ركائز التضامن والوحدة في العراق الحبيب
د .دريد موسى داخل األعرجي د .ابتسام صاحب الزويني
جامعة بابل  /كلية التربية األساسية  /قسم اللغة العربية
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله الطيبين وصحبه وسلم
تسليما ً كثيرا .
أما بعد :
إن الحديث عن التضامن والوحدة الوطنية واإلسالمية هو في حقيقته ومعناه حديث عن اإلسالم ،
وعن األمة العربية واإلسالمية .
إذ أن التضامن كما يقال على وزن ( تفاعل ) والذي يفيد ( المشاركة ) وال يكون إال بين
أطراف متعددة تعمل متضامنة على تحصيل ما يضمن لها تحقيق سعادتها ويكفل لها متطلبات
حياتها في عزة وكرامة  ،وحرية إرادة  ،وإقامة مجتمع فاضل تسوده العدالة وتظله الحرية
ويعمره األمن والرخاء .
وعليه فإن التضامن والوحدة الوطنية واإلسالمية بهذا المعنى هو بعينه الدعوة إلى اإلسالم بكل
معانيه وتعاليمه ومناهجه .
بل إن مفهوم التضامن هو نتيجة حتمية لدعوة الرسل جميعا ً الذين دعوا أممهم لعبادة هللا وحده
وااللتفاف حول ما دعوهم إليه  ،وااللتزام بما جاءوهم به من عند هللا كما قال صلى هللا عليه
وآله وسلم " نحن معاشر األنبياء أبناء عالت ديننا واحد " ( . )1وقوله سبحانه في دعوة
ت
إبراهيم -عليه السالم -وإسماعيل في رفع بناء البيت َ { :وإِذ َير َفع إِب َراهِيم ال َق َواعِ دَ م َِن ال َبي ِ
ك أَن َ
ت ال َّسمِيع ال َعلِيم (َ )121ر َّب َنا َواج َعل َنا مسلِ َمي ِن لَ َك َومِن ذرِّ َّيتِ َنا أم ًَّة
َوإِسمَاعِ يل َر َّب َنا َت َقبَّل ِم َّنا إِ َّن َ
ِيهم َرس ً
مسلِ َم ًة لَ َك َوأَ ِر َنا َم َناسِ َك َنا َوتب َعلَي َنا إِ َّن َك أَن َ
وال
ت ال َّت َّواب الرَّ حِيم (َ )121ر َّب َنا َواب َعث ف ِ
ك أَن َ
ت ال َع ِزيز ال َحكِيم (َ )121و َمن
يهم إِ َّن َ
ك َوي َعلِّمهم ال ِك َت َ
مِنهم َيتلو َعلَي ِهم آَ َيا ِت َ
اب َوالحِك َم َة َوي َز ِّك ِ
ِين
َير َغب َعن ِملَّ ِة إِب َراهِي َم إِ َّال َمن َسفِ َه َنف َسه َولَ َق ِد اص َط َفي َناه فِي ال ُّدن َيا َوإِ َّنه فِي اْلَخ َِر ِة لَم َِن الصَّالِح َ
ِين (َ )131و َوصَّى ِب َها إِب َراهِيم َبنِي ِه َو َيعقوب
( )131إِذ َقا َل لَه َربُّه أَسلِم َقا َل أَسلَمت ل َِربِّ ال َعالَم َ
ض َر
ون ( )132أَم كنتم ش َهدَ ا َء إِذ َح َ
ين َف َال َتموتنَّ إِ َّال َوأَنتم مسلِم َ
هللا اص َط َفى لَكم ال ِّد َ
َيا َبنِيَّ إِنَّ َّ َ
1

ِك إِب َراهِي َم َوإِس َماعِي َل
ون مِن َبعدِي َقالوا َنعبد إِلَ َه َك َوإِلَ َه آَ َبائ َ
وب ال َموت إِذ َقا َل لِ َبنِي ِه َما َتعبد َ
َيعق َ
َوإِس َح َ
ون ( } )133البقرة .
اق إِلَهًا َواح ًِدا َو َنحن لَه مسلِم َ
وبعد محاجة اليهود والنصارى وابطالها  ،أمر سبحانه المؤمنين أن يعلنوها صريحة  { :قولوا
اهلل َو َما أن ِز َل إِلَي َنا َو َما أن ِز َل إِلَى إِب َراهِي َم َوإِسمَاعِ ي َل َوإِس َح َ
وب َواألَسبَاطِ َو َما أوت َِي
اق َو َيعق َ
آَ َم َّنا ِب َّ ِ
ون (} )131
ُّون مِن َرب ِِّهم َال ن َفرِّ ق َبي َن أَ َحد مِنهم َو َنحن لَه مسلِم َ
وسى َوعِ ي َسى َو َما أوت َِي ال َّن ِبي َ
م َ
البقرة .
فالدعوة إلى التضامن اإلسالمي والوحدة الوطنية دعوة إلى اإلسالم الذي دعت إليه جميع الرسل
في جميع األمم .

تعدد الدعوات المعاصرة :
ان الدعوة إلى التضامن والوحدة الوطنية في بلدنا الحبيب قد جاءت في هذا العصر الذي
كثرت فيه الدعوات وتميزت فيه التكتالت  ،واختل َفت فيه مناهج الحياة  ،وكل حزب بما لديهم
فرحون  .وقد غشيت المجتمع العراقي والعالم اإلسالمي من هذا كله سحب معتمة حجبت عن
الكثيرين أضواء الحقيقة  .وغزت عقو َل المسلمين حمالت فكرية مشككة أوقعت العوام في حيرة
وتركتهم في متاهة  .تشتت فيها الصفوف وتفرقت فيها الكلمة وضاعت فيها الشخصية اإلسالمية
السليمة فطمع فيهم العدو وعجز عن مساعدتهم الصديق .
فاغتصبت بالدهم  ،ونهبت ثرواتهم  ،ودنست مقدساتهم  .وعجز العالم كله ماثالً في
المنظمة العالمية (هيئة األمم) أن يفعل لنا شيئا ً مهما كان الحق واضحا ً والظلم فادحا  .وأصبحنا
على كثرة عددنا نكاد ال يعبأ بنا فتخلفنا عن مكانتنا المرموقة وتخلينا عن مواقع قيادتنا الحكيمة ؛
بل أصبحنا تبعا لغيرنا وبدون اختيارنا  .األمر الذي جعل المخلصين من علمائنا الرّ بانيين
يبحثون عن الشخصية اإلسالمية الضائعة  ،وعن المنهج العملي الصالح  ،ويتطلبون أقوم السبل
التي تعيدنا إلى ما كنا علَيه  ،وترد لنا حقوقنا  ،وتخلصنا من تبعيتنا لغيرنا  ،ونصبح حيث
ون ِبال َمعروفِ َو َتن َهو َن َع ِن المن َك ِر
اس َتأمر َ
وصفنا هللا تعالى  { :كنتم َخي َر أمَّة أخ ِر َجت لِل َّن ِ
اهلل } آل عمران . 111
ون ِب َّ ِ
َوتؤمِن َ
فأيقن أولئك المخلصون أن لن يصلح آخر هذه األمة إال الذي أصلح أولها أال وهو العودة
إلى اإلسالم السمح  ،وليست تلك الدعوات الزائفة وال المتفلسفة التي تدعو للطائفية  ،والقومية ،
والوحدة الوطنية الحقيقية .
والمذهبية  ،والعرقية  ،فدعوا إلى التضامن اإلسالمي َ
2

ثم يأتي هذا المؤتمر العلمي الهادف الذي يهدف لتوجيه الدعوة  ،وإعداد الدعاة فينعقد في هذه
الجامعة العلمية المباركة التي انطلق منها العلماء والدعاة والقادة على السواء .
وموضوعه اْلن  :سبل تعزيز السلم المجتمعي في بلدنا العراق الحبيب ويدعو إلى تحقيق
التضامن اإلسالمي ووحدة المسلمين والعراقيين وقد حددت أهداف هذا المؤتمر في أهداف نبيلة
بناءة واضحة وافية وهي كاْلتي :
أهداف المؤتمر من وجهة نظرنا :
جاءت أهدافه محددة في خمس نقاط وهي -:
 -1تبصير العراقيين واألمة بالطريق الذي رسمته الدعوة اإلسالمية النقية لتحقيق التضامن
هللا َجمِيعًا َو َال َت َفرَّ قوا
والوحدة لتعود كما كانت وكما يريد لها دينها أن تكون { َواع َتصِ موا ِب َحب ِل َّ ِ
ون
َواذكروا نِع َم َة َّ ِ
هللا َعلَيكم } آل عمران  { . 113إِنَّ َه ِذ ِه أمَّتكم أم ًَّة َواحِدَ ًة َوأَ َنا َربُّكم َفاعبد ِ
( } )12األنبياء .
 -2تعميق االنتماء والوالء للبلد العراق ولألمة الواحدة عقيدة وسلوكا  ،والتجاوب مع مقوماتها
من األخوة والوالية  ،والتضامن  ،واالعتزاز بما اختصها هللا به من الخيرية { كنتم خير أمة
ً
ون الرَّ سول َعلَيكم
اس َو َيك َ
أخرجت للناس } َ { .و َك َذل َِك َج َعل َناكم أم ًَّة َو َسطا لِ َتكونوا ش َهدَ ا َء َعلَى ال َّن ِ
َش ِه ًيدا } البقرة .143
 -3إيجاد رأي عام وطني وإسالمي قوي يعي عن إيمان وبصيرة على هدى القرآن والسنة
النبوية حقيقة التضامن والوحدة  ،ويربط حركته بهما في كل جوانب الحياة واتجاهاتها .
 -4تحكيم المنطق السليم وشريعة اإلسالم بين جميع العراقيين والمسلمين والتسليم بما يحكمان
به.
 -5أن يتحقق للوطن واألمة اإلسالمية ما تسعى إليه من التقدم والقوة  ،وأن يراها العالم في
مكانتها التي يجب أن تكون في َها لكي تعطي ذلك المكان ما هو مفتقر إليه لتصحيح أوضاعه
وإصالح حياته .
وهذه األهداف كلها تلتقي مع العمل الجاد األكيد الشامل لكل األفراد وعلى مختلف
المستويات لالنضواء تحت راية الدعوة إلى التضامن والوحدة الوطنية وتطبيقه عمليا ً على واقع
حياتنا وفي منهج سلوكنا .
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وقد شاركت في هذا المؤتمر العلمي المبارك عناوين لمواضيع مختلفة كفيلة بتحقيق هذه
األهداف بلغ عددها الكثير الكثير ...
ومنها هذا الموضوع بعنوان ركائز التضامن والوحدة وبما أن المرتكزات في كل شيء وهي
جمع ركيزة ما تكون بمثابة القواعد واألسس التي يقوم عليها  ،وظهرت لنا أهمية العناية بهذا
الموضوع أحببنا الكتابة فيه آملين التوفيق والسداد ومن هللا تعالى العون والتأييد...

تمهيد بين يدي الموضوع
إن المتأمل لتاريخ الدعوات التي ظهرت في المجتمع اإلنساني أيا كان شعارها وخاصة في
منطقة الشرق األوسط وباألخص في دول المنطقة فإن لكل دعوة مرتكزات ترتكز عليها ،
ومنطلقات تنطلق منها  .وقد تزيف أو تفلسف بما يوهم العامة ويغريهم بها .
من ذلك الدعوة إلى القومية فإنها ترتكز على الجنس والعنصر وال تبالي بالمبادئ وال بالعقائد ،
وال بالمواطنة  ،والسلم األهلي والمجتمعي  ،وهي أشبه ما تكون بدعوى الجاهلية من التعصب
للقبيلة  ،ويكفي لفساد هذه الدعوة أنها كانت وال تزال السبب في تمزيق األمم التي تظهر فيها
وأول خطر منها على الناس ضياع الدولة ومؤسساتها إذ عمل الطائفيون على إثارة األحقاد بين
الطوائف واألديان واألعراق حرضوهم على اختصاص البلد بطائفة أو عرق معين  ،فكان
الخراب وضياع مقومات الدولة القوية  ،وتمزيق أوصال البلد إلى دويالت .
وفي أوروبا القومية الجرمانية وغير ذلك .
وآخر الويالت التي جاءت بها دعوة الطائفية والقومية تقسيم قبرص بين الجنسية التركية
والجنسية اليونانية .
ومما يندى له الجبين ما سمعناه أن في نيجيريا أثناء الحرب الفلسطينية جهزت سفينة حربية
لتتجه إلى فلسطين إلنقاذ القدس فسمع المسؤولون التنادي بالقومية العربية  ،وأن على العرب
حماية القدس وعليهم مسؤوليتها  ،فقال المسؤولون هناك إذا كانت القضية الفلسطينية قضية
عربية وليست إسالمية فلسنا بعرب وأمروا السفينة بالعودة  ،إلى غير ذلك مما شهده العالم
أخيرا .
وكل تلك الدعوات مع خطورتها فإنها محدودة األفق محصورة الموطن مهزوزة المرتكزات لم
تلبث أن تنهار فتنهدم بأصحابها .
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وبعض تلك الدعوات قد تأباها فطر البشر فتفرض عليهم بقوة السلطة كاالشتراكية المتشددة ،
والتمييز العنصري  ،فتسلب الفرد أخص خصائص اإلنسانية وهي حرية االختيار  ،وتعطيل
اإلرادة وإهدار الكرامة .
أما دعوه التضامن والوحدة الوطنية واإلسالمية :
فهي دعوة تتفق تماما ً مع فطرة اإلنسان التي فطره هللا عليها  ،وتساير طبيعته كل المسايرة
وتتجاوب مع جبلته إلى أعماق نفسه .
ولهذا فلقد لمست شغاف القلوب واستجابت معها العواطف  ،فبرزت بين تلك الدعوات العديدة
وكتب لها البقاء  ،وقوبلت بقبول حسن ألنها ارتكزت على مرتكزات أصيلة وعميقة وعملية
واقعية لم تخرج عن طبيعة اإلنسان  ،ولم تغاير عقيدته أو انتمائه الوطني واإلسالمي  ،ولم
تصطدم مع واقع حياته التي يحياها في هذا العالم  .وهذا هو اإلطار الكلي للفرد العراقي الوطني
وللمجتمع .
وتتلخص تلك الركائز في نظر الباحثين في أمور ثالثة - :
( )1س ّنة الحياة وتكوين اإلنسان .
( )2احترام وتطبيق منهج التشريع أو الدستور والقانون الوضعي واإلسالمي جملة وتفصيال .
( )3الواقع السياسي والوضع االجتماعي الذي نعيشه مع العالم من حولنا...
ولكل ركيزة من هذه الركائز معطياتها  ،وفعاليتها لو تأملها كل عاقل ووطني لما حاد عنها
ولبادر إلى االنتماء إليها  ،ولعرف أنها هي السبيل الوحيد التي تحقق له كل ما يتطلع إليه من
استرجاع حقوقه المسلوبة  ،وتحقق له األمن والسلم المجتمعي .
وسنحاول بعون هللا تعالى وتوفيقه بيان كل ركيزة من هذه الثالثة ومدى عطائها لدعوة التضامن
والوحدة الوطنية ...
نامل أن نكون بهذا العمل المحدود وجهد الطاقة أن نسهم ولو بالشيء اليسير في سبيل وحدة
هذا البلد الحبيب أرضا ً وشعبا ً  ،وأن نكون من بين العديدين من أفاضل المؤتمرين الذين تمكنهم
ظروفهم من االستيفاء واالستقصاء وباهلل التوفيق ...
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الركيزة األولى  :تكوين اإلنسان وسنن الحياة .
قام تكوين اإلنسان على أن يكون تعاونيا ً متضامنا ً مع غيره ال إنعزاليا ً منفرداً بنفسه  .ولعل
معنى ( إنسان ) قد جاء من ( اإليناس أو األنس ) .
ففي تاريخ هذا اإلنسان لم يستطع اإلنسان األول وهو أبو البشر آدم عليه السالم أن يعيش وحده
َ
فخلق هللا له من نفسه زوجة يسكن إليها { ه َو الَّذِي َخلَ َقكم مِن َنفس
ولو كان في َجنة الفردوس .
َواحِدَ ة َو َج َع َل مِن َها َزو َج َها لِ َيسك َن إِلَي َها }  .األعراف . 111 :
قال ابن كثير في تفسيره  { :ويقال إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة كما قال ال ُّسدي في خبر
ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من
الصحابة  :أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحيشا ً ليس له زوج يسكن
إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها هللا من ضلعه  ،فسألها من أنت ؟
قالت  :امرأة  .قال  :ولم خلقت ؟  .قالت  :لتسكن إلي . )2( } ...
وذلك ما يشعر بأن تكوين اإلنسان أساسا ً تكوينا ً جماعيا ً تعاونيا .
ثم بعد هبوطه إلى األرض كانت حاجته أشد إلى من يعاونه فيها فبدأ باإلنجاب وتزاوج
األوالد  ،وإيجاد األجيال والحفاظ على بقاء النوع  .ومن ثم تقاسم أعباء الحياة .
ثم كانت الجماعة البشرية أمام العوامل الكونية التي اضطرتها اضطراراً على التضامن
والتعاون واالتحاد لتواجه مجتمعة تلك العوامل التي ال يستطيع الفرد أن يواجهها كحماية أنفسهم
من المخلوقات المتوحشة  ،وكتذليل الصعاب في األرض الستنبات نباتها  ،واستحصاد زرعها ،
واستخراج كنوزها  ،وتصنيع موادها مما يحتاجونه في حياتهم على هذه األرض .
ثم بعد انتشار الجماعة وتكاثر الجماعات جاءت التنظيمات الجماعية التي تميزت فيها
التخصصات الميدانية وتخصص لها بعض أفراد الجماعة  ،ومن هذه التميزات أو التخصصات
ما يأتي :
 -1التميز مثالً في مجال االقتصاد من مأكل وملبس ومسكن  ،وتخصص له رجال يعملون
وينتجون ما يوفر للجماعة حاجاتها االقتصادية .
 -2وتميز مجال الدفاع وحفظ األمن  ،وتخصص له عسكريون ومدافعون عن الجماعة .
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 -3وتميز مجال الطب والعالج  ،وتخصص له أطباء ومعالجون .
 -4وتميز مجال التعليم وغير ذلك من المجاالت بقدر ما تستجد حاجة الجماعة  ،وهكذا .
 -5ومن وراء ذلك كله السياسة والحكم والحكام والسياسيون مما هو في حكم الضرورة
للجماعات البشرية  ،وال يمكن أن تقوم كلها وال بعضها إال بتعاون األفراد بعضهم البعض ؛ بل
إن كل تلك المجاالت ذات االختصاصات ال يمكن أن تقوم واحدة منها منفردة بدون معاونة مع
اْلخرين .
وإنا لنلمس ونشاهد ذلك في عالمنا المعاصر في جميع مؤسساته وفي مجموعها فيما بينها .
ففي جميعها نجد أن كل مؤسسة تشتمل رئيسا ً ومرؤوسين وجميعهم من القاعدة إلى القمة كل في
موقعه يؤدي واجبه أو هذا ما هو المفروض  .وال غنى لرئيس عن مرؤوس  ،أو العكس .
وكذلك فيما بين تلك المؤسسات كل منها تؤدي دورها في خدمة المجتمع مما ال تؤديه غيرها .
وكل منها خادم ومخدوم في دائرة التعاون والتضامن كما قيل :
الـنـاس للنـاس من بدو وحـاضـرة

بعض لبـعض وإن لم يشـعروا خدم

فسنة الحياة تلزم األحياء أفراداً وجماعات بالتضامن معا  ،وقد امتدت فشملت هذه الركيزة
الطبيعية جميع دول العالم كله اليوم طوعا ً أو كرها ً سواء أكان في السلم أو في الحرب .
عن طريق تبادل منافعهم فيما بينهم فعند هذه سلع وإنتاج ولتلك حاجة ماسة إليها وقد قامت
السوق األوربية بين دول أوربا بتنظيم هذه العالقة بسبب تفاوت الثروات الطبيعية والكفاءات
البشرية  .فالسلعة التي تفيض عند هذه تحتاجها تلك وكذلك العكس وهل ّم جرا .
وال يمكن ألمة اليوم أن تعيش في معزل عن العالم حيث ارتبطت كلها بمصالح مشتركة فهي
تسير في نظام تضامن إلزامي تمليه ظروف الحياة وتطورات العالم  ،وعلى سبيل المثال ترابط
العالم في تسيير الخطوط الجوية والخدمات البريدية  ،واألعمال المصرفية  ،واإلصدارات
المالية  ،والتمثيل الدبلوماسي وغير ذلك مما له الصبغة العالمية .
وال يبعد من يقول إن هذه السنة الكونية التعاونية ليست قاصرة على اإلنسان بل هي أيضا
موجودة في عالم الحيوانات والحشرات وال أدل على ذلك من عالم النحل والنمل .
وعلى هذا فإن هذه الركيزة التضامنية فطرية كونية وهي إلزامية جبرية ليس لإلنسان فيها
اختيار وال له عنها استغناء .
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فإذن كانت هذه الركيزة الفطرية يجب أن تقر في إطار قانوني منظم  ،وكانت دعوة التضامن
من هذا المنطلق دعوة فطرية تساير الفطرة وتساندها طبيعة الحياة .
وإذا كان البد لإلنسان أن يتضامن مع غيره ولكل جماعة أن تتعاون مع غيرها على أي مبدأ
كان سواء كان عنصريا بالجنس أو عقائديا ً باسم الدين أو المذهب  ،أو اقتصاديا ً باإلنتاج أو
عسكريا باألحالف فألن يكون باسم ومنهج الوطن والمواطنة من باب أولى حيث أنه منهج
التعاون على البر والتقوى  .وأن الخلق كلهم عباد هلل واألرض كلها له سبحانه ...

ا لركيزة الثانية  :منهج القانون والتشريع اإلسالمي السمح .
ولكي نحدد معالم هذا المنهج نعود إلى مدلول التضامن والغرض منه وهو أن يجد اإلنسان فرداً
كان أو جماعة ما يضمن له حياة أفضل يتوفر له فيها ما ينقصه  ،ويسلم فيها مما يضره ،
ومعلوم أن هذين المطلبين جلب النفع ودفع الضرر هما مطلب كل عاقل كما قيل :
إذا أنـت لم تنـفـع فضـر فإنـما

يراد الفتى كيـما يضـر وينفـع

أي يضر عدوه أو ينفع صديقه .
والقانون يجب أن يشمل هذين المطلبين ومعهما الحث على مكارم األخالق وهو مطلب إنساني
كما قال أكثم بن صيفي حين بلغه أمر ظهور دعوة اإلسالم فأرسل ولده ليأتيه بخبر محمد صلى
هللا عليه وآله وسلم وما يدعو إليه  ،فرجع إليه وقال له  :إنه يأمر بصلة الرحم وصدق الكلم ،
وأداء األمانة والوفاء بالعهد وينهى عن كذا وكذا ...
فقال أكثم  :إنه وهللا يا بني إن لم يكن دينا ً فهو من مكارم األخالق .
وقد شرّ ع اإلسالم عقود المعامالت لجلب النفع وتبادل المصالح لتوفير حاجيات اإلنسان  .من
مطعم وملبس ومسكن آمن في صناعة وزراعة وتجارة .
كما شرّ ع لدفع الضر تحريم كل ضار بجواهر الحياة الخمسة -الدين -النفس -العقل -النسب
والعرض  .والمال  .وجعل فيها حدوداً رادعة وزاجرة  ،وكذلك القانون والدستور .
كما أرشد ووجه لمكارم األخالق في الروابط االجتماعية ابتداء من حقوق الزوجين وبر الوالدين
 .وحسن المعاشرة من العفو عن المسيء واإلحسان واإليثار على النفس وغير ذلك  ،وكذلك
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روابط الجوار وصلة األرحام  ،وكفالة األيتام ومساندة الضعفاء  ،وعموم التعاون على البر
والتقوى .
وتظهر صور التضامن والوحدة في منهج اإلسالم مفصلة ابتداء من العقيدة السليمة ثم العبادات
س إِ َّال
التي هي الغاية من خلق الثقلين الجن واإلنس كما قال تعالى َ { :و َما َخلَقت ال ِجنَّ َواإلِن َ
ون ( } )51الذاريات  .فجميع المسلمين يلتقون على عبادة هللا تعالى وحده وبالوجه الذي
لِ َيعبد ِ
يرضاه .
ين َما َوصَّى
وهذا المنهج قد ربط بين جميع األمم اإلسالمية كما قالي تعالى َ { :ش َر َع لَكم م َِن ال ِّد ِ
ين َو َال َت َت َفرَّ قوا
يسى أَن أَقِيموا ال ِّد َ
وسى َوعِ َ
ك َو َما َوصَّي َنا ِب ِه إِب َراهِي َم َوم َ
ِب ِه نوحً ا َوالَّذِي أَو َحي َنا إِلَي َ
فِي ِه } الشورى  . 13فهي وحدة دينية تربط الحق بالخلق في إطار التشريع اإلسالمي .
والمواطنة هي المرتكز والتي يجتمع عليها العراقيون جميعا ً  ،ويستوي فيها الغني والفقير
والكبير والصغير  ،ويلتقي عليها من بالشمال بمن بالجنوب  .وهى الركيزة التي تحرر اإلنسان
من استعباد االستبداد  ،ومن طغيان الساسة وعوامل الطغيان ألن الفرد بإحساسه بأن جميع
الناس مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات يجعله في حالة من الرّ ضا تدفعه ألن يكون
متعاونا ً معطاءاً في كل المجاالت .
وأما ما يجمع المسلمين وال يفرقهم فعوامل كثيرة ففي العبادات تتجلى هذه الصور عمليا ً بصور
ملموسة وذلك كاْلتي -:
( )1ففي الصالة :
أ -وحدة التوقيت مرتبطة بحركة كونية من طلوع الشمس إلى غروبها .
ب -واستجابة النداء حي على الصالة حي على الفالح هللا أكبر .
ج -وحدة الوجهة إلى مركز العالم كله إلى البيت الحرام َ { :ف َو ِّل َوج َه َك َشط َر ال َمس ِج ِد ال َح َر ِام
َو َحيث َما كنتم َف َولُّوا وجو َهكم َشط َره } البقرة . 144
تبدأ هذه الوحدة في استدارة حول الكعبة ثم تتسع حتى تشمل أقطار العالم شرقا ً وغربا ً شماالً
وجنوبا .
( )2وفي الصيام :
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ان الَّذِي أن ِز َل فِي ِه القرآَن ه ًدى
ض َ
أ -وحدة الزمن في الصوم بشهر واحد للجميع َ { :شهر َر َم َ
ان َف َمن َش ِه َد مِنكم ال َّشه َر َفل َيصمه } البقرة . 115
اس َو َب ِّي َنات م َِن الهدَى َوالفر َق ِ
لِل َّن ِ
ب -وحدة الشعور بالتعاطف والتراحم  -يبدأ باإلمساك وينتهي باإلطعام وإخراج الفطرة طعمة
للمساكين وطهرة للصائمين .
( -)3أما الزكاة :
أ -فهي تضامن إلزامي يربط مختلف الطبقات بعضها ببعض ويقارب بين من باعدت بينهم
المادة ويجمع بين من فرق بينهم الغنى والفقر حيث يلتزم الغني بإخراج زكاة ماله َ { :وفِي
َ
يهم ِب َها
وم ( })11الذاريات  { .خذ مِن أَم َوال ِِهم َ
صدَ َق ًة ت َطهِّرهم َوت َز ِّك ِ
أم َوال ِِهم َحق لِلسَّائ ِِل َوال َمحر ِ
ك َس َكن لَهم} التوبة . 113
ص َال َت َ
ص ِّل َعلَي ِهم إِنَّ َ
َو َ
فالزكاة طهرة للنفوس من شح األغنياء وحسد الفقراء  ،وزكاة للمال فال تنقص وتصون المجتمع
من حرب الطبقات وغزو الدعايات .
أما الحج وهو الركن األعظم :
فهو عين التضامن ومظهر الوحدة في أظهر الصور وأقوى المعاني يفد الحجيج من كل فج
عميق ملبين الداعي لحج بيت هللا العتيق  .مجددين العهد القديم مستجيبين نداء إبراهيم -عليه
أفضل الصالة وأتم التسليم -يخرج الحاج من أهله ودياره مفارقا ً زوجه وصغاره حتى يأتي
الميقات فيتجرد من ثيابه متخليا ً عن مظاهر دنياه  .متدثراً رداءه وإزاره متهيأ ً لحال أخراه .
هناك يعود الحجيج على مختلف ألوانهم وتباعد أقطارهم وتعدد لغاتهم يعودون إلى الفطرة التي
فطرهم هللا عليها  .وتعود إليهم فطرتهم التي ابتعدوا عنها فطرة الوحدة واإلخاء والمساواة .
فيستوي غنيهم وفقيرهم وأميرهم ومأمورهم  .ويستوي عربيهم وعجميهم  .وقاصيهم ودانيهم
وحدة في الشكل والصورة ووحدة في الهدف والغاية يهتفون لبيك اللهم لبيك .
ب -وفي أرض عرفات في ذلك المشهد الفريد في تاريخ البشرية حاضرها وماضيها حواضرها
وبواديها  .مشهد يذكر بالماضي في عالم الذرة  ،حين أخرج هللا من بني آدم من ظهورهم
ذريتهم .
مشهد ينبههم لمستقبلهم يوم يجمع هللا الخالئق ويحشرهم حفاة عراة  .مشهد تذوب فيه فوارق
الجنس والعنصر واللون وتتجلى فيه وحدة األصل ( كلكم ْلدم وآدم من تراب )  .مشهد تفتح له
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ِين
ضامِر َيأت َ
وك ِر َج ًاال َو َعلَى ك ِّل َ
اس ِبال َح ِّج َيأت َ
حدود األقاليم واألقطار والدول َ { :وأَ ِّذن فِي ال َّن ِ
مِن ك ِّل َفج َعمِيق ( })21الحج .
مشهد تلتقي فيه األشباح وتتعانق فيه األرواح {ليشهدوا منافع لهم}.
أمانة الوحدة والمواطنة  :ومن هنا نتحمل أمانة الدعوة والبالغ عن رسول هللا صلى هللا عليه
وآله وسلم حيث حملها أصحابه لمن بعدهم " :بلغوا عني ولو آية" " .رب مبلغ أوعى من سامع
" ( ( )3ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض )  ،وهذه هي وصية الرسول
صلى هللا عليه وآله وسلّم للناس جميعا ً .
االجتماعيات :
وكما ظهر مدى التضامن والوحدة الوطنية في العبادات يظهر كذلك وبقوة في مجال
االجتماعيات ألن القانون وااللتزام به يقيم المجتمع على قواعد مثالية عالية ترتفع عن مقاييس
المادة والمعاوضة إلى حد البذل واإليثار .
أ -ففي أصل تكوين المجتمع توجد المساواة في المبدأ فال فرق بين مواطن وآخر  { :ال تحقرن
أحداً فإما أن يكون أخا ً لك في الدين أو نضيراً لك في الخلق }  .ففيها وحدة المواطنة جمعاء .
ب -وفي تكوين األسرة التي هي لبنة بناء المجتمع  .أقامها على روابط المودة والرحمة .
فإذا جاء األوالد  :قابل بين عاطفة األبوة بإيجاب بر البنوة وجعلها وفاء بحق قد استوفاه األوالد
من قبل ثم أظهر مدى حق الوالدين حين قرنه بحقه سبحانه في قضاء مبرم  .ثم إن الولد
سيستوفي مثل هذا الحق من أوالده إن هو أداه ألبويه  .وهكذا دواليك .
جـ -ثم هو يراعي هذا الصنف من الناس الذي حرم رعاية األبوين وذاق بؤس القطيعة وذل
العزلة أال وهو اليتيم فكفله بالرعاية وأحاطه بالحنان وقد جعل صلى هللا عليه وآله وسلم لكافله
أعلى المنازل في الجنة .
وهذا من أقوى دالئل الوحدة الوطنية والتضامن اإلسالمي في المجتمع اإلنساني  .ألنه يطيب
نفس األب على ولده إذا حضرته الوفاة بأن المجتمع كافل له ولده .
ثم إن هذا الولد اليتيم المكفول اليوم سيصبح غدا رجال ويكفل يتيما ً غيره .
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د -ثم يفسح المجال خارج نطاق األسرة فيأتي للجوار فيقول صلى هللا عليه وآله وسلم " :الجار
أحق بصقبه "" .وال يزال جبريل -عليه السالم -يوصيه بالجار حتى ظن صلى هللا عليه وسلم
أنه سيورثه " (. )4
و -فتكون النتيجة ترابط الناس كالبناء الحصين "مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد
الواحد"" .المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا" ( ، )5فأي تضامن بعد هذا وأي وحدة بعد
هذا وأي وحدة تضاهي ذلك .
ومن هنا ح ّمل االلتزام بالقانون وأخالق اإلسالم العراقيين جميعا ً مسؤولية الحفاظ على تلك
الوحدة وعلى هذا التضامن في السلم وفي الحرب أفراد أو جماعات .
" كلكم راع وكل مسئول عن رعيته ".
{ وتعاونوا على البر والتقوى } .
وفرض حقوقا ً عامة على كل مواطن ألخيه المواطن " :حق المسلم على المسلم ست  :إذا لقيته
فسلم عليه  .وإذا دعاك فأجبه  .وإذا عطس فحمد فشمته  .وإذا استنصحك فانصح له  .وإذا
مرض فعده  .وإذا مات فشيعه " (. )1
وتلك حقوق متبادلة بين األفراد يتقاضونها فيما بينهم وقد استوعبت كامل وضع اإلنسان من أول
لقائه بالسالم عليه إلى آخر وداعه بالتشييع إلى مثواه األخير .
ربط اإليمان بالمحبة والمودة والعاطفة والرحمة بينهم "ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب
لنفسه ".
وحرم الجنة عليهم حتى تسودهم المحبة " :لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا".
فالوطنيون إذا ما ركزوا دعوتهم إلى الوحدة الوطنية والتضامن اإلسالمي على وفق القانون كان
تركيزا قويا ينطلق من عواطف وشعور كل مواطن حيث يحقق للجميع أفراداً وجماعات كل ما
يسمو إليه دون أن تعترضه العقبات وال تكدره الشبهات .
وهناك مجال الحكم في سلطاته الثالث :
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السلطة التشريعية  .والسلطة القضائية  .والسلطة التنفيذية  ،وهذه السلطات الثالث وإن كانت
بصورها موجودة في كل دولة إال أنها في العراق تجربة جديدة تتميز بصبغة خاصة تنتعش
أحيانا ً  ،وتتعثر أحيانا ً أخرى .
فالسلطة التشريعية في كل أمة هيئة متخصصة تنظر في ظروف ومالبسات حياة األمة فتشرع
لها ما تراه صالحا .
ومهما يكن من شأن هذه الهيئة وتخصصاتها فهو عمل بشري جائز عليه الخطأ والصواب وهو
ما يشهده العالم من طروء التغيير والتبديل فقد يكون ما رأوه اليوم يكون غير صالح في الغد .
وإن ما يطرأ على تلك الهيئات من سياسة داخلية واتجاهات فكرية قد تؤثر عليها إلى غير ذلك .
وقد نوّ ه القرآن الكريم إلى أصل هذه السلطات وإلى تميزها عما سواها  .في قوله تعالى  { :لَ َقد
اب َوالم َ
ان لِ َيقو َم ال َّناس ِبالقِسطِ َوأَن َزل َنا ال َحدِيدَ فِي ِه َبأس
أَر َسل َنا رسلَ َنا ِبال َب ِّي َنا ِ
ِيز َ
ت َوأَن َزل َنا َم َعهم ال ِك َت َ
ب إِنَّ َّ
اس َولِ َيعلَ َم َّ
هللاَ َق ِوي َع ِزيز ( })25الحديد ،
هللا َمن َينصره َورس َله ِبال َغي ِ
َشدِيد َو َم َنافِع لِل َّن ِ
فإرسال الرسل بالبينات من ربهم  ،وإنزال الكتاب لتشريع مناهجهم والميزان للعدالة ...
والسلطة القضائية  ،ليقوم الناس بالقسط إذ القضاء تطبيق للمنهج التشريعي والقانوني .
وأنزل الحديد إشارة إلى السلطة التنفيذية وأداة لتطبيق التشريعات والقوانين فيكون المجتمع تحت
سلطة حكم عادلة قوية حكيمة .
ومن هذا المنطلق في الحكم كان الظلم في غيره محققا ً  ،أي في غير وجود هذه السلطات الثالث
أو في حال تعطيلها .
وفي مقابل ذلك ال تتم المواطنة إال باحترام هذه السلطات من قبل الكبير قبل الصغير .
ومن هذا المنطلق فان ارتكاز دعوة التضامن والوحدة الوطنية إلى القانون  ،وفي ظل الحكم
الديمقراطي ال تالقيها صعوبات وال تعطلها عقبات وهي دعوة مضمون لها النصر  ،مضمونة
نتيجتها للمجتمع سعادة في الدنيا وفالحا في اْلخرة .

الركيزة الثالثة  :واقع الحياة الذي نعيشه والتيارات السياسية التي حولنا .
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من الواضح البين حالة العالم السياسي والسياسة التي فرضت على الجميع وألزمت العالم كله
العيش ضمن تكتالت سياسية  ،وأحالف عسكرية واتفاقيات اقتصادية  .وليس بوسع أي دولة أن
تعيش وحدها في معزل عن هذا العالم بعيدة عن تلك التكتالت لقوة ترابط الدول بعضها مع
بعض شاءت أم أبت .
ولم تعد السياسة مجرد تنظيم لعالقات الدولة في الخارج بل أصبح الداخل مرتبطا بالخارج في
السلم وفي الحرب عن طريق اإلنتاج والتسويق  .فهي منافع مشتركة ومصالح متبادلة  .توثقت
باتفاقيات عالمية أو ثقافية وأحالف عسكرية  .وأهم ذلك كله األحالف العسكرية ألنها لحماية
الدولة بكل مرافقها والداعي لكل ذلك من اتفاقيات وأحالف هو شعور تلك الدول بالضعف
وبالحاجة إلى تضامنها بعضها مع بعض وذلك منذ الحرب العالمية األخيرة حيث كانت عصبة
األمم لدولة أوروبا ضد هتلر والنازية لعجز تلك الدول منفردة عن مقاومتها .
وبعد عصبة األمم جاءت هيئة األمم وضمت دول العالم على أمل الحياة في أمن وطمأنينة .
ولكن هيئة األمم لم تحقق للعالم ما أمله فيها حيث أقيمت في بادئ أمرها على التخصيص
واالمتياز فمنحت الدول الكبرى حق النقض (الفيتو) .
ومن العجب أن يمنح هذا الحق للدول القوية التي تستطيع أن تظلم وأن تتعدى مما يصعب معه
استخالص حق المظلوم أو استرجاع حق مغصوب .
وكان األولى لو أجيز ذلك أن يعطى للدول الضعيفة لترد به عن نفسها .
وأن أحداث التاريخ وخاصة في الدول النامية لتشهد بذلك .
فقامت جامعة الدول العربية وكان قيامها مظهراً من مظاهر تضامن دول المنطقة مهما قيل عن
أسباب قيامها .
وكل تلك الهيئات والمؤسسات العالمية لم تستطع استتباب األمن وال منح الطمأنينة للعالم فنشأت
تكتالت وأحالف عسكرية انطلقت في سياق التسلح النووي بما يهدد العالم كله بالدمار  .وذلك
في حلفي الناتو وحلف شمال األطلسي .
وانقسم العالم إلى معسكرين اقتصاديين شيوعي في الشرق  ،ورأسمالي في الغرب وما بقي من
العالم يدعى بدول عدم االنحياز .
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ولكن عدم انحيازه لم يعزله عن غيره ولم يبعده عن الخطر ومن ثم أوجد لنفسه ارتباطات فيما
بينه وعقدت له عدة مؤتمرات لدراسة وضعه ووضع التدابير لصالحه .
وآخر ما يكون ما حدث في المنطقة من قيام مجلس تعاون دول الخليج دفع قيامه واقع العالم
السياسي وحاجة دول المنطقة إلى التعاون األخوي وقد شمل عدة مجاالت عامة اقتصاديا ً
وسياسيا ً وأمنيا ً وثقافيا ً وإعالميا  .فهو أصدق صورة لما نرجوه لبلدنا العراق الحبيب من
التضامن والوحدة الوطنية .
ومع هذا كله فان هذه المؤسسات الدولية على اختالف مناهجها وأشكالها فهي إما إقليمية محدودة
وإما عالمية غير عادلة .
أما التضامن والوحدة الوطنية المنشودة في بلدنا الحبيب العراق
دعا إليه
فليس هو بالتضامن المادي النفعي وإنما هو تضامن أخوي عاطفي إنساني ديني َ
اإلسالم والتزم الوطنيون بمضمونه وال غنى لهم عنه .
"المسلم أخو المسلم ال يخذله وال يظلمه وال يسلمه  ،المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا ،
ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه" (. )1
وتحت هذا الشعار واستجابة لهذا النداء  { :واعتصموا بحبل هللا جميعا ً وال تفرقوا } يدعوا
الوطنيون إلى التضامن والوحدة الوطنية الحقيقية بكل قوة ووضوح في عراقنا الغالي .
وحـدة العراق المنشودة :
إن الوحدة الوطنية والتضامن متالزمان ويلزم من وجود كل منهما وجود اْلخر ألن البلد
المتحد المتضامن  ،واألمة المتضامنة  ،متحدة .
والوحدة الوطنية في نظر اإلسالم وتعاليمه ترتكز على مرتكزين رئيسين :
( )1وحدة الجنس .
( )2وحدة العقيدة .
ومن ورائهما عناية هللا وإنعامه على عباده وامتنانه .
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( )1أما وحدة الجنس ففي إرجاعهم إلى أبيهم آدم عليه السالم وأمهم حواء  { :يا أيها الناس إنا
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا } ومن وراء هذا التعارف إخاء وتراحم
 :وقد صور اإلمام علي ـ عليه السالم ـ معنى وحدة الجنس فقال في أبيات له :
الناس من جهة التمثيل أكفاء

أبوهم آدم واألم حواء

(ب) أما وحدة العقيدة فهي الوحدة المعنوية التي تقابل الوحدة الحسية ألن العقيدة عمل القلب ال
عالقة لها بالجنس وال باللون وال بالمكان وال بالزمان فيرتبط فيها جميع أبناء البلد الواحد فيؤمن
أنه وكل من قال ال إله إال هللا محمد رسول هللا  ،وسكن في جوارك  ،شعر يقينا أن كل من
اتصف بذلك أنه أخ له في دينه  ،أو في انسانيته  ،وملتزم معه في تكاليفه فيرتبط آخر األمة
بأولها بل صالح هذه األمة بصلحاء األمم .
(ج) أما عناية هللا في هذه الوحدة وإنعامه على هذا البلد فهو من تأليف هذه القلوب وتقارب هذه
النفوس يلقى العراقي أخاه العراقي من أقصى األماكن فيؤويه بعد أن هجِّر من دياره  .فإذا هو
يبادله المشاعر ويواسيه في أهله وماله ويتبادل معه التعاطف  .وذلك تحقيقا ً لقوله تعالى { :
وبكم َفأَص َبحتم ِبنِع َمتِ ِه إِخ َوا ًنا } آل عمران
هللا َعلَيكم إِذ كنتم أَعدَ ا ًء َفأَلَّ َ
َواذكروا نِع َم َة َّ ِ
ف َبي َن قل ِ
. 113
وبعد امتنانه بها شرع ما يحفظها  .وما يديمها فبعد قوله تعالى  { :إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا
بين أخويكم واتقوا هللا } .
ِين آَ َمنوا َال َيس َخر َقوم مِن َقوم َع َسى أَن َيكونوا َخيرً ا مِنهم َو َال ن َِساء مِن
قال تعالى َ { :يا أَ ُّي َها الَّذ َ
س ِاالسم الفسوق َبع َد
ن َِساء َع َسى أَن َيكنَّ َخيرً ا مِنهنَّ َو َال َتلمِزوا أَنف َسكم َو َال َت َنا َبزوا ِباألَل َقا ِ
ب ِبئ َ
ِك هم َّ
ون ( })11الحجرات .
الظالِم َ
ان َو َمن لَم َيتب َفأولَئ َ
اإلي َم ِ
ِ
كما نهى عن سوء الظن وعن التجسس والغيبة  .وهي كلها عوامل فرقة وتمزيق الوحدة الوطنية
بينما دعا إلى تقوية هذه الوحدة بالتراحم والتعاون وحسن الجوار وكل ما فيه معاني اإلنسانية
من عفو وتسامح إلى حد اإلحسان إلى المسيء .
فهذه كلها روافد تصب في أصل أوجه الوحدة الوطنية المنشودة ترويها فتنمو على أثرها .
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الخاتمــة
وإذا كانت دعوة الوحدة الوطنية والتضامن كدعوة ظهرت في هذا العصر متميزة من بين
الدعوات التي انطلقت في العالم وخاصة بين العراقيين  .من وطنية ومدنية ديمقراطية وشعارات
متعددة .
فإن الدعوة إلى التضامن والوحدة الوطنية والسلم المجتمعي في هذا الوقت بالذات صار ضرورة
ملحة وهي أولى وأحرى للبلد لتعود به إلى صميم وحدته والحفاظ على كيانه  ،وإثبات شخصيته
 ،وتثبيت دعائمه على تلك الركائز الثالث ...
وإذا كانت في ظهورها ومنطلقها من وطنيينا ومثقفينا وعلمائنا  ،ومن جوار هذه الجامعة
العريقة  ،فإنها بال شك قد المست شغاف القلوب المخلصة  ،وأيقظت شعور الشعب المقهور ،
وال طفت عواطف كل مواطن غيور حريص على وحدة بلده وشعبه  ،فلقيت بحمد هللا قبوالً لدى
المثقفين الوطنيين واستقبلت بترحاب منهم .
وال نزال نسمع كل حين وآخر بنتائج عظيمة حيث تنادي بعض الشخصيات المعتبرة إلى الوحدة
الوطنية  ،ونبذ الفرقة والطائفية بكل أشكالها  ،والتزامها بتنفيذ القانون واحترامه والعمل بموجبه
بما يضمن سيادة القانون .
ومن ثم يلتقي قادة هذا البلد بشعبهم ويلتف هذا الشعب حول قادته الوطنيين .
واليوم ومن رحاب الجامعة الكوفة ومن أرض الجف المقدسة ارض ادم ونوح مدينة العلم ومهده
والعلماء ومنطلق الوطنيين والمثقفين تتجدد تلك الدعوة للوحدة الوطنية  ،والسلم المجتمعي الذي
يضمن العيش الكريم لجميع المواطنين .
وهذه الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي المنشود بصفاء محاسنه بريء من كل شائبة نزيه عن
كل غرض شخصي أو مادي بعيد عن أي اتجاه سياسي أو فكر أجنبي فإنه بحمد هللا ليعلوا على
الشبه ويسمو عن الشكوك فمصلحته للجميع .
كما أنها بارتكازها على تلك الركائز الثالث التي أسلفناها وهي ركيزة طبيعة تكوين
اإلنسان وسنة الحياة  .وركيزة احترام القانون  .وركيزة الحالة السياسية والوضع االجتماعي
الذي نعيشه  .فإنها ترتكز على عوامل قبولها وتحمل دواعي بقائها  ،وضمان السلم األهلي
والمجتمعي .
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كما تحقق للعراقيين كل مطالبهم وتمكن لها  ،والوحدة الوطنية والتضامن ال يقتصر نفعه على
مجموعة صغيرة فقط ؛ بل على المواطنين كافة لو آمنوا بها وأيدوها .
ونحن ال نفرط في التفاؤل أو نتطلع إلى غير العراقيين وإنما ندعو إلى التضامن والوحدة
الوطنية العراقية تحت شعار الوحدة واإلخاء .
وإن دور الدعاة من الوطنيين والمثقفين واألكاديميين إبراز أهمية التضامن وضرورة الوحدة
الوطنية على ضوء القانون وحكمة التشريع ما أمكن ذلك وإظهار محاسنها .
{ َوق ِل اع َملوا َف َس َي َرى َّ
ب َوال َّش َهادَ ِة َفي َنبِّئكم
ون إِلَى َعال ِِم ال َغي ِ
ون َو َست َر ُّد َ
هللا َع َملَكم َو َرسوله َوالمؤمِن َ
ون ( } )115التوبة .
ِب َما كنتم َتع َمل َ
كما إنا لنهيب بالجهات المختصّة أن تمد يد العون وتبذل كل الجهد لمساعدة دعاة الوحدة الوطنية
الحقيقية بما يستطيعون به القيام بواجبهم وأداء عملهم على الوجه الذي يرونه وتتطلبه دعوتهم
في مراكز عملهم .
 ..وصلى هللا وسلم وبارك على إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم...
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