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محاية األوطان وسبل بنائوا

احلؿد مٓ مرب ماظعودلني م ،ماظؼوئل ميف مطؿوبه ماظعزؼز مسؾى مظلون مؼودف مسؾقهم
اظلالم{:وَضَولَمادِخُؾُوامعِصِرَ مإٔنِمذَوءَماظؾَّهُمآعِـِنيَ}،موأذفدمأنمالمإظهمإالمآموحدهم
المذرؼكمظهم،موأذفدمأنمدقدغوموغؾقـومحمؿدّامسؾدهموردوظهم،ماظؾفممصلٓمودؾمم
وبوركمسؾقهموسؾىمآظهموأصقوبهم،موعنمتؾعفممبنحلونمإىلمؼومماظدؼنم،موبعدم:مم م
صنن معن مأسظم مغعم مآم(سزموجل)مسؾقـو مأن مجعل مظـو مورـّو مغعقش مصقه مآعـنيم
عطؿؽـني م ،موعن محق مػذا ماظورن موواجؾه مسؾقـو مأن محنوصظ مسؾى مأعـه موأعوغهم
وادؿؼرارهم،موأنمغعؿلمسؾىممحوؼؿهم،مواظدصوعمسـهمبؽلمعومأوتقـومعنمضوةم،محؿىم
غرتجممحؾـومظهمإىلمواضعمععقشموسؿلمعؾؿوس .م
وإذامطونماظورنمػومعفدماإلغلون م،موعَرتعمصؾوه م،مصالمبدمأنمؼشعرماإلغلونم
اظصودقمحبؾه مهلذاماظورن م،ماسرتاصًومجبؿقؾه م،مصقفؿفدميفممحوؼؿهمورصعمذلغه م،م
وؼعؿلمجوػدّامسؾىمرصعؿهمورضقهم،موؼردٓمسـهمطقدماظؽوئدؼن.م م
وضدمسؾَّؿـوماظـيبم(صؾىمآمسؾقههمودهؾم)محهىماظهمورنميفمأرضهىمصهورهميفم
عواضفمطـريةم،معـفومعومطونمعـهم(مصؾىمآمسؾقهمودؾم)محهنيممأخرجههمضوعههمعهنم
بؾدهمعؽيماظيتموُظدمصقفوموغشلموترسرعمبنيمجـؾوتفوم،موػوجرمإىلمادلدؼـيمادلـهورةم
،مصكورىمعؽيمعؿلثٚرّامظػراضفومهموطلغفومسوضلمؼلهؿعمويقهىمهم:م(مسَؾِؿِهًُمأَغٖهكِمخَقِهرُم
أَرِضٔماظؾَّهِم،موَأَحَىٗماظْلَرِضٔمإٔظَىماظؾَّهِم(سَزٖموَجَلٖ)،موَظَوِظَومأَنٖمأَػِؾَكِمأَخِرَجُوغِيمعِـِهكِم
عَومخَرَجًُِ)،مويفمرواؼيم:م(عَهومأَرْقَؾَهكِمعِهنِمبَؾَهدٍمم،موَأَحَؾٖهكِمإٔظَهيٖمم،موَظَهوِالَمأَنٖمضَهوِعِيم
دؽَـًُِمشَقِرَكِ) .م م
أَخِرَجُوغِيمعِـِكِمعَوم َ
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وعنمػـومغمطدمأنممحوؼيماِّورونمواحملوصظيمسؾىمأعـفومودالعؿفو،مواظدصوع م
سـفومواجىمسؾىمطلمإغلونمؼـعممبوظعقشمصقفو.م م
وجدؼر مبوظذطر مأن ممحوؼي ماِّورون مظقلً مضوصرة مسؾى ممحل ماظلالحم
وعواجفيماظعدوانمواِّخطورماخلورجقيمصقلىم،مبلمػـوكمودوئلمأخرىمحلؿوؼيم
اِّورونم ،متؿؿـل ميف مسدمماظلؿوحمِّحدمبودللوسمبفومأوماظـقلمعـفوم،مأوماظعؾٌم
بفوم،مأوماإلصلودمصقفوم،مأوماظؽقدمِّػؾفوم،مأومتروؼعمأبـوئفوم،مبلمسؾىماظعؽسمعنم
ذظك مصنغه مؼـؾغي ماظعؿل مسؾى ماظـفوض مبفو م ،موبـوئفو ميف مطوصي ماجملوالتم
واظؼطوسوتم،موعنمذظك:مم م
البناء االقتصايّم:مصالمذكمأغـوميفمحوجيمإىلمأنمغؿعوونممجقعّومعنمأجلم
بـوء ماظورن ماضؿصودؼ٘و م ،موال مؼؿقؼق مذظك مإال مبوظعؿل ماجلود مادلـؿر م ،موزؼودةم
اإلغؿوج محؿى مؼؽون ماإلغلون ميف محقوته مسوعالً مععطوء موععؿٚرّا ميف ماِّرض محؿىم
ؼدرطه مادلوت مأو متلتقهماظلوسي م،موضدمحٌ٘مسؾىمذظكمردولمآم(صؾى مآ مسؾقهم
الم
دطُمِمصَلِقؾَيٌم،مصَنٔنٔمادِؿَطَوعَمأَنِم َ
ودؾم)محقٌمضول:م(إٔنِمضَوعًَِماظلٖوسَيُموَصِيمؼَدِمأَحَ ِ
تَؼُومَمحَؿٖىمؼَغِرٔدَفَومصَؾْقَغِرٔدِفَو).مم م
ممموظن متؿقؼق ممحوؼي ماظورن ماضؿصودؼ٘و مإال مبؿضوصر ماجلفود مظؾعؿل مواإلغؿوجم
وتفقؽي مادلـوخ مادلـودى مظالدؿـؿور م ،مو معـع مطل مصور ماظغش م ،مواالحؿؽور م،م
وادؿغاللمحوجيماظػؼراءم،مصفذهمطؾفومأعورمتؿـوصىمععماظدؼنمواخلؾقمواظورـقيمم
اظيت متؼؿضي مأن مؼرسى ماظـوسمحؼوق مبعضفمماظؾعض م ،موأنمالمؼؽون مطلمعـفمم
دؾؾّوميفمتضقققماظعقشمسؾىماآلخرمواإلضرارممبصوحلهم،مصفذامأعرمحمرمميفمطلم م
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اظشرائعمواِّدؼونم،مدلومؼلؾؾهمعنمغشرمظؾؾغضمواظؽراػقيمبنيماظـوسم .م
طؿو مأن مبـوء ماظورن ماضؿصودؼ٘و مؼؿطؾى مترذقد ماإلغػوق مواالدؿفالك م ،موسدمم
اإلدراف مواظؿؾذؼر م ،مصؼد مأرذدغو ماظؼرآن ماظؽرؼم مواظلـي ماظـؾوؼي مإىل مطل مذظك م،م
ضولمتعوىل:م{ َوطُؾُواموَاذِرَبُواموَظَومتُلِرٔصُوامإٔغٖهُمظَومؼُقِىٗماظْؿُلِرٔصِنيَ}،موضولمسزموجلم:م
{وَظَو متُؾَذٚرِ متَؾِذِؼرّا م* مإٔنٖ ماظْؿُؾَذٚرٔؼنَ مطَوغُوا مإٔخِوَانَ ماظشٖقَورِنئ م َوطَونَ ماظشٖقِطَونُ مظِرَبٚهِم
طَػُورّا} ،موسن مادلؼداممبنمععدمؼؽرب مضول:ممسعً مردولمآم(صؾىمآمسؾقهم
ودؾم) مؼؼول :م(عَومعَؾَلَمآدَعِيٙمؤسَوءّمذَر٘امعِنِمبَطْنٕ.مبِقَلِىِمابِنٔمآدَمَم ُأطُؾَوتْمؼُؼِؿِنَم
صُؾْؾَهُ،مصَنٔنِمطَونَمظَومعَقَوظَيَمصَـُؾٌُْمظِطَعَوعِهِموَثُؾٌُْمظِشَرَابِهِموَثُؾٌُْمظِـَػَلِهِ).م م
ومنوا :البناء االجتناعي :ماظذي مؼؼوم مسؾى ماظؿعوون مادلـؿر مبني ممجقعم
أصراده مبوحملؾي موادلودة مواالحرتام ماظؽوعل م ،محبقٌ مؼؿؿؽن ماظشؾوب معنم
االدؿػودة معنمحؽؿيماظشقوخ م،موؼلؿػقدماظشقوخمعنمروضيمماظشؾوب م،مصقوجهمطلم
واحدمعـفؿومروضوتهمإىلمعومؼعودمغػعهمبوخلريمسؾىماظؾالدمواظعؾودم ،موػذا ماظؿعوونم
أحرىمعومؼؽونمبنيمطوصيمأرقهوفماجملؿؿهعموصؽوتهمورؾؼهوته.م م
وؼؿقهؼقمأؼضّهومبودللوواةمبنيممجقهعمأصهرادهميفماحلؼهوقمواظواجؾهوتم،مإذم
المجمول مظؾؿفوعؾي مأو ماحمللوبقي م،مأو مأطلمادلولمبوظؾورلم،مصالميوزمِّحدمأنم
ؼلخذمعولمشريهمبدونمحق م،مضولمتعوىل:م{ؼَوأَؼٗفَو ماظَّذِؼنَ مآعَـُوا مظَو متَ ْلطُؾُوا مأَعِوَاَظؽُمِم
بَقَِـؽُمِ مبِوظْؾَورِلٔ مإٔظَّو مأَنِ متَؽُونَ متِفَورَةً مسَنِ متَرَاضٕ معِ ِـؽُمِ} ،مطؿو مؼؿطؾى م ماظؾـوءم
االجؿؿوسي ماظرتاحم مواظؿعوون م ،محبقٌ مؼرحم ماظؽؾري ماظصغري م ،مواظغين ماظػؼههري،م
صقعودماظغينمبػضهؾهمسؾىمأخقهماظػؼهريمممؿـالًمظؼولمغؾقـوم(صؾىمآمسؾقهم م
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المزَفِرَمظَهُم،موَعَنِمطَونَمسِـِدَهُم م
ودؾم)م:م(عَنِمطَونَمسِـِدَهُمصَضِلُمزَفِرٕمصَؾْقَعُدِمبِهِمسَؾَىمعَنِم َ
المزَادَمظَهُ).ممم م
صَضِلُمزَادٍمصَؾْقَعُدِمبِهِمسَؾَىمعَنِم َ
وظؽيمؼؿقؼقماحلػوزمسؾىماظورنماجؿؿوسق٘ومالبدمعنمأنمؼؿقؾىمطلمأبـوئهم
بودلشورطيماإليوبقي ميفمإصالحهم،مواإلدفومميفماظـٗفُوضٔمبه م،مصننماإلدالممدسوم
إىلماإليوبقيميفمطلمعومعنمذلغهمخدعيماظورنمورصعؿه مروالمحقوةماظػردمعـذ
غعوعيمأزػورهمحؿىمغفوؼيمحقوته،مصودللؾممالمؼؼفمعنماِّحداثمعوضفمادلشوػدم
صقلى م ،مبل ميى مأن مؼؽون مإيوبق٘و م ،مؼلعى مإىل محموربي ماظػلود مواإلصلودم
واظؿكرؼى م،مممؿـالًمظؼولمغؾقـوم(صؾىمآ مسؾقهمودؾم)م:م(عَنِ مرَأَى معِ ِـؽُمِ معُ ِـؽَرّام
صَؾْقُغَقٚرِهُ مبِقَدِهِ م ،مصَنٔنِ مظَمِ مؼَلِؿَطِعِ مصَؾِؾِلَوغِهِ م ،مصَنٔنِ مظَمِ مؼَلِؿَطِعِ مصَؾِؼَؾْؾِهِ موَذَظِكَ مأَضِعَفُم
إلميَونٔ)،صوظقدمظؾلؾطونم،مواظؾلونمظؾعؾؿوءم،مواظؼؾىمظعوعيماظـوسم ،موحقٌمؼؼولم
أ
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م( ماغِصُرِ مأَخَوكَ مزَوظِؿّو مأَوِ معَظْؾُوعّو م ،مصَؼَولَ مرَجُلْ:مؼَو مرَدُولَم
اظؾَّهِ،مأَغِصُرُهُمإٔذَامطَونَمعَظْؾُوعّو،مأَصَرَأَؼًَِمإٔذَامطَونَمزَوظِؿّو مطَقِفَمأَغِصُرُهُ؟مضَولَ:متَقِفُزُهُم
،مأَوِمتَؿِـَعُهُمعِنَماظظُّؾْمٔمصَنٔنٖمذَظِكَمغَصِرُهُ) .م
صؿو مادؿقق مادللؾؿون ماخلريؼي مإال مبندفوعفم ماإليوبي ميف مبـوء مأوروغفممم
وابؿغوء ماظـػع مظإلغلوغقي ممجعوء م ،مؼؼول متعوىل{:طُـِؿُمِ مخَقِرَ مأُعٖيٍ مأُخِرٔجًَِ مظِؾـٖوسٔم
تَلْعُرُونَمبِوظْؿَعِرُوفِموَتَـِفَوِنَمسَنٔماظْؿُـِؽَرٔموَتُمِعِـُونَمبِوظؾَّهِموَظَوِمآعَنَمأَػِلُماْظؽِؿَوبِمَظؽَونَم
خَقِرّامظَفُمِمعِـِفُمُماظْؿُمِعِـُونَموَ َأطْـَرُػُمُماظْػَودِؼُونَ}.م م
إنمادللؾمماحلقمالمؼـؾغيمأنمؼؽونمدؾؾق٘ومعؿؽودالمأومعؿؼوسلّومسن ماإلدفومم
يف مبـوء مورـه مومحوؼؿه م ،مبل ميى مأن مؼؽون مإيوبق٘و معؿقؿال معلؽوظقؿه مجتوهم
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جمؿؿعه م ،محؿىمؼلفمميفمرضقهمورصعؿه م،مصوإلدالممملمؼعفمأحدّامعنمادللؽوظقيم
حؿىماخلودممجعؾهمعلؽوالً ميفمعولمدقدهم،مؼؼولمغؾقـوم(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م:م
(ط ُُّؾؽُمِمرَاعٕ،م َوط ُُّؾؽُمِمعَلِؽُولْمسَنِمرَسِقٖؿِهِ،ماإلٔعَومُمرَاعٕموَعَلِؽُولْمسَنِمرَسِقٖؿِهِ،موَاظرٖجُلُم
رَاعٕمصِيمأَػِؾِهِموَػُوَمعَلِؽُولْمسَنِمرَسِقٖؿِهِ م،موَادلَرِأَةُمرَاسِقَيٌمصِيمبَقًِِمزَوِجِفَوموَعَلِؽُوظَيٌم
سَنِمرَسِقٖؿِفَو،موَاخلَودِمُمرَاعٕمصِيمعَولٔمدَقٚدِهِموَعَلِؽُولْمسَنِمرَسِقٖؿِهِ).مم م
ومنوا :البناء السلوكي:موالمؼؽونمذظكمإالمبـشرماظؼقمماخلؾؼقيمواإلغلوغقيم
بني ممجقع مأصراد ماجملؿؿع م،طوظصرب م ،مواحلؾم م ،مواظرصق م ،مواظرمحي م ،مواظوصوء،م
واظصدقمواِّعوغيم،موشريػومعنمعؽورمماِّخالقماظيتمػيمجوػرمردوظيماإلدالمم،م
صؼدمدُؽلم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)معوماظدؼن؟مضول م:م(حلنماخلؾق) ،مبلمإنماظـيبم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مأوالػومسـوؼيمصوئؼي م،محني مأسؾنمأن ماظغوؼيمعنمبعـؿه مإمنوم
ػيمإمتوممعؽورمماالخالق،محقٌمضولم(صؾىمآمسؾقهمودؾم):م(إٔغٖؿَومبُعِـًُِمظِلُتَؿٚمَم

عؽورمماَِّخِالقٔ).م م

ومن البناء السلوكي ماظذي محيؿي ماِّورون م :مسدم ماظلكرؼي مواالدؿفزاءمم
بوآلخرؼن ،مأو ماظؿؼؾقل معن مذلغفم مشؿزّا مأو مدلزّا مأو مبٌ ماظشوئعوت ماظؽوذبي مبنيم
اظـوسم،مضول متعوظي{:ؼَو م أَؼٗفَوماظَّذِؼنَمآعَـُوامظَومؼَلِكَرِمضَوِمْمعِنِمضَوِمٕمسَلَىمأَنِمؼَؽُوغُوام
خَقِرّامعِـِفُمِموَظَومغِلَوءْمعِنِمغِلَوءٍمسَلَىمأَنِمَؼؽُنٖمخَقِرّامعِـِفُنٖموَظَومتَؾْؿِزُوامأَغِػُ َلؽُمِموَظَوم
تَـَوبَزُوا مبِوظْلَظْؼَوبِ مبِؽِسَ ماظِودِمُ ماظْػُلُوقُ مبَعِدَ ماظْٔنميَونٔ موَعَنِ مظَمِ مؼَؿُىِ مصَلُوظَؽِكَ مػُمُم
اظظَّوظِؿُونَ}،وؼؼولمدؾقوغهم:م(مإٔنٖ ماظَّذِؼنَ مؼُقِؾٗونَ مأَنِ متَشِقعَ ماظْػَوحِشَيُ مصِي ماظَّذِؼنَم
آَعَـُوا مظَفُمِ مسَذَابْ مأَظِقمْ مصِي ماظدٗغِقَو موَاظْكَخِرَةِ) مصؾفذهماظؼقمماخلؾؼقيمتُقؿىماِّورونم
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وتعصم معن مطل معظوػر ماظػوضى مواالحنالل م ،موتصون معن ماظضقوع م ،مصلالعيم
اظورنموضوةمبـقوغه،مومسومعؽوغؿهموسزةمأبـوئه،مبؿؿلؽفممبوظؼقمماظػوضؾيمواِّصعولم
احلؿقدة.

أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه م
*مممممم*مممممم* م

احلؿد مٓ مرب ماظعودلني م ،موأذفد مأن مال مإظه مإال مآ موحده مال مذرؼك مظه م،م
وأذفد مأن مدقدغو موغؾقـو محمؿدّا مسؾده موردوظه م ،ماظؾفم مصلٓ مودؾم موبورك مسؾقه م،م
وسؾىمآظهموصقؾهمأمجعني.مم م
إخوةماإلدالمم:ممم م
إنمعنمودوئلممحوؼيموبـوءماِّورون م :البناء العلني والفكزّ ،مصالمذكم
أن مذظك معن مأػم مدؾل ماظؾـوء موحتؼقق ماظؿؼدم مِّي مجمؿؿع م ،مظذظك محرصم
اإلدالم مسؾىمغشرماظعؾممبنيمأبـوءماِّعيم،مصؽوغً مأولمآؼوتماظؼرآن ماظؽرؼممغزوالً:م
{اضْرَأْ مبِودِمٔ مرَبٚكَ ماظَّذِي مخَؾَقَ م* مخَؾَقَ ماظْنٔغِلَونَ معِنِ مسَؾَقٕ* ماضْرَأْ موَرَبٗكَ ماظْ َلطْرَمُ م*م
اظَّذِي مسَؾَّمَ مبِوظْؼَؾَمٔ م*مسَؾَّمَ ماظْنٔغِلَونَ معَو مظَمِ مؼَعِؾمِ} ،موبعدػو مغزظً مدورة ماظؼؾم ماظذيم
ػومأولمأداةمعنمأدواتمحتصقلماظعؾمم،مضولمتعوىل:م{منموَاظْؼَؾَمٔموَعَومؼَلِطُرُونَم}،م
وػذا مإن مدلٖ مسؾى مذيء مصنمنو مؼدل مسؾى مأن معؽوغي ماظعؾم ميف ماإلدالم مال متداغقفوم
عؽوغي ،مطؿو مضول مربـو ميف مطؿوبه{:ضُلِ مػَلِ مؼَلِؿَؤي ماظَّذِؼنَ مؼَعِؾَؿُونَ موَاظَّذِؼنَ مظَوم
ؼَعِؾَؿُونَمإٔغٖؿَومؼَؿَذَطَّرُمأُوظُوماظْلَظْؾَوبِ}.م م
مممممصوظعِؾم مػو مأحد مأػم مأسؿدة مبـوء ماِّورون مومحوؼؿفو مواظـفوض مبفو م ،مصؾهم
ؼُؼضى مسؾى ماظؿكؾّهف مواظػؼهر مواجلفل مواِّعقي موشريػو معن ماِّعور ماظّيت متمخٓهرم
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اظورن م ،موال مؼـؽر مأحد مأن ماظـؿو ماالجؿؿهوسي مواالضؿصهودي ميف مأي مدوظهي معنم
اظدولمعرػونمبوظعؾم .م
طؿومأنماظؾـوءماظػؽريمؼلفمميفمتـؿقيماظعؼولموتصققّّمادلػوػقمماخلورؽيم م
وؼعؿلمسؾىممحوؼيماجملؿؿعمعنمأصقوبماظدسواتماهلداعيمواِّصؽورمادلؿطرصيم
اظيتمتصدرمعنمعرضىماظؼؾوبموضعػوءماظـػوس م،ماظذؼنمالمحيؾون مورـفم م ،مبلم
ؼعؿؾونمسؾىمزسزسيمأعـه م،موػدممبـقوغهمومتزؼقمأوصوظه م،موتػرؼقمطؾؿؿه ،موظقسم
هلم مػدف مدوى مغشر ماظػوضى ماظيت متمدي مإىل مصنت مسظقؿي متعصف مبوظؾالدم
واظعؾودمعنمضؿلموتدعريموخترؼىم،موزسزسيمِّعنماظػردمواجملؿؿع.م م
صوإلغلونُمإذَامأحىٖمورـَهُمادؿشعَرَمعلؽوظقيَماحملوصظيِمسؾَىمأعـِهموادؿؼرارٔه،م
والَ مؼلؿفقىُ مظِؿَنِ مؼَلِعَى مظِؿكرؼؾه معِنَ ماِّدسقوء م ،مصؽم محيؿوجُ مورـُـو ماظقوم مإىلم
ضؾوبٍ مدؾقؿيٍ عـػؿقي مسؾى مطل ٚمأبوابِ ماخلري م ،موطم محيؿوجُ مورـُـو مإىل ممجوعٕم
عؿكظػيمعؿعووغيمتؼقيم،متؿعوعلُمصقؿومبقـفو بنحلونٕموأعونٕ وارؿؽـون.م م
غللل مآ ماظعظقم مأن محيػظمبالدغومعنمطلمدوء م ،موأن مؼفقه مظـو معن مأعرغوم
رذدّا .م

