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حلم الوحدة )المقتضيات(

بسم اهلل الرمحن الرحيم، وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

ُحْلُم الَوْحَدة الذي يتم الرتويج له، يف خمتلف املواقع، ويف خمتلف املنابر، اليت تتبناها هذه التنظيمات 
الداعيــة إىل التطــرف العنيــف؛ حلــم يرتكــز باألســاس إىل مجلــة مــن اآليــات القرآنيــة، مــن مثــل قــول اهلل عــز 
وجل: ﴿        ﴾ ]األنبياء:91[، وقول اهلل عز 
             ﴿ :وجل
            
 ﴾     ﴿ :إىل قــول اهلل تعــاىل ،﴾    
]آل عمــران:102ـ110[، وغريهــا مــن اآليــات، وكذلكــم كل األحاديــث النبويــة الشــريف الــيت مت اســتمدادها 

مــن هــذه املشــكاة املباركــة.

هذا األمر بالوحدة، بطبيعة احلال ككل أمر يف كتاب اهلل تعاىل، أو يف ســنة ســيدنا رســول اهلل صلى 
اهلل عليــه وســلم، لــه مجلــة مــن املقتضيــات، ولــه مجلــة مــن الشــروط، ولــه مجلــة مــن اإلجــراءات، الــيت َتُــفُّ 

تنزيلــه علــى أرض الواقــع.

ســتدامة، وكل البُــى 
ُ
فهــذه املقتضيــات، يف مقدمتهــا مقتضــى البيعــة الشــرعية، ومقتضــى الشــورى امل

واألنساق اليت ُتَكِّن من هذه الشورى، واليت هي الفريضة بني الفريضتني، كما ُيسمِّيها العلماء لقوله تعاىل 
        ﴿ :الشــورى يف ســورة 
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   ﴾ ]الشــورى:35[، ألول مــرة يف كتــاب اهلل تعــاىل، تفــرتق فريضتــا الصــاة 

والــزكاة بوضــع فريضــة الشــورى بينهــم، للداللــة علــى مركزيتهــا وعلــى حموريتهــا.

أيضــا يُرافِــق هــذا التطلبّــات، مــن حيــث القــدرات واملهــارات، عنــد القائمــني علــى تنظيــم كل هــذه 
األمــور بالشــكل الــذي يســتجيب ملقاصــد الشــرع احلنيــف هبــذا الصــدد. 

ومــن َثَّ فــإن إلقــاء هــذه املســألة باعتبارهــا حلمــا، أو باعتبارهــا إعــادة بنــاء مــا اخنــرم، وترميــم مــا اســرتّم 
مــن هــذه الفريضــة، ومــن هــذا األمــر واملطلــب، الــذي هــو مطلــب الوحــدة، دون النظــر يف كل مــا يرافقــه، مــن 
إعــدادت، ومــن أســباب، ومــن شــروط، ومــن مقتضيــات، ومــن وســائل الفحــص والتقــومي واملتابعــة؛ فــإن ذلــك 

ميكــن أن جيــّر مــن املفاســد أكثــر ممــا يُْطلَــب مــن املصــاحل، وهــو األمــر الــذي بِتنــا نشــهده اليــوم.

ال خيفــى أن املؤمــن تكــون األوامــر اإلهليــة واألوامــر النبويــة عنــده يف أعلــى مــا ميكــن مــن درجــات 
االهتمــام، وبالتَّبــع فإهنــا يكــون هلــا هــذا احلقــل املغناطيســي الــذي جَيْــِذب لــكّل مــن يـُلَــوِّح بتيســري القيــام هبــذه 

األمــور.

لكن إذا غاب هذا النظر املواكب، الذي هو نظر الفحص، لوجود الشروط واملقتضيات واألسباب؛ 
فــإن العلمــاء أمجعــوا علــى أّن هــذه داخلــة يف صنــف املصــاحل الــيت يُــرام تقيقهــا، دون اإلعــداد هلــا حــّق 
إعدادهــا، فتنقلــب مفاســد، وقــد أفــاض غــري واحــد مــن العلمــاء، ويف مقدمتهــم ابــن حجــر العســقاين رمحــه 

اهلل يف فتــح البــاري، أثنــاء تناولــه حديــث »َمــْن رََأى ِمْنُكــْم ُمْنَكــرًا«.

فــإذن هــذه الفريضــة، الشــك أننــا يف عاملنــا اليــوم، ينبغــي أن نعيــد النظــر إىل كيفيــة إعــادة كل األََلــق 
املطلــوب هلــا، ولكــن عــر مؤشــرات، وعــر معايــري، وعــر آليــات قيــاس التنزيــل، تكــون مبثابــة الّضمانــات لكــون 

هــذه املصلحــة لــن تشــوهبا شــوائب املفاســد.

فــإذن هــذا عــن حلــم الوحــدة، وهــذا احللــم قــد أصبــح باملِلحاِحيّــة األكيــدة، ويف أعلــى درجــة هــذه 
املِلحاحيــة ابتــداًء مــن ســنة 1924م، حــني أعلــن مصطفــى كمــال، الــذي ُيســّمى أتاتــورك، أن هــذه اخلافــة 
قــد انتهــت، وأن كل دولــة مــن الــدول، مــا عــدا منطقــة األناضــول، ُمْســَلَمٌة لنفســها، وبطريقــة يف غايــة 
الُفجائيــة، ممــا جعــل االســتعمار َيْدلِــف إىل ســوريا، وإىل لبنــان، وإىل فلســطني، ورأينــا مــا رأينــاه يف ســنة 
1948م، مــن جــراء هــذه التداعيــات، وأيضــا مناطــق البوســناق، أي البوســنة واهلرســك، ومناطــق ألبانيــا، 

وكل هــذه املناطــق، الــيت كانــت داخلــة تــت احلكــم العثمــاين ُأْســِلَمت لنفســها، ومنطقــة مصــر، وإن كان هلــا 
وضــع خــاص مــع اخِلديِويـّـة، أيضــا تزعــزت وتزحزحــت فيهــا األمــور، مــرورا بــكل مــن ليبيــا، وتونــس، واجلزائــر.
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هــذا البلــد، بفضــل اهلل، كان حمافظــا علــى دوام كل مراحــل وِحقــب تارخيــه اإلســامي، علــى مؤسســة 
اإلمامــة العظمــى، املتمثلــة يف إمــارة املؤمنــني، هبــذا البلــد املبــارك.

لكــن ابتــداء مــن ســنة 1924م، ُأْســِلَمت هــذه الــدول لنفســها، ومل تكــن قــد َدرِبَــت، وال قــد َدِرَب 
مــن  العــايل،  البــاب  مــن  ِفْرمانــت  تــأيت يف شــكل  القــرارات كانــت  القــرارات، كل  اختــاذ  عــن  مســؤولوها 
االســتانة، مبعــى أنــه مل يكــن عنــد املســؤولني هــذا االســتعداد لبلــورة القــرارات، لتدبــري وتســيري الشــؤون العامــة، 
ــَح هــذا األبــواب علــى مصاريعيهــا لكــي يدخــل االســتعمار، وكمــا ســلف، إىل كل  فــكان هنــاك عجــز، وفـََت
هــذه املناطــق، وأن تُشــّب اخلافــات، وأن تقــوم الثــورات، الــيت كانــت يف الغالــب هلــا نكهــة بولشــفية، متابَعــة 

ــَواْرُسو. للشــّق املتصــل بِـ

فهــذه األوضــاع، جعلــت أفــكار، ونظريــات الــرواد  يف العــامل اإلســامي ســاعتئذ، ُتْتــال بســبب أّز 
وضغــط هــذا الغيــاب، للجهــة الصانعــة للقــرار، واملبلــورة للقــرار يف املنطقــة؛ فتــّم االجتيــال لــكل اجلهــود، 
وتركيزهــا حــول قضيــة اخلافــة، فقامــت مجلــة مــن احلــركات، ايت رامــت إعــادة بنــاء اخلافــة، منهــا حــركات 
ــة، والقوميــة العربيــة، الــيت  إســامية ومنهــا حــزب التحريــر، ث بعــد ذلــك صيغــة أخــرى، هــي الصيغــة الُعروبِّي
كانــت أيضــا ُتْشــِهر هــذا احللــم، الــذي هــو ُحلــم الوحــدة بصيــغ متعــددة، واســتمر احلــال علــى هــذا احلــال، 

يف نظــٍر لكــون قضيّــة اخلافــة مبثابــة القــرص الــذي يشــفي مــن األمــراض كلهــا، واالختــاالت كلهــا.

املعلومــة واملقــررة، والشــروط  املقتضيــات  لــه كل  بنــاء اخلافــة، وكمــا ســلف،  إعــادة  أن  يف حــني، 
املســطورة عنــد أهــل العلــم بالنــص، وعنــد أهــل العلــم بالســياق كذلــك، باعتبــار أن هــذا البنــاء البــد أن ميــّر 
مــن مراحــل تربويــة، وتكوينيــة، واجتماعيــة، واقتصاديــة، وفكريــة، واســرتاتيجية، لكــي يتــّم الَوْشــُج والَوْصــُل 
بــني كّل هــذه األبعــاد، إلقامــة هــذه الوحــدة، والســيما أن الزمــن اليــوم، بــات يفــرض التنســيق بــني كل هــذه 
الــدول، الداخلــة تــت لــواء الوحــي اخلــامت، لكــي يكــون تدبــري هــذا اجلمــع للّشــمل، بطريقــة فيهــا مــن االســتباق 
ــل  ــع مــن ِقَب قايســات، أو املزايــدات، الــيت بِْتنــا نراهــا تـُْرَف

ُ
االســرتاتيجي، مــا مينــع كل أضــرب النزاعــات، أو امل

هــؤالء الذيــن اّدعــوا أهنــم بنــوا دولــة اخلافــة، وأّسســوا لدولــة اخلافــة، واختــذوا هــذا ذريعــة جلَــْذِب كل مــن يتــوق 
هلــذه الوحــدة، ومــن ال يتــوق هلــذه الوحــدة.

ســوف نســتأنف يف لقاءنــا القــادم إن شــاء اهلل، احلديــث عــن هــذا احللــم، حلــم الوحــدة مــن أجــل مزيــد 
من التفصيل، وإىل ذلكم احلني أســتودعكم اهلل الذي ال تضيع ودائعه، والســام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.   


