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حلم الوحدة والقابلية للقياس والتقويم
بعد هذا البعد الذي يتصل بالتاريخ البد أن منر إىل اجلغرافيا، حيث نتحدث عن كل هذه األضرب 
مــن احلــدود، وكيــف أهنــا حــدود ال ينبغــي أن تكــون وجدانيــة، وإمنــا ينبغــي أن تكــون أمنيــة، إجرائيــة، تدبرييــة، 
لكــي يتمكــن أهــل كل منطقــة مــن حتمــل مســؤولياهتم كاملــة علــى منطقتهــم الــي يوجــدون عليهــا، وعلــى 
جماهلــم األرضــي واجلغــرايف الــذي يوجــدون عليــه، لكــن دون أن يكــون ذلــك مدعــاة للتنابــذ وللتباعــد الــذي 
صرنــا نــرى الكثــري مــن عاملــه علــى أرض الواقــع، مث بعــد ذلــك ال بــد أن يتــم االنتقــال إىل كل مــا يرفــد هــذا 
مــن املهــارات الــي هبــا التبــادل التجــاري القائــم علــى الرمحــة، التبــادل يف املــوارد البشــرية القائــم علــى التعــاون، 
ال يفهــم كيــف أن النيلــن األزرق واألبيــض جيريــان علــى أرض الســودان دون أن يتــم اســتغالهلما الســتخراج 
مــا يُطعــم اخللــق مــن ســلة العــامل اإلســالمي وســلة العــامل أمجــع،إن مت توظيــف هــذه األفضــال، وهــذه األرض 
اخلصبــة، الــذي يهــدر مــن ميــاه النيــل يوميــا هــذا ميكــن تقديــره مباليــن الــدوالرات، فكيــف إذ احتســبنا األمــر 

علــى مــدى األســابيع وعلــى مــدى الشــهور ومــدى الســنوات.

 هــذا فقــط منــوذج للضيــاع الــذي ينجــم عــن عــدم التشــخيص للوحــدة يف هــذا البعــد املتصــل باملــوارد 
البشــرية الــذي ميّكــن مــن االســتغالل األمثــل للمــوارد األرضيــة، وللمقــدرات الــي تتصــل بالثــروات املائيــة 
أو املعدنيــة أو غريهــا مــن الثــروات، مث منــر بعــد ذلــك إىل كل هــذه األبعــاد الــي فيهــا البحــث عــن األرضيــة 
املشــركة وإمخــاد النزاعــات، وتفعيــل كل هــذه البــؤر الوحدويــة املوجــودة يف عاملنــا اإلســالمي، مث أيضــا يف 
العــامل أمجــع، ومــن ذلكــم األمــم املتحــدة والــي هــي إذا فـُعِّلــت ميكنهــا أن تقــوم بــأدوار يف غايــة البهــاء والنبــل 

هبــذا اخلصــوص.
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فنحــن نقــول كل هــذا لكــي نرجــع إىل ُمبتــدى احلديــث، وهــو أن التنزيــل للوحــدة ال ميكــن أن يكــون 
بشــعارات، ولذلــك فــإن هنــي اهلل عــز وجــل عــن التنــازع ﴿َوَل تـََناَزُعــوا﴾، فإنــه هنــي يفيــد احِلرمــة؛ ألنــه مل 
تقــرن بــه قرينــة تصرفــه مــن احِلرمــة إىل الكراهــة، فبقــي علــى حالــه مــن احلرمــة، والســبب يف هــذه احلرمــة هــو 
الفشــل وذهــاب الريــح؛ أي عــدم القيــام بوظيفــة الشــهادة، أي إظهــار مثــرات الرمحــة اجملــزاة املوجــودة يف الوحــي 
اخلــامت، والــي بظهورهــا وذوقهــا ميكــن أن يطفــق العاَلمــون يف رحلــة اقــراب وســجود، ورحلــة تراحــم، ورحلــة 
تثويــر اإلمــكان الكامــن يف هــذه البشــرية، والــي إن تعاونــت مــن خــالل آليــة التعــارف ﴿يَــا أَيُـَّهــا النَّــاُس ِإنَّــا 
ــَد اللَّــِه أَتـَْقاُكــْم ِإنَّ اللَّــَه  ــوا ِإنَّ َأْكَرَمُكــْم ِعْن ــَل لِتـََعارَُف ــى َوَجَعْلَناُكــْم ُشــُعوبًا َوقـََباِئ ــٍر َوأُنـَْث ــْن ذََك َخَلْقَناُكــْم ِم
َعِليــٌم َخِبيــٌر﴾ ]احلجــرات: 13[ ميكــن أن تُنَقــض االســتحالة، ولنتخيــل مثــال أن لدينــا مشــروع حيتــاج ـ إن 
أردت أن أقــوم بــه مبفــردي ـ إىل مليــار ســنة، مث عمــدت إلىــه وزعتــه إىل مليــار قطعــة، وأعطيــت املســلمات 
واملســلمن، القــادرات والقادريــن علــى القيــام بأجــزاء مــن هــذا املشــروع كال قطعــة، مث مّجعناهــا يف ســنة أو يف 
ســنة ونيف، ألن نكون بذلك قد قطعنا مليار ســنة يف ســنة واحدة؟ والعامل اآلن يتشــكل من ســبعة ماليري، 
لنُقــل إن نصفهــم فقــط ثــالث مليــار ونصــف هــم القــادرات والقادريــن علــى فعــل شــيء يُذكــر، كيــف لــو 
أننــا ارتقينــا حبلــم الوحــدة هــذا إىل هــذا التعــاون علــى الــر والتقــوى، وعلــى إذهــاب اخلــوف وشــفط مسومــه 
القتصــاد األمــوال الــي ال أقــول تنفــق، ولكــن يف الكثــري مــن األحيــان هتــدر علــى التســلح مــن أجــل أن تُقــام 
هبــا صــروح األعمــال البانيــة الــي لــن ينتفــع هبــا هــذا اجليــل الشــاخص الراهــن احلاضــر اآلن، وإمنــا األجيــال 

القادمــة كذلــك.

فــإذن حلــم الوحــدة ال ينبغــي أن يبقــى جمــرد شــعارات، وإمنــا هــو عمــل قابــل للقيــاس، وعمــل قابــل 
للتقــومي مبعنييــه؛ أي التقييــم والتقــومي لالعوجــاج، ومــن مثــة التجويــد والتحســن، فحلــم الوحــدة لــه كل هــذه 
األركان، ومتت اهلداية خبصوص إقامة صرحها إىل كل هذه اآلليات الي يف كتاب اخلتم ويف سنة نيب اخلتم 
صلــى اهلل عليــه وســلم مــن أجــل نقــل االســتحالة وبنــاء اإلمــكان هبــذا اخلصــوص، وإن ذلكــم ليســري علــى 
مــن يّســره اهلل عليــه، ولكــن يف اآلن ذاتــه وجــب أن تتــم املزامحــة بالــذكاء لنفضــل؛ ولكــي نســرجع هــذا احللــم 
وال نركــه علــى نبلــه يف أيــدي املارقــن الذيــن يوقعــون باســتغالله االســتغالل الســالب لــكل هــذه األضــرب 
مــن الضــرر الــي نراهــا، واهلل املســتعان وعليــه عــز وجــل قصــد الســبيل ومنهــا جائــر واحلمــد هلل رب العاملــن.                                            


