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تقديم

ال تزال كثير من المفاهيم والمسائل والقضايا الشائكة في الوعي

اإلسالمي للفرد والمجتمع واألمة غائبة أو مغيبة ،بل و بعيدة كل
البعد عن حيز المداولة والبحث الجاد فيها ،مما أدى إلى ضمور

حالة الحضور الفاعل لإلنسان المسلم في مساحة الواقع ،بل سببت

حالة غياب الرؤية االجتهادية للمهتمين بالشأن العام والخاص
لقضايا الساخنة لألمة إلى تكريس حالة الفصل بين الوعي والواقع،

فالوعي يزداد في تجريداته النظرية وتعاطفه المنفعل مع القيم والمثل

لإلسالم ،والواقع يزداد سوء ًا للتطبيقات المتعارضة مع األهداف
السامية التي جاء بها الدين اإلسالمي الحنيف في جميع مستوياته

العقدية والتشريعية.

ومن هنا صار من الضروري الوقوف عند كثير من هذه المفاهيم

والقضايا لمعالجتها بالتحليل الدقيق ،والدراسة الموضوعية في كافة
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مجاالتها المعرفية لسد ذلك النقص الذي ال زال ماث ً
ال في مساحة
وعينا اإلسالمي ،وبالخصوص في الواقع المعاصر للمجتمع واألمة.

وال شك أن هذه المهمة تقع على عاتق علماء ومفكري ومثقفي

األمة ،والذي بات واضح ًا لهم ضرورة العمل الجاد من أجل رفع

اللبس في كثير من األفكار والمفاهيم غير الواضحة في وعي اإلنسان
المسلم ،وكما يقتضي تجدد الزمن ،إلى تعمق جديد في تلك
اإلشكاالت المستجدة في حياة األمة ،إذ كلما تقدمت معارف هذا
اإلنسان ،وتطورت الحياة ،وتشكلت آفاق حضارية جديدة استوجب
كل ذلك البحث عن تعادل موضوعي مع طبيعة هذه المستجدات على

صعيد الفكر والمعرفة.

ولهذا كان وال يزال مجموعة من أخيار األمة ،الذين حملوا على

عاتقهم راية العمل الجاد والدؤوب ،من أجل أن تبقى حالة الوعي
في المجتمع واألمة حاضرة متوقدة واضحة المعالم ،متشربة لمفاهيم
اإلسالم العظيم ،ولكي يكون المسلم في جميع مستوياته الحضارية

فاع ً
ال ناجز ًا ،قائم ًا بدوره على أكمل وجه.

ومن جملة أولئك القالئل الذين سعوا وال زالوا يسعون ويجاهدون

في هذا الطريق الجليل ،سماحة األستاذ الشيخ حسن الصفار ،الذي هو

غني عن التعريف ،فهو أحد الساعين إلى بث حالة الوعي اإلسالمي
الجديد في ضمانة تأصيلية المنهج.
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وهذا البحث الذي بين أيدينا غيض من فيض هذا الرجل الذي أعطى

من جهده وجهاده الكثير في سبيل رفعة وعزة اإلسالم وأهله ،فهو
الخطيب البارع الذي عرفته منابر الخطاب الجماهيري بخطابه المميز،

والذي ساهم ومن خالل خبرته المنبرية الطويلة التي تجاوزت العقدين

من الزمن ،في تطوير حالة الخطاب المنبري إلى قسماته المعاصرة
والقائمة على جدة البحث الموضوعي لمختلف القضايا واآلراء ،بل

ذهب بعيد ًا حينما طبق مناهج وقواعد وأصول البحث العلمي ضمن
صيغته الشفهية.

ولم يكن كل هذا الجهد والمسؤوليات مانع ًا لسماحته من اإلضافة

الكتابية العديدة ،الذي أضاف من خاللها الكثير إلى المكتبة اإلسالمية،

وهذا البحث الذي نحن بصدد التقديم إليه دليل على ذلك ،فما أن

اقترحنا على سماحته أن يجتهد معنا من أجل تحويل مجموعة من
محاضراته القيمة في شتى المواضيع التي يتصدى لها بالبحث على
الصعيد المنبري ،في كثير من المواضيع المهمة ،حتى وافق على ذلك،

ورغم ازدحام وقت سماحته وكثرة التزاماته ،إال أنه مجيب دائم ًا إلى
كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة للفرد والمجتمع.

فهذا البحث هو أحد محاضرات سماحة الشيخ العامة ،التي عادة

ما تخاطب الجمهور العريض في مختلف مستوياته ،والذي قام بنفسه
باإلشراف عليه وإعادة صياغته ،وتهميشه وتوثيقه ،حتى خرج البحث
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في صيغته النهائية للنشر ُ
وألقيت هذه المحاضرة في القطيف بتاريخ

1416/1/2ﻫ.

وأما الموضوع فهو حول (الوطن ـ والمواطنة ،الحقوق والواجبات)

هذا الشاهد الغائب في مساحة الوعي اإلسالمي ،وأحد المواضيع

الشائكة والعالقة في عالقة اإلنسان المسلم بوطنه ومواطنيه من جهة،

وعالقته بأمته من جهة أخرى ،خاصة في هذه المرحلة الحرجة ،التي
غابت فيه حالة األمة الواحدة ودار اإلسالم الكبرى ،إلى ضيق الدولة
القطرية التي تعززت فيه الحدود الفاصلة مما أدى إلى بروز تنظيمات

وعالقات ضيقت ذلك المفهوم الكلي لمعنى الوطن اإلسالمي الكبير،
ولذلك استوجب معالجة هذه القضية وهذه اإلشكالية في تنظيم هذه

العالقة بين اإلنسان ووطنه ومواطنيه في داخل إطار الدولة .وكان هذا
البحث القيم لسماحة الشيخ حسن الصفار الذي نرجو أن يقدم أجوبة

على هذه المسألة ،كما نرجو أن نوفق وسماحة الشيخ ،إلى إعداد سائر

محاضراته القيمة التي تعالج مختلف المسائل والقضايا االجتماعية
المهمة كي تأخذ طريقها النشر في المستقبل القريب إن شاء الله

تعالى ،والحمد لله رب العالمين.

ذاكر آل حبيل

القطيف 15 :شعبان 1416ﻫ
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مقدمة

أودع الله تعالى في هذا اإلنسان غرائز وميول ورغبات،

وبهذه الغرائز والميول يشق اإلنسان طريقه في هذه الحياة ،وهذه

الغرائز إنما تحتاج إلى توجيه وتقنين ،ولذا فوجودها ضروري

لإلنسان .مث ً
ال غريزة حب الذات ،هذه الغريزة وجودها ضروري
لحياة اإلنسان؛ ألنه بهذه الغريزة يحمي اإلنسان نفسه ،وبها يدافع

عن وجوده ،كما يطور من خاللها ذاته ويرتقي بها نحو التقدم
والنجاح ،إذ ًا ال بد من غريزة حب الذات أن تكون حاضرة في حياة

اإلنسان ،لكنها تحتاج إلى توجيه وإرشاد وتقنين لكي ال يتجاوز

اإلنسان بها الحدود.

مثال آخر الغريزة الجنسية ،التي بها يكون استمرار التناسل البشري،

وبقاء النوع اإلنساني ،فهذه أيض ًا غريزة أخرى ال بد من وجودها في

حياة اإلنسان ،لكنها تحتاج إلى توجيه وإرشاد وتقنين لكي تكون في
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مسارها الصحيح والطبيعي .وهكذا سائر الغرائز والميول.

ومن الغرائز المودعة في نفس اإلنسان حب اإلنسان لوطنه وبالده،

وهي موجودة في نفس كل إنسان ،إنه يحب بلده ،يحب وطنه ،يحب

األرض التي ولد فيها ونشأ عليها وتربى وترعرع في ربوعها ،هذه

الغريزة الطبيعية في حب البشر ألوطانهم ،الحظها العلماء أيض ًا
بالنسبة لكثير من أنواع الحيوانات ،وهي من ضروريات هذا الوجود

«عمرت البلدان
اإلنساني على هذه األرض ..يقول اإلمام عليّ ..E

بحب األوطان»((( ..فلوال هذه الغريزة ووجودها في نفس اإلنسان
لما عمرت وازدهرت البلدان ،ولما ارتقى هذا اإلنسان إلى كماالته
الحضارية التي شهدتها هذه األرض التي ال تزال تشهدها ،وسيبقى

إعمار اإلنسان لهذه األرض تبع ًا لوجود هذه الغريزة في نفس اإلنسان
وحياته ،التي بسببها نرى هذا الميل واالنشداد الواضح والقوي لبلد

هذا اإلنسان ووطنه.

((( محم�د باق�ر المجلس�ي .بحار األن�وار ج ،75الطبع�ة الثانية 1983م( ،بيروت :مؤسس�ة
الوفاء) ،ص .45
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ما هو الوطن ؟ ما هي المواطنة ؟

جاء في تعريف مسمى (وطن) في لسان العرب ألبن منظور،

الوطن :المنزل تقيم به ،وهو موطن اإلنسان ومحله ..،والجمع
أوطان .وأوطان الغنم والبقر :مرابضها وأماكنها التي تأوي إليها..،

وطن بالمكان وأوطن أقام ..،وأوطنه اتخذه وطن ًا .يقال :أوطن فالن
أرض كذا وكذا أي اتخذها مح ً
ال ومسكن ًا يقيم فيها ،وأوطنت األرض

ووطنتها توطين ًا وأستوطنها أي اتخذتها وطن ًا(((.

أما في االصطالح السياسي المعاصر فيقصد بالوطن «الجهة التي

يقيم فيها الشخص دائم ًا أو التي له بها مصلحة أو فيها مقر عائلته»(((.

والمواطنة ـ المواطنية :هي صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق

((( ابن منظور .لسان العرب ،المجلد  ،13حرف « ن «( ،بيروت :دار صادر) ،ص .451
((( أحم�د عطية الله .القاموس السياس�ي ،مادة ( موطن ) الطبعة الثالث�ة ،دار النهضة العربية،
ص .1268
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ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماءه إلى الوطن((( ،وفي القرآن
الكريم لم يستعمل لفظ (وطن) ،ولكن قد يستعمل لفظ (بلد).

وهناك سورة في القرآن باسم سورة (البلد) وهي السورة رقم ()90
في المصحف الشريف ،يقول تعالىَ { :
ال ُأق ِْس ُم بِ َه َذا ا ْل َب َل ِد * َو َأ ْن َت
ِ
ِ ِ
{ب ْل َد ٌة َط ِّي َبةٌ
ح ٌّل ب َه َذا ا ْل َب َلد}((( .ومنها >بلدة وبالد<((( .كقوله تعالىَ :
ور}((( ،وقوله تعالى{ :ا َّلتِي َل ْم ُي ْخ َل ْق ِم ْث ُل َها ِفي ا ْلبِ َ
ال ِد}(((.
َو َر ٌّب غَ فُ ٌ
كما استعملت لفظة (ديار) يقول تعالىَ { :قا ُلوا َو َما َل َنا َأ َّ
ال ُنقَاتِ َل ِفي
يل ال َّل ِه و َق ْد ُأ ْخ ِرج َنا ِمن ِدي ِ
َسبِ ِ
ارنَا}(((.
َ
ْ َ
ْ
ومن الحديث الشريف يمكننا االستشهاد بالحديث المتداول
والمشهور وهو( :حب الوطن من اإليمان)((( فمن المظاهر اإليمانية

لإلنسان أن يحب وطنه ـ وبلده.

حب الوطن

حينما نطالع التاريخ اإلنساني للشعوب والمجتمعات ،نجد في

((( المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر .الموسوعة السياس�ية ،المجلد  ،6مادة ( مواطنة )
الطبعة األولى 1990م ،ص .373
((( سورة البلد ،اآليتان.2-1 :
((( محمد فؤاد عبد الباقي .المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،مادة ( بلد ) ،ص 133
 .134((( سورة سبأ ،اآلية.15 :
((( سورة الفجر ،اآلية.8 :
((( سورة البقرة ،اآلية.246 :
((( الش�يخ عب�اس القمي .س�فينة البح�ار ،ج ( ،2إي�ران :مؤسس�ة انتش�ارات فراهاني) ،ص
.668
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صميم ثقافتها وآدابها مساحة واسعة عبرت من خاللها تلك الشعوب

والمجتمعات عن حبها وعشقها لبلدانها وأوطانها ،وعن تعلقهم
بتراب األرض الذي نشأوا منه وتربوا فيه وكانت العرب إذا سافرت

حملت معها من تربة أرضها ما تستنشق ريحه وتطرحه في الماء إذا

شربته ،وكذلك كانت فالسفة اليونان تفعل ذلك ،وقال الشاعر في هذا
المعنى(((:

المزاود
نسير على علم بكنه مسيرنا بعفة زاد في بطون
ْ

وال بد في اسفارنا من قبيصة من الترب نسقاها لحب الموالد
كما أن حب اإلنسان لبلده ليس له عالقة بتلك الميزات الخاصة

لكل بلد من البلدان ،فلربما تكون ميزات بعض البلدان من المنظور

االقتصادي أو الموقع الجغرافي أو حتى الجمالي الطبيعي أو غير

ذلك أكثر من بعض ،وربما يكون لهذا البلد أو ذاك ،أقل الحظ من هذه
الميزات ،ولكن البلد كبلد يحبه مواطنوه ويتعلقون به وينشدون إليه..

وكما يقول الشاعر(((:
وكن�ا الفناه�ا ول�م ت�ك مألف� ًا
وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن
كماتؤلفاألرضالتيلميطببها

ه�واء وال م�اء ولكنه�ا وط�ن

((( ابن أبي الحديد .شرح نهج البالغة ج ( ،4بيروت :دار إحياء التراث العربي) ،ص .477
((( المصدر السابق.
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فحتى لو كان مناخ هذا الوطن وتضاريسه ليس بأحسن من غيره من

البلدان بل حتى لو كان أسوأ من غيره لهذه أو تلك من األسباب ،حتى

لو كان كذلك ،لكفى أن يعشقها اإلنسان لمجرد أنها مسقط رأسه،
وألن جذوره ضاربة في أعماقها ،فهو في حالة انشداد دائم نحوها،

وهو يميل إليها كل الميل دون سواها ..قال الشاعر :
أحب بالد الله ما بين منعج

إلى وسلمى أن يصوب سحابها

علي تمائمي
بالد بها نيطت َّ

وأول أرض مس جلدي ترابها

وقال ابن عباس :لو قنع الناس بأرزاقهم قناعتهم بأوطانهم لما

اشتكى أحد الرزق .ومن الكالم القديم :لوال الوطن وحبه لخرب بلد
السوء(((.

والوطن يرتبط في وجدان اإلنسان بذكريات طفولته ومرحلة صباه

وفترة شبابه وهي ذكريات عزيزة غالية ،يقول ابن الرومي(((:

مآرب قضاها الشباب هنالكا

وحبب أوطان الرجال اليهم

عهود الصبا فيها فحنوا لذالكا

إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم

((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق.
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اإلخراج من الوطن وتشريع الجهاد

أن يعيش اإلنسان في ربوع وطنه ،وأن يتمتع بالحياة في بلده

ومسقط رأسه فذلك حق طبيعي ،ال يحق لجهة أن تصادره.

ويندد الله تعالى بالمتسلطين الكافرين الذين ُيلجئون المؤمنين
المواطنين إلى ترك أوطانهم ال لشيء إال لتميزهم العقيدي والديني،
فاختالف العقيدة والدين ال يبرر الحرمان من الوطن ومصادرة حق

اإلنسان في العيش في وطنه.

فقوم نبي الله لوط Eتوعدوه والمؤمنين به بأن يخرجوهم من

بالدهم نكاية بهم ال لشيء إال ألنهم آمنوا بالله وخالفوا السلوك
اب َق ْو ِم ِه إِ َّ
وه ْم
ال َأ ْن َقا ُلوا َأ ْخ ِر ُج ُ
{و َما كَ انَ َج َو َ
المنحرف الشاذ لقومهمَ :
ِ
ِ ِ
َاس َي َت َط َّه ُرونَ }(((.
م ْن َق ْر َيت ُك ْم إ َّن ُه ْم ُأن ٌ
آل ُل ٍ
ال َأ ْن َقا ُلوا َأ ْخ ِر ُجوا َ
اب َق ْو ِم ِه إِ َّ
وط ِم ْن َق ْر َيتِ ُك ْم
{ف ََما كَ انَ َج َو َ
((( سورة األعراف ،اآلية.82 :
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ِ
َاس َي َت َط َّه ُرونَ }(((.
إ َّن ُه ْم ُأن ٌ

ونبي الله شعيب Eكذلك شهر أمامه المتسلطون سالح اإلبعاد
ال ا ْلم ُ ِ
ين
أل ا َّلذ َ
عن الوطن إلخضاعه آلرائهم الفاسدة باإلكراه { َق َ َ
ِ
ين َآم ُنوا َم َع َك ِم ْن َق ْر َيتِ َنا
اس َت ْك َب ُروا ِم ْن َق ْو ِم ِه َل ُن ْخ ِر َج َّن َك َي ُ
اش َع ْي ُب َوا َّلذ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َأو َلو كُ َّنا كَ ِ
ين }(((.
َأ ْو َل َت ُع ُ
اره َ
ود َّن في م َّلت َنا َق َ َ ْ
ويبدوا أن هذا هو منهج جميع المتسلطين الكافرين تجاه األنبياء
والمؤمنين ،يقول تعالى{ :و َق َ ِ
ين كَ َف ُروا لِ ُر ُس ِل ِه ْم َل ُن ْخ ِر َج َّن ُك ْم ِم ْن
ال ا َّلذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود َّن ِفي ِم َّلتِ َنا ف ََأ ْو َحى إِ َل ْي ِه ْم َر ُّب ُه ْم َل ُن ْهل َك َّن َّ
ين}(((.
َأ ْرض َنا َأ ْو َل َت ُع ُ
الظالم َ
وهنا يشرع اإلسالم الجهاد والقتال لإلنسان دفاع ًا عن هذا الحق
الطبيعي :حق العيش في الوطن ،ويدعو إلى إعالن الحرب على

المتسلطين الذين يحرمون المواطنين األبرياء من نعمة الحياة في

بالدهم وديارهم.

ال ُنقَاتِ َل ِفي َسبِ ِ
يقول تعالىَ { :قا ُلوا َو َما َل َنا َأ َّ
يل ال َّل ِه َو َق ْد ُأ ْخ ِر ْج َنا ِم ْن
ِدي ِ
ارنَا}(((.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ويقول تعالىُ :
ين ُيقَا َت ُلونَ بِ َأ َّن ُه ْم ُظل ُموا َوإِ َّن ال َّل َه َع َلى
{أذنَ ل َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
ين ُأ ْخ ِرجوا ِمن ِدي ِ
ار ِه ْم بِغَ ْي ِر َح ٍّق إِ َّ
ال َأ ْن َيقُ و ُلوا
ن َْص ِره ْم َلقَد ٌير * ا َّلذ َ
ُ
ْ َ

((( سورة النمل ،اآلية.56 :
((( سورة األعراف ،اآلية.88 :
((( سورة إبراهيم .اآلية.13 :
((( سورة البقرة ،اآلية.246 :
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َر ُّب َنا ال َّل ُه}(((.

وهذه اآليات الكريمة من سورة الحج تعتبر أول تشريع للجهاد في

اإلسالم.

((( سورة الحج ،اآليتان.40 - 39 :
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الدين وحب الوطن

هناك عالقة وثيقة بين التدين وحب الوطن ،ألن الدين الحقيقي

ينعكس أثره على عالقات اإلنسان مع األشياء من حوله ،فتصبح

تلك العالقات قويمة واضحة ،لذلك يكون حب الوطن جزء ًا من
اإليمان ومظهر ًا من مظاهره وفق ًا للحديث الشريف (حب الوطن من

اإليمان).

ولماذا ال يحب اإلنسان وطنه وال ينشد إليه ؟ وقد ابتنى جسمه

من غذائه وارتوى من مائه ،واستنشق عبير هوائه ؟ إن في ذلك داللة

على حالة من اللؤم وعدم اإلنصاف .بينما يكون التعلق بالوطن
والمحبة له أثر لتجذر الكرامة في نفس اإلنسان ،يقول أمير المؤمنين

علي بن أبي طالب( :Eمن كرم المرء ..حنينه إلى أوطانه)((( ،وهذا
رسول الله Aحينما اضطر إلى مغادرة مسقط رأسه مكة المكرمة

((( بحار األنوار ،ج  ،71ص .264
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الجياشه تجاه موطنه،
والهجرة إلى المدينة المنورة ،عبر عن مشاعره ّ

وأبرز مدى تعلقه به ،وألمه لفراقه ،كما عن ابن عباس أن رسول
زو َرة (سوق بمكة) فقال:
الله Aعند خروجه من مكة وقف على َ
الح َ
إلي ،ولوال أهلك
(والله إنك لخير أرض الله ،وأحب أرض الله َّ
أخرجوني منك ما خرجت منك)(((.
ورام بن أبي فراس المالكي األشتري في كتابه تنبيه الخواطر
وذكر ّ

ورام في باب بعنوان (الشوق
ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ّ
والحنين إلى األوطان والوله إلى األهل) :إنه قدم أبان بن سعيد على
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال :يا أبان كيف تركت أهل مكة؟

فقال :تركتهم وقد جيدوا ،تركت اإلذخر وقد أعذق ،تركت الثمام

وقد خالص ،فاغرورقت عينا رسول الله(((.A

وكان يقال( :ميلك إلى مولدك من كرم محتدك)(((.

وحينما يتحدث اإلمام زين العابدين علي بن الحسين Eعن

جهاد جده المصطفى Aوجهوده يشير إلى فراق الوطن والغربة عنه
ٍ
ٍ
بارزة في معاناة الرسول الكريم ،Aيقول Eفي الدعاء الثاني
كمفردة
من أدعية الصحيفة السجادية( :وهاجر إلى بالد الغربة ،ومحلّ النأي

((( اإلمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي .سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ج ،3
الطبعة األولى 1993م( ،بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص .236
ورام بن أبي فراس .تنبيه الخواطر ج ( ،1بيروت :دار صعب ،دار التعارف) ،ص .38
((( ّ
((( شرح نهج البالغة ج  ،4ص .477
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عن موطن رحله ،وموضع رجله ،ومسقط رأسه ،ومأنس نفسه إلعزاز

دينك)(((.

وأيض ًا في دعائه لصحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطلب

اإلمام زين العابدين لهم من الله األجر والشكر لتحملهم عناء الهجرة

عن أوطانهم فيقول( :واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم)(((،
ويعلق أحد العلماء األعالم على هاتين الفقرتين من دعاء زين
العابدين Eبقوله :مع أن النبي Aوالصحابة هاجروا إلى المدينة قاعدة

اإلسالم ومركز دولته وعبر عنها اإلمام Eبأنها (بالد الغربة)(((.

وروي أنه (صلى الله عليه وآله) لما خرج منها (مكة) مهاجر ًا التفت

إليها وظن أنه ال يعود إليها وال يراها بعد ذلك فأدركته رقة وبكى فأتاه
ض َع َل ْي َك ا ْلقُ ْرآنَ
جبرائيل Eوتال عليه قوله تعالى{ :إِ َّن ا َّل ِذي ف ََر َ
َلراد َك إِ َلى مع ٍ
اد}((( ،وقيل نزلت عليه حين بلغ الجحفة في مهاجرته
َ ُّ
ََ
وقد اشتاق إلى مولده ومولد آبائه وحرم إبراهيم Eفنزل جبرائيلE
فقال له :أتشتاق إلى مكة ؟ قال :نعم .فأوحاها إليه(((.

((( الصحيفة السجادية .الدعاء الثاني.
((( الصحيفة السجادية .الدعاء الرابع.
((( الش�يخ محم�د مهدي ش�مس الدين .ف�ي االجتماع السياس�ي اإلسلامي ،الطبعة األولى
1992م( ،بيروت) ،ص.145
((( سورة القصص ،اآلية.85 :
((( الس�يد عل�ي خ�ان المدن�ي .رياض الس�الكين ،ج ( ، 1قم :مؤسس�ة النش�ر اإلسلامي)،
ص.475
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حدود الوطن

تقع حدود الوطن في وعي اإلنسان المسلم بين ثالث دوائر

متداخلة:

الدائرة األولى :االنتماء العقيدي ،فاألمة اإلسالمية أمة واحدة
ِ
ِِ
َاع ُب ُدونِي}((( ،وبالدهم وطن
{إِ َّن َهذه ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َواح َد ًة َو َأنَا َر ُّب ُك ْم ف ْ
للمسلمين جميع ًا ،وكل أرض تحت سلطة المسلمين فهي دار

اإلسالم.

وكان المسلمون سابق ًا يعيشون هذا المفهوم العقيدي للوطن كواقع

فعلي ،حيث لم تكن هناك كيانات سياسية متعددة ،وال حدود جغرافية

فاصلة ،وال تمايزات إقليمية تعوق حركة المسلم في بالد المسلمين،

وكان المسلم يتنقل من طنجة في الشمال اإلفريقي إلى جاكرتا في
جنوب شرق آسيا دون جواز سفر ،أو تأشيرة دخول ،وال يقف عند

((( سورة األنبياء ،اآلية.92 :
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حدود جمركية ،وال يحتاج إلى تبديل عملة نقدية.

لكن الدولة اإلسالمية قد تجزأت اليوم إلى خمسين دولة ،بسبب

االنحراف واالبتعاد عن تعاليم اإلسالم ،ولسيطرة التخلف ومؤامرات

األعداء .وأصبحت الحدود المفتعلة بين الدول اإلسالمية حاجز ًا

ضخم ًا يحول دون وحدة هذه األمة وتكاملها السياسي واالقتصادي.

بل أصبحت ألغام ًا متفجرة تنشب بسببها الحروب الطاحنة

جدا ما حصل من حرب
والصراعات الدامية بين فترة وأخرى ،وقريب ًّ

ضروس بين العراق وإيران استمرت ثماني سنوات ،وذهب ضحيتها

أكثر من مليون مسلم من الشعبين ،إضافة إلى الخسائر االقتصادية التي
تقدر بمئات المليارات ..ثم ما حدث من غزو العراق للكويت الذي

أربك العالم العربي والمنطقة بالخصوص وأعادها عشرات السنين

إلى الوراء..

فعلى الصعيد االقتصادي فقط كشف صندوق النقد العربي أن

العرب خسروا ( )676مليار دوالر نتيجة األزمة وحرب الخليج

عامي  1990م و 1991م .فقد بلغت خسائر العراق االقتصادية

( )240مليار دوالر ،بينما لحقت بالكويت ( )237مليار دوالر .وأن
العالم العربي ككل خسر نحو ( )91مليار دوالر((( .وال تزال العديد
من مشاكل الحدود بين أكثر من دولة عربية وأخرى قائمة وعالقة.

((( جريدة السفير اللبنانية ،بتاريخ 1993/4/22م نق ً
ال عن وكالة أنباء رويتر.
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ويمكن القول ـ بكل مرارة وألم ـ إن الوطن اإلسالمي بحدوده

العقائدية أصبح اآلن مجرد ذكريات عزيزة من تاريخنا الماضي وحلم ًا

جياشة
وأمنية نتطلع إلى تحقيقها في المستقبل ،نعم هناك مشاعر ّ
وأحاسيس فياضة تنبض في قلوب المسلمين الواعين تجاه بعضهم

فتدفعهم إلى الحد الممكن من التواصل والتعاون في ظل حدود
التجزئة القائمة والمفروضة.

الدائرة الثانية :الكيان السياسي :حيث يعيش كل إنسان ضمن دولة

يحمل جنسيتها ،وترتبط قضايا حياته ومستقبله ومصيره بهذا الكيان،
وإذا كان اإلنسان المسلم يتمنى أن تندمج هذه الكيانات اإلقليمية

ضمن كيان إسالمي واحد كبير ،فإن ذلك ال يعني ألاَّ يتحمل مسئولية
تجاه هذا الكيان الذي يعيش ضمنه ،ويتأثر بواقعه وأوضاعه ويشترك

مع سائر المواطنين فيه سلب ًا وإيجاب ًا.

إنه المصداق األبرز واألقرب للوطن حسب الواقع المعيش.

الدائرة الثالثة :الوطن العرفي :وتعني البلد والمنطقة التي ولد

اإلنسان ونشأ فيها ،مدينة كانت أو قرية ،وإليها عادة تنشد مشاعر

اإلنسان ويتركز حنينه وشوقه ،فحتى لو انطلق ضمن الدائرة الثانية

يبقى منجذب ًا إلى هذه الدائرة.

فنرى مث ً
ال أن المواطن عندنا قد يعيش ضمن أي منطقة من مناطق

يتحين
الوطن بداعي الدراسة أو الوظيفة أو أي سبب آخر ،لكنه يظل َّ
25

الفرصة للعودة إلى مدينته أو قريته التي قد تكون أقل تطور ًا وعمران ًا

من المنطقة التي أقام فيها.

وهذه الدوائر الثالث متداخلة واالنتماء والوالء لكل دائرة منها ال

يتناقض مع الوالء واالنتماء للدائرة األخرى بل يتكامل.

بيد أن بعض التوجهات السطحية والمتطرفة قد تدفع باتجاه

التناقض والتعارض بين هذه الدوائر ،لكن الوعي السليم ،والنظرة

وفيا ضمن هذه الدوائر جميع ًا.
الواقعية تجعل اإلنسان مواطن ًا صالح ًا ًّ

وكما يقول أحد المفكرين« :إن االنتماء األكبر ال يعني إنكار وجود

انتماءات ثانية وصغرى وفرعية ..فتلك حقيقة تشهد عليها الفطرة
السليمة لدى اإلنسان ،فلدى المسلم السوي ،الذي يمثل االنتماء
اإلسالمي هويته األولى وجامعته العظمى ،إحساس فطري بأن له

انتماءات ووالءات صغرى وفرعية ،تلي االنتماء اإلسالمي ،وال
تتعارض معه ..فاألمة اإلسالمية كالجسد الواحد ،لكن لهذا الجسد

أعضاء ،ال ينفي تميزها وتفاوتها وحدة هذا الجسد..

وانتماء إلى
والء
والفطرة اإلنسانية تشهد على أن لإلنسان منا
ً
ً
«األهل» بمعنى األسرة والعشيرة ..وإلى «الشعب» في الوطن واإلقليم

الذي تربى ونشأ فيه ..وإلى «األمة» ـ الجماعة ـ التي يتكلم لسانها
ويشترك معها في االعتقاد الديني ..ثم إلى اإلنسانية التي خلقه الله

وإياها من نفس واحدة.
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تشهد الفطرة السليمة لدى اإلنسان السوي على ذلك دونما تناقض

أو تعارض بين هذه «الدوائر» في الوالء واالنتماء « ..فهي أشبه ما

تكون بدرجات سلم واحد ،يفضي بعضها إلى بعض ،وتدعم إحداها
األخرى ،بشرط أن تخلو مضامينها من الشطحات العنصرية ونزعات
الغلو في التعصب ،التي تقطع الروابط بين هذه الدوائر ..فال مشكلة

في تعدد دوائر االنتماء ،طالما قام وربط بينها االنتماء األكبر وهو

االنتماء إلى اإلسالم...

خاصا إلى
فاإلنسان إذا عاد إلى فطرته السليمة فإنه سيجد حنين ًا ًّ

ووالء للوطن الذي ضمن له الرعاية والحماية
المكان الذي ولد فيه،
ً

وانتماء للوطن األكبر الذي كونت ذكريات انتصاراته
والخدمات،
ً
وطموحاته وآماله وآالمه مخزون التاريخ والتراث.(((»....

((( الدكت�ور محم�د عمارة .االنتماء اإلسلامي والوطني والقومي تكام�ل أم تناقض  -مجلة
القافلة  /شركة أرامكو السعودية  -ذو الحجة 1415ﻫ العدد الثاني عشر ،المجلد الثالث
واألربعون ،ص .2
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واجبات تجاه الوطن

أو ًال :إعالء كلمة الله في بلدك :يطمح اإلنسان إلى إعالء كلمة

الله سبحانه وتعالى فوق كل األرض ،وفي جميع أنحاء العالم ولكن
األرض التي يعيش فيها هي أقرب إليه ،وهو األقدر على أن يمارس

هذا الدور فيها ،صحيح أن واجب الدعوة والهداية هو واجب اإلنسان
{و ْأ ُم ْر
المسلم تجاه العالم كله ،ولكنه يجب أن يبدأ باألقرب إليهَ ..،
ِ
َأه َل َك بِالص َ ِ
يكم نَارا}((({ ..و َأ ِ
نذ ْر
ْ
َ
َّ
الة}((({ ..قُوا َأنفُ َس ُك ْم َو َأ ْهل ُ ْ ً
َع ِشير َت َك َ
ين}((( ،فواجب اإلنسان المسلم أن يحاول في إعالء
األق َْربِ َ
َ

كلمة الله ،أول ما يحاول في بلده ووطنه ،فينشر فيه الخير والمعروف،

ويدعو إلى الصالح و اإلصالح.

ثاني ًا :الدفاع عن الوطن أمام المعتدين :يجب على اإلنسان إذا ما

((( سورة طه ،اآلية.132 :
((( سورة التحريم ،اآلية.6 :
((( سورة الشعراء ،اآلية.214 :
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تعرض وطنه وبلده إلى االعتداء ،أن يتحمل المسئولية كاملة في الدفاع

عن أرضه ،والذود عن حياضه ،وإذا لم يدافع عن بلده ووطنه فمن
الذي يدافع عنه ،هل سيدعو اآلخرين إلى أن يدافعوا عنه ويحموه،

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Eيخاطب أولئك المتخاذلين عن
ار بع َد َد ِ
ٍ
الدفاع عن ديارهم وبلدانهم فيقولَ :
اركُ ْم َت ْم َن ُعونَ )(((،
(أ َّي َد َ ْ
ويقول( :Eفَوال َّل ِه ما غُ ِز َي َقوم َق ُّط ِفي ُع ْق ِر َد ِ
ار ِه ْم إِال َذ ُّلوا)(((.
ٌْ
َ
َ
ثالث ًا :التعاون مع المشاركين لك والمشتركين معك في وطنك:
ال يعيش اإلنسان منا في وطنه وعلى أرضه وحيد ًا كفرد ،ولكن هناك
آخرون يعيشون ويشتركون معنا في ظالل هذا الوطن ،لنا ما لهم،

وعلينا ما عليهم ،وهم يحبون الوطن كما نحب ،وينشدون إليه كما
نحن منشدون إليه ،وعالقتنا بأرض الوطن هي عالقتهم به أيض ًا ،وهي

القاسم المشترك بيننا وبينهم ،وأن كانت العقيدة هي القاسم األكبر

واألعظم في إطار عالقتنا جميع ًا ،ولكن حتى لو لم تكن العقيدة

واحدة ،فاالشتراك معهم في العيش على أرض واحدة ووطن واحد،
يوجد عالقة معينة ،وارتباط ًا إنساني ًا ال بد منه ،مع اختالف العقيدة
والدين ..و لذلك نرى النبي محمد ًا Aحينما هاجر إلى المدينة ،وأقام
المجتمع اإلسالمي هناك ،عمل صحيفة معروفة في السير والتاريخ
(بصحيفة المدينة) ،الصحيفة التي تحدثت عن عالقة المسلمين فيما

((( نهج البالغة .خطبة رقم .29
((( نهج البالغة .خطبة رقم .27
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بينهم ثم عن عالقتهم مع بطون اليهود المقيمين آنذاك في المدينة،

ومما جاء في تلك الوثيقة الصحيفة..

قال ابن اسحاق :وكتب رسول الله Aكتاب ًا بين المهاجرين

واألنصار ،وادع فيه اليهود وعاهدهم ،وأقرهم على دينهم وأموالهم،

وشرط لهم واشترط عليهم:

(بسم الله الرحمن الرحيم ،هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين

والمسلمين من قريش ويثرب ،ومن تبعهم ،فلحق بهم ،وجاهد معهم

إنهم أمة واحدة من دون الناس ...وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر
واألسوة غير مظلومين وال متناصرين عليهم ...وإن اليهود ينفقون مع
المؤمنين ما داموا محاربين ،وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين،

لليهود دينهم ،وللمسلمين دينهم ...وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود

بني عوف ،وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف ،وإن ليهود
بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف ،وإن ليهود بني ُجشَ م مثل ما ليهود

بني عوف ،وإن ليهود بني األوس مثل ما ليهود بني عوف ،وإن ليهود

بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف ،إال من ظلم وأثم ،فإنه ال ُيوتغ إال

نفسه وأهل بيته ...وإن على اليهود نفقتهم ،وعلى المسلمين نفقتهم،
وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ،وإن بينهم النصح
والنصيحة ،والبر دون اإلثم ،وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه ،وإن النصر
للمظلوم ،وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ،وإن
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يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة ،وإن الجار كالنفس غير مضار

وال آثم.((()...

قال الدكتور وليم سليمان قالدة المحامي ونائب رئيس مجلس

الدولة المصري سابق ًا في محاضرة ألقاها في مركز اتحاد المحامين

العرب للبحوث والدراسات القانونية في القاهرة وطبعت ضمن
كتاب (التسامح الديني والتفاهم بين المعتقدات) سنة 1986م ،قال

تعليق ًا على صحيفة المدينة( :هذا نص أعتقد أنه ال يختلف مطلق ًا عن
النص الذي يقول إن هناك وحدة وطنية مع تعدد األديان)(((.

وللعالمة المعاصر الشيخ محمد مهدي شمس الدين دراسة قيمة

حول هذه الصحيفة تناول فيها من حيث السند والمصادر ،ومن حيث

المتن والفقرات ،ومن حيث المعاني والدالالت ،ضمن كتابه القيم

(في االجتماع السياسي اإلسالمي)(((.

فمع كونهم يهود ًا إال أن الرسول أجرى معهم عقد ًا وطني ًا

ملزم ًا لماذا ؟ ..ألنهم يشتركون مع المسلمين في وطن واحد يريد
الرسول Aأن يجعل من هذا العيش المشترك على أرض المدينة

محمي ًا من أي تصدع وخالف ،فألزم الجميع بتلك الوثيقة النموذج،
للعيش المشترك على أرض المدينة ألنها وطن الجميع من

((( ابن هشام .السيرة النبوية ج 1994 ،2م( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي) ،ص.115
((( الدكتور وليم سلمان قالدة .التسامح الديني ،ص .23
((( في االجتماع السياسي اإلسالمي ،ص .285
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مسلمين وغيرهم...

وفي مثال آخر نجد قضية الجوار ،فحق الجار وحسن الجوار الذي

هي في التشريع اإلسالمي ليست مقيدة باالتفاق في الدين ،ويعني

ذلك أن الجار له حقوق علينا بغض النظر إن كان مسلم ًا أو غير مسلم،
فليس ضروري ًا أن يكون جارنا يدين بنفس الدين لكي يصدق عليه ذلك

العنوان ،فحتى لو كان لنا جار غير مسلم فنحن ملزمون بعالقة حسن
الجوار وبكامل الحقوق له من قبلنا ،فقد روي أن غالم ًا البن عباس

ذبح شاة ،فقال له ابن عباس :إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي.

ثم كررها حتى قال له الغالم :كم تقول هذا ؟ فقال :إن رسول

الله Aلم يزل يوصينا بالجار ،حتى خشينا أنه سيورثه.

فابن عباس بنص هذا الخبر كان مجاور ًا ليهودي ،وكان يهتم

باإلهداء إليه ،كما يهتم بسواه ،مراعاة لحرمة الجوار ،ومعنى هذا أن

اإلسالم ال يفرق في مكارم األخالق وحقوق االجتماع بين مسلم وأي

مخالف آخر فالكل في نظره سواء(((.

فحتى لو خالفنا جارنا في الدين ،إال أن ذلك ال يمنع أن يكون له

نفس الحقوق التي للجار المسلم ،إذ العيش المشترك على أرض

واحدة ،وفي جوار واحد ،يوجب تلك العالقة المشتركة في طبيعة
التعاون والحقوق المتبادلة ،وكلما كان الشعور بهذه العالقة أكثر

((( حسن القبانجي .شرح رسالة الحقوق ج  2الطبعة الثانية 1991م ( ،بيروت :دار األضواء)،
ص .534
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نضج ًا ،كان المواطنون أقدر على تحقيق الوحدة الوطنية ،وبالتالي
يكونون أكثر فاعلية في خدمة وبناء وطنهم ،فبين أبناء الوطن الواحد
تكون اآلمال واآلالم مشتركة ومتوحدة ،لذا نجد اإلمام علي ابن أبي
طالب Eيتألم للمرأة غير المسلمة -المعاهدة -كما يتألم للمرأة

حد سواء وذلك حينما بلغه غزو جيش معاوية لألنبار
المسلمة على ٍّ
ِ َ
الر ُج َل ِم ْن ُه ْم كَ انَ
واعتدائه على أهاليها يقول( :Eو َلق َْد َب َلغَ ني أ َّن َّ
يد ُخ ُل ع َلى ا ْلمر َأ ِة ا ْلمس ِلم ِة واألخرى ا ْلمع ِ
اه َد ِة ف ََي ْن َت ِز ُع ِح ْج َل َها و ُق ُل َب َها
َْ
َ
ُ َ
َ ْ ُ ْ َ
ْ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
االستِ ْر َج ِ
اع
واالستِ ْر َحا ِم»(((.
َو َقالئ َد َها ُ
ْ
ور ُع َث َها َما َت ْم َتن ُع م ْن ُه إال ب ْ

فاإلمام علي يذكر آالم المرأة المسلمة إلى جانب المرأة المعاهدة

عليا Eيريد أن يبين أن اشتراكهم في
من غير المسلمين ،ألن اإلمام ًّ
أرض واحدة ووقوعهم تحت نير ظلم وغزو واحد من قبل جيش

معاوية ،جعل مصير اآلالم واحدة أيض ًا ،وإحساس اإلمام Eتجاههم

واحد ًا أيض ًا ،فاالزم أن يكون شعورنا واحد ًا تجاه من يشتركون معنا

في وطن واحد ،مبني ًا على التعاون الذي من شأنه أن يرفع عزة أوطاننا
وبلداننا .فالوطن للجميع ،المصالح واحدة ،والخطر مشترك ،والوطن

كالسفينة الواحدة التي إذا تعرضت ألي خطر فالخطر على الجميع

والنجاة للجميع.

إذ ًا ما دام الوطن للجميع ،والخطر والخير للجميع أيض ًا ،فهذا

((( نهج البالغة .خطبة رقم 27
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الشعور المشترك بالخير والخطر ،يجب أن يجعل الجميع في حالة

تعاون دائم لدرء الخطر والعمل من أجل حصد الخير والمكاسب

الحسنة ،ومن السخف بمكان أن يؤدي اختالف الرأي أو اختالف
المذهب أو اختالف التوجه ،لالنقسام والصراع داخل البلد الواحد،
هذا غير صحيح وهو خالف للدين والعقل ،فالدين والعقل يدعوان

للتعاون ولتظافر الجهود من أجل الخير ،كما يدعوان أيض ًا إلى التوحد
والوحدة ،ما دام هناك سبب مشترك ،وحتى لو لم يكن هناك عقيدة

كاملة مشتركة في كل التفاصيل ،فاالشتراك في األرض الواحدة
والوطن الواحد ال بد أن يخلق عالقة طيبة وإيجابية ،..والحكومات

الواعية المخلصة لمصلحة الوطن ووحدته ،هي التي يجب أن تعزز
من شأن التعاون والوحدة بين المواطنين ،تدعيما ألمن الوطن من

الخالفات الداخلية ،والستقراره الدائم ،الذي ينعكس على عزة

ونمو البلد ورفعته وتقدمه ،ورد في الحديث( :خير الوالة من جمع

المختلف ،وشر الوالة من فرق المؤتلف).

رابع ًا :أن يعمل اإلنسان في سبيل تقدم وطنه ورفعة شأنه:

األوطان تعز بأبنائها ،وتتقدم بهممهم وسواعدهم ،فإذا ما تحرك

أبناء الوطن وتفجرت طاقاتهم المبدعة ،وكفاءاتهم العالية وخدموا

وطنهم فال بد أن يتقدم الوطن ويعلو شأنه ،أما إذا بخل أبناء الوطن،
وتخلفوا عن ذلك ،فسيؤدي ذلك التخلف ،إلى التأخر واالنحدار على
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المستويين الخاص والعام .فالواجب يحتم أن يتقدم اإلنسان بعمله،

ألجل أن يتقدم بلده ووطنه في شتى المجاالت ،فالعالم ال بد أن يظهر

علمه ويعمل به من أجل خدمة وطنه وأبناء وطنه ،والتاجر وصاحب
المال ال بد أن يستثمر أمواله وثروته لصالح بلده ووطنه ،فإنشاء

المشاريع وسد االحتياجات االقتصادية التي يحتاج إليها الوطن من

تصنيع وإقامة األعمال الناجحة والفاعلة ،كل ذلك من شأنه أن يؤدي
وصناعيا ،أما إذا تكدست األموال وتجمدت
اقتصاديا
إلى خير الوطن
ًّ
ًّ

في المصارف والبنوك ،فسيؤدي ذلك إلى تخلف وتأخر هذا الوطن،

إذ ًا فعلينا جميع ًا أن نسعى كأفراد وجماعات إلجادة العمل وإتقانه،

وفنيا في جميع المجاالت ،من أجل
ورفع كفاءتنا المتخصصة
علميا ًّ
ًّ
ذلك الهدف النبيل السامي ،وهو خدمة الوطن والمساهمة الحقيقية

والناضجة في رفعته وتقدمه.
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حقوق المواطن

أو ًال :الكرامة :إذا توفرت لإلنسان أسباب ومدارك الكرامة ،وشعر

بأن كرامته محظية باالحترام ،يكون ذلك سبب ًا في انشداده إلى تراب

وطنه ويعمق إحساسه باالنتماء إليه والوالء للجماعة فيه ،إذ يقر لهم

باالحترام مقابل احترامهم له ،..القرآن الحكيم يتحدث عن أولئك

الناس الذين تصادر كرامتهم في أوطانهم ،وال يكونون قادرين على
الدفاع عن حرياتهم األساس في بالدهم ،فهم مخيرون بين العيش

في الوطن أذالء مهانين أو الهجرة عنه طلب ًا ألجواء الحرية والكرامة،
ِ
ٍ
َّاه ْم
ين َت َوف ُ
وحينئذ فالخيار الثاني هو المطلوب ،يقول تعالى{ :إِ َّن ا َّلذ َ
ِ
ِ
ا ْلم َ ِ
ِِ
ِ ِ
ين ِفي
يم كُ ن ُت ْم َقا ُلوا كُ َّنا ُم ْس َت ْض َعف َ
َ
الئ َكةُ َظالمي َأنفُ سه ْم َقا ُلوا ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ال َّله واسع ًة َف ُته ِ
األر ِ
َ
اج ُروا ف َيها ف َُأ ْو َلئ َك َم ْأ َو ُاه ْم
ض َقا ُلوا َأ َل ْم َت ُك ْن َأ ْر ُ
َ َ َ
ْ
َج َه َّن ُم َو َس َاء ْت َم ِص ًيرا}(((.
((( سورة النساء ،اآلية.97 :
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فاإلنسان يجب ألاَّ يرضى لنفسه اإلذالل واالستضعاف ،وأن

تصادر كرامته ،إنما ينشد إلى وطنه ،حينما تتوفر له الكرامة فيه،

واحترام اآلخرين له.

ثاني ًا :األمن :كلما شعر اإلنسان باألمن على نفسه وماله وعرضه ،زاد

ذلك في حبه وانشداده وتعلقه بوطنه ،بل وأصبح أعمق وأكثر ،وروي

عن رسول الله( :Aال خير ..في الوطن إال مع األمن والسرور)(((.

واإلمام علي Eيؤكد ذلك بالقول( :شر األوطان ما لم يأمن

فيه القطان)((( ،فإذا لم يشعر اإلنسان باألمن في هذا الوطن ومع كل

انشداده النفسي والطبيعي ،سيكون مضطر ًا إلى الخروج منه ،ألن

عدم األمن يحرمه نعمة االستقرار المكفولة إلنسانيته ..فالمسلمون
األوائل اضطروا للهجرة إلى الحبشة ،ألنهم افتقدوا األمن في مكة،

حدا كبير ًا جعلهم يهاجرون إلى الحبشة ،ولذلك
فإيذاء قريش بلغ ًّ

أيض ًا هاجر رسول الله Aمن مكة بعد أن فقد األمن على نفسه.

إن هذا المثال في فقدان األمن في األوطان ال زال يتكرر في كل

زمان ومكان مادام الصراع بين الحق والباطل قائم ًا ،وكما نرى في
عالمنا المعاصر ،كم من الناس يعيشون مشكلة اللجوء في بلدان أخرى

غير بلدانهم ،بسبب عدم توفر األمن والسالمة على أنفسهم وأموالهم

أهلهم ،وذلك إما لسيطرة عدو ظالم أو وجود فتن ومظالم فيضطرهم
((( بحار األنوار ج  ،74ص .58
((( محمدي الريشهري .ميزان الحكمة ج  ،10ص .527
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ذلك إلى ترك أوطانهم والبعد عنها .ومما يدعو إلى األسف والحزن
أن نقرأ في إحصائية المفوضية العليا لشئون الالجئين التابعة لألمم

المتحدة ..بأن  % 60من الالجئين في العالم هم من المسلمين ،أي ما
يقرب من  18مليون الجئ في العالم ،(((..كل ذلك بسبب ماذا..؟!!
إنه بسبب الظلم والعدوان ،وعدم األمن في األوطان التي لألسف

تسمى إسالمية ،كما استدعت الضرورة أن يلجأ اإلنسان المسلم
في كثير من األحيان إلى دول أخرى غير إسالمية طلب ًا في األمن

والحرية على نفسه وماله وعرضه ،فأي مأساة تلك التي نعيش فيها

نحن المسلمين..؟! فنعمة األمن في الوطن نعمة كبيرة يطمح إليها
إلنسان ويطلبها ويحافظ عليها ،ولذلك يبتهل المؤمن إلى ربه طالب ًا

منه توفير نعمة األمن له في وطنه ،كما نقرأ في دعاء سحر رمضان
المبارك لإلمام زين العابدين علي ابن الحسين( E:اللهم وأعطني

السعة في الرزق واألمن في الوطن)(((.

ثالث ًا :الكفاية االقتصادية :لإلنسان في حياته متطلبات واحتياجات

مادية ،والمفروض أن تتوفر له كفاية المعاش في بالده لينعم بالعيش

فيها وليصرف جهده وطاقته في عمرانها وتقدمها ،لكنه حينما يفتقد

ذلك في بالده ألسباب مختلفة فهو إما أن يعيش الفقر والحاجة ،وإما

أن يغادر وطنه بحث ًا عن لقمة العيش ومتطلبات الحياة..
((( جريدة الحياة الصادرة في لندن 1993/4/ 30م.
((( بحار األنوار ج  ،95ص .91
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إن توفر فرص العمل للمواطن ،وقدرته على تحصيل متطلبات

الحياة في بلده مظهر من مظاهر السعادة ،كما يقول الحديث الشريف

عن اإلمام زين العابدين علي بن الحسين( :Eمن سعادة المرء أن
يكون متجره في بالده)(((.

بينما حياة الفقر في الوطن فيها من القسوة والعناء ،ما يوازي
ِ
يب ِفي
ألم الغربة عن الوطن ،يقول اإلمام علي( :Eوا ْل ُمق ُّل غَ ِر ٌ
َب ْل َدتِ ِه)(((.
وقال( :Eا ْل ِغ َنى ِفي ا ْل ُغ ْر َب ِة َو َط ٌن وا ْل َف ْق ُر ِفي ا ْل َو َط ِن غُ ْر َبةٌ )(((.
فإذا ما ضاق على اإلنسان رزقه في بلده فسيعيش كأنه غريب،
وفي المقابل إذا ما توفرت له كفاية المعاش في بلد آخر فسيكون له
ال ،وكم نرى اآلن من ٍ
ذلك البلد الذي اغترب إليه وطن ًا بدي ً
أيد عاملة
وخبرات علمية تضطر إلى االغتراب عن أوطانها بحث ًا عن رزقها

كأي بشر يعشقون أوطانهم وال يرغبون في
وكفايتها االقتصادية ،إنهم ِّ
فراق ذويهم لكن الحاجة تضطرهم إلى ذلك.

من هنا كانت دعوة نبي الله إبراهيم Eلمكة المكرمة بعد بنائه

البيت الحرام تنص على مطلبي األمن وكفاية المعاش ،كما ينقلها
اهيم رب اجعلْ ه َذا ب َلد ًا ِ
ِ
{وإِ ْذ َق َ
آمن ًا َو ْار ُز ْق
القرآن الكريم َ
ال إِ ْب َر ُ َ ِّ ْ َ َ َ
((( بحار األنوار ج  ،100ص .7
((( نهج البالغة .قصار الحكم رقم .3
((( نهج البالغة .قصار الحكم رقم .56
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َأه َله ِمن ال َّثمر ِ
ات}(((.
ْ ُ َ َ َ

رب العالمين.
اللهم آمين والحمد لله ِّ

((( سورة البقرة ،اآلية.126 :
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