شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات

صحيفة المدينة والتأسيس لمجتمع
المواطنة

ادلكتور :محمد اكيج
ابحث يف الفكر الساليم املعارص
حرص النيب ل ى  هلل ليي سس م نذ الدداات ا ألسىل لتأأسيس ادلسةل السالنية مبس تقر
جهرت ابملدينة املنورة ل ى سضع ا ألسس القانونية ساملؤسساتية اليت تضمن حتقيق الاس تقرار
الاجامتعي سالس يايس ملواطين ادلسةل السالنية الناش ئة ،سقد سظف نن أأجل ذكل أليتني:
 ألية اجامتعية ،متثيت ابخلصوص يف نظام املؤاخاة 1اذلي س ن النيب ل ى  هلل ليي سس مبني املهاجرين سا ألنصار ل ى أأساس "احلق ساملساساة" ،2بغية توثيق الصالت بني
املسيمني سحتقيق ا ألنن سالاس تقرار فامي بيهنم ،ست سيب العصديات سالزنلات اجلاهيية اليت
اكنت تتحمك يف نصري ا ألفراد سامجلالات ..حفيت ب كل "ا ألخوة يف ادلين" حمل ا ألخوة يف
النسب ،سحيت "ا ألنة" س"املةل" حمل القبيةل سالعشرية..3
سمل تقترص ه ه اللية ل ى املسيمني سحسب ،بل مشيت ا ألطراف ا ألخرى ،خالة
الهيود ،سذكل حبمك العيش املشرتك يف فضاء املدينة ساقتسام الرضسرات ا ألساس ية في  ،سحبمك
 - 1نقل ابن س يد الناس ،محمد بن عدد  هلل بن حيي ( 671هـ  734 -هـ) عن ابن احسـا أأنـ قـا"" :أس رسـو"
 هلل ل ى  هلل ليي سس م بني أأحصاب نن املهاجرين سا ألنصار فقا" :تواخوا يف  هلل أأخوين أأخـوين ،أأخـ بيـد لـ
بن أأيب طالب فقا" :ه ا أأيخ ،فاكن رسو"  هلل ل ى  هلل ليي سس م سل أأخوين ..،س أأن زيد ابن حارثة سأأس يد بن
حضري أأخوين ..سعامثن بن عفان س أأسس بن اثبت أأخوين ،سطيحة بن عديـد  هلل سععـب بـن نـاكل أأخـوين( ..انظـر
عيون ا ألثر يف فذون املغازي سالشامئل سالسري ،نؤسسـة عـا ادليـن بيعدالـة سالنريـ ،بـريست ،طدعـة  1406هــ
1986م ،ج  1ص .. )268 – 264
 - 2اجلابري ،محمد لابد ،العقل الس يايس العريب :حمددات سجتييات  ،املركـا الثقـايف العـريب ،بـريست ،العدعـة الثانيـة
1991م ،ص .92
 - 3نفس .
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التعانل اليويم نعهم سواء ل ى نس توى اجلوار 4أأس يف ا ألسوا  5أأس يف املاارع ...6سنذعيق ه ا
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 - 4ترسى يف ه ا الطار لدد نن الرساات اليت تد" ل ى أأن النيب لـ ى  هلل لييـ سسـ م سحصابتـ الكـرام اكنـوا
ُيالعون الهيود سحيس نون اىل جواره ؛ نن ذكل:
 أأن النيب ل ى ليي سس م قبل دعوة هيودي اىل خزب شـعري ساهـاةل سـ ن(ة (رساه أأ ـد ،نسـ ند العريـة امل ريـينابجلنة ،حديث ،)12789
 قبل ل ى  هلل ليي سس م يف خيَب هدية زينب بنت احلارث الهيودية ،لكهنا اكنت هدية غدر ل نودة ،فقد أأهدتهل شاة نسمونة (رساه الد(اري ،كتاب الهدة سفضيها سالتحريض ليهيا ،ابب قبو" الهدية نن املريـكني ،حـديث ر
. )2617
 سرسى الد(اري يف ا ألدب املفرد عن جماهد أأن مسع عدد  هلل بن معرس ريض  هلل عن يقو" لغالم هل يسيخ شاة :اغالم اذا فرغت فابد أأ جباران الهيودي .فقا" رجل نن القوم :الهيـودي أألـيحك  هللق فقـا" :مسعـت النـيب لـ ى  هلل
ليي سس م يويص ابجلـار ،حـخ خشـيذا أأنـ سـ يورث ( رساه الد(ـاري يف ا ألدب املفـرد  95سحصحـ ا أللدـايف يف
حصيح ا ألدب املفرد .)72
 سعن أأنس بن ناكل ريض  هلل عن قا" :اكن غالم هيودي ُيدم النيب ل ى  هلل ليي سسـ م ،رـر  ،فـاتأأاه النـيبل ى  هلل ليي سس م يعوده ،فقعد عند ر أأس  ،فقا" هل :أأس م ،فذظر اىل أأبي سهـو عنـده ،فقـا" هل :أأطـع أأاب القـا ،
فأأس م ،خفـرج النـيب لـ ى  هلل لييـ سسـ م سهـو يقـو"" :ايـد ن اذلي أأنقـ ه نـن النـار" (رساه الدهيقـي يف السـ
الكَبى ،كتاب الجارة ،ابب ذكر بعض نن لار نسيام ابسالم ابن  ،حديث ر )11246
 - 5رسى الد(اري ،كتاب الديوع ،ابب رشاء النيب ل ى  هلل ليي سس م ابلنسـيةة ،حـديث  ،)2068عـن لاششـة
ريض  هلل عهنا أأن النيب ل ى  هلل ليي سس م اشرتى نن هيودي طعانا اىل أأجـل سرهنـ درلـا نـن حديـد .سطيـب
ل ى  هلل ليي سس م اىل هيودي أخر أأن ي يع ثوبني اىل امليرسة.
 - 6اس تعمل النيب ل ى  هلل ليي سس م هيود خيَب يف أأرضها لزيرعوها سهلم نصف نا ُيـرج نهنـا (سنسـ م ،كتـاب
املساقاة ،ابب املعانةل جباء نن المتر ،حديث .)1551
 - 7سورة املمتحنة ،اليتان.9 – 8 ،
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لقالدتني اجامتعيتني هممتني جدا ،سهام اشالة الَب ساملودة سالحسان سمعل اخلري سالثقة ،سجشب
لك نظاهر التعاسن نع ا أللداء سنذارصهتم أأس الاستذصار هبم".8
 أأنا اللية الثانية ،فهيي ألية الالن احلقو الس ياس ية ساملدنية ملواطين ادلسةل السالنية9
اجلديدة ،سقد ظهر ذكل بشلك ج يف سثيقة عرفت يف كتب السري بـ"حصيفة املدينة"
أأس "سثيقة املدينة" ،أأس "العهد الندوي" ،أأس دس تور املدينة حسب التعدري املعارص؛ سقد
سضعها النيب ل ى  هلل ليي سس م لتنظمي نسأأةل التعايش سالرياكة الس ياس ية ساحلربية
ساجلنائية ساجلدائية بني خمتيف الفةات اليت تقعن املدينة (نسيمني ،هيود سنريكني)..
فهيي مبثابة عقد س يايس ساجامتعي ليغ ل ى شلك نواد قانونية قابةل بيتعديق انعالقا نن
 - 8د .سهدة الاحي  ،املواطنة نن نذظور اساليم ،جمةل التسانح لدد  ،15ص .33
 - 9أأسرد ابن احسا يف سريت نص ه ه الوثيقة اكنـال  ،س أأطيـق لييـ ا "حصيفـة" س"كتـاب" يف تنظـمي أأحـوا"
أأهل املدينة سلالقهتم نع الرسو" ل ى  هلل ليي سس م سنع بعضهم.
سه ا الكتاب نقهل اكنال أأس بعض لدد نن املعمتدين ا ألسلني دسن التشكيك يف حصت أأس حتييل حمتـواه ،سنـن هـؤلء
أأبو داسد يف الس س أأبو عديد القا بن سالم يف ا ألنوا" ،سابن سعد يف العدقات ،سابن عدد رب يف العقـد الفريـد،
سابن جحر يف "اللابة" سابن كثري يف "الدداية سالهناية" ساملقرياي يف "انتاع ا ألسامع" ..سقد ذهب نعظم الدـاحنيني
املعارصين اىل أأن الصحيفة سليتنا ساحدة نتاكنةل ،سل يستبعد أأهنا اكنت يف ا أللـل نكونـة نـن أأقسـام سضـع لك
نهنا يف زنن ،س أأن مجعها يف كتاب ساحد هو نن معل الرساة ،ساذا حص ه ا الافـرتا فـان ا ألقسـام ا ألسىل املتعيقـة
بتذظمي أأنور القتا" ،رمبا لدرت نتوافقة نع نعركة اخلند أأس بعدها بقييل ،خالة س أأن نعركيت أأحد ساخلند هددا
املدينة ستعيدتا تنظامي لانا ألهيها مبن فهيم الهيود( .د .لاحل أأ د الع  ،حصيفة الرسو" ل ى  هلل ليي سس م ألهـل
املدينة دراسة حملتواهـا سدللهتـا لـ ى تنظـ هم ،جمـةل ـع ابيغـة العربيـة ا ألرديف (عـامن) ،نـج  27ع  ،64ص ،)11
سانظر أأيضـا :د .أأ ـد قائـد الشـعييب ،سثيقـة املدينـة املضـمون سادللةل ،كتـاب ا ألنـة لـدد  ،110ديسـمَب ينـاير
 ،2006سزارة ا ألسقاف سالشؤسن السالنية ،ادلسحة ،قعر ،ص .)40
سيراجع أأيضا :محمد يد  هلل يف :ولة الواثئق الس ياس ية بيعهد الندوي ساخلالفـة الراشـدة ،دار النفـاشس ،بـريست
ط 1405 ،5هـ  ،1985فقد أأسرد في نصا اكنال له ه الصـحيفة حتـت عنـوان" :كتابـ لـ ى  هلل لييـ سسـ م بـني
املهاجرين سا ألنصار سالهيود سهـو دسـ تور ادلسةل الدةيـة ابملدينـة" .أأشـار يف هانشـ اىل لك املصـادر ساملراجـع الـيت
أأسردت نص الصحيفة اكنال أأس نن خال" دراسات حتيييية سواء نا كتب نهنا اببيغات السالنية (العربيـة سا ألرديـة
سالرتكية) أأس ابيغات ا ألسربية (الفرنس ية سا ألملانية سالجنيزيية) انظر ،لفحات .59 – 58 – 57
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املدادئ اللكية بيقرأن الكرمي؛ ألن "سجود القرأن الكرمي ل يغين ،يف نظام ادلسةل ،عن
ادلس تور اذلي يضدط القوالد سينظم احلقو سحيمك العالقات سيصوغ مجيع ذكل لياغة
دس تورية حممكة ادللةل بيذة احلدسد" .10فاكنت الوثيقة ب كل مبثابة اخلعة اليت "ننييت
الساتياسة ادلاخيية بةسةل الساتالنية نع (الخر)  -الهيودي ،سالوثين -سهو نا يسمى يف
العرص احلديث ابلقانون ادلسيل اخلاص ،سك كل ننييت نظانا نتاكنال بيعالقات اخلارجية
11
نع القبائل سالشعوب سادلس" سهو نا العيح ليي فامي بعد ابلقانون ادلسيل العام"
سقد اكنت الصحيفة ،نقارنة مبا جاسرها يف اابهنا ،لاملية سفريدة ،ال أأهنا مل حتظ ابلهامتم
سالبراز طوا" ارخي املسيمني الس يايس ،سلعل طديعة احلمك السائد بعد العرص الراشدي يه
الس ب الرئيس يف جتاهيها أأس العرا عهنا نظرا سممارسة؛ سمل يظهر الاهامتم هبا ال نع رساد
الفكر الس يايس الساليم املعارص كنوع نن اثدات اذلات ساظهار الامتيا نع الخر الغريب ،سان
اكن الفضل يف ابرازها ساحياء نصولها يرجع أأساسا اىل لدد نن املستريقني ا ألسربيني ،حيث
"حبهثا لدد نهنم مضن دراس هتم لسرية الرسو" ل ى  هلل ليي سس م ،س أأفرد بعضهم لها دراسات
خالة نريت بشلك نقالت نهنم "لني بو"" س"اكيتايف" س"نوبير" س"جريني " س"جميد خوري"
س"يوسف ِه هل" سغريه .سعين هؤلء الداحنيون بدراسة نصوص الصحيفة سدللهتا س أأشارسا
ابقتضاب اىل أأسس تنظ ها".12
سقد اش متيت ه ه الوثيقة ادلس تورية ،ل ى س دعة س أأربعني بندا حسب التقس مي اذلي أأسرده محمد
يد  هلل يف " وع الواثئق الس ياس ية بيعرص الندوي ساخلالفة الراشدة" ،13تضمنت قضاا
 - 10د .محمد عامرة ،السالم سحقو النسان :رضسرات ل حقو  ،سيسةل لامل املعرفـة لـدد  89الكويـت ،شـعدان
1405هـ نايو 1985م ،ص .153
 - 11د .أأ د قائد الشعييب ،سثيقة املدينة املضمون سادللةل ،نرجع سابق ،ص .36
 - 12د .لاحل أأ د الع  ،حصيفة الرسو" ل ى  هلل ليي سس م ألهل املدينة :دراسة حملتواها سدللهتا لـ ى تنظـ هم،
جمةل ع ابيغة العربية ا ألرديف (عامن) نج  ،27ع  ،64ص .12
 - 13انظر ،محمد يد  هلل ،وع الواثئق الس ياس ية بيعرص الندوي ساخلالفة الراشدة ،ص  59اىل .62
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املواطنة سحقو املواطنني سساجباهتم ،نع التفا ل ى انشاء حتالف عسكري بني مجيع طوائف
املدينة ضد ا أللداء ،سنذع أأي تعاسن نع املريكني ضد املسيمني.14
سقد معل الداحنيون املعارصسن ل ى تقس مي فقرات الصحيفة ل ى شلك بنود دس تورية
لعل أأمهها:15
الدند ا ألس" :يقرر نبد أأ الوحدة الوطنية بني مجيع املواطنني س أأن طوائف املواطنني ه رلاا
ادلسةل أأس شعب ادلسةل يف املفهوم املعارص.
الدند الثايف :حظر التعاسن بني نواطين أأهل املدينة نع نرييك قريش يف نكة ،سواء يف
حامية النفوس أأس ليانة ا ألنوا" ،أأس الاقتصاد العام .سيف ذكل احرتاز قانويف نن اعام" لادة
اجلوار – نن قبل نرييك قريش – حبمك أأهنا نتأألةل يف نفوس العرب اىل درجة التقديس ،حخ
لارت نن دساعي الريف سالنجدة ،سقدر النيب ل ى  هلل ليي سس م أأن ان أأبقى ليهيا جيدت
ل ى املسيمني الدالء ساخلرسان.16
الدند الثالث :الالن الوحدة الوطنية بني املؤنذني سالهيود يف اطار نبد أأ العد" سلدم الظ م
سالاعتداء ،س أأن الظامل يتحمل نغدة ظيم .
الدند الرابع :تقرير نبد أأ املساساة بني املسيمني سالهيود يف نؤازرة ادلسةل اقتصادا يف حا"
حماربهتم نع ا أللداء ،سسجوب املوالاة سالنرصة يف احلرب ادلفاعية عن املدينة " ،سقد ذهب أأبو
عديد اىل أأن الزتانات الهيود املالية ل تقترص ل ى احلرب ادلفاعية ،فهو يرى أأن الهيود اكنوا
يغاسن نع املسيمني أأيضا ،سيف ذكل يقو"« :فه ه النفقة يف احلرب خالة ،رشط ليهيم املعاسنة
هل ل ى لدسه ،سامنا اكن يسهم بيهيود اذا غاسا نع املسيمني هب ا الريط اذلي رشط ليهيم نن
 - 14انظر د .سهدة الاحي  ،املواطنة نن نذظور اساليم ،جمـةل التسـانح لـدد  ،15لـيف  1427هــ 2006م،
ص  ،19سمحمد لابد اجلابري :العقل الس يايس العريب ،ص .95
 - 15انظر نفس املرجعني ،سقارن بأأ د قائد الشعييب ،سثيقة املدينـة املضـمون سادلللت ،نرجـع سـابق ،ص 57
سنا بعدها..
 - 16انظر ،أأ د قائد الشعييب ،سثيقة املدينة املضمون سادللةل ،ص .160
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النفقة ،سلول هات ا مل يكن هلم يف غنامئ املسيمني سهم ...سامنا اكن هات ا الكتاب قبل أأن يظهر
السالم سيقوى ،سقبل أأن يؤنر بأأخ اجلاية نن أأهل الكتاب" ،ساس تد" ل ى ر أأي ه ا حبديث
نرسل يرسي الاهري جاء في " :اكن الهيود يغاسن نع رسو"  هلل ل ى  هلل ليي سس م فيسهم
هلم" ،ال أأن النقاد مل يسيموا هل هب ا الاحتجاج.17
سالدنود نن  7اىل  ،15سيه يف أألل الوثيقة نن  26اىل  ،35أأسحضت نبد أأ املساساة يف
احلقو سالواجبات بني املسيمني ستسع قبائل هيودية ،نتضانذة نع هيود بين عوف.
سالدندان  16س  ،17حتددان أأسلوات املنارصة بني أأهل الصحيفة سبني أألداهئم اذلين
حياربوهنم ،سهو نفهوم عسكري دفاعي ،نع بيان رضسرة التعاسن يف ابداء الر أأي سالنصيحة
ساملشاسرة ،سه ا نفهوم اجامتعي بيمواطنة.
سالدند  18في بيان ستأأليل ملدد أأ املسؤسلية الشخصية أأس الفردية ،فلك انسان نسؤس"
عن ترصفات اخلالة س أأفعاهل اجلنائية سذكل نن خال" تكرار عدارة "ال نن ظ م أأس أأ فان ل
يوقع ال نفس " ،فأأكدت الوثيقة ب كل ل ى "خشصية العقوبة اجلنائية ،أأي أأهنا تقترص ل ى اجلايف
سحده ،سل تتعدى اىل غريه" .18سبعد أأن اكنت "القبيية" تيحق ا احلييف حبييف  ،جاء دس تور
املدينة ليقرر " أأن ل يأأ انرؤ حبييف " ،سك كل احلا" نع "اجلار"" ..س أأن اجلار اكلنفس ،غري
19
نضار سل أ " ..فَبزت ب كل ذاتية الفرد سنسؤسليت لتعين هناية اذلسابن يف كيان القبيةل
ف"ل يكسب اكسب ال ل ى نفس ".

 - 17نفس  ،ص .144 -143
نن الرساات اليت يس تد" هبا لرد رساية الاهري نا رساه أأبو داسد أأن النـيب لـ ى  هلل لييـ سسـ م خـرج يف غـاسة
أأحاتد حخ انهتيى اىل ر أأس الثنية ،التفت فذظر اىل كتيبة خشاتناء لها زجاتل خيف  ،فقا"" :نا هات هق" قالوا :ا رسو"
 هلل هـؤلء حيفاء ابن أأيب نن هيود ،فقا" ل ى  هلل ليي سس م" :ل نستذرص بأأهل الريك ل ى أأهل الريك".
 - 18نفس  ،ص . 96
 - 19انظر د .محمد عامرة ،السالم سحقو النسان ..نرجع سابق ،ص .155 – 154
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سيف الدند  ،19حتديد أللو" التقايض سنعا القضاء سا ألحاكم ،سقد الرتف الهيود،
مكواطنني يف ادلسةل السالنية يف املدينة« ،بوجود سيعة قضائية لييا يرجع الهيا سائر ساكن
املدينة» ،مبن فهيم الهيود أأنفسهم ،ال أأنـهم «مل ييانوا ابلرجوع اىل القضاء الساليم دامئا بل فقط
عندنا يكون احلدث أأس الاش تجار بيهنم سبني املسيمني ،أأنا يف قضااه اخلالة س أأحواهلم
الشخصية فهم حيتمكون اىل التوراة سيقىض بيهنم أأحباره» ،20سنع ذكل فقد اكن الهيود يتحامكون
اىل النيب ل ى  هلل ليي سس م حخ يف بعض أأنوره الشخصية اليت مل تنص ليهيا "الصحيفة"،
ال أأهنم اكنوا يتعانيون نع أأحاكن مبنعق الانتقاء املصيحي اخلاضع ألهواهئم سشهواهتم ،سيف ه ا
الطار ت كر كتب احلديث أأن الهيود رجعوا اىل النيب ل ى  هلل ليي سس م يف نسأأةل عقوبة
و" ه ِ
الاايف احملصن؛ ف َع هـن َع هد ِد ه ِ
اَّلل هب ِن معات َم َر ريض  هلل عهنام َ ،أ هن الههيَ مو َد َجا مءسا ا َىل َر مس ِ
اَّلل ل ى
ِ
 هلل ليي سس م فَ َ َك مرسا َ مهل َأ هن َر مجال ِن ههنم هم َسا هن َر َأ ًة َنز َ َيا ،فَ َقا َ" لَه همم َر مسـو م" ه ِ
اَّلل ل ى  هلل ليي سس م:
سن ..فَ َقا َ" َع هددم ه ِ
اَّلل هب من َسال ٍمَ :ك َ به م هُت،
سن ِيف الته هو َرا ِة ِيف َشأْ ِن هالر هج ِمق فَ َقالموا :ن َ هفضَ محهم هم َس م هُي َ مة َ
َنا َجتِدم َ
ريسهَا ،فَ َوضَ َع َأ َحدم م هه يَدَ مه لَ َ ى أي َ ِة هالر هجات ِم فَ َق َر َأ َنا قَ هبيَـهَا َس َنا
ا هن ِفهيَا هالر هج َم ..فَأَت هَوا ِابلته هو َرا ِة فَن َ َ م
ِ
م
ِ
َ
ِ
م
َ
َ
ب َ هعدَ هَا ،فَ َقا" مهل َع هددم هاَّلل ا هب من َسال ٍم :هارفَ هع يَدَ كَ  ،فَ َرفَ َع يَاتدَ مه فَاذا فيـهَا أيَة هالر هجات ِم ،فَ َقالواَ :لاتدَ َ َا
ِ
ِ
من َح همدم ِ ،فهيَا أي َ مة هالر هجات ِم ..فَأَ َن َر هبِ ِ ات َما َر مسو م" ه ِ
َ
ِ
اَّلل ل ى  هلل ليي سس م فَ مر َمجا ..قَا" َع هددم هاَّلل :فَ َر َأيه مت
هالر مج َل َ هُينَأُ لَ َ ى اله َم هر َأ ِة ي َ ِقهيَا اله ِح َج َار َة.21
سيف الدند  ،20حتديد نعا نفهوم املواطنة اجلغرايف ،فأأساس املواطنة حسب
"الصحيفة" هو الانامتء بيوطن (املدينة) ،سليي فقد اكن املس م الساكن يف املدينة ميت ك جنسيهتا
حبمك اميان العقدي سنسكذ اجلغرايف ،أأنا املس م خارج املدينة ف م يكن يمتتع ب ات الصفة ،سه ا
ِيل
ينسجم نع الية الكرمية يف سورة ا ألنفا" ﴿ :ا هن ه ِاذل َين أ َنذموا َسهَا َج مرسا َس َجا َهدم سا ِبأَ هن َوا ِلهِ هم َس َأن مف ِسهِ هم ِيف َس ِ
ِ
 - 20نفس  ،ص .58
 - 21رساه الد(اري ،كتـاب احملـاربني نـن أأهـل الكفـر سالـردة ،ابب أأحـاكم أأهـل اذلنـة ساحصـاهنم اذا زنـوا سرفعـوا
النام ،حديث  ،6366سناكل يف املوطأأ ،كتاب احلدسد ابب نـا جـاء يف الـرد حـديث  ،1476سالنسـا ،،كتـاب
الرد ،ابب شهادة أأهل الكتاب بعضهم ل ى بعض ،حديث .7062
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هِ
َرصسا ُأسلَئِ َك ب َ هعضم هم هم َأ هس ِل َيا مء ب َ هع ٍض َس ه ِاذل َين أ َنذموا َسلَ هم هيم َ ِاج مرسا َنا لَ ممك ِدنن َس َليَهتِ ِم
اَّلل َس ه ِاذل َين أ َسسا هسن َ م
ذرص م ه
ِ دنن َ
رص ا هل لَ َ ى قَ هو ٍم بَيهذَ م همك َسبَيههنَ مم ِدنيثَا ٌ
سُك ِيف د ِادل ِين فَ َعيَ هي م ممك النه ه م
َش ٍء َح هخ هيم َ ِاج مرسا َسا ِن هاست َ َ م
ه
ِ
ِ
ون ب َ ِصريٌ ﴾ ،22ساملقررة بيولية الميانية املقرسنة برضسرة الهجرة اىل املدينة ،سهو
َس ه م
اَّلل ِب َما تَ هع َميم َ
متيزي ساحض بني "الولية الس ياس ية" اليت تععى بيمس م سغري املس م داخل ادلسةل السالنية،
سبني ا ألخوة ادلينية اليت ل متنع النرصة سلكهنا متنع احلقو املدنية اليت تقررت مبوجب "الولية
الس ياس ية".23
سيف الدند  21بيان بيمرجعية العييا اليت ينبغي الاحتاكم الهيا لفض الزنالات ادلاخيية بني
نواطين املدينة ،ستمتثل يف خشص رسو"  هلل ل ى  هلل ليي سس م "ابعتداره رئيسا بةسةل ،ل
ابعتداره ن يا نرسال" ،أأي أأن الهيود اكنوا ُيضعون ""نريسعيت الس ياس ية املس متدة نن التفا
نفس ".24
كام نصت الوثيقة ادلس تورية الندوية ل ى نبد أأ هام نن نبادئ حقو النسان حني نصت
ل ى أأن "بيهيود ديهنم سبيمسيمني ديهنم" ،أأي تقرير حرية الاعتقاد سلدم الكراه ل ى ادلين" ،
ألن حق حرية الاعتقاد حق غايل سمثني ظل املسيمون يف نكة ثالثة عري لانا ياكحفون نن
 - 22سورة ا ألنفا" ،أية .72
 - 23انظر د .جام" ادلين ععية ،حنو فق جديد ل ألقييات ،دار السالم ،القاهرة2003 ،م ،ص  .81 – 80سانظر
أأيضا يف ه ا املعىن الش يخ محمد همدي مشس ادلين :يف الاجـامتع السـ يايس السـاليم ،ا متـع السـ يايس السـاليم
حماسةل تأأليل فقهيي سارُيي ،املؤسسة ادلسلية بةراسات سالنري ،بريست ط 1412 1ه ـ 1992 -م ،ص 138
–  .139سقد فصل يف الهانش نسأأةل الانامتء ابلنس دة بيمس م ،سنزي يف هـ ا الطـار بـني الانـامتء ل ألنـة ،سالانـامتء
بةسةل ،س أأن للك ساحد نن الانامتءين حقو سنسؤسليات سليي ساجبات .س أأن يف حاةل تعابق املفهونني فان تتاكنل
نسؤسليات سحقو الانامتءين ،أأس يقوم أأحدهام نقام الخـر ،س أأنـا يف حـاةل لـدم التعـابق ،فـان الرضـسرة التنظ يـة
تقتيض يف ه ه احلاةل اُياد تدبري حيدد هجة الانامتء بيملكف ،ليمتكن نن القيام مبسؤسليات جتاه ادلسةل سا متع ،سليمتتع
حبقوق  ،سه ا التدبري هو اجلنس ية املواطنة..
 - 24انظر أأ د نولي  ،جدليات الشورى سادلميقراطية ،مضن :السالنيون ساملسـأأةل الس ياسـ ية ،سيسـةل كتـب
املس تقبل العريب لدد  ،26نركا دراسات الوحدة العربية ،بريست ،العدعة ا ألسىل 2003م،ص .44 – 43
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أأجهل ،سيتحميون املشا يف س يهل حخ اس تقر هلم يف الهناية ،سملا حصل املسيمون ليي الرتفوا
ب اكنال نتاكنال ابلنس دة للخرين".25
ت ك اذن اكنت أأه الدنود القانونية اليت تضمنهتا سثيقة املدينة ،ساليت أأسست مبوجهبا
منوذجا متع املواطنة اذلي يسوده التعايش ادليين سالس يايس سالقويم املشرتك بني خمتيف
ا ألطياف املكونة بيمجمتع املس م أن اك ،مما يد" ل ى أأن السالم يقبل فكرة تأأسيس جممتع س يايس
سنديف نتنوع يف دسةل ساحدة ،سنظام حمك ساحد ل ى أأساس السالم ،يمتتع فهيا امجليع حبق
املواطنة الاكنةل .26بل ان ه ا المنوذج املقرت يف الصحيفة بيتعايش ميكن اعتداره طريقا نغايرا
بيعريق املغيق اذلي سيكت ادلسةل القونية احلديثة " ،ألن يوحد بني امجلالات ليس ل ى أأساس
اخلضوع دلسةل قاهرة فو رقاب امجليع ،سامنا ل ى أأساس الرابعة العوعية بني ولات تتساسى
يف احلقو سالواجبات ستتعاسن ل ى حامية حراهتا".27

 - 25د .أأ د قائد الشعييب ،سثيقة املدينة ..نرجع سابق ،ص .197
 - 26انظر الش يخ ل انرص ،الصحيفة أأس دس تور املدينة ،جمةل املهنـاج ،لـدد  ،53ربيـع  1430هــ  ،2009ص
.175
 - 27د .عدد الوهاب ا ألفذدي ،السالم سادلسةل احلديثة :حنو رؤية جديدة ،دار احلمكة ،لندن ،د .ت.
ص .191 – 190
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