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  :مقدمة 
إن أول ما تسعى إليه الدول الناهضة ، هو توجيه عنايتها الكاملة لتربيـة مواطنيهـا   

مواطن الصالح هو رأس المال الحقيقي في العمليـة التنمويـة بكـل    ونشر الوعي بينهم ، فال
  .أبعادها االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية 

مثّل موضوع المواطنة جزءاً من مشكلة الهوية والمفاهيم المختلفة التي ارتبطـت  " ولقد 
القرن الماضي وإذا كانت بها منذ بدء احتكاكنا الفكري والثقافي والسياسي والعسكري بالغرب في 

المسألة قد حسمت على صعيد الواقع منذ أن تمزقت الدولة العثمانية وتحولت أشالؤها العربيـة  
وغيرها إلى دول وحكومات قومية وإقليمية ، فإن المسألة لم تنته على المستوى الفكري والثقافي، 

  )١٤٧ص  :١٩٩٣علوان ، ( " .بل ظلّت سؤاالً كبيراً يطرح بشكل أو بآخر 
وما من شك في أن األقطار العربية اليوم ، في أمس الحاجة إلى تربية المواطنة فـي  
ظل األحداث الخطيرة التي تتعرض لها والتي أكدت بدورها علـى ضـرورة تعزيـز روح    
العطاء واالنتماء والوالء الصادق لدى المواطن ، بحيث يدرك أنه جزء من مجتمعـه وأمتـه   

. ركها في ذكريات الماضي وفي أحداث الحاضر وأمـاني المسـتقبل   غير منفصل عنها ، يشا
  )١٩٧ص : ١٩٩٤ناصر ، (

وقد برزت الحاجة إلى تربية المواطنة في ضوء متغيرات العصر المتسارعة كوقايـة  
  )١٠٦ص :  ٢٠٠٠بهاء الدين ، (. ضد القوة الطاردة للعولمة 

لى أن المواطنـة كانـت أسـاس    في دراسته إ )١٥٥-١٤٨ص :  ١٩٩٣العلواني ، (وقد أشار 
االنتماء الذي أكد على أن الوطنية هوية للدولة الحديثة وأوصى علماء االجتماع المسلمين أن 

  .يجتهدوا في التأصيل لمفهوم المواطنة في إطار عالمية اإلسالم 
في دراسته إلى مفهوم الوطنية وحقيقة االنتماء إلى الوطن ) ١٩٩١(وتطرق نياز مالّ 

  .الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمواطن السعودي موضحاً 
دراسة حول القيم المتضـمنة فـي   ) ١٩٩٦(وفي البيئة الفلسطينية أجرى الفرا ، واألغا 

كتب التربية الوطنية في المجاالت الدينية واالجتماعية واالقتصادية والثقافيـة والسياسـية وقـد    
ل مراكز تطوير المنـاهج ولجـان المـواد    أوصى الباحثان بضرورة إثراء هذه الكتب من خال

  .الدراسية 
  ومن المتعارف عليه أن وحدة الوطن من عوامـل وحـدة األمـة وتماسـكها ومـن      
عناصر قوتها ولذلك خطط األعداء لتجزئة الوطن اإلسالمي الواحد ولجعله أوطانـاً تفصـل   

حـافظوا علـى هـذه    بينها الحدود والسدود التي تحول دون التقاء األخوة على غاية واحدة و
  )٢٨ص:١٩٩٩فخري، (. التجزئة بربط الناس وشدهم إلى األرض بعد أن قطعوا صلتهم بالسماء
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ومما زاد المشكلة تعقيداً ، كون المناهج التعليمية في األقطار العربية ، قـد ركَّـزت   
على تنمية روح الوطنية الضيقة في نفوس المتعلمين من خالل بيان محاسن كـل قطـر دون   

  )٩٦ص :  ١٩٦٧التميمي ، (. ر إلى األقطار األخرى النظ
إلى بروز مشكلة فقدان الشعور باالنتمـاء الـوطني    )٣٦ص :  ١٩٨٢العيسوي ، (وقد أشار 

لدى الشباب في المجتمع العربي واإلسالمي والتي تجسدت في المسارعة إلى السفر للخـارج  
حقة وعدم التفاني في أداء العمل لمجرد جمع المال والكسب والتهرب من دفع الضرائب المست

  .وتدني مستوى الحرص على المشاركة الفاعلة في إصالح الوطن وترقيته 
في ظل حالة الصراع المسـتمر   –ومن خالل معايشة الباحث لواقع المجتمع الفلسطيني 

  الحظ انتشار مظاهر سلبية لدى بعض المـواطنين والتـي مـن أبرزهـا تقـديم       –مع المحتل 
المكاسب الذاتية على مصلحة الوطن والقضية والبحث عن الراحة وعـدم االسـتعداد   المصالح و

للتضحية من أجل تغيير الواقع السلبي والتشدق بحب الوطن من خالل األقوال وغياب األفعـال  
الصادقة المبرهنة على حب الوطن والتفاني من أجله والدعوة إلى فكرة الوطنيـة بعيـداً عـن    

بديالً عنه ، إضافة إلى لمز اآلخرين في وطنيتهم والمزايدة عليهم ال سـيما إذا  االنتماء لإلسالم و
ويستهجن الباحث سلوك بعـض الكتّـاب   . انطلقت النظرة إلى الوطن معبرة عن روح اإلسالم 

الذين يتنكرون مجرد الحديث عن الوطنية أو المواطنة بحجة أن هذه المصطلحات دخيلة علـى  
بأن المسلمين اليوم ، في أمس الحاجة لمفاهيم سليمة عن المواطنة تجعلهم  ثقافتنا اإلسالمية علماً

أكثر فعالية وهم يعيشون اليوم ظروفاً معقدة ومعقدة ويحاولون استكمال مشروعهم التحرري في 
. العديد من البلدان العربية واإلسالمية ، كفلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان ويوغوسـالفيا  

بق ، تمخضت فكرة الدراسة لدى الباحث والتي جاءت لتبلور صيغة واضـحة  وفي ضوء ما س
ومحددة المعالم واألبعاد لتربية المواطن القادر على مواجهة الواقع بفعالية وتفوق ، بعيـداً عـن   

  .اإلنغالق السلبي أو التعصب األعمى لألرض أو الوطن أو االنحياز إلى العصبية الجاهلية 
  

  :مشكلة الدراسة 
  :ضوء ما سبق ، يمكن أن تصاغ مشكلة الدراسة في األسئلة التالية  في

  .ما مفهوم تربية المواطنة في اإلسالم وما أهدافها  -١
  .ما أبرز سمات المواطن الفاعل كما بينها اإلسالم  -٢
  .ما أهم المبادئ التي توجه عالقة المسلم بمن حوله  -٣
  .ين ما واجبات المواطن التي أقرها اإلسالم تجاه اآلخر -٤
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  :أهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة إلى اآلتي 

  .تحديد مفهوم تربية المواطنة في اإلسالم وبيان أهدافها  -١
  .الكشف عن سمات المواطن الفاعل في اإلسالم  -٢
  .الكشف عن أهم المبادئ التي توجه عالقة المواطن المسلم بمن حوله  -٣
  .اآلخرين توضيح أهم واجبات المواطن التي أقرها اإلسالم تجاه  - ٤

  

  :أهمية الدراسة 
  :تكتسب الدراسة أهميتها من خالل ما يلي 

  .في المجتمع، باعتباره عنصراً أساساً في إحداث التنمية الشاملة الفاعل للمواطن الكبيرة األهمية -١
يأتي تناول هذا الموضوع في سياق تداعيات العولمة وأخطارهـا علـى العـالم العربـي      -٢

  .ف االنتماء الوطني واإلسالمي ودورها في إضعا
  .تُعد الدراسة محاولة لتأصيل جانب هام وحيوي من جوانب التربية من منظور إسالمي  -٣
  :يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة  -٤

  .المسئولون عن تصميم البرامج التربوية في بالد المسلمين  - 
  .ة في المجتمع مؤسسات التعليم والتربية المعنية بترسيخ مفاهيم وقيم المواطنة الصالح - 
  . رجال الدعوة والفكر العاملون من أجل إصالح مجتمعاتهم وتطويرها  - 
تشكل الدراسة إطاراً مرجعياً ، يمكن االعتماد عليه في بناء أداة لقياس فعالية المواطنة في  -

  .مجتمعاتنا اإلسالمية 
  

  :حدود الدراسة 
يات التي ورد فيهـا ذكـر   تدور الدراسة حول القرآن الكريم من خالل التركيز على اآل

الديار والقوم واألرض والناس وما توحي به من مفاهيم ومبادئ وتفاعالت اجتماعية وإنسـانية  
  واعية متعلقة بالمواطنة وقد تم كذلك االسـتعانة بجملـة مـن األحاديـث الشـريفة المدعمـة       

السيرة النبويـة  والموضحة لآليات الخاصة بموضوع الدراسة إضافة إلى االستعانة بما جاء في 
  .العطرة واجتهادات العلماء المسلمين قديماً وحديثاً 

  

  :منهج الدراسة 
استخدم الباحث أسلوب التحليل كأحد مداخل وتقنيات المنهج الوصـفي وذلـك بتنـاول    
ودراسة اآليات القرآنية وبعض األحاديث الشريفة المتعلقة بتربية المواطنة ومن ثم إدراجها تحت 

  .بها والمعبر عنه في أسئلة الدراسة  الجانب الخاص
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  :الدراسات السابقة 
أجريت العديد من الدراسات حول موضوع المواطنة في البيئات العربية واألجنبيـة ،  

  :طابع تنظيري وآخر ميداني تطبيقي ويمكن إجمال أبرز هذه الدراسات على النحو التالي ذات
تأثير نظام التربية الوطنيـة علـى    دراسة هدفت إلى تطوير )٢٠٠٣( Smithأجرى سميث  - ١

الوطني لدى الشباب وتم اقتراح مشروع تربية وطنيـة   للنمو المهارات والقيم الديمقراطية
مطور لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية وبعد تطبيق البرنامج على عدد من المـدارس  

م والمهارات ، حيث والجامعات ، اتضح أن تأثير البرنامج كان كبيراً على العديد من القي
إن النزعات المتعلقة بالتسامح االجتماعي والفعالية السياسية واالهتمام المدني تغير لـدى  
الطلبة بشكل كبير جداً ، واقترح الباحث تدريب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية 

عمـل  من أجل دعم التربية الوطنية وغرس مبادئها لدى الطلبة كما أوصى بضـرورة ال 
  .الجماعي في هذا المجال لبناء المواطنين الصالحين 

في دراسته المفهوم العربي اإلسالمي للمجتمع المدني ، مشيراً ) ٢٠٠٢(تناول األنصاري  - ٢
إلى أهمية وجود هذا المجتمع ومبيناً العالقة بين المجتمع المدني والديمقراطية وقد أوضح 

  :ية ، خلصت الدراسة إلى مفهوم المجتمع المدني وفق الرؤية اإلسالم
  .أن جذور المجتمع المدني ، موجودة بكثافة في عمق المجتمع العربي واإلسالمي  -
كما أن التجارب والممارسات والفعاليات التاريخية لتكوينات المجتمع المدني على امتداد  -

التاريخ اإلسالمي ، تعد أساساً صالحاً لبناء مشروع عربي إسالمي معاصـر للمجتمـع   
  .مدني ال

المجتمع المدني ليس بديالً عن الدولة العادية التي تأخذ على عاتقهـا مسـئولية البنـاء     -
  .والتنمية وإنما هو مكمل للدولة في وظائفها ومسئولياتها 

بيان مفهوم التربية الوطنيـة وعالقتهـا بالمنـاهج    ) ١٩٩٨(استهدفت دراسة القحطاني  - ٣
تخدامها في تدريسها أشارت نتائج الدراسة إلى التعليمية األخرى واألساليب التي يمكن اس

  :ما يلي 
المواطنة نظام متكامل مبني على حقوق الفرد وواجباته التي تقوم عليهـا العالقـة بـين     -

الفرد ومجتمعه الذي يعيش فيه ويتحدد دور التربية الوطنية في تعليم الطالب ما يحتاجـه  
  .وواجباته تجاه المجتمع من معلومات ومهارات وقيم تمكنه من معرفة حقوقه 

التربية الوطنية مهمة إلعداد المواطن، وفق فلسفة المجتمع التي يقوم عليها وهي قائمـة   -
ويحتـاج   eفي المجتمع السعودي على األصول الثابتة من كتاب اهللا وسـنة رسـوله  
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المواطن إلى تنويره بالمعرفة والقيم والمهارات التـي تسـاعده علـى أداء دوره تجـاه     
  .ه والمجتمعات األخرى ذات العالقة بهذا المجتمع مجتمع

ليس من الحكمة تحديد طريقة تدريسية بعينها لمادة التربية الوطنيـة وكـذلك يصـعب     -
االعتماد في التدريس على الحفظ واالستظهار ألن هذا النوع مـن التربيـة ، يتطلـب    

متنوعـة ، تتناسـب    التركيز على العديد من االتجاهات التي تحتاج إلى نشاطات تعليمية
  .مع البيئة المدرسية والصفية وأنظمتها ولوائحها 

لمفهوم الوطنية كأحد مفاهيم الفكر السياسي وذلك من خالل تتبع ) ١٩٩٨(عرض غالّب  - ٤
تاريخ بروز هذه الكلمة ونموها المتزامن مع النضال من أجل االسـتقالل فـي مختلـف    

م بدأ ينحسر بالتدريج ولم يتجـذر مـع بـروز    البالد المستقلة ، مشيراً إلى أن هذا المفهو
االستعمار الجديد في صيغ متعددة ، كالنظام العالمي الجديد والعولمة التي تحمل مفهـوم  
االحتواء والهيمنة وتجميع الدول والشعوب تحت مظلة السـيطرة االقتصـادية والتقنيـة    

  :والعسكرية والفكرية ، وأفادت نتائج الدراسة ما يلي 
ة تعني أن يرعى المواطن مسيرة الـوطن ويتحـرك فـي طريـق التنميـة      إن الوطني -

االقتصادية والديمقراطية وتصحيح مسار الحكم وأداء الرسالة التي يتحملها داخل الوطن 
  .وخارجه، كما أن المواطن ينبغي أن يكون مع وطنه في محنته كما كان معه في سرائه

من حيث مستوى المعيشـة ، فـي حـين    ال تستقيم المواطنة في مجتمع مختل التوازن  -
تضمن المواطنة وجودها في البالد التي يعيش فيها المواطن حراً يملك وسائل االختيـار  

  .الفكرية والمادية التي تجعله مواطناً صالحاً 
إلى الكشف عن خصائص المواطنة في محتوى منهج التـاريخ  ) ١٩٩٧(هدفت دراسة زايد  -٥

بة في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية ، كشفت وانعكاسها على المعلمين والطل
نتائج الدراسة عن وجود قصور في أبرز خصائص المواطنة في محتوى مـنهج التـاريخ   
بالصف الثالث المتوسط وقد أوصى الباحث بتكوين لجان فنية لمراجعة وتحليـل محتـوى   

  .ربية السعودية مناهج التاريخ في مختلف المراحل التعليمية بالمملكة الع
الكشف عن أثر الهيئات الثقافية في محافظـة  ) ١٩٩٥(حاولت دراسة القاعود والطاهات  - ٦

  :إربد في ترسيخ االنتماء الوطني ، أفادت نتائج الدراسة ما يلي 
في ترسيخ االنتماء الوطني من وجهة نظر المسئولين % ٦٦إسهام الهيئات الثقافية بنسبة  -

  .في ترسيخ االنتماء الوطني % ٥٣نها تسهم بنسبة ، بينما رأى المواطنون أ
تعد الفرق الفنية من أكثر الهيئات مساهمة في ترسيخ االنتماء الوطني ، أوصت الدراسة  -

  .بضرورة تعزيز برامج التربية الوطنية ونشاطاتها وتفعيل دور هذه الهيئات 
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ية لتربية المواطنة دراسة بقصد تقصي الممارسات الحقيق )١٩٩٢( Guideraأجرى جيوديرا  - ٧
في بعض المدارس األمريكية وألغراض الدراسة جمع البيانات مـن خـالل مالحظـة    
ممارسات المعلمين الصفية ومقابالت بعض المعلمين والطلبة وقد تبين أنها تهتم بترسـيخ  
اإلنتماء الوطني ، وفي المقابل وجد أن امتداد هذه االهتمامات الوطنية لمجـاالت الحيـاة   

  .ية األخرى ، كان دون المستوى المطلوب المدرس
إلى الوقوف على دور المدرسين بكلية التربيـة  ) ١٩٩١(هدفت دراسة صبحي وآخرون  - ٨

للبنات في مجال التربية الوطنية باعتبارها تشكل هدفاً مهماً من أهداف النظـام التربـوي   
  : دة كان من أبرزهاالعراقي وفلسفته في بناء أجيال المستقبل ، أظهرت الدراسة نتائج عدي

اهتمام مدرسي كلية التربية ، بغرس الشعور بالمسئولية لدى الطالبات وكـذلك العنايـة    -
بتعزيز ثقة الطالبة بنفسها وحث الطالبات علـى المشـاركة فـي المناسـبات الوطنيـة      
والقومية، في حين حصلت الفقرة الخاصة بحث الطالبات على المحافظة على ممتلكـات  

  .لمرتبة األخيرة عند عموم مدرسي الكلية الدولة على ا
أوصت الدراسة بضرورة اهتمام المدرسين باستخدام التطبيقـات العمليـة للموضـوعات     - 

النظرية وتوطيد عالقاتهم بطالباتهم من خالل مشاركتهن في التطبيقـات العمليـة ، كمـا    
نشأتها إلـى بـالد   أوصت مدرسي األقسام العلمية بالعمل على تأكيد انتماء العلوم وتاريخ 

وادي الرافدين ووادي النيل وبيان فضل العرب المسلمين في رقـي وتطـور الحضـارة    
  .اإلنسانية اليوم 

إلى إجماع الباحثين على مجموعة من الخصائص  )١٩٨٩( Gaganجوكن أشارت دراسة  -٩
 المشتركة ، المطلوب توافرها في المواطن المتوقع للقرن الحادي والعشرين والتي تـتلخص 

  :في اآلتي 
  .القدرة على امتالك المعلومات الالزمة عن القضايا العالمية  - 
  .التسامح واحترام اآلخرين ، التفكير الناقد ، البحث عن العدالة والمساواة للجميع  - 
  .أن يرى التعاون واالعتماد المتبادل طريقة للحياة  - 
  . ماله المشاركة الفعالة في المجتمع وتحمل المسئولية عن تصرفاته وأع -

  

  :تعقيب على الدراسات السابقة 
  :من خالل استعراض الدراسات السابقة ، يمكن أن نخلص إلى ما يلي 

حاجة المتعلمين إلى تربية المواطنة ، في جميع مراحل التعليم ، ال سيما في ظل تحـديات   - 
  .مع العولمة وأخطارها االجتماعية والثقافية وأثر ذلك على شخصية المواطن وهوية المجت
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  .حاجة المتعلمين إلى تدريب من أجل تفعيل دورهم في تدعيم التربية الوطنية لدى الطلبة -
  .من الضروري أن تتضافر جهود مؤسسات المجتمع لبناء المواطن الصالح  -
تربية المواطنة أو التربية الوطنية ، ليست أمراً يتعارض مع اإلسالم ويمكن التعاطي مع  -

  ).١٩٩٨(فلسفة المجتمع المسلم، كما أفادت دراسة القحطاني  هذا النوع من التربية وفق
المواطنة في حقيقتها ، تقوم على أساس نظام متكامل من الحقوق والواجبات ، التي تقوم  -

  .على العالقة بين الفرد ومجتمعه الذي يعيش فيه 
 ركزت غالب الدراسات على المفهوم الضيق للمواطنة ، داخل الوطن الواحـد باسـتثناء   -

حيث اعتبرتا المواطنة مفهوم يتعـدى  ) ١٩٨٩(ودراسة جوكن ) ١٩٩٨(دراسة غالّب 
  .البعد المحلي إلى البعد العالمي أو اإلنساني 

أكدت الدراسات على ضرورة استخدام المعلمين لألساليب والتطبيقات العملية في تنميـة   -
  .مفاهيم المواطنة وعدم االكتفاء بأسلوب التنظير 

في تناولها لموضـوع   –ات التي أجريت في البيئات العربية ، قد عبرت يلحظ أن الدراس -
عن واقع ثقافي خاص بها مع وجود مساحة من التأثر بما كتب في البيئـات   –المواطنة 

الغربية وقد حاولت إسقاطه على بيئاتها وبالتالي لم تعالج الموضوع بطريقة شمولية فـي  
ومن ثم جاء مفهوم تربية المواطنة لديها غير ضوء معطيات الفكر التربوي اإلسالمي ، 

واضح وغير محدد الهوية باستثناء بعض المقاالت التي تناولت فيه جزئيـات بسـيطة ،   
وبناء عليه جاءت هذه الدراسة لتضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع الشـائك ،  

نية بشكل خـاص  مما يؤكد على أن موضوع الدراسة ، جدير بالتناول في البيئة الفلسطي
  .والتي تفتقر إلى مثل هذه الدراسات وفي البيئة العربية واإلسالمية على وجه العموم 

  

  :خطوات الدراسة 
قام الباحث بتتبع اآليات القرآنية في المصحف الشريف ، والتي تحدثت عـن الـديار ،    -

ـ     ا القوم ، الوطن ، الناس ثم رجع إلى تفسير اآليات من أجـل الوقـوف علـى معانيه
  .ومدلوالتها الدقيقة 

تم تحليل المضمون التربوي لهذه اآليات وتصنيفها إلى مجاالت أربع ، عبـرت عنهـا    -
  .أسئلة الدراسة 

قام الباحث بالرجوع إلى األحاديث الشريفة المساندة والموضحة لآليـات ذات العالقـة    -
لدراسـات  بموضوع الدراسة مما شكل لديه فكرة دقيقة عنه ، تم بعدها الرجـوع إلـى ا  
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العلمية والكتابات المعاصرة حول الموضوع ثم شرع الباحث بعد ذلك في تنفيذ خطوات 
  :الدراسة والتي جاءت على النحو التالي 

  .مفهوم تربية المواطنة في اإلسالم وأهدافها : أوالً 
  .سمات المواطن الفاعل كما بينها اإلسالم : ثانياً 
  .المواطن المسلم بمن حوله المبادئ التي توجه عالقة : ثالثاً 

  .واجبات المواطن كما أقرها اإلسالم تجاه اآلخرين : رابعاً 
  .النتائج والتوصيات والمقترحات : خامساً 

  

  :مفهوم تربية المواطنة في اإلسالم وأهدافها : أوالً 
حب الوطن شعور فطري ، لم ينكره اإلسالم وقد روي أن عبد اهللا بن أم مكتـوم قـال   

يا حبذا مكة من وادي أرض بها أهلي وعوادي، "عام الفتح  eذ بخطام ناقة رسول اهللا وهو آخ
  )٣٦٨ص : ١الكاندهلوي، ج( ".أرض بها تغرس أوتادي أرض أمشي بها بالدي

من مكة قبل أن يضرب الحجـاب علـى    eقدم أصيل الغفاري على رسول " ولما 
اخضـرت أجنابهـا وابيضـت    :  كيف تركت مكة قال: قالت عائشة  eأزواج رسول اهللا 

حسبك يا أصيل ال تحزنّـا ، وفـي   : بطحاؤها وأغدق أزخرها وانتشر سلمها فقال رسول اهللا 
  )٢٤٤، ص ١، ج ١٩٩٥العسقالني ، (. يا أصيل دع القلوب تقر : رواية أخرى قال 

ما "لما هم بالخروج من مكة  eوعبر عن حب الوطن واالرتباط الوجداني به ، قوله
ت، .الترمذي، ب(" . من بلد وأحبك إلي ولوال أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك  أطيبك

أحد جبٌل يحبنا : " ، نظر ذات مرة إلى جبل أحد فقال  eوروي أن الرسول  )٧٢٣، ص  ٥ج
  )٥٣٩ص :  ٢ت ، ج.البخاري ، ب(". ونحبه

، تمثل فـي حـد    ومن الجدير ذكره في هذا المقام ، أن هذه العاطفة النبوية تجاه أحد
ذاتها قيمة معنوية ، فأحد جبل شهد معركة ضارية مع المشركين ودفن حولـه حمـزة عـم    

ومصعب بن عمير وغيرهم من الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم ، فالوطن ال  eالرسول 
يحب لذاته وإنما لكونه وسيلة لمرضاة اهللا بإقامة الدين فوق أرضه وأما إذا كان الدين غريبـاً  

ي أرض ما ، كان التعلّق بهذا الوطن لمجرد كونه وطناً ، مظهـراً مـن مظـاهر الوثنيـة     ف
  )٢٨ص :  ١٩٩٩فخري ، (. والعصبية 

ومما يدلل على االرتباط الشعوري بالوطن وأهميته بالنسـبة لإلنسـان ، أن القـرآن    
ولَو َأنَّـا  " ء الكريم اعتبر إخراج اإلنسان من دياره معادل للقتل الذي يخرجه من عداد األحيا
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لَوو منْهيٌل مِإالَّ قَل لُوها فَعارِكُم مين دواْ مجَأوِ اخْر كُمَأنِ اقْتُلُواْ َأنفُس هِملَينَا علُـواْ  كَتَبفَع مَأنَّه 
  )١٦٦: النساء ، آية ("  ما يوعظُون بِه لَكَان خَيرا لَّهم وَأشَد تَثْبِيتًا

ار القرآن الكريم إلى اإلخراج من األرض كوسيلة عقاب وزجر للمفسدين فيهـا ،  وأش
مما يدلل بوضوح على موقع الوطن وأهميته بالنسبة لإلنسان وأن اإلخراج منه أمر ثقيل على 

ن يقَتَّلُـواْ َأو  ِإنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون في اَألرضِ فَسـادا أَ " النفس 
  ـي الـدف يزخ ملَه ضِ ذَِلكاَألر ناْ منفَوي َأو الفخ نم ملُهجَأرو يهِمدَأي تُقَطَّع واْ َأولَّبصا ينْي

يمظع ذَابع ةري اآلخف ملَهولتحديد مفهوم تربية المواطنة ، كـان ال  .  )٣٣: المائدة ، آية ("  و
وذلـك   –د من عرض المصطلحات المتعلقة به والتي بدورها تقودنا إليه بطريقة متدرجـة  ب

  :على النحو اآلتي
  :مفهوم الوطن ) ا

الوطن لغة محل اإلنسان وأوطن األرض ووطّنها واستوطنها أي اتخذها وطناً وتطـوين  
  )٣٨٨ص  :ت.الرازي، ب( .النفس على الشيء كالتمهيد والموطن المشهد من مشاهد الحرب 

  )١٩٤ص :  ١٩٩٧عمارة ، (. فالوطن فيه يكون مولد اإلنسان ومنشأه 
لَقَد : " ومن الملحوظ أن كلمة الوطن لم ترد في كتاب اهللا العزيز باستثناء قوله تعالى 

نِ عنكُم شَـيًئا وضـاقَتْ   نَصركُم اللّه في مواطن كَثيرة ويوم حنَينٍ ِإذْ َأعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغْ
بِرِيندتُم ملَّيو تْ ثُمبحا ربِم ضاَألر كُملَي٢٥: التوبة ، آية ("  ع(  

وطنـي  :  eوأما في السنة النبوية فقد ورد ذكر الوطن والديار والبالد ، في قولـه  
ابن حنبـل،  (" وأوطانهم يرجع إلى بالدهم: "، وقوله  )١٧٧ص :  ٣ت ، ج.أبو داود ، ب(" وداري 

، وإذا كانت كلمة الوطن بالتحديد ، لم ترد في القـرآن الكـريم ، فقـد     )٣٧٥ص :  ١، جت.ب
  :في مواضع عديدة نذكر منها على سبيل المثال  –وهي مرادفة لها  –وردت كلمة الديار 

  . )٨١: العنكبوت ، آية ("  فََأصبحواْ في ديارِهم جاثمين: " قوله تعالى  -
  . )٨١: القصص ، آية ("  فَخَسفْنَا بِه وبِدارِه الَْأرض: " قوله عز وجل  -
"  هو الَّذي َأخْرج الَّذين كَفَروا من َأهِل الْكتَابِ من ديارِهم ِلَأوِل الْحشْـرِ : " قوله تعالى  -

  . )٢: الحشر ، آية (
  .)٢٧: األحزاب،آية(" هم وديارهم وَأموالَهم وَأرضا لَّم تَطَُؤوهاوَأورثَكُم َأرض: "قوله تعالى -

ومن خالل تأمل اآليات السابقة ، يتضح أن الدار التي ترادف معنى الـوطن عبـارة   
عن وعاء يستوعب حركة ساكنيه وتفاعلهم وحسبما يكون سلوكهم في أوطانهم يكون واقعهـم  
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بط بخصائص أهلها ، فهي إما دار مؤمنين أو دار فاسقين وبناء عليـه  في الحياة ، فالدار ترت
  .يكون التمكين في األرض والديار للمؤمنين 

ومن الجدير ذكره هنا أن الوطن في حقيقته يمثل البيئة المادية والمعنوية على السواء 
عـل يكتسـب   ويتعلق المواطن بهاتين البيئتين ويتفاعل معهما في حياته وعن طريق هذا التفا

كيانه الجسمي والروحي والثقافي ، فالبيئة المادية قد ال تتغير عبر العصور والعهود إال قليالً، 
  لكن الذي يتغير هو الوطن المعنوي المتمثل في قيم المجتمـع وعاداتـه وتقاليـده وأسـاليب     

ـ   ع تعامل أفراده مع بعضهم البعض ، ومن شأن هذا التغير أن يغير من تجاوب المـواطن م
وطنه ومن شعوره بالسعادة أو الضيق ، فقد يستبد الحكام وتنتهك الحريـات ويسـود الظلـم    
فيضطر األحرار والمثقفون إلى أن يهجروا أوطانهم ال هرباً من الوطن المادي ، ولكن فراراً 

  )٣٧ص :  ١٩٩١الشيباني ، (. من البيئة المعنوية التي أصبحت ال تطاق 
ى أنواع من االضطهاد الذي قد يتعرض له المؤمنون فـي  وقد أشار القرآن الكريم إل

َأخْرِجوا آَل لُـوط مـن قَـريتكُم ِإنَّهـم ُأنَـاس      " أوطانهم فجاء على لسان قوم لوط الشاذين 
ونرتَطَهوحتى الرسل الكرام عليهم السالم ، لم يسـلموا مـن اإليـذاء    .  )٥٦: النمل ، آية (" ي

وقَاَل الَّذين كَفَرواْ ِلرسلهِم : "ن أوطانهم وقد عبر عن ذلك قوله عز وجلوالتهديد باإلخراج م
 "الظَّـاِلمين  فـي ملَّتنَـا فَـَأوحى ِإلَـيهِم ربهـم لَـنُهلكَن       لَتَعـودن  َأو َأرضنَآ من لَنُخْرِجنَّـكُم

بعقيدته التي يحملها ومنهجه الذي يلتزم به وقد يعيش المسلم في وطنه غريباً . )١٣:إبراهيم،آية(
ويدافع عنه ، في بيئة فاسدة تتنكر للقيم اإلسالمية فيضيق على الصوت المسلم وهذا ما عبـر  

مسـلم،  (". بدأ اإلسالم غريباً وسـيعود كمـا بـدأ غريبـاً فطـوبى للغربـاء      " eعنه قوله 
  )١٣٠ص:١ت،ج.ب

اليوم في دول العالم الثالث من هجرة إلى ما يحدث  )٣٦٠ص :  ٢٠٠٠األسمر ، (ويشير 
إن االنتماء شعور ووجدان ال يمكن أن يتأتى لإلنسان تجـاه  : أبناءه لألوطان مفسراً ذلك بقوله 

قوم معين أو أمة حيث يسام الخسف والقهر واإلذالل وطمس الذات واعتقال الحريات وللخروج 
صالحة ، تجعل المواطن العاقل السـوي  من هذه المعضلة ، ينبغي العمل على توفير أجواء آمنة 

  .والؤه لدينه وأمته ووطنه ثابتاً راسخاً ، فال يهجره إلى غيره مهما كانت مميزات الغير 
إن راية المسلم التي ينافح عنها : ويقدم صاحب الظالل تصوراً إسالمياً للوطن بقوله 

اهللا فيه وأرضه التي يدافع  هي عقيدته ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة
عنها هي دار اإلسالم التي تتخذ المنهج اإلسالمي منهجاً للحياة وكل تصور آخر للوطن هـو  

  . )٧٠٩،  ٧٠٨ص ص :  ٢، ج ١٩٨٠قطب ، (شعور غير إسالمي تنضح به الجاهلية 
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 فدار اإلسالم التي يسيطر عليها المسلم بعقيدته ويحكم فيها بشريعة اهللا وحـدها ، هـي  
الدار التي يأوي إليها ويدافع عنها ويعمل على رفعتها ، وأما دار الحرب فهي كل دار تحاربـه  
في عقيدته وتصده عن دينه وتعطل عمل شريعته التي يؤمن بها ، ولو كان فيها أهله أوعشيرته 

وبناء عليه كانت الهجرة من دار الحـرب إلـى دار   ،  )١٤٥-١٤٣ص : ت .قطب ، ب( .وقومه 
م ، واجبة على المسلم حتى يتسنى له إقامة الشعائر اإلسالمية من صالة وصيام وجماعـة  اإلسال

ومما يستدل به على ذلـك   )١٣٠ص :  ١٩٩٦البوطي ، ( .وآذان وغير ذلك من أحكامه الظاهرة 
نتُم قَالُواْ كُنَّا مستَضعفين في ِإن الَّذين تَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ ظَاِلمي َأنْفُسهِم قَالُواْ فيم كُ: " قوله تعالى 

اهْأوم لَـِئكا فَُأويهواْ فاجِرةً فَتُهعاسو اللّه ضَأر تَكُن اْ َألَمضِ قَالْوااَألريرصاءتْ مسو نَّمهج م *
   " طيعون حيلَـةً والَ يهتَـدون سـبِيالً   ِإالَّ الْمستَضعفين من الرجاِل والنِّساء والْوِلْـدانِ الَ يسـتَ  

فاإلسالم ينكر على : ويعلق صاحب الظالل على اآلية السابقة بقوله  )٩٨،  ٩٧: النساء ، اآليتان (
المسلمين قبول الذل والهوان واالستضعاف والفتنة عن اإليمان ، فليس يحمل الناس على قبـول  

ومصالحهم وأنفسهم في دار الكفر ، فهذا حكـم عـام    هذه الحالة ، سوى حرصهم على أموالهم
 يمضي إلى آخر الزمان ويلحق كل مسلم تناله فتنة في دينه فـي أيـة أرض وتمسـكه أموالـه    

  )٢٤٤ص: ٢،ج١٩٨٠قطب،( .الهجرة ومتاعبها آالم عن أشغاله أو وصداقاته قراباته أو ومصالحه
ين من المشـركين فضـيقوا علـى    وتفيد كتب السيرة أنه ، لما اشتد البالء على المسلم

أصحابه وتعبثوا بهم ونالوا ما لم يكونوا ينالون من الشتم واألذى ، فاشتكى الصحابة إلى رسول 
قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب ، فمن أراد الخـروج  : واستأذنوه في الهجرة فقال  eاهللا 

ن خفيةً، إال عمر بن الخطاب فليخرج إليها ، فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون ويتواسون ويخرجو
  )١٢٩ص :  ١٩٩٦البوطي ، ( .رضي اهللا عنه تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهماً 

ويحث القرآن الكريم على الهجرة في سبيل اهللا مبيناً ما فيها من مصالح ومنافع ، كمـا  
ي اَألرضِ مراغَما كَثيرا وسعةً ومـن  ومن يهاجِر في سبِيِل اللّه يجِد ف" جاء في التوجيه القرآني 

ن اللّـه  يخْرج من بيته مهاجِرا ِإلَى اللّه ورسوِله ثُم يدرِكْه الْموتُ فَقَد وقَع َأجره على اللّه وكَـا 
  . )١٠٠: النساء ، آية ("  غَفُورا رحيما

أن كثيراً من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتاً بعد اآللفة " وجاء في تفسير اآلية السابقة 
وفقراً بعد الغنى وذالً بعد العزة وشدة بعد الرخاء واألمر ليس كذلك ألن المـؤمن مـا دام بـين    
أظهر المشركين فدينه في غاية النقص وهو بصدد أن يفتن في دينه خصوصاً إذا كان مستضعفاً 

ن إقامة دين اهللا وجهاد أعداءه وإغاظتهم ومثال ذلك الصـحابة  فإن هاجر في سبيل اهللا ، تمكن م
  رضوان اهللا عليهم ، لما تركوا ديارهم وأوالدهم وأموالهم هللا كُمل بذلك إيمـانهم وحصـل لهـم    
من الجهاد العظيم والنصر لدين اهللا وحصل لهم ما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنـائم مـا   

  . )١٨٦ص :  ٢٠٠٢،  السعدي( "كانوا به أغنى الناس 
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  :مفهوم الوطنية ) ب
اختلف الباحثون والكتاب في نظرتهم للوطنية ، تبعاً الخـتالف مدارسـهم واتجاهـاتهم    

حب للوطن والشعور بارتباط باطني نحوه وهي ارتبـاط  " الفكرية ، فهناك من رأى أنها مجرد 
  )٩ ، ص ١٩٨٤الحصري ، ( " .الفرد بقطعة من األرض تعرف باسم الوطن 

وعرفت الوطنية بأنها عبارة عن مشاعر وروابط فطريـة تنمـو باالكتسـاب لتشـد     
  )١٩٣ص :  ١٩٩٧عمارة ، (. اإلنسان إلى الوطن الذي استوطنه 

وذهب البعض إلى أن مفهوم الوطنية ليس مجرد ارتباط بين مجموعـة مـن البشـر    
. علـى هـذه األرض    بأرض محددة ، وإنما هي والء وانتماء من كل هؤالء الذين يعيشون

  )٩٢ص :  ٢٠٠٠بهاء الدين ، (
  يشعر جميـع أبنـاء الـوطن الواحـد     " وتعني الوطني بالمفهوم الضيق المتشدد أن 

بالوالء لذلك الوطن والتعصب له ، أياً كانت أجناسهم التي انحدروا منها ، أي الـوالء فيهـا   
  )٥٥٤ص :  ١٩٨٣قطب ، (" . لألرض بصرف النظر عن القوم أو اللغة أو الجنس 

ويتناقض هذا المفهوم مع عقيدة اإلسالم التي تقتضي أن يكون الوالء خالصاً هللا عـز  
ِإنَّما وِليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنُـواْ الَّـذين   " وجل كما جاء في التوجيه القرآني للمؤمنين 

ر مهكَاةَ والز ْؤتُونيالَةَ والص ونيمقيونعومن الطبيعي أن هذا النوع  )٥٥: المائدة ، آيـة  ("  اك
من الوالء األعمى لألرض ، يؤدي في الغالب بصاحبه إلـى االنحسـار والتقوقـع وفقـدان     
مقومات الفعالية والمشاركة في صنع المجتمع والحضارة اإلنسانية ، فضالً عن كونه شـكالً  

ويقدم بعض الباحثين ، مفهوماً عملياً للوطنيـة ،  .  من أشكال العصبية الجاهلية المنافية للدين
إذ يعتبرها نوعاً من االرتباط بين الذات والوطن واالنفتاح على اآلخر وحدودية االندماج فيه، 
. ثم الدفاع عن المصلحة الذاتية داخـل العالميـة والمصـلحة الخاصـة داخـل العموميـة       

تشكل إطاراً للقيم اإلنسانية وليست جداراً  –بمفهومها الواسع  –فالوطنية  )٥٦ص:١٩٩٨غالب،(
  )١٠٦ص :  ٢٠٠٠بهاء الدين ، (. يسجن وال حاجزاً لنفى، إنما هي معبر لاللتقاء باإلنسانية كلها 

تلك العاطفة القوية التي يحس بهـا  " الوطنية بأنها  )٣٠ص :  ١٩٩٦الحقيـل ،  (وعرف 
لتي تشده إليه وذكر أنه ال يوجد تعـارض  المواطن نحو وطنه العزيز وتلك الرابطة الروحية ا

بين الوطنية واالنتماء إلى أمة اإلسالم ، ذلك أن حب الوطن ال يناقض حب المسـلمين أينمـا   
  .كانوا بل يكون متمماً له 

الوطنية التي تقسم األمة إلى طوائف تتنـاحر   )٢١،  ٢٠ص ص :  ١٩٩٢البنا ، (وينتقد 
مناهج الوضعية التي أملتها األهواء وشكّلتها األغراض وتتضاغن يكيد بعضها لبعض وتتبع ال

بين وطنيـة  والمصالح الشخصية ، فتلك وطنية زائفة ال خير فيها لدعاتها وال للناس ، ويقارن 
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أما وجه الخالف بيننا وبينهم ، فهو أننا نعتبر حدود : "اإلسالم والوطنية الصنمية الجاهلية بقوله 
نها بالتخوم األرضية والحدود الجغرافية ، فكل بقعة فيها مسلم يقول الوطنية بالعقيدة وهم يعتبرو

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا وطني عندنا ، له حرمته وقداسته وحبه واإلخالص له والجهاد في 
سبيل خيره ، وكل المسلمين في هذه األقطار الجغرافية أهلنا وإخواننا نهتم لهم ونشعر بشعورهم 

فالوطنية ليست مجرد ارتباط ، بقطعة أرض أو عشيرة أو قرابـة دم أو  " . ونحس بإحساسهم 
  . راية قوم وإنما هي راية اإلسالم التي نعـيش مـن أجلهـا ونجاهـد فـي سـبيل إعالئهـا       

  )١٤٤ص: ت.قطب، ب(
نوع من التعلـق  " وفي ضوء ما سبق ، يمكن تعريف الوطنية من منظور إسالمي بأنها 

سلم ، أياً كان موقعه الجغرافي وإضمار الحب والوالء لسـاكنيه مـن   بالوطن الذي يعيش فيه الم
  " .المؤمنين العاملين من أجل إقامة دين اهللا في األرض مهما اختلفت ألوانهم وألسنتهم وأجناسهم 

وباإلجمال يمكن التعاطي مع مصطلح الوطنية وليس بالضـرورة أن يكـون مناقضـاً    
  .منا له ينطلق من األصول اإلسالمية لإلسالم في كل األحوال طالما أن فه

  

  :مفهوم المواطنة ) ج
ال يتصور وجود الوطن بدون مواطنين ، يعيشون فيه معاً ، فـالمواطنون هـم فئـات    
الشعب على اختالف مستوياتهم الثقافية واالجتماعية ، يجمعهم وطن واحد له حدوده الجغرافيـة  

 .لتي تنظم العالقات بـين هـؤالء المـواطنين    والسياسية وتاريخه ونضاله المشترك وقوانينه ا
  )٣٤ص :  ١٩٩١، الشيباني(

وكلمة المواطن تعني اإلنسان مضافاً إليه مدلول من دالالت الوطن ليس األرض بمـا  
فيها من موارد فحسب ، وإنما الوطن في أوسع معانيه والذي يمنح المنتمـي إليـه اإلقامـة    

. وغير ذلك من الحقوق التي يتيحها الوطن للمـواطن  والحماية واالنتماء والعمل واالستقرار 
وأما لفظة المواطنة فتوحي بالتفاعل بين الذين ينتمون إلـى الـوطن   ) ٥٩ص :  ١٩٩٨غالب ، (

  )٦١ص :  ١٩٩٨غالب ، (. فيأخذون منه ما يعطى من حقوق ويمنحونه ما يتطلب من واجبات 
البلد الواحد الذي يعـيش فيـه   وقد ذهب بعض الباحثين إلى قصر مفهوم المواطنة على 

الفرد وهي التي تحدد للمواطن حقوقه وواجباته ومعنى الوالء لبالده وخدمتها في أوقات السـلم  
  )٩٨ص :  ١٩٨٧بدوي ، (. والحرب والتعاون مع اآلخرين في تحقيق األهداف القومية 

نهـا  إلى أن المواطنـة ال تعـدو كو   )٣٦،  ٣٥ص ص :  ١٩٩١الشيباني ، (وذهب كذلك 
تعبيراً عن التعلق أو االرتباط الروحي والنفسي القائم بين الفرد ووطنه ومواطنيه اللذين تربطهم "

به عالقات وروابط لغوية وثقافية وروحية واجتماعية وسياسية وهذا التعلق أو االرتباط يكـون  
  " .إخالص المواطن لوطنه وقيامه بواجباته ومسئولياته نحوه 
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جاه في فهم المواطنة ، هناك من ينظر إليها بصورة أكثر شـمولية،  وفي مقابل هذا االت
تتعدى حدود عالقة المواطن بوطنه الذي يقطن فيه ويرتبط بآخرين يشاركونه في الوطن المحلي 

فالمواطنة الصالحة يقصد بها إيجـاد   )١٦٠ص :  ١٩٩٨غالب ، ( .إلى الوطن العالمي اإلنساني 
، حيث يتـدرج حـب   ف تركيبته والقيم التي توجد فيهختالروح حب الوطن أو المجتمع مع ا

  )Dynneson, 1992, P. 55-57(. فمجتمعه الكبير العالمي فدولته ةالصغير لمدينته حبه مع المواطن
  :ومن خالل استقراء التعاريف السابقة للمواطنة يتضح أنها 

  .عالمي اإلنساني عملية تفاعل بين األفراد في المجتمع الواحد ، تمتد إلى المجتمع ال -
  .تقوم على روابط ثقافية تجذر الوالء للوطن وتشجع على التعاون بين أفراده  -

ومن خالل تتبع آيات القرآن الكريم، يلحظ استخدامه مصطلح القوم بمعنى الجماعـة  
القائمة بأمرها والتي يكون الفرد عضواً فيها وهي تعيش على أرض ما عبر عنها بالديار كما 

ة في معرض حديثنا عن مفهوم الوطنية وقد سجل القرآن الكريم حوارات عديـدة  سبق اإلشار
  :بين أبناء الوطن الواحد نذكر منها على سبيل المثال 

  . )١٢٧: األعراف ، آية ("  َأتَذَر موسى وقَومه ِليفْسدواْ في اَألرضِ: " قوله تعالى  -
  .)٤١: غافر، آية("  عوكُم ِإلَى النَّجاة وتَدعونَني ِإلَى النَّارِويا قَومِ ما ِلي َأد: " قوله تعالى  -
وِإذْ قَاَل موسى ِلقَومه يا قَومِ ِإنَّكُـم  " قوله عز وجل على لسان نبيه موسى عليه السالم  -

ارِِئكُمواْ ِإلَى بَل فَتُوبجالْع كُمبِاتِّخَاذ كُمَأنفُس تُم٥٤: رة ، آية البق("  ظَلَم( .  
ويا قَومِ هـذه نَاقَةُ اللّـه لَكُـم آيـةً    " وجاء في الهدي المبين على لسان نبي اهللا صالح  -

ضِ اللّهي َأرا تَْأكُْل فوه٦٤: هود ، آية ("  فَذَر( .  
بـدوا اللَّـه   وِإبراهيم ِإذْ قَاَل ِلقَومه اع: " وقال تعالى في حق نبيه إبراهيم عليه السالم  -

اتَّقُوه١٦: العنكبوت ، آية ("  و( .  
  .)٦: البقرة، آية("  وِإذ استَسقَى موسى ِلقَومه فَقُلْنَا اضرِب بعصاك الْحجر: " قوله تعالى  -
سبِيَل  وقَاَل الَّذي آمن يا قَومِ اتَّبِعونِ َأهدكُم"  –على لسان الرجل المؤمن  -قوله تعالى  -

شَاد٣٨: غافر ، آية ("  الر( .  
ال تَجِد قَوما يْؤمنُون بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ يوادون من حاد اللَّه ورسـولَه  : " قوله تعالى  -

متَهيرشع َأو مانَهِإخْو َأو منَاءهَأب َأو ماءهكَانُوا آب لَو٢٢: آية  المجادلة ،("  و( .  
َأالَ تُقَاتلُون قَوما نَّكَثُواْ َأيمانَهم وهمواْ بِِإخْراجِ : "  –مخاطباً المؤمنين  –قوله عز وجل  -

   يننـُؤمِإن كُنـتُم م هقُّ َأن تَخْشَـوَأح فَاللّه منَهَأتَخْشَو ةرَل مَأو ُؤوكُمدم بهوِل وسالر  "
  . )١٣: ية التوبة ، آ(
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  :ومن خالل تأمل اآليات السابقة ، يتضح ما يلي 
العالقة بين أبناء الوطن الواحد ، قائمة على التعاون والتناصح وحب الخيـر لآلخـرين    -

  .وكل سلوك يرضي اهللا عز وجل 
  .ترتكز هذه العالقة على قاعدة الوالء للمؤمنين والبراء من الكافرين والفاسقين  -
لم يوجه لقوم بعينهم كما أنه  eن الكريم كله ، أن خطاب الرسول لوحظ كذلك في القرآ -

لم ينسب نفسه إلى قوم ما فيقول قومي وإنما كان موجهاً للناس جميعاً كما بـين القـرآن   
فلـم يكـن    )٤٩: الحج ، آية ("  قُْل يا َأيها النَّاس ِإنَّما َأنَا لَكُم نَذير مبِين" في قوله تعالى 

لينسخ باطالً بباطل ويبدل عدواناً بعدوان ، ولم يبعث زعيماً وطنياً أو قائـداً   e محمداً
سياسياً يخرج الناس من حكم الفرس والرومان إلى حكم عدنان وقحطان ، وإنما أرسـل  
إلى الناس كافة ليخرج عباد اهللا جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة اهللا وحده ، ومن هنا لم 

ون أمة ووطن دون آخر ولكن كان موجهاً للنفس البشرية وللضـمير  يكن خطابه ألمة د
. اإلنساني وكانت أمته العربية النحطاطها وبؤسها أحق من يبدأ به مهمته اإلصـالحية  

وبناء عليه، يمكن القول أن مفهوم المواطنـة فـي   . )١١٩،  ١١٨ص ص :  ١٩٩٠الندوي ، (
أسه فقط إلى المجتمـع اإلنسـاني ككـل    اإلسالم، يتجاوز عالقة المواطن بوطنه مسقط ر

فالمواطنة عبارة عن مستويات ودوائر متعددة من العالقات، تبدأ من عالقة المواطن المسلم 
بمجتمعه المحلي مروراً بالمجتمع العربي واإلسالمي ، انتهاء بالمجتمع اإلنساني العـالمي  

. كومة بضوابط شـرعية  وهذه العالقات حيث امتدت أنبتت حقوقاً وواجبات وتفاعالت مح
صورة من صور التفاعـل  " وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف المواطنة في اإلسالم بأنها 

اإلنساني بين أفراد المجتمع الواحد من جهة والمجتمع اإلنساني العالمي من جهة أخرى، 
والتي تقوم على أساس الحقوق والواجبات واإلخاء وحب الخير للناس والحـرص علـى   

  " .لتعاون معهم بما يرضي اهللا منفعتهم وا
نوع مـن التربيـة يهـتم    " وأما تربية المواطنة من وجهة نظر اإلسالم فهي عبارة عن 

بتوعية المواطن المسلم بحقوقه وواجباته تجاه مجتمعه المحلي والعالمي وتبصيره بحدود وطبيعة 
  " .ه والتضحية من أجله عالقته مع اآلخرين والقائمة على أساس حب وطن العقيدة واالنتماء إلي

  :ويرى الباحث أن ترسيخ مفهوم المواطنة اإليجابي لدى المتعلمين يتطلب األخذ بما يلي 
  .معالجة أشكال االنتماء والوالء السلبي لألرض أو العشيرة أو القوم أو الجنس  - ١
م الباطلة التأكيد على المفهوم اإلسالمي المتميز للوطن والمواطنة ومقارنته بغيره من المفاهي -٢

  .وتدريبه على نقدها في ضوء المعيار اإلسالمي 
  .عالج مظاهر الغلو والتزمت والتعصب الفكري لدى المتعلمين  - ٣
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  .إكساب المتعلم مهارات التفكير الناقد وتحذيره من اإلمعية وبيان أضرارها  - ٤
 التأكيد على الجانب العملي في حب الوطن واالنتماء إليه والقائمـة علـى الممارسـات    - ٥

  .واألعمال ال مجرد األقوال أو العواطف والمشاعر الفارغة من مضمونها 
  

  :أهداف تربية المواطنة في اإلسالم ) د
في ضوء المفهوم اإلسالمي للمواطنة وما يتضمنه من معطيـات يمكـن أن تتحـدد    

  :أهداف تربية المواطنة فيما يلي 
التصور اإلسالمي ، بعيـداً عـن    تبصير المتعلم بالمفهوم اإليجابي للمواطنة المنطلق من - ١

  .المفاهيم الجاهلية القائمة على العصبية 
إكساب المتعلم سمات المواطنة الفاعلة حتى يتمكن من المشاركة واإلسـهام الجـاد فـي     - ٢

  .خدمة مجتمعه المحلي وأمته اإلسالمية ووطنه اإلنساني العالمي 
 يتنـاقض مـع والءه لإلسـالم    تعزيز مفهوم االنتماء الصادق للوطن لدى المتعلم بما ال - ٣

  .وانتسابه لألمة ذات الرسالة 
توعية المتعلم بطبيعة عالقته مع اآلخرين من حوله وتدريبه على الوفاء بمتطلباتها فـي   - ٤

  .ضوء مبادئ اإلسالم وقيمه النبيلة 
تبصير المتعلم بحقوقه وواجباته تجاه وطنه الصغير بصورة خاصـة ووطنـه العـالمي     - ٥

  .مة الكبير بصورة عا
  

  :سمات المواطن الفاعل كما بينها اإلسالم : ثانياً 
إن مجرد والدة أي شخص في وطن ما ونشأته بين سكانه وحمله لجنسيته ال يكفـي  
لجعل ذلك الشخص مواطناً صالحاً ، بل إن المواطنة الصالحة ، تقتضي أن يتحلى المـواطن  

خدمة وطنه في حدود إمكاناته وقدراته بمجموعة من الصفات التي تجعله منتجاً فعاالً صالحاً ل
  )٣٥ص :  ١٩٩١الشيباني ، (. الخاصة 

سلوكه المعبر عـن المبـادرة الذاتيـة وحـب العمـل      " ويقصد بفعالية المواطن هنا 
، وتنبثق فعالية المواطن المسلم ، من خالل " والحرص على المشاركة والتفاعل مع اآلخرين 

هو َأنشََأكُم مـن  " في هذه األرض بأمر اهللا عز وجل  شعوره بأنه مخلوق مكرم وأنه مستعمر
جِيبم ي قَرِيببر ِإن هواْ ِإلَيتُوب ثُم وهرتَغْفا فَاسيهف كُمرمتَعاسضِ و٦١: هود ، آية ("  اَألر( .  
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كما تتولد هذه الفعالية عن اإليمان بالبعث والحساب حيث جاء الـربط بـين سـعي    
يا َأيها اِإلنسان ِإنَّك كَـادح  " سان الحثيث للعمل في الدنيا ومالقاة اهللا عز وجل في اآلخرة اإلن

يهالقا فَمحكَد كب٦: االنشقاق ، آية ("  ِإلَى ر( .  
ومن خالل استقراء اآليات الكريمة المتعلقة بموضوع المواطنة ومـا يعززهـا فـي    

  :لى جملة من السمات يمكن تلخيصها فيما يلي الحديث الشريف ، تم التوصل إ
  :سمات إيمانية ) أ

فاإليمان هو أساس االستقامة وهو منبع الفعالية بالنسبة للمـواطن المسـلم ، يوجـه    
سلوكه ويحرك همته ويقوي عزيمته على حمل األمانة والقيام بالواجبات تجاه اآلخرين ومـن  

  :أبرز السمات اإليمانية للمواطن 
فَرجع موسى ِإلَـى  : " نتهاك حرمات اهللا جل وعال وعبر عن ذلك قوله تعالى الغضب ال - ١

ردتُّـم  قَومه غَضبان َأسفًا قَاَل يا قَومِ َألَم يعدكُم ربكُم وعدا حسنًا َأفَطَاَل علَيكُم الْعهد َأم َأ
  . )٨٦: طه ، آية ("  َأخْلَفْتُم موعديَأن يحلَّ علَيكُم غَضب من ربكُم فَ

تفويض األمر هللا سبحانه وتعالى واالستعانة به والتوكل عليه ، كما جـاء علـى لسـان     - ٢
يا قَومِ ِإن كَان كَبر علَيكُم مقَامي وتَذْكيرِي بِآيات اللّـه  : " الرجل المؤمن في قوله تعالى 

  . )٧١: األعراف ، آية ( " فَعلَى اللّه تَوكَّلْتُ
قَاَل " ولما ضاق نبي اهللا نوح عليه السالم ذرعاً بقومه لجأ إلى ربه طالباً منه النصرة 

يندفْسمِ الْملَى الْقَوي عنرانص ب٣٠: العنكبوت ، آية ("  ر(  
  

  :سمات أخالقية ) ب
  األمانة -١

ولَمـا ورد مـاء   " يه السـالم  وقد بدا ذلك واضحاً من خالل قصة نبي اهللا يوسف عل
ـ   كُمـا خَطْبانِ قَاَل منِ تَذُودأتَيرام هِمونن دم دجوو قُونسالنَّاسِ ي نةً مُأم هلَيع دجو نيدا م

 خٌ كَبِيرونَا شَيَأباء وعالر ردصتَّى يي حققَالَتَا لَا نَس *ا ثُممقَى لَهلَّى ِإلَى الظِّـلِّ فَقَـاَل    فَستَو
 يررٍ فَقخَي نم لْتَ ِإلَيا َأنزِإنِّي ِلم بَأبِـي  * ر اء قَالَتْ ِإنيحتلَى اسي عشا تَمماهدِإح اءتْهفَج

اَل لَا تَخَفْ نَجـوتَ مـن   يدعوك ِليجزِيك َأجر ما سقَيتَ لَنَا فَلَما جاءه وقَص علَيه الْقَصص قَ
 ينمِ الظَّاِلمالْقَو *   ـيناَألم تَ الْقَـوِيرـتَْأجنِ اسم رخَي ِإن هتَْأجِراس تا َأبا يماهدقَالَتْ ِإح  "

" إن خير من استأجرت القوي األمـين  " ، وجاء في تفسير اآلية  )٢٦-٢٣: القصص ، اآليـات  (
إنه رفع الصخرة التي ال يطيق حملهـا إال عشـرة   : ا علمك بذلك قالت له قال لهما أبوها وم"
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كوني من ورائي فإذا اختلف علي الطريـق  : رجال وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي 
  . )١١ص :  ٣ابن كثير ، مج (" فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق الهتدي إليه 

ة األمانة مع القوة ، أدعى إلى إنجـاز العمـل   وما من شك في أن امتالك المواطن لصف
، على ما ستؤجر عليه واألمانـة فيـه   القوة والقدرة"طلوب على أفضل وجه ممكن حيث إن الم

وصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى لإلنسان عمالً بإجارة أو غيرها فإن الخلل ال يكـون  
  )٦٧٢ص : ٢٠٠٢السعدي، ( " .عمل يتم ويكملإال بفقدهما أو فقد إحداهما وأما باجتماعهما فإن ال

من ضياع األمانة في آخر الزمان حينما سئل عن قيـام السـاعة    eوحذر الرسول 
فـإذا ضـيعت األمانـة    : ها أنا يا رسول اهللا قال : أين أراه السائل عن الساعة ، قال " فقال 

" . له فـانتظر السـاعة   إذا وسد األمر إلى غير أه: كيف إضاعتها قال : فانتظر الساعة قال 
  )٣٣، ص  ١ت ، ج.البخاري ، ب(

وفي ضوء الحديث السابق، ينبغي مراعاة شرط الكفاءة المهنية والخلقية لمـن يترشـح   
للوظائف في أي موقع من المجتمع وإن شيوع الرشوة والمحسوبية والوساطات فـي مجتمعاتنـا   

األغـا،  ( كته التنموية، وقد أشـار المعاصرة، يؤدي إلى تكريس التخلف في المجتمع وإعاقة حر
إلى شيوع ظاهرة الوساطة والرشوة في مجتمعاتنا العربية من أجل الحصـول   )١٣٦ص :٢٠٠١

  .بدورها تجسد حالة من الفساد اإلداري التي عادةً ما تقترن بالثراء المحرم وهي الوظائف على
  

  االستقامة وتجنب الفساد -٢
والَ تُفْسدواْ في اَألرضِ " مالً بالتوجيه القرآني حذر اإلسالم من اإلفساد في األرض ع

ونهى كذلك عن ارتكاب الجـرائم األخالقيـة وعلـى    .  )٥٦: األعراف ، آية ("  بعد ِإصالَحها
من قَتََل نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ َأو فَساد فـي اَألرضِ  " رأسها قتل النفس كما جاء في الكتاب المبين 

  . )٣٢: المائدة ، آية ("  ما قَتََل النَّاس جميعافَكََأنَّ
ويحكي القرآن الكريم لنا عن أخوة يوسف عليه السالم، حينما اتهموا بالسـرقة فكـان   

  .)٧٣:يوسف،آية( "قَالُواْ تَاللّه لَقَد علمتُم ما جِْئنَا ِلنُفْسد في اَألرضِ وما كُنَّا سارِقين"بالنفي  جوابهم
واإلفساد في األرض ال يكون فقط بارتكاب الحرمات في حق الناس وإنما يكون كـذلك  

  .في كل الممارسات السلوكية التي تضر بالبيئة من إسراف في الموارد أو إتالف أو تلويث للبيئة
ووعد اهللا سبحانه وتعالى عباده الذين ينأون عن الفسـاد والعلـو فـي األرض بالجنـة     

تلْك الدار الْآخرةُ نَجعلُهـا ِللَّـذين لَـا    "ودارهم التي يخلدون فيها بال موت والثواب في موطنهم 
وفي المقابل تكـون  .  )٨٣: القصص ، آية ( "فَسادا والْعاقبةُ ِللْمتَّقين يرِيدون علُوا في الَْأرضِ ولَا

من عند اهللا عز وجل ، ومن األمثلة على نهاية المفسدين في األرض العقاب الشديد المنزل عليهم 
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فَخَسفْنَا بِه وبِدارِه الَْأرض فَما كَان لَه من فَئة ينصرونَه مـن دونِ اللَّـه   " ذلك ما حدث لقارون 
رِيننتَصالم نم ا كَانم٨١: القصص ، آية ( " و( .  

  

  الطهارة والعفة -٣
هللا لوط قومه إلى الطهـارة ونبـذ السـلوك الشـاذ     نلمس ذلك من خالل دعوة نبي ا

  .)٧٨: هود ، آية("  قَاَل يا قَومِ هـُؤالء بنَاتي هن َأطْهر لَكُم: " المتناقض مع الفطرة اإلنسانية 
  

  القناعة والرضا بالقليل -٤
ويعرض القرآن نموذجاً للقناعة من خالل الحوار الدائر بين فريقين من قـوم قـارون،   

ريق تطلع إلى متاع الدنيا وتمنى أن يكون له مثل ما أوتي قارون وفريق آخر زاهد في الحيـاة  ف
فَخَرج علَى قَومه في زِينَته قَاَل الَّـذين يرِيـدون الْحيـاةَ    " الدنيا متطلع إلى ثواب اهللا عز وجل 

وقَاَل الَّذين ُأوتُوا الْعلْم ويلَكُـم ثَـواب   * ه لَذُو حظٍّ عظيمٍ الدنيا يا لَيتَ لَنَا مثَْل ما ُأوتي قَارون ِإنَّ
ونابِرا ِإلَّا الصلَقَّاهلَا يا واِلحَل صمعو نآم نلِّم رخَي ٨٠،  ٧٩: القصص ، اآليتان ( " اللَّه( .  

، أال وهو غنى النفس انتباهنا إلى المقياس الحقيقي للغنى  eويلفت الرسول المربي 
ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنـى  : "  eوليس كثرة المال والمتاع كما جاء في قوله 

  )٢٣٦٨، ص  ٥ت ، ج.البخاري ، ب(" . غنى النفس 
  

  الكرم واإليثار -٥
وقد تجسدت هذه السمة الرائعة في المهاجرين السابقين في اإليمان حيث جـاء فـي   

ذين تَبوُؤوا الدار واِإليمان من قَبلهِم يحبون من هاجر ِإلَيهِم والَ يجِـدون  والَّ" محكم التنزيل 
  وقَ شُـحن يمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَوو هِملَى َأنفُسع ونرْؤثيا ُأوتُوا ومةً ماجح مورِهدي صف

  . )٩: الحشر ، آية ("  مفْلحوننَفْسه فَُأولَِئك هم الْ
يا سـول  : قال المهاجرون : وجاء في الحديث الشريف عن أنس رضي اهللا عنه قال 

اهللا ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل وال أحسن بذالً من كثير لقـد كفونـا   
ال ما أثنيـتم علـيهم   : ال المئونة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا باألجر كله ق

 eوتروي كتب السيرة أنه لما آخا الرسول  )١٣٦ص :  ٧، ج ١٩٧٩الهندي ، (ودعوتم اهللا لهم 
بين المهاجرين واألنصار ، قام سعد بن الربيع فعرض على عبد الرحمن بن عوف أن يشـركه  

يرشده إلى سوق في بيته وأهله وماله في قسمه متساوية ولكن عبد الرحمن شكره وطلب منه أن 
المدينة ليشتغل فيها ولم يكن هذا شأن سعد بن الربيع منفرداً فيما عرضه على أخيه ، بل كـان  

  .)١٤٩ص :  ١٩٩٦البوطي، ( شأن عامة الصحابة في عالقتهم وتعاونهم بعضهم مع بعض
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  سعة الصدر والحلم -٦
تجاوزوا حـد األدب   لما دعا نبي اهللا هود عليه السالم قومه إلى عبادة اهللا عز وجل ،

وِإلَـى عـاد   " معه فحلم عليهم وتحمل أذاهم وفظاظتهم لسعة صدره ، كما بين القرآن الكريم 
 َأفَالَ تَتَّقُون هرغَي ِإلَـه نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَووداً قَاَل يه مَأخَاه *    ينـُأل الَّـذقَـاَل الْم

همن قَوواْ مكَفَر  بِينالْكَاذ نم وِِإنَّا لَنَظُنُّك ةفَاهي سف اكةٌ * ِإنَّا لَنَرفَاهبِي س سمِ لَيا قَوقَاَل ي
 ينالَمالْع بن روٌل مسنِّي رلَكو *  ـينَأم ـحنَاص َأنَاْ لَكُمي وبر االترِس لِّغُكُماألعـراف ،  ("  ُأب

  . )٦٨-٦٥: اآليات 
  

  الشجاعة في قول الحق -٧
فمن سمات المواطن الفاعل ، الشجاعة في قـول الحـق ال سـيما أمـام الجـائرين      
والمتسلطين وأولى النفوذ وقد ضرب القرآن الكريم مثاالً يقتدى به في ممارسة هذا السـلوك  

من من وقَاَل رجٌل مْؤ" األخالقي حيث جاء في قوله سبحانه وتعالى على لسان الرجل المؤمن 
بن رم نَاتياءكُم بِالْبج قَدو اللَّه يبقُوَل رلًا َأن يجر َأتَقْتُلُون انَهِإيم كْتُمي نوعرِإن  آِل فو كُـم

يهـدي مـن هـو    يك كَاذبا فَعلَيه كَذبه وِإن يك صادقًا يصبكُم بعض الَّذي يعدكُم ِإن اللَّه لَـا  
رِفٌ كَذَّابسعلى نبي اهللا موسى عليـه  .  )٢٨: غافر ، آية ("  م ولما راح فرعون الطاغية يمن

قَاَل َألَم نُربك فينَـا  " السالم واجهه بالحقيقة وقال كلمة الحق دون أي اعتبار لموقعه وسلطانه 
 يننس رِكمع نينَا ملَبِثْتَ فا وِليدو *   رِينالْكَـاف ـنَأنتَ ملْتَ وي فَعالَّت لَتَكلْتَ فَعفَعقَـاَل  * و

 الِّينالض نَأنَا ما ِإذًا ولْتُهفَع *   ـنـي ملَنعجا وكْمي حبِلي ر بهفَو فْتُكُما خلَم نكُمتُ مرفَفَر
 ينلسرالْم *لَيا عنُّهةٌ تَممعن لْكتاِئيَل  وري ِإسندتَّ ببع َأن *  ينـالَمالْع با رمو نوعرقَاَل ف

 *يننوقا إن كُنتُم ممنَهيا بمضِ والَْأرو اتاومالس ب٢٤-١٨: الشعراء ، اآليات ("  قَاَل ر( .  
  

  سمات وجدانية انفعالية) ج
  :يمكن تلخيص أبرز هذه السمات فيما يلي 

  :حب الخير لآلخرين واإلشفاق عليهم  -١
نجد ذلك في سلوك نبي اهللا إبراهيم عليه السالم الذي راح يدعو بالخير لبلده كما جاء 

" وِإذْ قَاَل ِإبراهيم رب اجعْل هـذَا الْبلَد آمنًا واجنُبني وبني َأن نَّعبد اَألصنَام: "في قوله تعالى 
  . )٣٥: ، آية  إبراهيم(
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: شاكياً قومه فقال eوحينما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي اهللا عنه إلى النبي
القبلة ورفع يديه فقال الناس  eإن دوساً قد عصت وأبت فادع اهللا عليهم فاستقبل رسول اهللا 

  )٤٠٤ص  : ١٩٩٩الكاندهلوي،(. اللهم اهد دوساً وآت بهم اللهم اهد دوساً وآت بهم: هلكوا فقال 
وأخبر القرآن الكريم عن الرجل المؤمن المحب لقومه والمتطلع إلى هدايتهم على الرغم 

بِما غَفَر ِلـي  * قيَل ادخُِل الْجنَّةَ قَاَل يا لَيتَ قَومي يعلَمون " ما فعلوا به حيث أساءوا إليه وقتلوه 
ينمكْرالْم ني ملَنعجي وبفالمواطن الصالح مشفق على أهل بلده .  )٢٧،  ٢٦: تـان  يس ، اآلي( " ر

ووطنه يتمنى لهم الهداية والنجاة من العذاب ، وعبر عن ذلك قوله سبحانه وتعالى على لسـان  
مثَْل * وقَاَل الَّذي آمن يا قَومِ ِإنِّي َأخَافُ علَيكُم مثَْل يومِ الَْأحزابِ: "الرجل المؤمن من آل فرعون

ادبا لِّلْعظُلْم رِيدي ا اللَّهمو مهدعن بم ينالَّذو ودثَمو ادعمِ نُوحٍ وْأبِ قَو٣١، ٣٠: اآليتانغافر،(" د(.  
  

  المبادرة إلى نقد الذات وتقويمها -٢
فهي سمة ضرورية إلصالح النفس وتخليصها من األسباب المعيقـة للحركـة داخـل    

القرآنية الدالة على هذه السمة ما حدث بين نبي اهللا موسى عليه السـالم   المجتمع ومن المشاهد
ودخََل الْمدينَةَ علَى حينِ غَفْلَة من َأهلها فَوجد فيهـا  " والرجل الذي استنجد به من قومه وشيعته 

غَاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي مـن عـدوه   رجلَينِ يقْتَتلَانِ هذَا من شيعته وهذَا من عدوه فَاستَ
  بِـينلٌّ مضم ودع طَانِ ِإنَّهِل الشَّيمع نذَا مقَاَل ه هلَيى عى فَقَضوسم هكَزِإنِّـي   * فَو بقَـاَل ر

 الْغَفُور وه ِإنَّه لَه ِلي فَغَفَر ري فَاغْفتُ نَفْسظَلَم يمحالر *   َأكُـون فَلَـن لَيتَ عما َأنْعبِم بقَاَل ر
ينرِمجا لِّلْم١٧-١٥: القصص ، اآليات ( " ظَهِير( .  

وجاء في تفسير اآليات السابقة ، أن موسى عليه السالم لم يقصد القضاء على الرجل 
وعزاهـا إلـى الشـيطان     بوكزه إياه فلما رآه جثة هامدة بين يديه استرجع وندم على فعلتـه 

وغوايته ثم استطرد يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزر ثم أخذ بعد ذلك عهـداً علـى   
  )٢٦٨٢، ص  ٥ج:  ١٩٨٠قطب ، (. نفسه أمام اهللا أال يقف في صف المجرمين ظهيراً ومعيناً 

وفي ضوء ما سبق ، ينبغي أن يكتسب المواطن المهارات الخاصـة بـإدارة الـذات    
يمها ليعدل من سلوكه بما ينسجم مع أوامر الشرع ونواهيه ، وبذلك تتحقـق فيـه القـوة    وتقو

الكيس من دان نفسه وعمل لمـا بعـد المـوت    : " بقوله  eالنفسية التي عبر عنها المربي 
  )١٤٢٣ص : ٢ت، ج.ابن ماجة، ب(". والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على اهللا 

  

  سمات اجتماعية) د
تعبر عن الروح االجتماعية العالية واالستعداد لالندماج والتفاعـل مـع    وهي سمات

  :اآلخرين ويمكن إجمال أبرزها على النحو التالي 
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  مخالطة الناس وتحمل أذاهم -١
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظـم  "جاء في التوجيه النبوي الشريف 

  )١٣٣٨ص : ٢ت، ج.ابن ماجة، ب( ".صبر على أذاهمأجراً من المؤمن الذي ال يخالط الناس وال ي
ويؤكد الغزالي على أن في مخالطة الناس والمجاهدة في تحمل أذاهم ، كسراً للنفوس 
وقهراً للشهوات وبالتالي فهي أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخالقه ولم تذعن لحدود 

  )٢٤٤، ص  ١ج:  ١٩٨٨ابن هشام ، (. الشرع شهواته 
ى لسان نوح عليه السالم وهو يخاطب قومـه مـا يـدل علـى المعاشـرة      وجاء عل
  . )٧١: يونس ، آية ("  ِإن كَان كَبر علَيكُم مقَامي وتَذْكيرِي" والمخالطة لهم 

فالمخالطة الزمة الكتساب الخبرات وتنمية الشخصية االجتماعية وتعديل سلوك الفرد 
من المقاطعة والتهاجر بين األخوة في  eذر الرسولوقد ح. وفيها شيء من السلوى واألنس 

ال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال ، فيلتقيان فيعرض هذا : " المجتمع الواحد بقوله 
  )٢٢٥٦ص :  ٥ت ، ج.البخاري ، ب(" . ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسالم 

ووقايـة الـنفس مـن     ويجوز أن يعتزل اإلنسان اآلخرين من باب المفاصلة والتميز
" حينمـا خاطـب قومـه     –على لسان إبراهيم عليه السالم  –المفاسد وعبر ذلك قوله تعالى 

ونِ اللَّهن دم ونعا تَدمو تَزِلُكُمَأعوخاطب اهللا سبحانه وتعالى نبيه.  )٤٨: مريم ، آية ("  وe 
وحتـى تثمـر   .  )١٠: المزمل ، آية ("  هجرا جميلًاواصبِر علَى ما يقُولُون واهجرهم : " قائالً 

  :بد من االلتزام بجملة من آداب التعامل مع اآلخرين لعل من أبرزها ال مخالطة المواطن لآلخرين
لينتهين أقوام يفتخـرون  " التواضع للناس وعدم التعالي عليهم وجاء في الحديث الشريف  -

  )٧٣٤ص :  ٥ت ، ج.الترمذي ، ب(" .  بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم
"  وقُل لِّعبادي يقُولُواْ الَّتي هي َأحسـن " حسن الكالم والتخاطب عمالً بالتوجيه القرآني  -

  . )٢٥: اإلسراء ، آية (
يا َأيها الَّذين آمنُوا ال يسـخَر  " احترام اآلخرين وعدم االستهزاء بهم أو السخرية منهم  -

 قَوممنْها مركُونُوا خَيى َأن يسمٍ عن قَو١١: الحجرات ، آية ("  م( .  
فَمن عفَا وَأصـلَح فَـَأجره   " قبول أعذار اآلخرين وتفهم ظروفهم والعفو عن تقصيرهم  -

لَى اللَّه٤٠: الشورى ، آية ("  ع( .  
من صنع إليكم " ي الشريف شكر الناس على ما يقدمونه من خدمات امتثاالً للتوجيه النبو -

أبو داود، (" . معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه 
  )١٢٨ص :  ٢ت ، ج.ب
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الترفع عما في أيدي الناس وعدم الطمع فيما عندهم فإن الناس يكرهون هذا الفعل وقـد   -
" . ازهد فيما أيدي الناس يحبونك ازهد في الدنيا يحبك اهللا و" بذلك  eأوصى الرسول 

  )١٣٧٣ص :  ٢ت ، ج.ابن ماجة ، ب(
  

  التعاون مع اآلخرين -٢
وتَعاونُواْ علَـى  : " حث اهللا سبحان وتعالى عباده على التعاون في مجال الخير بقوله 

  . )٢١:  المائدة ، آية("  الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثْمِ والْعدوانِ
   وتعـين  تعدل بـين اثنـين صـدقة   "لنا بعض مجاالت التعاون بقوله  eوبين الرسول 

  .)٢٩٩ص: ت.مسلم، ب( "الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليه متاعه صدقة
وحينما يسود االختالف ووجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد ، فال ينبغي أن يكون 

البنـا ،  (ل المشترك من أجل المصلحة العامة كما جاء في توجيهـات  سبباً لترك التعاون والعم
نلتمس كل العذر لمن يخالفوننا في بعض الفرعيات ونـرى أن  : " حينما قال  )٢٦ص :  ١٩٩٢

  " .هذا الخالف ال يكون أبداً حائالً دون ارتباط القلوب وتبادل الحب والتعاون على الخير 
  

  الحرص على المصلحة العامة -٣
وِإذَا رَأوا تجـارةً َأو لَهـوا   "  eمخاطباً نبيـه   –قوله تعالى –ر عن هذه السمة عب

" لرازِقينانفَضوا ِإلَيها وتَركُوك قَاِئما قُْل ما عند اللَّه خَير من اللَّهوِ ومن التِّجارة واللَّه خَير ا
  . )١١: الجمعة ، آية (

،  ١٩٨٥الطبرانـي ،  (" . أحب الناس إلى اهللا أنفعهم للناس " حديث الشريف وجاء في ال
مصلحة  على ضرب نبي اهللا موسى عليه السالم مثالً يحتذى به في الحرص وقد) ١٠٦ص :  ٢ج

قَاَل اجعلْني علَى خَزآِئنِ اَألرضِ "اآلخرين، حينما طلب من العزيز أن يوليه على خزائن األرض 
فِإنِّي حيملحيث جاء في تفسير اآلية أن موسى عليه السالم سأل العمـل   )٥٥: يوسف، آية( "يظٌ ع

لعلمه وقدرته عليه ولما فيه من المصالح للناس وليتصرف لهم على الوجه األحـوط واألرشـد   
ابـن كثيـر،   ( ويجوز للرجل أن يمدح نفسه في مثل هذه المواقـف، إذا جهـل أمـره للحاجـة    

  .)٢٥٤ص:٢ت،ج.ب
لم يكن يوسف يطلب لشخصه وهـو  : يعلق صاحب الظالل على اآلية السابقة بقوله و

يرى إقبال الملك عليه ، إنما كان حصيفاً في اختيار اللحظة التي يستجاب له فيهـا ليـنهض   
بالواجب الثقيل والتبعات الضخمة في أشد أوقات األزمة ، ليكون مسئوالً عن إطعـام شـعب   

وات ال زرع فيها وال ضرع ويتساءل لمـا ال يزكـي النـاس    كامل وشعوب مجاورة سبع سن
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أنفسهم في المجتمع المسلم وال يرشحون أنفسهم للوظائف وال يقومون ألشخاصهم بدعاية مـا  
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥ص :  ٤، ج ١٩٨٠قطب ، (. كي يختاروا لمجلس الشورى أو اإلمامة أو لإلمارة 

قيق رغباته وطموحاته وأمانيه علـى  وبناء عليه فإن المواطن الصالح ال يسعى إلى تح
حساب المصلحة العامة وبما يضر باآلخرين ، كحال من يحتكر السلعة ليحقق المكاسب الماديـة  
أو يتحايل على القوانين والنظم لتحقيق مآربه الخاصة ، أو يقدم المصلحة الحزبية الضيقة علـى  

أحياناً ، أن يضحي بـأغلى مـا   مصلحة الوطن ، وتقتضي مراعاة المصلحة العامة من اإلنسان 
يملك وهذا ما فعله أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه ، في غزوة تبوك حيث جاء رضي اهللا عنـه  

سمعت : " بكل ماله وجاء عمر بنصف ماله حيث روى الترمذي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال 
فقلـت اليـوم    أن نتصدق ووافق ذلك عندي ماالً eأمرنا رسول اهللا : عمر بن الخطاب يقول 

ما أبقيـت ألهلـك    eفجئت بنصف مالي فقال رسول اهللا : أسبق أبا بكر ، إن سبقته يوماً قال 
أبقيـت لهـم اهللا   : يا أبا بكر ما أبقيت ألهلك فقال : مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال : قلت 

  )٦١٤ص :  ٥ت ، ج.الترمذي ، ب( " .ال أسبقه إلى شيء أبداً : ورسوله قلت 
  

  حب العمل والحرص على إتقانه -٤
حث اإلسالم على العمل واعتبره من المقومات األساسية للحياة كما جاء فـي قولـه   

وحـذر   )١٠٥: التوبة ، آيـة  ("  وقُِل اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمْؤمنُون: " تعالى 
ا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامـة  م: " من التسول والبطالة بقوله  eالرسول 

  . )٥٣٦ص :  ٢ت ، ج.البخاري ، ب(" وليس في وجهه مزعة لحم 
أما في بيتك : يسأله فقال  eوروي عن أنس بن مالك أن رجالً من األنصار أتى النبي

ـ : حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال : بلى : شيء قال  ا اتني بهم
أنا آخذهما بـدرهم  : فآتاه بهما فأخذهما رسول اهللا بيده وقال من يشتري هذين قال رجل : قال 
أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخـذ  : من يزيد على درهم مرتين أو ثالثة قال رجل : قال 

قدوماً  اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك واشتر باآلخر: الدرهمين وأعطاهما األنصاري وقال 
اذهب فاحتطب وبع وال أرينّك خمسـة  : فأت به فآتاه به فشد فيه رسول اهللا عوداً بيده ثم قال له 

عشر يوماً فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبـاً ،  
 ".قيامة وببعضها طعاماً فقال رسول اهللا هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم ال

  )١٢٠ص :  ٢ت ، ج.أبو داود ، ب(
ويحث المولى سبحانه وتعالى عباده على إعمار األرض مبيناً ارتباطهم العضوي بهـا  

وعرض القرآن الكـريم ألنـواع   .  )٦١: هود ، آية ("  هو َأنشََأكُم من اَألرضِ واستَعمركُم فيها"
" ِليْأكُلُوا من ثَمرِه وما عملَتْه َأيديهِم" لك العمل الزراعي عديدة من األعمال والمهن النافعة ، فهنا
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ولَقَد آتَينَا داوود منَّا فَضلًا يا جِباُل َأوبِي معه والطَّير وَألَنَّا " ، والعمل الصناعي  )٣٥: يس ، آية (
 يددالْح لَه *ف رقَدو ابِغَاتْل سمَأنِ اع     ـيرصب لُـونمـا تَعا ِإنِّـي بِمـاِلحلُوا صماعو دري الس  "  

، )٢٨٣:البقرة،آية( " والَ تَكْتُمواْ الشَّهادةَ ومن يكْتُمها"، والعمل القضائي  )١١،  ١٠: سبأ ، اآليتان (
ـ  " والعمل التعليمي  لِّمتُع ا كُنـتُمبِم ينيانبن كُونُواْ رلَـكو    ـونسرتَد ـا كُنـتُمبِمو تَـابالْك ون "  

إن " اإلسالم على إتقان العمل، كما جاء في التوجيه النبوي الشريف  وحث. )٧٩: آل عمران، آية(
  )٣٣٥ص :  ٤، ج ١٩٨٩البيهقي ، ( " .اهللا يحب من العامل إذا عمل أن يحسن 

  

  سمات عقلية) هـ
  حسن المنطق وحضور الحجة -١

من خالل بعض الحوارات الدائرة بين أهل الوطن الواحد، حيث جاء  وضوحب ذلك وندرك
  .)١٩٢: هود، آية( " قَاَل يا قَومِ َأرهطي َأعز علَيكُم من اللّه" على لسان نبي اهللا داود عليه السالم 

ِإلَـى   ويا قَومِ ما ِلـي َأدعـوكُم  : "  -على لسان الرجل الواعظ لقومه  –وقال تعالى 
  . )٤٢: غافر ، آية ("  النَّجاة وتَدعونَني ِإلَى النَّارِ

  

  االنفتاح الذهني والمرونة العقلية -٢
كان مما نعى القرآن الكريم على اليهود والنصارى ، أن كالً منهما لزم موقفـاً متزمتـاً   

هود لَيسـت النَّصـارى   وقَالَت الْي" تجاه اآلخر ، حيث رفض مجرد النظر فيما عنده من خبرات 
 علَى شَيء وقَالَت النَّصارى لَيست الْيهود علَى شَيء وهم يتْلُون الْكتَاب كَـذَِلك قَـاَل الَّـذين الَ   

ي يها كَانُواْ فيمف ةاميالْق موي منَهيب كُمحي فَاللّه ِلهِمثَْل قَوم ونلَمعيفُون١١٣: البقرة، آية( " خْتَل(.  
قُْل يا َأهَل الْكتَـابِ  " – eمخاطباً نبيه  –وعبر عن سلوك االنفتاح الذهني قوله تعالى 

ضـنَا بعضـاً   خذَ بعتَعالَواْ ِإلَى كَلَمة سواء بينَنَا وبينَكُم َأالَّ نَعبد ِإالَّ اللّه والَ نُشْرِك بِه شَيًئا والَ يتَّ
ونملسواْ بَِأنَّا مداْ فَقُولُواْ اشْهلَّوفَِإن تَو ونِ اللّهن دا ماببفاالنفتـاح  )٦٤: آل عمران، آيـة  ( " َأر ،

الذهني حالة من التفاعل الفكري ، تتجسد في االستماع لآلخرين والنظر فيما لديهم ومحـاورتهم  
ومـن آياتـه خَلْـقُ السـماوات     "يداً عن التعصب واالنغالق وتفهم سنة االختالف بين الناس بع
كُمانَألْوو كُمنَتلَافُ َألْساخْتضِ والَْأر٢٢: الروم ، آية ( " و( .  

  :والكتساب سمات المواطنة السابق ذكرها ينبغي االهتمام بما يلي 
م وفي مقدمتهم الرسـول المربـي    توجيه المتعلمين نحو االقتداء بالرسل الكرام عليهم السال -١

e  وتشجيعهم على قراءة سيرهم العطرة بتأنٍ حتى يكتسبوا القيم والسمات التي تجعل منهم
  .مواطنين فاعلين 

  .تحذير المتعلمين من التقليد األعمى للشخصيات الفارغة والمشوهة فكرياً وخلقياً  -٢
  .عهد إليهم برعاية وتربية األجيالمراعاة توافر عنصر القدوة الحسنة في المعلمين الذين ن -٣
  .إكساب المتعلمين معايير الصحبة الصالحة وحثهم على االلتزام بها  -٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  .إتاحة الفرص الكافية للمتعلمين للتعبير عن آرائهم وإثبات ذواتهم  -٥
  .تدريب المتعلمين على محاسبة الذات وإصالحها  -٦
نحو الـوطن والمـواطنين وفـي     –لدى التالميذ  –تشجيع وتحفيز أنماط السلوك اإليجابي  - ٧

  .المقابل نقد أنماط السلوك السلبي والتحذير من آثارها ومخاطرها 
  

  )١(شكل رقم 
  سمات المواطن الفاعل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  سمات   
  إيمانية

  سمات 
  أخالقية

  سمات
  وجدانية انفعالية

  سمات
  اجتماعية

  سمات
  عقلية
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