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رئيس رابطة علماء الشريعة في مجلس التعاون والعميد السابق لـ »الشريعة« حذّر ممن يسعى إلى تقسيم األمة إلى طوائف تتناحر وتتراشق بالسباب

النشمي: تحديد الوسطية في مفهومي الوطن والوطنية بالغ األهمية 
واألهم اقتصار التأصيل الشرعي على المفهومين من الكتاب والسنة

الوطنية بل مع غالتهم وفي كل 
معانيه����ا الصاحلة التي تعود 
باخلير على البالد والعباد، وقد 
رأيت مع ه����ذا ان تلك الدعوى 
الوطنية الطويلة العريضة لم 
تخرج عن انها جزء من تقاليد 
اإلسالم. ثم يبني بوضوح أصعب 
ما في األمر وهو بيان احلدود 
الفاصلة بني حدود الوطنية في 
مفه����وم الليبراليني والقوميني 
والوطني����ة الت����ي ال يرتضيها 

اإلسالم.

حدود الوطنية

بينن��ا  اخل��اف  وج��ه  وم��ا 
وبينهم؟

الوطنية  نحن نعتبر حدود 
بالعقيدة وهم يعتبرونها بالتخوم 
األرضية واحلدود اجلغرافية فكل 
بقعة فيها مسلم يقول ال إله إال اهلل 
محمد رسول اهلل وطن عندنا له 
حرمته وقداسته وحبه واالخالص 
ل���ه واجلهاد في س���بيل خيره، 
وكل املس���لمني في هذه األقطار 
اجلغرافية أهلنا واخواننا نهتم 
لهم ونشعر بشعورهم ونحس 
بإحساسهم، ودعاة الوطنية فقط 
ليس���وا كذلك فال يعتبر إال أمر 
تلك البقعة احملدودة الضيقة من 

رقعة األرض.

اإلفراط والتفريط

هن��اك خلط عن��د البعض بني 
مفه��وم الوط��ن والوطني��ة فم��ا 

تعليقكم؟
لقد وقع ف���ي مفهوم الوطن 
والوطنية لغ���ط كما وقع لبس 
وتداخ���ل في حتدي���د احلقوق 
والواجبات، كما وقع فيها لغط 
وخلط في معناهما بني اإلفراط 
دون حد وسط واعتدال، فمنهم 
من جعل الوط���ن أرض املقدس 
دون س���واه والوطني���ة عقيدة 
تربط بني أبناء الوطن وال رابط 
بينهم س���واها، فأنتج ذلك حبا 
أعمى وتعصب���ا قوميا وعرقيا 
مقيتا، جعل هؤالء ال ينظرون الى 
الناس وكأنهم جنس غيرهم أعلى 
وأنقى وذلك في اطار الصيرورة 
التاريخية تشكل مجتمعة األمة، 
وله���ذا فإن الوطنية هي س���مة 
االنتماء الى األرض كما ان الشعور 
القومي هو سمة االنتماء الى األمة 
»ولي���س للدين هنا نصيب« بل 
جعلوا من الوطنية حاكما على 
الدين، فاألرض والوطن يتشاركان 
في تأس���يس مرجعي���ة جديدة 
جتب على املرجعيات الس���ابقة 
له���ا، فاالنتماء الى األمة كما الى 
الوطن يصبح هو أساس التحديد 
في املستوى السياسي في تعريف 
الشعب، وبالتالي فهما يرتفعان 
فوق االنتماءات الدينية واملذهبية 
لتحديد البشر بانتمائهم الوطني 
أو القومي ليصبح االنتماء الديني 
أو املذهبي شأنا شخصيا ال عالقة 
له بالسياسة. وقالوا: ان هذا هو 
األساس الصلب لتأسيس الدولة/ 
األمة، وتأسيس الدميوقراطية التي 
ستكون هنا علمانية بالضرورة 
وهنا يس���قط مفه���وم الوحدة 
الوطنية باملعنى الدارج أي الوحدة 
بني أديان وطوائف واثنيات لسبب 
ما يتعلق بخطر »خارجي« ألن 
مفهوم الدين والطائفية واالثنية 
يكون خارج موضوع السياسة 
ويتحدد في املعتقد الش���خصي 
ولتصب���ح املواطنة هي مقياس 

العالقة بني كل أفراد الشعب.
لكن هن��اك بعض الناس يرون 
ان اإلره��اب ه��و الس��بيل فم��ا 

تعليقكم؟
هذا الصنف من الناس ال يرى 
للوطن حرمة وال للوطنية احتراما 
بل املصلحة املادية الش���خصية 
مقدمة عليهم���ا واملهم عنده ان 
يتضخم رصيد املاليني ولتذهب 

الوطنية والقومية.

للدول�ة حقوق عل�ى مواطنيه�ا ومن يقيم عل�ى أرضها ومنه�ا االلتزام باحت�رام النظ�م والقوانين ونب�ذ العصبية 

سبيل عقيدته ودينه هو بالل 
الذي كان يهتف في دار الهجرة 
باحلنني الى مكة في أبيات تسيل 

رقة وتقطر حالوة:
أال ليت ش��عري هل ابينت ليلة

اذخ��ر وجليل ب��واد وحولي 
وه��ل اردن يوم��ا حياة مجنة

وهل يبدون لي شامة وطفيل
ولقد س����مع رسول اهلل ژ 
وصف مكة م����ن أصيل فجرى 
دمع����ه حنينا اليه����ا وقال »يا 
أصيل دع القل����وب تقر«، وان 
كانوا يري����دون ان من الواجب 
العمل بكل جهد في حترير الوطن 
من الغاصبني وتوفير استقالله 
العزة واحلرية  وغرس مبادئ 
أبنائه فنحن معهم  في نفوس 
في ذلك أيضا، وقد شدد االسالم 
في ذلك ابلغ التشديد فقال تبارك 
وتعالى )وهلل العزة ولرسوله 
املنافقني ال  وللمؤمنني ولك����ن 
يعلمون( ويقول )ولن يجعل 
اهلل للكافري����ن عل����ى املؤمنني 
س����بيال( وان كان����وا يريدون 
بالوطنية تقوي����ة الرابطة بني 
الواحد وارشادهم  القطر  أفراد 
الى طريق استخدام هذه التقوية 
في مصاحلهم فذلك نوافقهم فيه 
ايضا ويراه االسالم فريضة الزمة 
ففي احلديث الشريف »وكونوا 

عباد اهلل اخوانا«.
وإن كانوا يريدون بالوطنية 
فت����ح البالد وس����يادة األرض 
فقد فرض ذلك اإلسالم ووجه 
الفاحتني وإلى أفضل استعمار 
وأبرك فت����ح فذلك قوله تعالى 
)وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة 

ويكون الدين هلل(.

تفريق األمة

هناك من يريد باسم الوطنية 
تقس��يم األمة الى طوائف فماذا 

تقول؟
هناك من يريد تقسيم األمة 
الى طوائف تتناحر وتتضاغن 
وتتراشق بالس����باب وتترامى 
بالتهم ويكي����د بعضهم بعضا 
وتشيع مناهج وضعية أملتها 
األه����واء وش����كلتها الغاي����ات 
واألغراض وفس����رتها األفهام 
وفق املصالح الشخصية والعدو 
يستغل كل ذلك ملصلحته ويزيد 
هذه النار اشتعاال ال يفرقهم في 
احلق ويجمعه����م على الباطل 
ويحرم عليهم اتصال بعضهم 
ببعض وتع����اون بعضهم مع 
بعض ويحل له����م هذه الصلة 
به وااللتفات حوله فال يقصدون 
إال داره وال يجتمعون إال زواره، 
وتلك الوطنية زائفة ال خير فيها 
لدعاتها وال للناس، ثم يقول: ها 
أنت ذا قد رأي����ت اننا مع دعاة 

واعتبار فترة احلكم اإلسالمي 
ليست سوى فصل من فصول 
التاريخ، وعبر عن هذا االجتاه 
زعيم حزب األمة لطفي السيد 
وزعيم احلزب الوطني مصطفى 
القومية  كامل وكثير من دعاة 
العربية، وكان أقوى األصوات 
التي واجهت هذا الفكر والطرح 
مبكرا قبل شيوع مفهوم الوطن 
والوطنية بني الكتاب املسلمني 
البنا مؤسس  هو االمام حسن 
جماعة االخوان املسلمني، ووجه 
في ذلك رسالة قوية عن الوطنية 
في املفهوم االس����المي مؤصلة 
شرعا، تبني حد الوسطية التي 
هي صفة أصيلة في هذا الدين 
وهي عبارات فصيحة واضحة 
تغنينا عن مزيد من البس����ط 
والتفصي����ل، فقال مبينا حجج 
الطرف اآلخر ضمنا والرد عليها 
في رسالته الشهيرة »دعوتنا« 
افتنت كثير م����ن الناس بدعوة 
الوطنية ت����ارة والقومية تارة 
أخرى، وبخاصة في الشرق حيث 
تشعر الشعوب الشرقية بإساءة 
الغرب اليها إساءة نالت من عزتها 
وكرامتها واستقاللها وأخذت من 
مالها ومن دمها وحيث تتألم هذه 
الشعوب الشرقية بإساءة الغرب 
إليها إس����اءة نال����ت من عزتها 
وكرامتها واستقاللها وأخذت من 
ماله ومن دمها، وحيث تتألم هذه 
الشعوب من هذا النير الغربي 
الذي ف����رض عليها فرضا فهي 
حتاول اخلالص منه بكل ما في 
وسعها من قوة ومنعة وجهاد 
وجالد، فانطلقت ألسن الزعماء 
وس����الت انهار الصحف وكتب 
الكاتبون وخطب اخلطباء وهتف 
الهاتفون باسم الوطنية وجالل 

القومية.

كتابات الغرب

من غير احلسن انك حتاول 
افهام الش����عوب الشرقية وهي 
مسلمة ان ذلك في االسالم بأوفى 
وأزكى وأس����مى وأنبل مما هو 
ف����ي أفواه الغربي����ني وكتابات 
األوروبيني ابوا ذلك عليك وجلوا 
في تقليدهم يعمهون، وزعموا 
لك ان االسالم من ناحية وهذه 
الفكرة من ناحية اخرى وظن 
بعضهم ان ذلك مما يفرق وحدة 
الشباب  األمة ويضعف رابطة 
ه����ذا الوهم اخلاطئ كان خطرا 
على الشعوب الشرقية من كل 
اجلهات، فإن كان دعاة الوطنية 
يريدون به����ا حب هذه األرض 
وألفتها واحلنني اليها واالنعطاف 
حولها، فذلك أمر مركوز في فطر 
النفوس من جهة اخرى، وان بالال 
ÿ الذي ضحى بكل شيء في 

العالق�ة المتبادل�ة بي�ن الوط�ن 
والمواطن مبناها الشعور باالنتماء للوطن 
لتتكون لحمة االنتماء واإليجابية الذاتية 
ووالئه حب�ه  بق�در  عمله  ف�ي  فيخلص 

وطفلة وش����ابة وامرأة، زوجة 
وربة بيت، كما يغذي هذا الشعور 
الى جانب الدين اللغة والثقافة 
والعادات والتقاليد، كل التراث 
القيم واحلاضر ومبجموع ذلك 
تتك����ون حلمة االنتماء لألرض 
أو الوطن الذي يعيش����ه وبهذا 
الش����عور تنمو لديه االيجابية 
الذاتية فيخلص في عمله بقدر 
إخ����الص حبه ووالئه، أو هكذا 
ينبغي له ان يكون. هذا الشعور 
هو الذي جتيش به النفس حني 
يفارق وطنه الى بلد لم يتكون له 
فيه رصيد من املعايشة والتفاعل 
والذكريات وهذا هو املعنى الذي 
س����نراه قريبا في تأصيل هذه 
الواضحات،  املعاني في اآليات 
وف����ي أقوال وأفع����ال ومواقف 
النبي ژ وصحبه الكرام، وهذا 
الشعور ينمو بغض النظر عن 
املواقف السلبية التي قد تواجه 
املرء في بلده فقد يطرد من بلده 
طردا وقد تصادر أمواله ويؤذى 
في نفسه وماله ودينه ومع ذلك 
فهذا الشعور ال يخفت وال يخبو، 
بل قد يضطر ان يختار جنسية 
الدولة التي استقر فيها مقامه، 
ومع ذلك ف����إن ميله وحبه إلى 
بيته األول يعود قويا جياشا.

دعاة الوطنية

ما موقف اإلس��ام من فكرة 
الوطنية؟

كانت فترة ما بعد س����قوط 
اخلالفة االس����المية في 24 آذار 
سنة 1924 وانقسام املستعمرين 
العربية واالسالمية  البالد  في 
ونشوء مقاومة املستعمر هي 
فترة بدء الص����راع بني مفهوم 
الوطنية أو القومية واإلسالم، 
وكانت مصر هي أبرز ميادين هذا 
الصراع السياسي وكان »حزب 
األمة« أكثر األحزاب تعصبا مببدأ 
وفكرة الوطنية املصرية وهي 
االنتماء الى أرض مصر وتاريخها 
دون النظر الى الدين أو العرق، 

ما لغيرهم ويتوحدون في الئهم 
للدول����ة وعليهم من الواجبات 
م����ا عل����ى غيره����م، واختالف 
الدين لم يكن سبب الفرقة في 
تاريخ املس����لمني ألنه دين قام 
على احت����رام املعتقدات، فالكل 
مواطنون له����م ما لهم وعليهم 
الغالبة  الهوية  ما عليهم، لكن 
التي تعمل الدساتير التي تنص 
على ان دين الدولة االسالم هي 
الهوية االس����المية التي حتمل 
املعاني اخليرة املش����تركة من 
احترام اآلخر وبث روح االخاء 
القوانني  والفضيلة واحت����رام 
املنظم����ة للعالق����ات احمل����ددة 
للحقوق والواجبات واحلفاظ 
عل����ى الهوية ش����أن الدولة في 
نظمها وقوانينها وس����لطاتها 
الثالث متكاملة، ثم هو ش����أن 
الوقت  املواطنني واملقيمني في 
ذاته ان يتحملوا مقابل ذلك في 
الوالء واالمتثال واحترام الدين 
والتقاليد والعادات احلميدة التي 
هي من سمات هويتهم الوطنية 

واخللقية.

االنتماء

ومن مالمح العالقة بني الوطن 
واملواطن الشعور باالنتماء وهي 
العالق����ة املتبادل����ة بني الوطن 
واملواطن مبناها شعور املواطن 
باالنتماء لوطنه، هذا الشعور 
ليس مادة توهب أو تش����ترى 
أو يتلقاها درسا عابرا امنا هي 
عملية تراكمية تنشأ مع الفرد من 
والدته على هذه االرض ومشيه 
املتدرج على أرضها طفال فشابا 
فرجال في مراحل تربيته أسريا 
ومدرس����يا ينمى هذا الشعور 
بنموه في مراحل حياته كلها، 
وابان ذلك يغذى بحب هذا الوطن 
الذي عاش وتربى فيه وتكونت 

له فيه ذكريات ومواقف.
من جانب آخ����ر، يغذي هذا 
الشعور عوامل من أهمها الدين 
ويتفاعل معها طفال وشابا ورجال 

ان كل حق يقابله واجب وما 
لم يقم كل طرف بواجبه يتعذر 
ان يعط����ى حقه كامال، فالدولة 
صاحبة السيادة يربطها وشعبها 
عقد الوالء والسيادة، وهو من 
الش����ريعة كما ق����ال املاوردي: 
سياسة الناس في امور دينهم 
ودنياهم، فواجب الدولة رعاية 
مواطنيه����ا ومن هو مقيم على 
ارضها والرعاية تعني توفير 
سبل العيش الكرمي من وظيفة 
ومسكن وحياة كرمية وينظم هذه 
العالقة دستور وقانون، ويقابل 
هذا الواجب على الدولة حقوق 
لها على مواطنيها ومن يقم على 
ارضها وه����و االلتزام باحترام 
النظم والقوانني والعمل االيجابي 
في غرس مفاهيم الوطنية ونبذ 
أي����ا كان نوعها مما  العصبية 
يعكر صفاء العالقات، ويورث 
اخلالف والفرقة وهما سبب من 
اهم اسباب تفكك املجتمعات ومن 
ثم االضطرابات واالنقس����امات 
وهما اسرع طريق النهيار الدول. 
فإن حلمة املجتمعات وسداها 
تآلف افرادها وتعاونهم في سبيل 
نهضة وطنهم وتوحيد انتمائهم 
وهويتهم في دولة واحدة وقانون 

ودستور واحد.

العروبة واإلسالم

ما مامح العاق��ة بني الوطن 
واملواطن؟

من هذا اجلمع بني الواجبات 
ومقابلته����ا باحلق����وق تتفرع 
العالق����ات وتبن����ى اجلس����ور 
النظامية والعاطفية بني املواطن 
والوطن أو بني الشعب واحلكومة 
أو السلطة، والبد من توضيح 
معالم هذه العالقات ولعمل اهم 
مضامينه����ا أوال: احلفاظ على 
الهوية، حيث ال ينبغي االختالف 
في ذلك فإن االختالف في حتديد 
الهوية يعني ضياعها ثم السير 
بال هدف ويعني ضياع اجلهود 
والتخبط في املسير ألنه مسير ال 
الى هدف، وان مما ال خالف فيه ان 
هوية بالدنا العربية هي العروبة 
واالسالم وال اصنفهما مفهومني 
متباينني، بل هما متكامالن، بل 
انهما متالحمان، فالعروبة  قل 
االنتماء للعرب واالسالم دين 
العرب كلهم ان لم يكن اغلبهم، 
فاالسالم هو الذي يشكل هوية 
العرب، وعرفهم العالم به، فكان 
التعبير بأح����د الوجهني يعني 
اآلخر، فهو بعده����م التاريخي 
واحلضاري، فاالسالم عنوانهم 
بكل ما يحمل من مفاهيم وتعاليم 
وعقائ����د، وال يعني هذا انتفاء 
مواطنة العرب غير املسلمني، ال 
بل هم مواطنون لهم من احلقوق 

بالس����لوك الس����وي للمواطنة 
ان����ه يع����رف واجباته  بحيث 
وحقوقه ويدخل في ذلك حقوقه 
في مدرسته أو جامعته أو دائرته 
أو مؤسس����ته التي يعمل فيها 
الذي يشتغل فيه،  أو مصنعه 
كما يعرف الفرد من هذه الفئة 
حقوق غيره من فئات املجتمع 
وغي����ر ذلك ممن له����م حقوق 
أداءها.  ينتظرون من اآلخرين 
وهذه الفئة م����ن املواطنني هم 
الذين ميثلون النموذج االفضل 
وهو ما تسعى الى تكوينه مناهج 
التربية الوطنية وما تهدف الى 
تنشئته االمم والشعوب وهو 
ف����ي منظومة  الرابحة  الورقة 
التي تهدف  التنمية والتطوير 

اليها كل األمم.

فئة شاذة

والفئة اخلامس����ة هي فئة 
شاذة كليا عن اوصاف الفئات 
الس����ابقة، وهذه الفئة يوصف 
االفراد فيها ليس بنقص االنتماء 
للوطن فحسب، بل مبا هو اكثر 
س����لبية وهو بغض وكره هذا 
الوط����ن، كما انه����م ال يكتفون 
بعدم ممارسة السلوك الصحيح 
للمواطنة، بل يس����لكون سبال 
تخريبية تنتقض سلوك املواطن 
والسلوك املدني بعامة، ومثال 
تلك الفئة املفسدون في االرض 
واالرهابي����ون فه����م يغضبون 
اجلماعة التي هي حلمة الوطن 
ويخرج����ون عليها وعلى والة 
االمر، كما انهم يسعون في االرض 
فسادا ويهدمون ما يعتز الوطن 
به من مكتسبات واجنازات، فلم 
يبق لهم م����ن وصف الوطنية 
واملواطنة شيء وليس لهم اال ان 
يوصفوا باالرهابيني املفسدين 

في االرض.

صنفان

وال����ذي يظه����ر ان املواطنة 
صنفان، االول هو الصنف الذي 
يؤدي فيه املواطن كامل التزامات 
الوطن واملواطنة طواعية وحبا 
قلبيا، والثاني هو الصنف الذي 
يش����عر فيه املواطن مبواطنته 
ووطنيت����ه، ولكنه س����لبي في 
التزاماته طوعا وبالشكل  أداء 
املطلوب مقابل حقوقه، كما انه 
سلبي في تفاعله مع قضاياه، 
واما م����ا عدا هذي����ن الصنفني 
ممن ال يش����عر مبواطنته وال 
حبه لوطنه ومن يعادي دولته 
ووطنه ومواطنيه فهو خارج 

عن حدود الوطنية.

حقوق وواجبات

ما حقوق وواجبات املواطنة؟

ما الوطن وماذا يجب ان يعني 
للمواطن؟

يقال: أوطن األرض ووطنها 
وتوطنها واستوطنها، والوطن 
محل اقامة اإلنس����ان ولد به أو 
لم يولد، فكل من استقر مقامه 
بأرض فهي وطنه ألنه ارتضاها 
أرضا وتوطنها بغض النظر عن 
دينه أو أصله أو جنسه أو لونه 
وهذا املعن����ى العام، تخصص 
السياسية  العالقات  معناه في 
اليوم في ظل الظروف والقوانني 
والدساتير، وهذا املعنى يقترب 
من معن����ى الوطن ف����ي الفكر 
السياسي الذي يرى ان الوطن 
التي عليها  هو األمة، فاألرض 
أمة من الناس املس����تقرين هي 
الوطن ماداموا متفاعلني مع هذه 
األرض لغة وتاريخا وعادات فكل 
من انتمى ألرض بهذا الوصف 

فهي وطنه.

المحبة والوالء

الوطني��ة  ب��ني  الف��رق  م��ا 
واملواطنة؟

ال����ى  »الوطني����ة« تش����ير 
الفرد بحبه ملجتمعه  ش����عور 
ووطن����ه واعت����زازه باالنتماء 
اليه واستعداده للتضحية من 
أجله، فالوطنية ش����عور قلبي 
ووجداني يترج����م في احملبة 
والوالء وامليل واالجتاه االيجابي 
والدافعية الذاتية للعمل اخلالق 
الذي يس����تهدف رفعة الوطن، 
اما مفهوم »املواطنة« فيش����ير 
الى اجلانب الس����لوكي الظاهر 
املمارس����ات احلية  املتمثل في 
الت����ي تعك����س حق����وق الفرد 
وواجباته جتاه مجتمعه ووطنه 
والتزامه مببادئ املجتمع وقيمه 
وقوانينه واملشاركة الفعالة في 
األنشطة واألعمال التي تستهدف 
رق����ي الوط����ن واحملافظة على 

مكتسباته.

فئات متباينة

هل ميارس املواطنون درجات 
مختلفة من الوطنية؟

نعم يتمايز املواطنون فيما 
بينهم في وطنيتهم ومواطنتهم 
بحسب تربيتهم وثقافتهم وتأثير 
التعليم في س����لوكهم وميكن 
وضعهم في فئات، الفئة األولى: 
املواطن الذي تقل لديه صفات 
الوطنية واملواطنة الى حد وصفه 
بأنه سلبي في مواطنته وغير 
منتم في وطنيته، وهذا الصنف 
من الناس ال يقدم اخلير ألمته 
وال يشجع من يعمل اخلير وال 
يلتزم بسلوك اجلماعة السوي 
والفئة الثاني����ة، املواطن الذي 
يرتفع لديه مس����توى س����لوك 
انتماءه وحبه  ان  اال  املواطنة، 
للوطن منخفض، فهو ال يظهر 
محبته لوطنه، اال انه في الغالب 
يتقيد بأنظمة الوطن ويؤدي ما 
عليه من حقوق وواجبات جتاه 
وطنه إما رغبة أو رهبة. والفئة 
الثالثة: املواطن الذي يرتفع لديه 
مستوى الوطنية، اال ان سلوك 
املواطنة عن����ده منخفض، فهو 
يشعر بانتمائه وحبه للوطن 
ويعتز بذل����ك، لكنه قد يقصر 
ف����ي أداء ما علي����ه من حقوق 
وواجبات جتاه وطنه، كما أنه 
ال يلتزم بالسلوك والقوانني التي 
يقرها ول����ي االمر أو ترتضيها 

اجلماعة.

النموذج األفضل

الرابع����ة فهي  الفئ����ة  أم����ا 
الذين يرتفع لديهم  املواطنون 
مس����توى الوطني����ة )االنتماء 
للوط����ن( كما يرتف����ع عندهم 
ايضا مستوى املواطنة )السلوك 
الوطن(،  االيجابي في خدم����ة 
فاملواطن ف����ي هذه الفئة معتز 
بوطن����ه منت����م اليه متمس����ك 

د.عجيل النشمي 

هن�اك صن�ف ال يرى للوط�ن حرم�ة وال للوطنية 
احترام�ا ب�ل أن يتضخم رصي�د ماليين�ه واألخطر منه 
من ي�رون أن ال�والء والب�راء يتناقض مع ح�ب الوطن

ليلى الشافعي
أكد رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون اخلليجي والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات 
اإلس�المية د.عجيل النشمي ان مفهومي الوطن والوطنية قد وقع فيهما لغط كما وقع لبس وتداخل بني في 
حتدي�د احلقوق والواجبات، كما وق�ع فيهما لغط وخلط في معناهما بني االفراط والتفريط دون حد وس�ط 

واعتدال.
وقال: منهم من جعل الوطن أرضه املقدس�ة دون سواه، والوطنية عقيدة تربط بني أبناء الوطن وال رابط 
بينهم سواها فأنتج ذلك حبا أعمى وتعصبا قوميا وعرقيا مقيتا، جعل هؤالء ينظرون الى الناس وكأنهم جنس 
أعلى وأنقى، ولهذا فإن الوطنية هي س�مة االنتماء الى األرض والشعور القومي سمة االنتماء إلى األمة وليس 
للدين ههنا نصيب. وتناول د.النشمي خالل هذا احلوار تعريف الوطن ومعنى الوطنية وحقوق وواجبات الوطن 
واملواطن، وش�رح عالقة الوطنية باإلسالم ووطنية املسلم في البالد غير اإلسالمية، وركز على تأصيل معنى 

املواطنة والوطنية، وإلى نص احلوار:

ال�ذين  المس�لمين  ي��واج�ه  م�ا  أصع�ب 
يعيش�ون ف��ي ب�الد غ�ي�ر إس�المية التوفيق 
بين متطلب�ات الوطنية ومدى قبول اإلس�الم لها

د.عجيل النشمي في الندوة الفقهية بالكويت د.عجيل النشمي في مؤمتر بالقاهرة


