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ملخص 
الة مع الآخرين على التعاون معهم لرفع م�ضتوى الإيجابيات  النتماء هو امل�ضاركة الفعنّ
امل�ضكالت  اإيجاد  اأجل  من  العمل  وهو  والوطن،  للفرد  والقت�ضادية  وال�ضيا�ضية  الذاتية 
وكيفية حلها واإدارتها ولالنتماء مراحل عدة، يبداأ بانتماء الإن�ضان لنف�ضه اأوًل، ثم لأ�رصته 
وجمتمعه ووطنه، وهو الأر�ض التي يعي�ض عليها الإن�ضان، وهي �ضبب �ضعادته واأمنه الفكري 
الذي حتفظ به كرامتنا،  الوطن هو املكان  ال�ضخ�ضي والعائلي وال�ضيا�ضي والقت�ضادي.  و 
وت�ضان به اأعرا�ضنا ويبنى به كياننا، النتماء للوطن اأمر يعرتف به الإ�ضالم ويقدره تقديراً 
اإليه،  الوطن واحلنني  الإن�ضان وجبلته املفطورة على حب  ملا يف ذلك من مراعاة لطبيعة 
لذا يعد من الواجبات التي ل تخ�ض فقط، واإمنا ي�ضمل الأطياف والفرق والأحزاب املختلفة 
كافة، لأن اإ�ضاعة الوطن وال�ضتيالء عليه من قبل الأعداء يكون فيه اإ�ضاعة للجميع وانتهاك 
الدين والأعرا�ض واحلقوق كافة، واإحراق جميع احلريات، لذا اإن النتماء للوطن و�ضيانته 

واحلفاظ عليه، هو �رصورة دينية واإ�ضالمية.... 
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Remember of home and belonging to him between political 
freedom and rejection nodal

Sense of preserving and belonging to homeland amid 
political freedom and religious rejection 
Study in light of Islamic law purposes 

Abstract

Affiliation to homeland has several phases; it starts by the individual 
affiliating for himself, then his family, community and his homeland. 
His homeland is the land that he lives on it, it is the reason for his of his 
happiness, the place which safe for his family, his mental, personal political 
and economic thinking. Homeland id the place that preserves our dignity, 
honor, and the place of our existence. Homeland. The sense of belonging to 
homeland is something that Islam recognize and appreciate given the innate 
nature of man that is brought on loving homeland and feel nostalgic about 
it. Sense of belonging is not attached to individuals only, it also includes 
all parties, groups and segments of community, because if homeland is lost 
or being occupied from enemies implies loss to all and a violation to our 
religious principles, honor and freedom. In the final analysis, belonging and 
preserving homeland is a religious Islamic need 
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املقدمة 
واأ�ضحابه  اآله  اأ�رصف املر�ضلني، وعلى  العاملني وال�ضالة وال�ضالم على  احلمد هلل رب 

ومن �ضار على طريقته اإىل يوم الدين، اأما بعد: 
ل  و  للمجتمع،  وفوائده  ثماره،  يوؤتى  ل  الإ�ضالم   ، الإ�ضالم  ج�ضد  من  قطعة  فالوطن 
الرفاهية  ل  و  وال�ضيا�ضي،  القت�ضادي  النمو  ول  واخلارجية،  الذاتية  ال�ضعادة  منه  يجنى 
الجتماعية، بدون وجود اأر�ض ووطن، نقوم ومن�ضي عليه، باأمان واطمئنان. ولكي ي�ضتطيع 
اأر�ضية  اإىل  فيحتاج  باأحكامها،  واللتزام  الإ�ضالمية  ال�رصيعة  تطبيق  على  يعمل  اأن  الفرد 
داخلية مهياأة، من قلب تقي وعقل نقـي، ونف�ض مطمئنة وروح زكية م�ضحونة بحنني خال�ض 
م�ضاند  واقع  خلق  اأجل  من  ي�ضاعده  ما  اإىل  يحتاج  اأي�ضًا  الواقع  ففي  تعاىل،  اهلل  حب  من 
ودح�ض  الف�ضيلة  ون�رص  البيت،  وحج  الزكاة  واإيتاء  ال�ضالة  اإقامة  اأجل  من  ويعاونه  له، 
اإىل ما و�ضعه اهلل تعاىل من  الإن�ضانية  الر�ضينة، والنهو�ض بال�ضخ�ضية  الرذيلة، والرتبية 
“ وطن  وجود  من  ومعاون  م�ضاند  اأكرب  هناك  ولي�ض  والتف�ضلية.  التكرميية  م�ضتوى  اأعلى 
اإليه، فالوطن هو ال�ضكن الكبري، الذي ل يطمئن اأحد بدونه، ول ي�ضتقر جمتمع  “ والنتماء 
حدوده.  وتر�ضيم  عليه  احلفاظ  دون  اأعمدتها  تقوى  ول  دولة  ت�ضتمر  ول  عليه،  بال�ضتيالء 
اإليه، لي�ض  اأن حب الوطن وحفظه والنتماء  هذه الوريقات حماولة لرد هوؤلء الذين يرون 
جزًء من حمتوى الر�ضالة الإلهية وعقيدة ال�رصيعة الإ�ضالمية ومقا�ضدها العامة، غافلني اأن 
حب الوطن واحلنني اإليه وم�ضاركة الآخرين يف حمايته، هو الذي يوؤدي اإىل تهيئة اأر�ضية 
منا�ضبة لزرع بذور ال�رصيعة وتربية اأبناء الدولة عليها.. واللتزام ببادئ احلرية اأي�ضًا من 
امل�ضاند والأ�ضاليب القوية حلفظ الوطن، وتقوية النتماء لدى اأفراد الدولة، دون التمييز بني 
تعزيز  اإىل  توؤدي  التي  الروافد  وتقوية  الوطن  حماية  جتاه  �ضواء  كلهم  اإذ  املجتمع،  فئات 

الطاقة وتفعيلها من اأجل اجلميع والتعاي�ض ال�ضلمي.. 
الب�ضطاء،  تخيالت  و  اجلبناء،  و�ضطوة  الأعداء،  كيد  من  الوطن  عن  الدفاع  علينا  لذا 
ونحفظ اأولده من ا�ضتيالء اأ�ضحاب الفكر الهدنّام، وعقيدة جماعات الراف�ضة، ومن كل هوؤلء 

الذين ل يريدون بنا التمتع باحلقوق واحلريات التي وهبها اهلل تعاىل للب�رصية كافة. 

خطة البحث: 
ق�ضم الباحث مو�ضوعه اإىل متهيد ومبحثني، ويف التمهيد بيان ملعنى كلمة “ الوطن “ 
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يف املعاجم اللغوية وال�ضطالحية، و يف املبحث الأول بنيَّ الباحث مكانة الوطن و�رصورة 
حفظه يف ال�رصيعة الإ�ضالمية، اأما يف املبحث الثاين فيذكر الباحث العالقة بني احلرية و 

النتماء للوطن، واأخرياً يف اخلامتة اأ�ضار الباحث اإىل اأهم النتائج العلمية.. 

منهج البحث: 
�ضار الباحث يف عر�ض هذا املو�ضوع على منهج ال�ضتقراء و التحليل، وذلك باإتيان 
امل�ضاألة، ثم اإيراد الن�ضو�ض ال�رصعية من القراآن الكرمي وال�ضنة النبوية، و مناق�ضتها وا�ضتنباط 

الأحكام منها، وحتليلها وا�ضتخراج الروافد ال�رصعية منها... 

مشكلة البحث: 

هذا البحث حماولة لواب الأ�صئلة املهمة، وحلل الكثري من امل�صكالت العوي�صة 
منها: 
الوطن  ♦ ب�رصورة  يوؤمنون  ل  الذين  الع�رصيني،  امل�ضلمني  من  فرقة  هناك  اأوًل/ 

بوجود  توؤمن  ل  الإ�ضالمية  العقيدة  اأن  بحجة  اإليه،  والنتماء  حدوده،  وتر�ضيم  وحفــظه 
اخلالفة  اأو  اإ�ضالمية  اأمة  وجود  هو  الإ�ضالمية  العقيدة  يف  الأ�ضل  واأن  الدول،  بني  احلدود 

الإ�ضالمية والنتماء اليها فقط.. 
ثانيًا/ بع�ض امل�ضلمني يرون اأن حفظ الوطن والنتماء اإليه من امل�ضائل املهمة يف  ♦

ال�رصيعة، لكن بحجة اأن امل�ضاحة الكبرية يف الدولة للعلمانيني وال�ضلطة ال�ضيا�ضية باأيديهم 
واأنهم اإذا دافعوا عن الوطن وحافظوا عليه، يكون دفاعًا )غري مبا�رص( عن العلمانيني وتو�ضيع 

نفوذهم ال�ضيا�ضي ، لذلك ل يرون �رصورة الدفاع عن الوطن يف هذه املرحلة. 
اأخرياً ما يف البحث من �ضواب، فهو من اهلل تعاىل و ما توفيقي اإل باهلل العلي الكرمي... 

التمهيد: 
الوطن يعني يف اللغة العربية امَلنِزل الذي نقيم فيه وهو موطن الإن�ضان وحمله، واأوطن 

يعني اأقام واأوطنه يعني اتخذه وطنًا. واأوطن يعني اتخذه حماًل وم�ضكنًا يقيم فيه )1( .
ي�ضمى  الالتينية  يف  اأما   ،“Nation« الوطن  على  يطلق  الإنكليزية  اللغة  ويف 
الإن�ضان  فيه  يقيم  الذي  املنزل  هو  اللغوية  م�ضكاته  يف  الوطن  فاإن  لـــذا  و   “Patria“ )2(

ويعي�ض به ويعتاد عليه ويرتبط به ارتباطًا وثيقًا ل ينف�ضم، وي�ضبح مقــــد�ضًا لديه، ويبقى 
يحـــن اإليه اإذا ابتعد عنه.
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اأما الـوطن يف ال�صطالح: 
عرف الوطن اأو املوطن عند علماء ال�رشيعة وعلماء القانون والفل�صفة بتعريفات 

عدة اأذكر منها ما ياأتي: 
Ú  جاء يف كتاب التعريفات : » الوطن الأ�ضلي هو مولد الرجل، والبلد الذي هو فيه
 . )3(«
Ú  :ففي البعد الفل�ضفي ياأتي الوطن بعنيني

اأوًل/ املعنى العام: وهو منزل الإقامة، و هو املكان الأ�ضلي الذي ولد به الإن�ضان،  �
اأو ن�ضاأ وترعرع فيه. 

الإن�ضان  � وجدان  اإليها  يتجه  التي  الروحية  البيئة  هو  اخلا�ض:  املعنى  ثانيًا/ 
وعواطفه القومية )4( . 

Ú  ،اأمة ت�ضكنه  الذي  البلد  هو   « الوطن:  الدولية،  ال�ضيا�ضية  امل�ضطلحات  معجم  ويف 
ي�ضعر املرء بارتباطه بها وانتمائه اإليها » )5( . 

Ú  ويف املفهوم القانوين الد�ضتوري: ، الوطن: » هو املكان الذي يبا�رص فيه ال�ضخ�ض
حقوقه ال�ضيا�ضية ل�ضيما حق النتخابات » )6( . 

Ú  املواطن فيها  يقيم  التي  الدولة   « اخلا�ض:  الدويل  القانون  يف  بالوطن  يق�ضد  و 
ب�ضفة م�ضتمرة وبنية ال�ضتقرار بحيث اإذا تركها كانت لديه نية الرجوع اإليها » )7( . 

واملوطن ب�صفة عامة على نوعني: 
اأوًل/ املوطن العام: وهو املكان الذي يعتد به قانونًا بالن�ضبة اإىل �ضوؤون ال�ضخ�ض  ♦

كافة ون�ضاطه بوجه عام. 
اأو  ♦ الأعمال،  لبع�ض  بالن�ضبة  به  يعتد  الذي  املوطن  وهو  اخلا�ض:  املوطن  ثانيًا/ 

اأوجه الن�ضاط املحددة دون غريها )8( . 
حمدد  اإقليم  لها  يكون  اأن  من  العامل  يف  دولة  لقيام  بد  ل  الو�ضعي  القانون  يف  اإذاً 
نطاق  يف  العمل  ال�ضلطة  وتبا�رص  دائمة،  ب�ضورة  �ضعب  فيه  يقطن  الذي  املوطن-  وهو- 
الدويل  القانون  يهتم  ول  بال�ضيادة،  متتعها  على  كدليل  الكاملة  القانونية  اخت�ضا�ضاتها 
ب�ضعة الإقليم واإمنا يهتم بتحديد هذا الإقليم، كما ل ي�رص اأن يكون الإقليم موؤلفًا من اأق�ضام 
متباعدة ما دامت حدود هذه الأق�ضام مثبتة ب�ضكل قانوين، وما دام بع�ضها يرتبط ببع�ض 
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ب�ضلطة �ضيا�ضية واحدة)9( . 

املبحث األول: حفظ الوطن يف الشريعة اإلسالمية. 
يثبت بال�ضتقراء يف الن�ضو�ض ال�رصعية اأن حفظ الوطن واملوطن من املقا�ضد العامة 
املعتربة يف ال�رصيعة الإ�ضالمية، لأن بوجود الوطن وحتقيق الأمن فيه ُيحفظ الدين والأخالق 
والعر�ض واملال والعقل، وجتلب امل�ضالح العامة، ويدراأ الف�ضاد عنها، ويعي�ض املواطنون فيه 
باأمن مطمئنا، ولأن حب الوطن من الإميان ومن ركائز الفطرة ال�ضحيحة و�ضالمة التفكري، 
لأن الوطن هو الهوية، والإ�ضالم يعلمنا معاين الإخال�ض والوفاء والنتماء والعطاء للوطن 
الوطن وحفظه  مقد�ضاته وحدوده وحمايته، وحب  والدفاع عن  بق�ضيته  واللتزام  ولأهله 
لي�ض �ضعاراً يرفع وهتافات ت�رصخ، واإمنا هو اإميان وعمل والتزام بحماية مكا�ضبه و�ضيانة 

خرياته ومقدراته، والجتهاد يف اإعالء مكانته وتقدمه وازدهاره)10(.
ولهذا ي�صري ابن عا�صور اإل هذه احلقيقة يف مو�صعني: 

اأنواع  ● اإىل  ي�ضري  اأغرا�ضها  وحتقيق  الإ�ضالمية  ال�رصيعة  تنفيذ  مو�ضوع  يف  اأوًل: 
الوازع الثالثة، وهي » الوازع ال�ضلطاين » ويتمثل يف ا�ضتخدام القوة وال�ضلطة يف حفظ الدين 
و اأركان ال�رصيعة، وهذا ل يحقق اإلنّ بوجود ال�ضلطة، وال�ضلطة ل تتحقق اإلنّ بوجود الوطن اأو 

املوطن الذي ي�ضتقر عليه املواطنون ويحنون اإليه)11( . 
اأن  ● اأنه ل بد  اإىل  ثانيًا: يف مو�ضوع مق�ضد ال�رصيعة من نظام الأمة، ي�ضري الإمام 

اإليها، ودفع  – قويــة مرهوبة اجلانب، مطمئنة البال، وذلك جللب امل�ضالح  تكون- الأمة 
ال�رص والف�ضاد عنها، و نلحظ اأنه قال بالقوة والرهبة والطمئنان بعد وجود – الأمة- ، اأي 

قبل وجود الأمة وهي الوطن، من العبث البحث عن الطمئنان وال�ضتقرار)12( . 
ال�ضاحلة  الأمم  امل�ضلمني وغريهم من  اهلل على  امنت  » وقد  ابن عا�ضور:  يقول  لذا  و 
ِمْنُكْم  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ اللَّ {َوَعَد  فقال:  اأحوالهم،  اأ�ضلح من  وما  الأر�ض  لهم يف  ن  مكنّ با 
ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم} )�ضورة  ُهْم يِف اْلأَْر�ِس َكَما ا�ْصَتْخَلَف الَّ اِت َلَي�ْصَتْخِلَفنَّ احِلَ َوَعِملُوا ال�صَّ

النور 55( » )13( . 
حفظ  واأثره يف  الإ�ضالمية،  ال�رصيعة  الوطن وحفظه يف  يثبت مق�ضدية وجود  ومما 

املقا�صد ال�رشورية اخلم�صة ما ياأتي: 
وم�ضتقاته،  ♦ )البلد  منها  عدة،  بفردات  الكرمي  القران  يف  الوطن  عن  يعرب  اأوًل: 

ار)17(( فمثاًل وردت كلمة البلد وم�ضتقاتها  والأر�ض)14( ، والقـــرية)15( ، واملدينة)16( ، والدينّ
يف القراآن الكرمي كما ياأتي: 



168

حفظ الوطن واالنتماء إليه بني احلريات والرفض العقدي 
أ. م. د. هيمن عزيز براميدراسة في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية

كلمة البلد )11 ( مرة كقوله تعاىل: {َل اأُْق�ِصُم ِبَهَذا اْلَبَلِد} )�ضورة البلد 1( ، وقوله . 1
َنام}  �صْ تعاىل: {َواإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد اآَِمًنا َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ اأَْن َنْعُبَد اْلأَ

)�ضورة اإبراهيم 35( . 
ِذيَن َكَفرُوا َفاَل . 2 ِ اإِلَّ الَّ والبالد )5 ( مرات كقوله تعاىل: {َما ُيَجاِدُل يِف اآََياِت اللَّ

ِتي َلْ ُيْخَلْق ِمْثلَُها يِف  َيْغرُْرَك َتَقلُُّبُهْم يِف اْلِباَلِد} )�ضورة غافر 4( ، وقوله تعاىل: {الَّ
اْلِباَلِد} )�ضورة الفجر 7( . 

َفاأَْن�رَشَْنا . 3 ِبَقَدٍر  َماًء  َماِء  ال�صَّ ِمَن  َل  َنزَّ ِذي  {َوالَّ والبلدة )4( مرات كقوله تعاىل: 
اأَْن  اأُِمْرُت  ا  َ {اإِنَّ 11( ، وقوله تعاىل:  ُتْخَرُجوَن} )�ضورة الزخرف  َكَذِلَك  َمْيًتا  َبْلَدًة  ِبِه 
امْلُ�ْصِلِمنَي}  ِمَن  اأَُكوَن  اأَْن  َواأُِمْرُت  �َصْيٍء  ُكلُّ  َوَلُه  َمَها  َحرَّ ِذي  الَّ اْلَبْلَدِة  َهِذِه  َربَّ  اأَْعُبَد 

)�ضورة النمل 91( . 
وعندما يق�ضم اهلل جل وعال بالبلد فاإنه يوؤكد ات�ضال هذا البلد بنبت التوحيد والإميان، 
ويعرب عن قوة اللتحام بني البلد )الوطن( والدين )جميع الأديان ال�ضماوية( ، فيكون الدفاع 
عن الوطن مرتبطًا باأبنائه على خمتلف اأديانهم واأعراقهم، والدفاع عن الوطن يعرب عنه يف 
القران الكرمي ب )اجلهاد( هو ذروة �ضنام الإ�ضالم، وهم من الفرو�ض الكفائية، وقد ي�ضبح 

من الفرو�ض العينية يف اأحوال ا�ضتثنائية عندما يجتاح العدو ديار امل�ضلمني .
ثانيًا: هناك اآيات كثرية يف القراآن الكرمي تدل على نعمة الوطن، واأثره يف قلوب  ♦

الأر�ض  يف  التمكني  بني  تعاىل  اهلل  قرن  وقد  منها:  الدينية،  ال�ضعائر  حتقيق  ويف  النا�ض، 
ِذيَن  وبني القيام بالعبادات والأمر باملعروف والنهي عن املنكر كما يف قوله تعاىل: {الَّ
َكاَة َواأََمرُوا ِبامْلَْعرُوِف َوَنَهْوا َعِن امْلُْنَكِر  اَلَة َواآََتُوا الزَّ اُهْم يِف اْلأَْر�ِس اأََقاُموا ال�صَّ نَّ اإِْن َمكَّ
ِ َعاِقَبُة اْلأُُموِر} )�ضورة احلج41( ، و يلحظ يف الآية اأنه ورد ذكر التمكني يف الأر�ض  َولِلَّ
اأوًل، ثم ذكر اأركان الدين و العبادات ثانيًا، وهذا يدل على اأن يف وجود الوطن، يكون وجود 

الدين وحفظه . 
ُهْم  اِت َلَي�ْصَتْخِلَفنَّ احِلَ ِذيَن اآََمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا ال�صَّ ُ الَّ كما يف قوله تعاىل: {َوَعَد اللَّ
َلُهْم  اْرَت�َصى  ِذي  الَّ ِديَنُهُم  َلُهْم  َنَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ ا�ْصَتْخَلَف  َكَما  اْلأَْر�ِس  يِف 
َذِلَك  َبْعَد  َكَفَر  َيْعُبُدوَنِني َل ُي�رْشُِكوَن ِبي �َصْيًئا َوَمْن  اأَْمًنا  ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم  َلنَّ َوَلُيَبدِّ
55( ، نرى يف هذه الآية الكرمية باأن التمكني يف  اْلَفا�ِصُقوَن} )�ضورة النور  ُهُم  َفاأُوَلِئَك 
الأر�ض ورد قبل التمكني يف الدين، وهذا يدل على متام الرتباط بينهما، وعلى مدى تاأثري 
مفهومان  هنا  اإذاً  الدينية  بال�ضعائر  والقيام  الدين  لتمكني  والوطن  الأر�ض  وجود  واأهمية 
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متعا�ضدان: مفهوم )ال�ضتخالف يف الأر�ض( ، ومفهوم )التمكني للدين( وهما مفهومان ل 
يت�ضوران- ل عقال ول واقعا- اإل يف اأر�ض خم�ضو�ضة وهي الرتاب اأو املكان، اأو )الوطن( 

الذي يتحقق فيه ال�ضتخالف والتمكني. 
يِف  َواأَْنُف�ِصِهْم  ِباأَْمَواِلِهْم  َوَجاَهُدوا  َوَهاَجرُوا  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ {اإِنَّ  تعاىل:  قال  ومنها 
ِذيَن اآََمُنوا َوَلْ ُيَهاِجرُوا  ِذيَن اآََوْوا َوَن�رَشُوا اأُوَلِئَك َبْع�ُصُهْم اأَْوِلَياُء َبْع�ٍس َوالَّ ِ َوالَّ �َصِبيِل اللَّ
َما َلُكْم ِمْن َوَلَيِتِهْم ِمْن �َصْيٍء َحتَّى ُيَهاِجرُوا َواإِِن ا�ْصَتْن�رَشُوُكْم يِف الدِّيِن َفَعَلْيُكُم النَّ�رْشُ 

ري} )�ضورة الأنفال 72(  ُ ِبَا َتْعَملُوَن َب�صِ اإِلَّ َعَلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق َواللَّ
وترابط،  وحمبة  موالة  كعقد  الوطن  اإىل  الكرمية  الآية  هذه  يف  تعاىل  اهلل  اأ�ضار  وقد 
اأوطانهم هللنّ لأجل اجلهاد يف  ، وتركوا  اهللنّ اآمنوا وهاجروا يف �ضبيل  الذين  بني املهاجرين 
، وبني الأن�ضار الذين اآووا ر�ضول اهللنّ )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( واأ�ضحابه واأعانوهم  �ضبيل اهللنّ
يف ديارهم واأموالهم واأنف�ضهم، فهوؤلء بع�ضهم اأولياء بع�ض لكمال اإميانهم ومتام ات�ضال 
بع�ضهم ببع�ض، اأما الذين اآمنوا ومَل يهاجروا ما لكم من وليتهم من �ضيء حتى يهاجروا 
فاإنهم قطعوا وليتكم بانف�ضالهم عنكم يف وقت �ضدة احلاجة اإىل الرجال، فلما مل يهاجروا 
من  قتال  لأجل  الدين  يف  ا�ضتن�رصوكم  واإن  لكنهم  �ضيء.  املوؤمنني  ولية  من  لهم  يكن  مل 
قاتلهم لأجل دينهم َفَعَلْيُكُم النَّ�رْصُ والقتال معهم، واأما من قاتلوهم لغري ذلك من املقا�ضد 
فلي�ض عليكم ن�رصهم، وبذلك نعلم اأنه ل بد من وجود الوطن يف ال�رصيعة الإ�ضالمية، والولء 

له والدفاع عنه )18( . 
ومنها، فقد و�ضع اهلل تعاىل النفي من الأر�ض من جملة العقوبات كما يف قوله تعاىل: 
اأَْو  لُوا  ُيَقتَّ اأَْن  َف�َصاًدا  اْلأَْر�ِس  يِف  َوَي�ْصَعْوَن  َوَر�ُصوَلُه   َ اللَّ ُيَحاِرُبوَن  ِذيَن  الَّ َجَزاُء  َا  {اإِنَّ
ْرُجلُُهْم ِمْن ِخاَلٍف اأَْو ُيْنَفْوا ِمَن اْلأَْر�ِس} )�ضورة املائدة 33(  َع اأَْيِديِهْم َواأَ ُبوا اأَْو ُتَقطَّ ُي�َصلَّ
اأي: النفي من الأر�ض التي ميلك فيها حريته وذلك بحب�ضه اأو الإبعاد عنها )19( ، ويف هذا 

دللة على اأن الإبعاد عن الوطن عقوبة ذات تاأثري بالغ على قلوب النا�ض . 
ِو اْخرُُجوا ِمْن ِدَياِرُكْم  ا َكَتْبَنا َعَلْيِهْم اأَِن اْقُتلُوا اأَْنُف�َصُكْم اأَ وكقوله تعاىل: {َوَلْو اأَنَّ
َواأَ�َصدَّ  َلُهْم  َخرْيًا  َلَكاَن  ِبِه  ُيوَعُظوَن  َما  َفَعلُوا  ُهْم  اأَنَّ َوَلْو  ِمْنُهْم  َقِليٌل  اإِلَّ  َفَعلُوُه  َما 
َتْثِبيًتا} )�ضورة الن�ضاء 66( ُيلحظ كيف اأن اهلل تعاىل يريد اأن يظهر منته وكرمه وف�ضله 
على النا�ض، فجعل اخلروج من الديار يعادل قتــــــل النف�ض وذلك ملا يالقيه من اأمل وعذاب 
لتوافق  ال�رصيعة  هذه  واأتت  الفطرة،  يوافق  الأوطان مما  اأن حب  على  يدل  وهذا  وح�رصة، 

هذه الفطرة كعادتها )20( . 
ومنها، دعاء اإبراهيم )عليه ال�ضالم ( للمكان الذي ي�ضتقر فيه بالأمن وال�ضالم كما يف 
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َمْن  َمَراِت  الثَّ ِمَن  اأَْهَلُه  َواْرُزْق  اآَِمًنا  َبَلًدا  َهَذا  اْجَعْل  اإِْبَراِهيُم َربِّ  َقاَل  {َواإِْذ  قوله تعاىل: 
اِر  َطرُُّه اإَِل َعَذاِب النَّ ُعُه َقِلياًل ُثمَّ اأَ�صْ ِ َواْلَيْوِم اْلآَِخِر َقاَل َوَمْن َكَفَر َفاأَُمتِّ اآََمَن ِمْنُهْم ِباللَّ
ريُ} )�ضورة البقرة 126( ، ويف قوله تعاىل: {َواإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا  َوِبْئ�َس امْلَ�صِ
َناَم} )�ضورة اإبراهيم 25( . لقد حكى اهلل �ضبحانه  �صْ اْلَبَلَد اآَِمًنا َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ اأَْن َنْعُبَد اْلأَ
وتعاىل عن نبيه اإبراهيم )عليه ال�ضالم ( هذا الدعاء بالأمن، والرزق، والبـــركة حيث يت�ضح 
من هذا الدعاء ما يفي�ض بـــه قلب اإبراهيم )عليه ال�ضالم ( من حبه مل�ضتقر عبادته وموطن 

اأهــــــله والدعاء عادًة عالمة من عالمات احلب، والتكرمي واحلنني والتعبري عنه. 
ثالثًا: و يف ال�ضنة النبوية ال�ضحيحة اأكرث من موقف يدل على اأن احلنني لالأوطان  ♦

وحبها مما يوافق الفطرة وتوؤيده ال�رصيعة الإ�ضالمية، منها: اأن النبـي )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( 
» اإذا قدم من �ضفر فراأى درجات املدينة اأي راأى بدايات البيوت وعالماته اأو�ضع ناقته اأي 
اأ�رصع بها »، يقول ابن حجر الع�ضقالين يف فتح الباري معلقًا: » فيه دللة على م�رصوعية 

حب الوطن، واحلنني اإليه » )21( . 
حب  يف  و�ضلم(  عليه  اهلل  )�ضلى  الر�ضول  من  عمليًا  در�ضًا  الهجرة  حادثة  يف  لعل  و 
الوطن، وذلك عندما ا�ضطر اإىل الهجرة من مكة اإىل املدينة، وقال )�ضلى اهلل عليه و�ضلم ( 
، ولول اأن اأهلك اأخرجوين  قولته امل�ضهورة: ›‹ واهلل اإنك خلري اأر�ض اهلل واأحب اأر�ض اهلل اإيلنّ
منك ما خرجت ›‹)22( وعندما خــرج مهاجراً من مكة التفت اإليها التفات من يظن اأنه لن 
يعود اإليها فاأدركته رقة وبكى فاأتاه جربيل )عليه ال�ضالم( وتال عليه قــــول احلق �ضبحانه: 
اإىل  لرادك  اأي   )85 الق�ض�ض  )�ضورة  َمَعاٍد}  اإَِل  َك  َلَرادُّ اْلُقْراآََن  َعَلْيَك  َفَر�َس  ِذي  الَّ {اإِنَّ 
على حب  دليل  وهذا   ، عليهم)23(  منت�رصاً  منها  اأخرجوك  الذين  قومك  على  مكـــــة ظاهراً 

الوطن والنتماء اإليه.
ويف �ضوء ما �ضبق ميكن القول: اأن حفظ الوطن والنتماء اإليه من املقا�ضد ال�رصعية 

واملعتربة، والتي توؤثر على حفظ املقا�ضد ال�رصورية، وحتقيق الأمن وال�ضتقرار العام. 

املبحث الثاني: احلرية وحــماية الوطن... 
اإن حب الوطن فطري عند الإن�ضان، فمن املوؤكد اأن التعبري عنه اكت�ضاب وتعلم ومهارة 
ويتحقق  املجتمع،  يف  الراعية  باملوؤ�ض�ضات  ينتهي  و  الأ�رصة  و  الفرد  من  الأمر  هذا  ويبداأ 
يتمتع  ظلها  يف  لأن  الدولة،  يف  ال�ضيا�ضية  احلرية  منها:  عديدة،  وو�ضائل  طرق  عن  ذلك 
املواطنون كافة بحقوقهم وواجباتهم، من امل�ضاركة يف ال�ضوؤون العامة، والإدلء باأ�ضواتهم 
بحرية، واخـتيار رئي�ضهم للبالد وتكوين اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات العامة والأحزاب، وتقدمي 
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الف�ضائية،  والقنوات  الإعالمية  املراكز  واإن�ضاء  واملوؤمترات،   -presentations العرو�ض- 
وكل هذا يعطي املواطنني احليوية والن�ضاط وتقوي الولء لديهم جتاه الوطن. 

ففي ظل وجود احلريات العامة، ال�ضيا�ضية والقت�ضادية خ�ضو�ضًا، يحب النا�ض بلدهم 
عن  للدفاع  ي�ضتعدون  و  به،  والتح�رص  التقدم  اأجل  من  يتناف�ضون  بل  منه،  يهاجرون  ول 
ام  اأر�ضهم، ودرء كل ما يوؤدي اإىل تفرق �ضملهم، كما يعد التعاون والتفاعل مع ال�ضلطة و احلكنّ
ال�رصعيني واللتفاف حولهم جزءاً مهمًا لتحقيق النتماء الوطني وحتقيقًا لتما�ضك املجتمع 
وجناحه يف حتقيق اأمنه وجناح خطط التنمية وحتقيق رفاهيته، هذا و يف املقابل ل بد اأن 
ام والأحزاب ال�ضيا�ضية على خدمة مواطنيهم واحلر�ض على راحتهم والعمل على  يعمل احلكنّ
تطوير املجتمع مع املحافظة على قيم وم�ضلمات املجتمع ودعم العمل اخلريي يف جميع 
ما يهم الإن�ضان من خالل تقدمي ت�ضهيالت وت�ضجيع اجلمعيات، و كما تتناول قيمة النتماء 
الوطني حر�ض اأبناء املجتمع على احلوار بني اأفراده، واإبراز ثقافة اأدب احلوار، واأدب ثقافة 
اخلالف، وجعل م�ضلحة الوطن بارزة اأمام اجلميع، فاحلوار من اأجل الوطن، ولي�ض من اأجل 

حتقيق تفوق �ضخ�ضي اأمام الآخرين، ومن ثم تكوين املراكز واجلمعيات للحوار الوطني.
القادة كيفية  – و�ضيلة يتعلم منها  الدميقراطية  الأنظمة  ال�ضيا�ضية- يف  الأحزاب  اإن 
اأن  العام، وكل يحاول  العمل  اإىل  الكفاءات �ضبيلها  ال�ضلطة، ففي ظلها جتد جميع  ممار�ضة 
دور  املجتمع،  بقيم  امللتزمة  ولالأحزاب  يختار،  الذي  احلزب  مبادئ  ظل  يف  ذاته  يحقق 
مهم يف حفظ الوطن والتقدم به يف جمالت الرتبــية والتعليم واملمار�ضة وحتقيق الهوية، 
وتوفري الأمن، و�ضمان حماية املواطن، وهذا يتطلب وجود توافق وطني حول العديد من 
للجميع  ال�ضيا�ضي  العمل  حرية  وحفظ  والهدوء،  الأمن  و  الوطن  بحفظ  املتعلقة  الق�ضايا 
بعيداً عن املزاجية وهذا يعني اأن م�ضاركة الأحزاب ال�ضيا�ضية – يف ظل احلرية ال�ضيا�ضية 
ومظاهرها- يف حتمل م�ضوؤولية اأمن الوطن واملواطن هي اإحدى العوامل الأ�ضا�ضية لتوفري 
مقومات احلياة الرغيدة، وهي اأي�ضا اأحد اأهم العوامل يف ح�ضد الطاقات ملواجهة الحتالل 

الفكري والع�ضكري باعتبارهما اخلطر الداهم على جميع املواطنني بالت�ضاوي )24( . 
املعارك  من  و�ضالمته  الوطن  حلماية  الأ�ضا�ضية  الطرق  اإحدى  اأن  نعلم  النتيجة  ويف 
حفظ  يعد  اإذاً   ، ال�ضيا�ضية-  احلرية   – ببداأ  الأخذ  هي  والفكرية  الع�ضكرية  وال�ضطرابات 
اأجل  من  بالعمل  املق�ضد  هذا  ويحقق  ال�ضيا�ضية،  احلريات  العامة يف  املقا�ضد  اأحد  الوطن 
تقدم الوطن، وم�ضاركة اجلميع بحــــرية تامة يف بناء امل�ضتقبل للبلد، وال�ضعور بامل�ضوؤولية 

جتاهه، وهذه تتحقق بطرق وو�صائل عديدة يف ظل وجود احلرية ال�صيا�صية، منها: 
Ú  .اأوًل: تن�ضيط الروافد الإعمارية واخلدمية للبالد
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Ú  .ثانيًا: العمل على مبداأ املناف�ضة للتقدم الفكري والتعليمي

املطلب األول: تنشيط الروافد اإلعمارية واخلدمية للبالد.

ومن متطلبات وجود – احلرية ال�ضيا�ضية – والعمل بظاهرها هو العمل من اأجل اإعمار 
ال�ضعادة  له  وثرواتها با يحقق  بكل خرياتها  النتفاع  و  احلياة كافة،  البالد يف ميادين 

والهناء والعي�ض الرغيد، وهذا يعد من مقت�ضيات حب الوطن والنتماء اإليه. 
احلرية  ظل  يف  املنتخبة  احلكومة  كاهل  على  امللقاة  الوظائف  من  كثري  هناك  و 
بالت�ضاوي،  واملواطنني  للبلد  اخلدمية  الروافد  وتن�ضيط  العمران،  وظيفة  منها:  ال�ضيا�ضية، 
{ُهَو  وتعاىل:  �ضبحانه  يقول  حيث  الإ�ضالمية  ال�رصيعة  يف  املق�ضودة  هي  الوظيفة  وهذه 
اأَْن�َصاأَُكْم ِمَن اْلأَْر�ِس َوا�ْصَتْعَمَرُكْم ِفيَها} )�ضورة هود 61( وهذا اأمر من اهلل تعاىل باإعمار 

الأر�ض وال�ضعي يف بنائها. 
يــحتاج  التي  امليــــادين  يف  اخلدمية  املراكز  وتفعيل  بالإعمار  القيام  الدولة  على 
اإليها املواطنون كافة، واإلنّ لكانت هذه احلكومة املنتخبة من قبل املواطنني حكومة فا�ضلة، 
ومن ثم يحاول النا�ض تغيريها وانتخاب الآخر لقيادة الدولة و�ضيادتها، ولذا حتى يتمكن 
الأ�ضوات من احلفاظ على كيانه و�ضيادته، وقيادته للدولة، ل  احلزب احلائز على غالبية 
بد من العمل يف الإ�ضالحات العمرانية من القت�ضادية و الجتماعية و ال�ضيا�ضية، وتقدمي 
اأق�ضي ما ميكن من الربامج واخلطط التي توفر ال�رصوريات وحمايتها، وحتقيق احلاجيات 
والتو�ضع فيها، وذلك لأن العمران ل ي�ضمل بناء العمارات والأبنية ال�ضخمة فقط، واإمنا ي�ضمل 

�ضائر اجلوانب يف حياة املواطنني، منها اجلانب القت�ضادي. 
اإن وجود احلرية ال�ضيا�ضية يف الدولة يوؤثر مبا�رصًة على ا�ضتثمار الرثوات، والنهو�ض 
واملنتخبة  العادلة  فاحلكومة  جميعًا،  واملواطنني  للدولة  واملالية  القت�ضادية  بالقنوات 
للمواطنني حقوقهم  لالإن�ضان، وحتفظ  املعي�ضية  الكفاية  تاأمني  املواطنني حتاول  قبل  من 
وتف�ضح املجال لآمالهم، واإلنّ ملا حت�ضل الفوز يف عملية النتخابات الأخرى، ويف ذلك يقول 
ابن خلدون: » الدولة وال�ضلطان هي ال�ضوق الأعظم للعامل، ومنه مادة العمران، فاإذا احتجن 
باأيدي  فلم ي�رصفها يف م�ضارفها، قل حينئذ ما  اأو فقدت  اأو اجلبايات،  الأموال  ال�ضلطان 
نفقاتهم  وقلت  وذويهم،  منهم حلا�ضيتهم  ي�ضل  كان  ما  اأي�ضًا  وانقطع  واحلامية،  احلا�ضية 
جملة وهم معظم ال�ضواد، ونفقاتهم اأكرث مادة لالأ�ضواق ممن �ضواهم. فيقع الك�ضاد حينئذ يف 
الأ�ضواق، وت�ضعف الأرباح يف املتاجر فيقل اخلراج لذلك، لأن اخلراج واجلباية اإمنا تكون 
من العتمار واملعامالت ونفاق الأ�ضواق وطلب النا�ض للفوائد والأرباح. ووبال ذلك عائد 
هي  قلناه  كما  الدولة  فاإن  اخلراج.  بقلة  حينئذ  ال�ضلطان  اأموال  لقلة  بالنق�ض  الدولة  على 
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وقلت  ك�ضدت  فاإن  واخلرح،  الدخل  يف  ومادتها  واأ�ضلها  كلها،  الأ�ضواق  اأم  الأعظم،  ال�ضوق 
م�ضارفها فاأجدر با بعدها من الأ�ضواق اأن يلحقها مثل ذلك واأ�ضد منه. واأي�ضًا فاملال اإمنا 
ال�ضلطان عنده فقدته  اإليهم، فاإذا حب�ضه  اإليه، ومنه  هو مرتدد بني الرعية وال�ضلطان منهم 

الرعية )25( . 
ويقول: » اإن العمران على النا�ض يف اأموالهم ذاهب باآمالهم يف حت�ضيلها واكت�ضابها، 
يف  اآمالهم  ذهبت  واإذا  اأيديهم  من  انتهابها  وم�ضريها  غايتها  اأن  من  حينئذ  يرونه  ملا 
اكت�ضابها وحت�ضيلها انقب�ضت اأيديهم عن ال�ضعي يف ذلك. وعلى قدر العتداء ون�ضبته يكون 
اأبواب  ال�ضعي يف الكت�ضاب فاإذا كان العتداء كثرياً عامًا يف جميع  الرعايا عن  انقبا�ض 
املعا�ض كان القعود عن الك�ضب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميع اأبوابها. واإن 
كان العتداء ي�ضرياً كان النقبا�ض عن الك�ضب على ن�ضبته. والعمران ووفوره ونفاق اأ�ضواقه 
اإمنا هو بالأعمال و�ضعي النا�ض يف امل�ضالح واملكا�ضب ذاهبني وجائني. فاإذا قعد النا�ض 
عن املعا�ض وانقب�ضت اأيديهم عن املكا�ضب ك�ضدت اأ�ضواق العمران، وانتق�ضت الأحوال وتفرق 
النا�ض يف الآفاق من غري تلك الإيالة يف طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها، فخف �ضاكن 
اأنها  ملا  وال�ضلطان،  الدولة  حال  باختالله  واختل  اأم�ضاره،  وخربت  دياره  وخلت  القطر، 

�ضورة للعمران تف�ضد بف�ضاد مادتها �رصورة » )26( .
قبل  من  منها  بد  ل  التي  والن�ضاطات  الوظائف  من  كثري  هناك  �ضبق  ما  على  وبناًء 
حتى   - ووظائفها  الدولة  �ضوؤون  لإدارة  والأمانة  الكفاية  اأهل  تولية  بعد  وذلك   – الدولة 
تتحول من خاللها اأعمال املواطنني وخطط الدولة اإىل قيم ومنتجات وعمران وتقدم، و من 

هذه الن�صاطات: 
من . 1 القت�ضادية  الرعية  حاجات  تاأمني  اإن  القت�ضادية:  الرعية  حاجات  تاأمني 

ال يف احلفاظ على القت�ضاد  دواعي قيام الدولة وبقائها فعلى احلكومة ممار�ضة دورها الفعنّ
وتنظيم ن�ضاطاته، و�رصف واردات الدولة على امل�ضاريع اخلدمية من بناء الطرق واجل�ضور، 
وحل اأزمة ال�ضكن، وتوفري الفر�ض للعمل، واأن توؤمن با�ضتقاللية القت�ضاد للمواطنني، ومع 
ذلك مـــــراقبة امل�ضالح العامة يف ال�ضوؤون املالية و�رصف الرواتب ال�ضهرية بانتظام مراعاًة 

لالأحوال املعي�ضية والقت�ضادية يف البلد وم�ضتوى الدخل ال�ضنوي للمواطنني)27( . 
ومواردها، . 2 بالزراعة  الهتمام  الدميقراطية،  الأنظمة  الدولة يف ظل  على  الزراعة: 

�رصورة  مع  ومعاونتهم  للفالحني  ال�ضبل  ت�ضهيل  و  الزراعي،  املحلي  الإنتاج  وت�ضجيع 
الإ�ضالمية  ال�رصيعة  يف  وللزراعة  اجلوفية.  املياه  عن  والبحث  الري  مل�رصوعات  الهتمام 
مـــــكانة مرموقة وهي مما حتفظ بها البيئة من التلوث والتلف)28( ، ويف هذا يقول الدكتور 
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عبد املجيد النجار: » لقد جاء لتنمية البيئة يف الت�رصيع الإ�ضالمي مقام عظيم، وناهيك يف 
الدين �رصبًا من  البيئينّة يعد يف  التنمية  باأنواعها وهي جوهر  الفالحة  فاإن ممار�ضة  ذلك 
يعة الإ�ضالمية زرع الزنّروع وغر�ض الأ�ضجار  �رصوب العبادة... ويف هذا ال�ضياق جعلت ال�رصنّ
بابًا عظيمًا من اأبواب الأجر ل ينقطع » )29( ويفهم مما �ضبق اأن على الدولة تفعيل الرغبة يف 
ت�ضجيع النا�ض على ا�ضت�ضالح اأرا�ضي البور وا�ضتزراعها، كما يقول الر�ضول )�ضلى اهلل عليه 

و�ضلم( : {من اأحيا اأر�صاً ميتة فهي له} )30( . 
البلد، وبناء املعامل . 3 التجارة : من واجبات احلكومة تن�ضيط القطاع التجاري يف 

العالقات  بناء  و  الأخرى،  الدول  مع  بها  والتجارة  املحلية،  املنتجات  وزيادة  وال�رصكات 
على  الباب  هذا  من  ومتطلباتهم،  املواطنني  حاجيات  لتوفري  اجلوار  مع  اجليدة  التجارية 
الهائلة،  الرثوات  واأ�ضحاب  الأعمال  التجار ورجال  احتكار املال من قبل  اأن متنع  الدولة 
وعدم �رصفه يف امل�ضالح العامة)31( ، ويف هذا يقول الدكتور عبد املجيد النجار: » فمن اأهم 
ل عن اأداء  معاين حفظ املال اأن يكون قائمًا بدوره يف التعمري، فاإذا كان موجوداً ولكننّه معطنّ
تلك املهمة، فاإنه ل يعد حمفوظًا... واإذا كان املجتمع هو املطالب بحركة التنمية والتعمري 
رواج  اإذن  اأ�ضبح  باملال،  اإلنّ  املطلوب  الوجه  تتم على  اأن  واإذا كانت هذه احلركة ل ميكن 
اأفراده مطلبًا �رصوريًا يتوقف عليه قيام املجتمع بدوره  املال يف املجتمع ودورانه بني 
ينني اأو عند فئة قليلة دون انت�ضاره الوا�ضع �رصبًا  التعمريي، واأ�ضبح احتبا�ضه عند اأفراد معنّ
من التعطيل بدوره، ولذلك كان من معاين حفظ املال اأن يكون دائراً بني النا�ض، رائجًا يف 

املجتمع، نقي�ضًا ملعنى تعطيله واإهداره بكنزه وحب�ضه عن الرواج »)32( . 
ون�صتنج ما �صبق: 

Ú  اأجل امل�ضلحة العامة ل بد من وجود التعاون مع بقية املواطنني يف الوطن من 
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  املجالت  جميع  يف  البلد  �ضاأن  رفع  على  والعمل  البلد  وا�ضتقرار 
والثقافية والفكرية والـــــــريا�ضية.. الخ وحماولة جتنيب املجتمع ال�رصور والأ�رصار وذلك 
حفاظًا على اأبناء البلد، وهذا ما قام به ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه و�ضلم ( عندما هاجر اإىل 
املدينة املنورة وجعل بينهم )�ضحيفة املدينة( التي حتدثت عن العالقة بني امل�ضلمني فيما 

بينهم وبني امل�ضلمني وغريهم من جهة اخرى. 
Ú  اإن احلرية ب�ضورة عامة وال�ضيا�ضية خا�ضة، و�ضيلة لتحقيق امل�ضالح العامة، وهي

�ضبب لتنمية الإنتاج وحفظ الكرامة الإن�ضانية و العناية بالقت�ضاد وخدمة البالد وحماربة 
الفقر. 
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املطلب الثاني : العمل على مبدأ املنافسة للتقدم الفكري والتعليمي.

اأجل  من  التناف�ض  بظاهرها  والعمل   – ال�ضيا�ضية  احلرية   – وجود  متطلبات  ومن 
البالد  الوطن واملواطنني، وخدمة  والتعليمي، با ي�ضمن �ضالمة  والثقايف  الفكري  التطور 

بغية الرفاهية والتمدن والتح�رص. 
وي�صمل هذا النوع من العمل النهو�س بالانبني: 

الأمور،  ♦ ومعرفة  احلقيقة  لإدراك  العقل  حركة  هو  الفكر  الفكري:  اجلانــــب  اأوًل/ 
احلقيقة  معرفة  اأجل  من  احلركة  ميار�ض  وهو  الإن�ضان  عقل  يكون  اأن  الفكر  حرية  وتعني 
منطلقًا دون قيد يقينّده ليعوقه دون الو�ضول اإىل النتيجة التي ي�ضعى اإليها، و هي �ضبب من 
ة الك�ضف عن ال�ضــــرورات واحلاجيات  اأ�ضباب القوة للعقل، اإذ بها ترتفع كفاءته يف اأداء مهمنّ

يف املجتمع، ومن ثم توظيفها يف �ضالح الإن�ضان )33( .
وي�ضـــمل هذا اجلانب العمل من قبــل ال�ضلطة بجد لتحقيق الأمــــن الوطني و الفكري 
والنف�ضي ويف�ضح املجال لالآخرين بمار�ضة احلريات ال�ضيا�ضية والفكرية والعتقادية، واأن 

يبدي املواطنون اآراءهم بحرية عرب �ضناديق القرتاع والقنوات الإعالمية املتنوعة. 
اأهم العوامل التي  ♦ اأو الثقافة من  ثانيًا/ اجلانب التعليمي والثقايف: ويعد التعليم 

غر�ض  خالل  من  وذلك  املواطن  لدى  وتعزيزه  الوطني  النتماء  مفهوم  تنمية  على  ت�ضاعد 
من  الفرد جزء  اأن  باعتبار  واملجتمع  الفرد  بناء  دعائم  اأحد  لأنه  لديهم  احلقيقي  النتماء 
هذا املجتمع ويجب التفاعل معه ب�ضورة اإيجابية، وكذلك بتعريف املواطن بفهوم القيادة 
الثقافة  دور  اإن   . الوطن  تنمية  بناء  يف  معها  امل�ضاهمة  على  والعمل  حولها  واللتفاف 
والرتاث مهم يف تكوين مفهوم النتماء الوطني لدى املواطنني، ويف ت�ضكيل اإحدى الو�ضائل 

الأ�ضا�ضية املهمة يف تعزيز مفهوم العتزاز الوطني وتنميته. 
اإن اإدخال مفهوم العتزاز بالوطن يف كل ما له عالقة بالثقافة والرتاث �ضيء �رصوري 
للوطن  والنتماء  والولء  الوفاء  معاين  وتعميق  الكلية  باملبادئ  الإميان  لرت�ضيخ  ومهم 

والقيادة باعتبارها حلقات متنا�ضقة ومتكاملة، واإبراز ذلك من خالل: 
العلمي  � الإبداع  روح  تنمية  اأجل  من  الوطن  يف  والرتاثية  الثقافية  الأندية  اأوًل/ 

والثقايف والرتاثي. 
ثانيًا/ بناء اجلامعات واملدار�ض، واإعداد الأ�ضاتذة واملدر�ضني ذوي الكفاءة العالية.  �
والتدري�ضية يف  � التعليمية  املناهج  والآخر يف  والتغيري بني احلني  التنوع  ثالثًا/ 

املدار�ض واجلامعات. 
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تظهر  � التي  والإبداعية  والرتاثية  الثقافية  املجالت  امل�ضابقات يف  تنظيم  رابعًا/ 
خمتلف  يف  العامة  والتوعية  الجتماعية  اخلدمة  برامج  يف  وامل�ضاركة  الوطن،  اإجنازات 

الق�ضايا التي يعاين منها الوطن.
واإذا اأردنا اأن نعرف قيمة اأي نظام �ضيا�ضي ف�ضوف نتمكن من ذلك ب�ضهولة من خالل 
الطالع على العالقة والرابطة بني هذا النظام وبني العلم واأهله، والتعليم حق مكفول وواجب 
للجميع يف عنق احلاكم، فعليه ت�ضهيل �ضبل العلم ل�ضعبه يف املجالت العلمية النافعة من 
ب�رصف  تق�رص  ل  اأن  احلكومة  على  لذا  والفل�ضفية،  والدينية  والكونية  الطبيعية  العلوم 
بالأموال يف �ضبيل ن�رص الثقافة والتوعية الجتماعية، واإن�ضاء املـــــراكز واجلمعيات التي 
الأمية للذكر والأنثى بالت�ضاوي، كما للمواطنني احلق يف توجيه  تهتم بالتعليم وحماربة 

ام اإذا مل ي�ضتقيموا على احلق والعدل )34( .  النقد اإىل احلكنّ
ومن املهم الإ�ضارة اإىل اأن لن�رص الثقافة والتعليم بني املواطنني غايات عديدة واأهدافًا 
�ضامية، منها: حفظ العقل الب�رصي، والذي يعد اأحد املقا�ضد ال�رصورية التي ل بد من حمايته 
وحفظه، ويف ذلك يقول الدكتور عبد املجيد النجار: » واإمنا يكون العقل قادراً بالعلم على اأن 
ة هي اخلالفة يف الأر�ض، وهذه اخلالفة ت�ضتلزم  ته، لأن تلك املهمنّ يقود الإن�ضان اإىل اأداء مهمنّ
ها، وعلمًا باخلالفة يف مبادئها واأحكامها  علمًا بالأر�ض يف حقائقها وقوانينها التي ت�ضرينّ
وتوجيهاتها، فاإذا ما اكت�ضب العقل ذلك اأ�ضبح هو العقل املكتمل الذي يطلق عليه بحقنّ ا�ضم 
العقل... والتعلم هو ك�ضب يكت�ضبه العقل ينك�ضف له به املجهول من بع�ض حقائق الغيب ومن 

حقائق الكون والإن�ضان في�ضري معلومًا » )35( . 
اإذاً و من اأجل ذلك ل بد من: 

اأن ي�ضعر املواطن . 1 التمتع بالأمن والأمان يف الوطن يف ظل حكم القانون، ول بد 
بالأمان على نف�ضه وماله وعر�ضه يف ظل �ضلطة تعمل جاهدة على حتقيق هذا ال�ضعور لدى 
مواطنيها، واإلنّ فاإن فقدان الأمن والأمان اأدى اإىل هجرة ماليني الب�رص من بلدانهم الأ�ضلية. 

تاأمني فر�ض عمل كرمية للمواطن ي�ضتطيع من خاللها اأن ينعم بالعي�ض، وي�ضتطيع . 2
من خاللها تلبية متطلبات حياته وحياة اأ�رصته اليومية حتى ل ي�ضطر اإىل اأن يعي�ض فقرياً 

ذلياًل بدون عمل، اأو يبحث عن املحرمات ويرتكب اجلرائم. 
التطوير املعريف والثقايف: وذلك بو�ضائل عدة، منها: اأخذ الزمالت الدرا�ضية لطالب . 3

الدرا�ضات العليا، واإر�ضالهم اإىل الدول املتقدمة و منحهم منح درا�ضة، حتى ميكن من خاللها 
تطوير مهاراتهم العلمية، وتقدمي بحوثهم ودرا�ضاتهم يف بالدهم. 
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اخلامتة

بعد الولة العلمية حول هذا املو�صوع، و�صل الباحث اإل ما ياأتي: 
توؤثر على . 1 ال�رصعية واملعتربة، والتي  اإليه من املقا�ضد  الوطن والنتماء  اأن حفظ 

حفظ املقا�ضد ال�رصورية، وحتقيق الأمن وال�ضتقرار العام. 
حفظ الوطن والنتماء اإليه من ال�رصورات ال�رصعية يف الظروف والأجواء املختلفة . 2

وتفعيلها  الطاقة  تعزيز  عملية  يف  الو�ضائل،  بجميع  ي�ضاركوا  اأن  امل�ضلمني  على  لذا  كافة، 
من اأجل حماية الوطن والنهو�ض باأفراده اإىل اأعلى م�ضتوى ال�ضعادة والرفاهة القت�ضادية 

وال�ضيا�ضية... 
اأن �ضالمة الوطن اأمر �رصوري ل بد منه ل�ضالمة الدين واملعتقد... . 3
اأن قد�ضية الدين و�ضعائره ل تكتمل دون وجود اأر�ض ووطن اأ�ضلي للفرد... . 4
الة لغر�ض حب الوطن يف . 5 ال�ضيا�ضية خا�ضًة ، و�ضيلة فعنّ اأن احلرية عامًة، واحلرية 

قلب الأفراد والأ�رصة.... 
ظروفًا . 6 تخلق  اأن  كلها،  املعا�رصة  ال�ضيا�ضية  الأنظمة  يف  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  على 

لدى  ينمي  حتى  وا�ضتقرار،  باأمان  الدولة  قبة  حتت  الفرد  ليعي�ض  مالئمًا  وجواً  م�ضاعدة، 
الأفراد ال�ضعور بامل�ضوؤولية جتاه الوطن ، وبالتايل يرى �رصورة النتماء اإليه من �رصورات 

احلياة املطمئنة.. 
اأن مما يكمل به مفهوم » النتماء للموطن » تعـزيز القنوات الثقافية والتعليمية يف . 7

الوطن و�ضحنها با يعود نفعها على اجلميع. 
ميكن العمل بجد لتعميم حقوق التعليم والثقافة ل�ضائر املواطنني يف �ضوء الأخذ . 8

اأن من مقا�ضد- احلرية ال�ضيا�ضية-  – ومظاهرها، و يثبت هذا  – احلرية ال�ضيا�ضية  ببداأ 
العمل واملناف�ضة من اأجل التقدم الثقايف والتعليمي يف الوطن . 
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اهلوامش 
ينظر: حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�رصي )ت 711هـ( ، ل�ضان العـرب، )بريت، . 1

اق احل�ضيني  د بن عبد الرزنّ د بن حممنّ دار �ضادر( . م13/ �ض451. و اأبي الفي�ض حممنّ
من  جمموعة  حتقيق:  القامو�ض،  جواهر  من  العرو�ض  تاج   ، )ت1205هـ(  الزبيدي 

املحققني )بريوت، دار الهداية ( ، م36/ �ض261.
ينظر: الدكتور جميل �ضليبا، املعجم الفل�ضفي، )بريوت/ لبنان، دار الكتاب اللبناين( ، . 2

م2/ �ض580. 
اإبراهيم الأبياري، . 3 ، التعريفات، حتقيق:  علي بن حممد بن علي اجلرجاين )ت816هـ( 

)بريوت، دار الكتاب العربي، ط: الأوىل/ 1405هـ( ، �ض327. 
ينظر: الدكتور جميل �ضليبا، املعجم الفل�ضفي م2/ �ض580. ويتميز الوطن عن الأمة . 4

والنتماء  وتقدي�ضها  بالأر�ض  والعالقة  الرتباط  وهو  خا�ض  وجداين  بعامل  والدولة 
اإليها، ل�ضتمالها على قبور الأجداد. ينـــــــظر: امل�ضدر نف�ضه. 

ينظر: مقالة ملوقع املعهد العلمي يف حمافظة جدة بعنوان – مفهوم الوطنية والتاأ�ضيل . 5
ال�رصعي- – جامعة الإمام حممد بن �ضعود الإ�ضالمية. 

للدرا�ضات . 6 العربية  املوؤ�ض�ضة  ال�ضيا�ضة )بريوت،  الكيايل، مو�ضوعة  الوهاب  الدكتور عبد 
والن�رص ( ، م6/ �ض473. 

امل�ضدر نف�ضه م6/ �ض473. . 7
ينظر: امل�ضدر نف�ضه م6/ �ض474. و الدكتور م�ضطفى اجلمال و الدكتور نبيل اإبراهيم . 8

– احلق )بريوت، من�ضورات احللبــي  القانونية  القاعدة  للقانون،  العامة  النظرية  �ضعد، 
احلقوقية – �ضنة الن�رص: 2002م( ، �ض549 - 550. 

ينظر: الدكتور غالب علي الداودي، القانون الدويل اخلا�ض – النظرية العامة للموطن . 9
واملركز القانوين لالأجانب واأحكامها يف القانون العراقي ) بغداد ، دار احلرية للطباعة، 

ط: الأوىل/ 1976م ( ، �ض 7 - 10. 
ينظر: الوعي املقا�ضدي – قراءة معا�رصة للعمل بقا�ضد ال�رصيعة يف مناحي احلياة . 10

– للدكتور م�ضفر بن علي القحطاين، النا�رص: ال�ضبكة العربية لالأبحاث والن�رص – بريوت، 
ط: الأوىل/ 2008م ، �ض 160. 
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عا�ضور . 11 ابن  الطاهر  حممد  �ضمن  )من  الإ�ضالمية،  ال�رصيعة  مقا�ضد  عا�ضور،  ابن  ينظر: 
ابن  احلبيب  حممد  ال�ضيخ  ومراجعة:  حتقيق  الثالث(  اجلزء  ال�رصيعة/  مقا�ضد  وكتابه 

اخلوجة )قطر ، وزارة الأوقاف وال�ضوؤون الإ�ضالمية، �ضنة الن�رص: 2004م ( . 
ينظر: امل�ضدر نف�ضه �ض 391.. 12
امل�ضدر نف�ضه �ض391 - 392. . 13
ُهْم يِف . 14 اِت َلَي�ْصَتْخِلَفنَّ احِلَ ِذيَن اآََمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا ال�صَّ ُ الَّ مثل قوله تعاىل: {َوَعَد اللَّ

ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم} )�ضورة النور 55( .  اْلأَْر�ِس َكَما ا�ْصَتْخَلَف الَّ
ًة َياأِْتيَها ِرْزُقَها َرَغًدا ِمْن . 15 ُ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت اآَِمَنًة ُمْطَمِئنَّ مثل قوله تعاىل: {َو�رَشََب اللَّ

ْوِف ِبَا َكاُنوا َي�ْصَنُعوَن}  وِع َواخْلَ ُ ِلَبا�َس اْلُ ِ َفاأََذاَقَها اللَّ ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِباأَْنُعِم اللَّ
)�ضورة النحل 112( . 

16 . ِ مثل قوله تعاىل: {َيُقوُلوَن َلِئْن َرَجْعَنا اإَِل امْلَِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ اْلأََعزُّ ِمْنَها اْلأََذلَّ َولِلَّ
ُة َوِلَر�ُصوِلِه َوِلْلُموؤِْمِننَي َوَلِكنَّ امْلَُناِفِقنَي َل َيْعَلُموَن} )�ضورة املنافقون 8( .  اْلِعزَّ

مثل قوله تعاىل: {َفاإَِذا َجاَء َوْعُد اأُوَلُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا َلَنا اأُويِل َباأْ�ٍس �َصِديٍد . 17
َفَجا�ُصوا ِخاَلَل الدَِّياِر َوَكاَن َوْعًدا َمْفُعوًل} )�ضورة الإ�رصاء 5( . 

ينظر: عبدالرحمن بن نا�رص ال�ضعدي، تف�ضري ال�ضعدي، حتقيق: حممد العثيمني )بريوت، . 18
موؤ�ض�ضة الر�ضالة –�ضنة الن�رص: 2000م( ، �ض327. 

19 . ، العربي، ط: اخلام�ضة(  الرتاث  اإحياء  دار  القراآن، )بريوت،  �ضيد قطب، يف ظالل  ينظر: 
م2/ �ض356 

ينظر: امل�ضدر نف�ضه �ض185. . 20
�ضحيح . 21 �رصح  الباري  فتح  ال�ضافعي،  الع�ضقالين  الف�ضل  اأبو  حجر  بن  علي  بن  اأحمد 

البخاري، )بريوت، دار املعرفة، �ضنة الن�رص: 1379هـ( ، باب: )قوله من اأ�رصع ناقته اإذا 
بلغ املدينة( رقم احلديث )1708( م3/ �ض620 

حممد بن يزيد اأبو عبداهلل القزويني، �ضنن ابن ماجه ، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، . 22
)بريوت، دار الفكر –( ، كتاب: املنا�ضك، باب: ف�ضل مكة، رقم احلديث )3108( م2/ 
�ض1037. و حممد بن عي�ضى اأبو عي�ضى الرتمذي ال�ضلمي، اجلامع ال�ضحيح املعروف 
الرتاث  اإحياء  دار  )بريوت،  واآخرون،  �ضاكر  حممد  اأحمد  حتقيق:   ، الرتمذي(  )�ضنن  بــ 
العربي –( ، كتاب: املناقب، باب: يف ف�ضل مكة، رقم احلديث )3925( م5/ �ض722. و 
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اأحمد بن �ضعيب اأبو عبد الرحمن الن�ضائي، �ضنن الن�ضائي الكربى، حتقيــق: د. عبد الغفار 
�ضليمان البنداري ، �ضيد ك�رصوي ح�ضن )بريوت، دار الكتب العلمية، ط: الأوىل/ 1991م( 

، كتاب احلج، باب: ف�ضل مكة، رقم احلديث )4252( م2/ �ض479. 
اأبي احل�ضن عبيد اهلل بن حممد عبد ال�ضالم بن خان املباركفوري، مرعاة املفاتيح �رصح . 23

اجلامعة  والإفتاء-  والدعوة  العلمية  البحوث  اإدارة  الهند،  )بنار�ض  امل�ضابيح،  م�ضكاة 
ال�ضلفية، ط: الثالثة/ 1984 م ( ، م9/ �ض460.

الدويل . 24 ملعهد  العامة  واحلريات  الدميقراطية  بول،  دي  بجامعة  احلقوق  كلية  ينظر: 
لقانون حقوق الإن�ضان )ط: الأوىل/ 2005م( ، �ض 153. 

الأوىل/ . 25 ط:   ، البي�ضاء  )الدار   ، ال�ضدادي  ال�ضالم  عبد  حتقيق:   ، املقدمة  خــلدون،  اأبـــن 
2005 م( ، �ض285. 

امل�ضدر نف�ضه �ض286 - 287. . 26
ينظر: الدكتور يو�ضف القر�ضاوي، بينات احلل الإ�ضالمي و�ضبهات العلمانيِّني واملتغرِّبني، . 27

) القاهرة، مكتبة وهبة –، ط: الثالثة/ 2003م( ، �ض148 - 149. 
امل�ضدر نف�ضه �ض150. . 28
الغرب . 29 دار  )بريوت،  جديدة،  باأبعاد  ال�رصيعة  مقا�ضد  النجار  املجيد  عبد  الدكتور 

الإ�ضالمي، ط: الثانية/ 2008م ( ، �ض230. 
اأورده البخاري يف �ضحيحه يف باب: من اأحيا اأر�ضا مواتا، ج2/ �ض822. . 30
ينظر: القر�ضاوي، بينات احلل ال�ضالمي �ض151 .. 31
النجار مقا�ضد ال�رصيعة باأبعاد جديدة �ض203. . 32
ينظر: امل�ضدر نف�ضه �ض130. . 33
34 . ( وال�ضنة،  القراآن  الإ�ضالمية يف  للدولة  ال�ضيا�ضية  الأخالق  النداف،  ينظر: حممد زكريا 

دم�ضق- دار القلم ط: الأوىل/ 2006م ( ، �ض284 - 285. 
النجار، مقا�ضد ال�رصيعة باأبعاد جديدة �ض134. . 35
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املصادر واملراجع 

بعد كتاب الل تعال:  ●
ابن عا�ضور، حممد بن طاهر، مقا�ضد ال�رصيعة الإ�ضالمية )من �ضمن حممد الطاهر اإبن . 1

عا�ضور وكتابه مقا�ضد ال�رصيعة/ اجلزء الثالث( حتقيق ومراجعة: ال�ضيخ حممد احلبيب 
اإبن اخلوجة، ) قطر، وزارة الأوقاف وال�ضوؤون الإ�ضالمية، �ضنة الن�رص: 2004م( . )د. ع. 

ط( 
ابن منظور الأفريقي، حممد بن مكرم امل�رصي، ل�ضان العرب، ) بريوت، دار �ضادر( .. )د. . 2

ت، د. ع. ط( 
اأبو احل�ضن املباركفوري، عبيد اهلل بن حممد عبد ال�ضالم بن خان، مرعاة املفاتيح �رصح . 3

العلمية والدعوة والإفتاء- اجلامعة  البحوث  اإدارة  الهند،  م�ضكاة امل�ضابيح، ) بنار�ض 
ال�ضلفية ، ط: الثالثة/ 1984 م( 

اق احل�ضيني، تاج العرو�ض من جواهر . 4 د بن عبد الرزنّ د بن حممنّ اأبو الفي�ض الزبيدي، حممنّ
القامو�ض، حتقيق: جمموعة من املحققني ، )بيوت، دار الهداية( )د. ت، د. ع. ط( 
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