ب

الوجه امليداني األوسع ،  التآخي الذي مما ميبلجتماعي ، واال

 ..وما يرتتب ويواكب بناء الدولة ودستورها 

ــامني   -5 ــني ه ــى فرض ــاعي عل ــد االجتم ــة العق ــوم نظري  ، تق

وهي حالـة سـبقت التكـوين    ، أحدهما حالة الفطرة األوىل 

ضـى القـانون الطبيعـي ولـيس     السياسي للمجتمـع ومبقت 

والباني العقد ، وهو إمـا أن يعـين عقـدًا سياسـيًا      .الوضعي 

اجتماعيًا يوضح نشأة اجملتمع ، أو أن يعين عقدًا حكوميًا 

العقــد مبعنــى االتفــاق بــني احلــاكمني واحملكــومني ، و

االجتماعي هدفـه تنظـيم العالقـات االجتماعيـة ومحايـة      

اجملتمع والدولة من التهديدات واملخاطر امل حيقة مبكونـات  

فاقيات املربمـة بيـنهم لتنظـيم أمـورهم بشـكل ُمـنظم       االت

ــا   ــه م ــه ، ومن ــق علي ــوب ومتف ــكل مكت وســلمي ، وبش

مـع احملـيط ا ـارجي ،    يكون حلماية املصاحل املشرتكة 

 ..أعمق منه وثيقة املدينة املنورة  وهو ما مشلت
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التـآخي  نرى يف وثيقة املدينـة املنـورة عمـق يرتتـب عليـه       -9

وهي مرحلة متقدِّمة تـدعم بشـكل   اإلنساني يف اإلسالم ، 

متبادل مع العقد االجتماعي ومـا تعـارف عليـه اجملتمـع أو     

الناس ، ويدعم بناء الدولة ودسـتورها وقوانينهـا وكـل مـا     

 ..لوائح والتعليمات التسُّنه من 

من النص املبارك يتبني أعراف اجتماعية متفق عليها ، ومـا   -6

 ..يدخل ضمن العقد االجتماعي 

س حلقوق اإلنسان بل حقـوق النـاس مجيعـًا ،    يظهر التأسي -8

 ..وبأعلى أخالقيات العدالة واحلقوق 

تنسس الوثيقة لبناء دولة وتأسيس دسـتور إسـالمي شـامل     -6

بعدالتــه وحقوقــه لكــل الطوائــف والــديانات والعقائــد ،  

وبكل اجتاهاتها اإلنسانية ، حتى يشمل من تبعهم وجاهد 

إنهـم أمـة واحـدة مـن      )معهم ، وعظيم االحتواء ما يتضمن ؛ 

(دون الناس 

 

  .. 

اإلقرار بالديات كنظام متعدد األغـراض ، منـه مـا يـدخل       -1 

ضمن احلقوق والواجبات ، وكجانب ردعي للفرد ، ومحاية 

احلقوق العامـة وا اصـة ، ومنـه مـا يتعلـق بإنهـاء األزمـة        

وعال  املشاكل املرتتبة على اقـرتاف اجلـرائم كجنايـات    

ممكن أن يتضمنه العقد االجتمـاعي   وجنح ، وباختالفها

 ..الداعم لسلطة الدولة والنسِّق بينها وبني اجملتمع واألفراد 

وإنكـم  ) تنسس الوثيقة إىل وحدة القيادة وإدارة الدولة ؛   -  

ىل اهلل عـز وجـل ، وإىل   مهما اختلفتم يف شيء ، فـإن مـرده إ  

" (اهلل عليــه وآلــه وســلم  صــل" حممـد  

 

وجانــب آخــر هلــذا .  

                                                 
 
 . 21 ص / المصدر نفسه  - 
2
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وإن اليهـود  ) السياسـية ؛   –تأسيس للعالقات االجتماعية ال

وإن يهـود بـين عـوف    . ينفقون مع املنمنني ما داموا حماربني 

.. (أمة مع املنمنني ، لليهود دينهم ، وللمسلمني دينهم 

 

 . 

االجتماعيـة يف   –التأسيس لبنـاء التشـريعات الدسـتورية      -  

مـن قعـد آمـن    وإنه مـن خـر  آمـن ، و   ) نص آخر من الوثيقة ؛ 

ر واتقــى ، بــوإن اهلل جــار ملــن . باملدينــة ، إال مــن ظلــم وأثــم 

" (اهلل عليه وآله وسلم  صل" وحممد رسول اهلل 

 

 . 

من البنى ويتضمن كل ما ميكن تهيئته ؛ مستوى الوعي   -  

وعمق التفاعل والتعـاون   بناء الفكرالتحتية املعلوماتية و

لتكـــون لغـــة يف حتديـــد املفـــاهيم األساســـية والعامـــة 

 ..اجتماعية مفهومة 

وما يتعلق خبصوصياتها وعمومياتها ، وما يسهم : البقافة   -4 

الوعي وا ـربة يف مضـامينها العامـة ومبفهـوم اسـتيعابي      

 ؛ ثقافة العقد بشكل عام وثقافة العقد اإلسالمي بشقيه

 ..بشكل خاأ 

العقد االجتماعي املمبل فيه كل ما يتفق عليه اجملتمـع    -5 

ؤيا للقيم واألخالقيـات وااللتزامـات ،   أو الناس للوصول إىل ر

 ..ويصب فيه ما تقّدم ذكره 

مـا  لـه  ، د االجتماعي اإلسـالمي وهندسـته   خصوصية العق  -9 

يتفق عليه اجملتمع مـن خـالل منظـور إسـالمي يتمركـز      

حول العقائد اإلسالمية وشرائعها وما يرتتب عليه مـن أمـور   

كـريم لـه أثـره    دينية موجهة ، وحتمًا سـيكون القـرآن ال  

وامتداد أثره مـن خـالل األحاديـث النبويـة الشـريفة وأقـوال       

                                                 
 
 . 30 ص / المصدر نفسه  - 
2
 . 33  -32 ص / المصدر نفسه  - 
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أحكامـه  وَمْن استمد منهم ، ( عليهم السالم)األئمة األطهار 

ــه  ــة  وتكاليف ــة نظامي ــه تكاملي ــون ل ــته يك ، وبهندس

وانسيابية وفاعلية ومرونة فاعلة حتقق أمور أعمـق وأقـوم   

 ..يف مسريتها 

يدعمـه  ، الوثيقة تنسس االنطالق من التنظيم اجتمـاعي    -6 

ناء دولة منسسات تتكّفل وتتجه بتحقيق احلـق  االجتاه بب

والعدالة واملساواة بني مكونات اجملتمع ، ومنه مـا يتعلـق   

بتأسيس قيادة أو رأس دولة ينظم شنون الدولـة واجملتمـع ،   

ويقود اجملتمع باجتاه أهداف وغايات ، خمطـط هلـا ينبغـي    

 ..حتقيقها 

ا أشارة يتبني وجود مكونات اجملتمع واملواطنة من خالل م  -8 

إنهم  )إليه وثيقة املدينة املنورة وما يتضح من توحيدهم يف ؛ 

، وما يعقب ذلـك مـن التفاصـيل    ( أمة واحدة من دون الناس 

 .. الذي يوضحه النص

حتديد الشخص القيادي واملرجعي املتمبل بشخص الرسول   -6 

 ، وهـو مـا  " اهلل عليـه وآلـه وسـلم     صـل " حممد بن عبد اهلل 

ــا       ــدة جيمعه ــادة واح ــت قي ــات حت ــل املكون ــع ك جيم

 ..كمجتمع وعالقات وتنظيم والتزام يف مضمون الوثيقة 

ــى      -1  ــة عل ــات املرتتب ــوق والواجب ــاواة يف احلق ــة واملس العدال

ال  جاء اإلسالم والناس عليهـا ،   ةاحلالمكونات اجملتمع ، و

 ..وحتديده لكل املكونات االجتماعية 

االجتماعيـة ، الـ     –ور االقتصادية بيان ما يرتتب من األمت  -  

تبدأ من معاجلة ا الفات وما يتطلب األخـذ بنظـر االعتبـار    

ومـا  ، فيما يتعلق باملعاقل أي الـديات ، والعـاني أي األسـري    

 ..متعارف عليه 
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املرجعيــة والتشــريع وفــض النزاعــات ومعاجلــة املشــاكل   -  

 وإنكم مهما اختلفتم يف شيء ، فـإن ) واألزمات يتمبل يف 

اهلل عليـه وآلـه    صـل " ىل اهلل عـز وجـل ، وإىل حممـد    مرده إ

" (وسلم 

 

، ومما يعين مبرده بشكل خاأ ، وما يعين هـذا   

النص بشكل عام ، هو حتديد مصدر التشريعات ، ويـدلل  

 –ودقة التأسـيس لتشـريعات الدولـة    ، على وحدة التشريع 

اجملتمع ، وإمكانية حتديث واستحداث تشريعات جديـدة  

 ..ملستجدات ال  حتصل حسب ا

يتضح من  مل الوثيقة والتفاصيل الدقيقة وارتباطاتهـا    -  

ومستجداتها ، هو بناء واضح وشامل ومرن ، ومبدلول الرجوع 

ملصدر التشريعات ، فـال جيعـل داخـل هـذه الوثيقـة ثغـرة       

مـن  ، قانونية وعقدية من شـأنها أن ُتضـِعف بنـود الوثيقـة     

 ..لدولة من جهة أخرى جهة ، ومسرية احلياة والبناء ل

املدنيــة وبـني ظــروف احلــرب  احليــاة ؛ جتمـع الوثيقــة بـني     -4 

، وما يرتتب على كل حالة من احلاالت ال  ميـر بـه    والسلم

اجملتمع أو الناس ، ومحاية اإلنسان من الظلم واإلثم واقـرتاف  

 ..اجلرائم  نحها وجناياتها 

تحـالف  بنظرة شاملة للوثيقة ، نراها جتمع بـني الصـلح وال    -5 

والتعاون والعالقات والُنصرة والنصح والنصـيحة ، وهـو مـا    

ــدفع    ــع ، لل ــة واجملتم ــا للدول ــارة وأهميته ــمن االستش يتض

 .بعجلة التنمية ؛ ومنها التنمية االجتماعية 

يتبني بأّن الوثيقة من أهم الوثائق القانونيـة ، الـ  البـد أن      -9 

ــة ،    ــة متناهيـ ــريع بدقـ ــانون والتشـ ــاء القـ ــها علمـ يدرسـ

الستخالأ الدالئل واألحكام منها ، وأيضا ملعرفة الغايات 

                                                 
 
 . 30 ص / المصدر نفسه  - 
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ــيها ،       ــ  يرتض ــوابط ال ــالم ، والض ــا اإلس ــي إليه ــ  يرم ال

الستخالأ أهميتهـا ، ومـا فيهـا مـن قـيم      ومقارنتها بغريها 

 .. أخالقيات رفيعة املستوىإنسانية و

، نرى إنه جيمع بني نظـم عامـة    من خالل املنظور اإلسالمي  -6 

وخاصة ، وعالقات داخلية وخارجية ، وما يتعلق بالسلطات 

ــدر     ــة ، ومص ــن جه ــة م ــائية والتنفيذي ــريعية والقض التش

التشريعات واملرجعية ، وهو ما جيمع بـني التأسـيس لدولـة    

ونظم متنوعة ، منها النظام االجتمـاعي ومـا يتضـمنه مـن     

 ..مكونات العقد االجتماعي 

من خالل هذا البحث املقتضب ومبحدوديته ، نرى بأّن وثيقة   -8 

املدينة املنورة ، مما تضمنته هو االجتـاه يف التأسـيس لبنـاء    

الدولة اإلسـالمية ومنظوماتهـا مـن خـالل احلـراك واالجتـاه       

وتكوين بـوادر لتقبُّـل التشـريعات    ، التنظيمي للمجتمع 

النتظـام  وما يرتتب عليها من جوانب للسلطة القضـائية ، وا 

 ..االجتماعي واجملتمعي يف ظل نظام دولة املنسسات 

 

 التوصياتو املقرتحات: ثانيًا 
 

وانطالقًا من حمتويات واستنتاجات البحث ، ميكن أن حندد                

 :من خالهلا بعض التوصيات واملقرتحات وكاآلتي 

اإلفادة من الوثيقة ، وذلـك مـن خـالل دراسـات متخصصـة ،       - 

ـ    م الوثـائق القانونيـة ، الـ  البـد أن     لكون الوثيقـة مـن أه

ــة ،    ــة متناهيـ ــريع بدقـ ــانون والتشـ ــاء القـ ــها علمـ يدرسـ

الستخالأ الدالئل واألحكام منها ، وأيضا ملعرفة الغايات 

ــيها ،       ــ  يرتض ــوابط ال ــالم ، والض ــا اإلس ــي إليه ــ  يرم ال
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لالستفادة من عمقها القيمي واألخالقي  ومقارنتها بغريها

 ..واإلنساني 

اإلفادة من وثيقة املدينة املنورة ، لتقويم الدساتري العامليـة ،   - 

ــي ،      ــتور العراق ــويم الدس ــوأ لتق ــول با ص ــه الوص ومن

وتطويره يف دعم مسرية الدولـة والتنميـة ، ومنهـا التنميـة     

 ..االجتماعية السليمة 

لبنــاء عالقــات داخليــة وخارجيــة ،  مــن الوثيقــة فادةســتاال - 

 ..وطنية ودولية 

االهتمام بالعقد االجتمـاعي يف بنـاء العالقـات السياسـية      -4

 ..ومحاية الدولة ، ومنه متاسك ووحدة الدولة 

ــتاال -5 ــادر    س ــدة مص ــورة يف وح ــة املن ــة املدين ــن وثيق فادة م

ــد االجتاهــ   ــة وتوحي ــريعات ودق ــتور   اتالتش ــويم الدس لتق

 ..لدولة العراقي وبناء منسسات ا

ــ  -9 ــى أس ــا عل ــرارات واختاذه ــنع الق ــام بص ــة االهتم س علمي

، ُتبنى على مـنهر واضـح ودراسـات شـاملة وعلـى       واضحة

 ..كل املستويات احلكومية وغري احلكومية 

فادة من وثيقة املدينة املنورة على بناء االسرتاتيجيات ستاال -6

، وبا صوأ ما يتضمنه املنهر اإلسـالمي الـذي   املستدامة 

 ..أخروي  –يتجه مبنظور دنيوي 

فادة من مضـامني وثيقـة املدينـة املنـورة يف اجتاهـات      ستاال -8

احلقوق والواجبات ، مبستوى العدالة واملساواة ، والسيما يف 

 ..العراق ظروف التغيري والبناء والتنمية 

ومنه ، واهلل ولي التوفيق ،  يف أهدافهيستوو ثما يسع البحهذا             

.. ، ويرضـينا مبـا يرضـيه     ه عز وجلنستمد اهلداية لكل ما يرضي

 ..كلها على مجيع نعمه كلها واحلمد هلل  ميع حمامده 
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 احلديبة

59 
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 الصفحة التفاصـيـــــــــــــل

 5 املقدمة

    املدينةة قثيو

  4  العقد االجتماعي: املبحث األول 

 4   التمهيد: أواًل 

 9  مفهوم العقد االجتماعي: ثانيًا 

 6  جتماعي بني التأسيس وقويم البناءالعقد اال: ثالبًا 

ــًا  ــة   : رابع ــاعي يف وثيق ــد االجتم ــامني العق مض

 املدينة

 8 

  4 بناء الدولة اإلسالمية: املبحث الباني  

  4 مفهوم الدولة: أواًل 

 45 اجتاهات بناء الدولة يف وثيقة املدينة: ثانيًا 

الدولــة بــني البنــاء والعقــد االجتمــاعي يف : ثالبــًا 

 ينةوثيقة املد

46 

  58 االستنتاجات والتوصيات: املبحث البالث 

 58 االستنتاجات: أواًل 

 94 التوصيات واملقرتحات: ثانيًا  

 99 املراجعاملصادر و

 99 املراجع العربيةاملصادر و

 98 األجنبية املراجعاملصادر و

 98 حمتويات البحث من األشكال واملخططات
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 وريف سط( محنك ـهاشم حسني ناصر ال. د) املؤلف 

  العراق / درس االبتدائية والبانوية يف النجف األشرف.. 

     درس يف جامعة بريوت العربية ، وأكمل دراسـته اجلامعيـة يف اجلامعـة

 .. 689  – 685 العراق عام  –املستنصرية 

   حصل على شهادات املاجستري والدكتوراه والربوفيسور  مع مرتبة الشـرف

 :وشهادات التفوق من جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكبري من الدورات ، واللجان العلمية.. 

  حاصل على الكبري من الشهادات التقديرية وكتب الشكر.. 

  حاصل على هوية املنلف الدولي.. 

  كتاب وموسوعة ومعاجم منشورة ويف دورها للنشر ، (  11 ) له أكبر من

 ..ويف خمتلف التخصصات 

 ــن  م ــأكبر م ــارك ب ــف   (  91) ش ــي ويف خمتل ــين ودول ــي وط ــنمتر علم م

 ..التخصصات ، داخل العراق وخارجه 

  حبث وموضوع ، داخل وخار  العراق (  11 ) منشور له أكبر من.. 

     ، منشور له الكبري من القصص القصرية والشـعر يف الصـحف واجملـالت

 ..وضمن كتب يف السرية الذاتية والعلمية 

 بري واملنوع من الكتب والبحوث والقصـص والشـعر  علـى    منشور له الك

 ..مواقع يف االنرتنت 

  له عضوية يف العشرات من احملافل العلمية الدولية.. 

  منسس ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 جامعة الشنون العلمية، و/ رئاسة اجلامعة :  جامعة بابل: سابقًا عمل يف

واحد من منسسي املركـز ، ومـدير   مركز دراسات الكوفة ، و:  الكوفة

/ وعمل يف رئاسة جامعة الكوفـة  / ، ومدير اإلدارة  664 املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه 
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