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5 املقدمة

مقدمة
لدرو�س  ا�ستلهاما  ما�سيها،  مع  حا�رضها  توا�سل  تعني  الأمم  اأ�سالة 
ال�سالفة،  لأجيالها  املتوا�سلة  التجارب  حلقات  على  وتاأ�سي�سا  املا�سي، 
طريق  على  مثابات  بو�سفهم  بعظمائها،  الأمم  حتتفي  الفهم  هذا  ومن 
وحفظ  الإن�سان  �سعادة  وهو  الأ�سمى؛  الهدف  نحو  التاريخي،  تكاملها 
حياته وكرامته، وبعبارة حديثة، و�سول الأمة اإىل هدف الدولة مبفهومها 
املتعارف عليه يف امل�سرتك الإن�ساين، مع احلفاظ على ثوابت الهوية لهذه 

الأمة اأو تلك.

هذه  يف  القارئ،  عني  تخطئه  ل  مب�ستوى  ماثال  جنده  الواعي،  الفهم  هذا 
املحا�رضات املهمة ل�سماحة ال�سيد عمار احلكيم، وكم كان موفقا بانطالقه 
و�سجاعة  الروؤية،  ومو�سوعية  ال�ستقامة،  قدا�سة  بني  جتمع  �ساحة،  من 
املواقف، وثبات املبداأ، وهي �ساحة الإمام علي عليه ال�سالم، ذلك املثابة 
ال�ساهقة يف التاريخ الإ�سالمي، علما وعمال واإميانا وا�ستقامة، وكل عناوين 

الكمال الإن�ساين، مبا يحق للم�سلمني اأن يفخروا به اأبد الدهور.

ول �سك يف اأن الحتفاء العاطفي �سيء، وا�ستح�سار امل�رضوع وا�ستلهامه 
ال�سيد عمار احلكيم يف م�ستهل  اأجل ذلك، جند �سماحة  اآخر، من  �سيء 
هذه املحا�رضات، و�سع ركيزة الفهم الواعي لالحتفاء بعظماء الأمة، وهذه 
الركيزة تقف على قائمتني؛ اأولهما التعلق العاطفي الذي ي�سد الأمة اإىل 
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كمالت،  من  الإن�سان  اإليه  و�سل  ما  باأ�سمى  احلافلة  املوؤمنني  اأمري  �سرية 
والثانية هي ا�ستح�سار امل�رضوع العلوي و�سرب اأغواره بروؤية واعية، ل�سد 
اأزر احلا�رض امل�سطرب، بر�سوخ هذا املنهج وا�ستقامة �ساحبه العظيم؛ ومن 
هنا، كانت الو�سيجة الواعية التي طرحها �سماحته، بني تاأ�سي�س م�رضوع 
الأمل، وامل�رضوع العلوي الباهر واملكتنز بكل القيم التي ب�سطها �سماحته 

اأ�سا�سا لبناء هذا امل�رضوع الواعد.

اإن الفرو�سية والعزمية و�سناعة الأمل والثبات على املبداأ والت�سلح بالعلم 
والفهم العميق للحياة والأ�سياء ونظم الأمر والتعاون والت�ساور والنفتاح 
على الآخر والنظر اإىل الإن�سان بو�سفة اأخًا  يف الدين اأو نظريا يف اخللق، 
كل هذه املفاهيم ال�سامية التي �ساقها �سماحته �رضوطا لنجاح هذه التجربة 
الواعية، تدور كلها �سمن �ساحة الإمام علي عليه ال�سالم و�سريته الزاهرة.

�سيجد القارئ لهذه املحا�رضات، م�رضوعا لالإنقاذ؛ اإنقاذ الإن�سان والوطن، 
�سيول  الروحي،  و�سالمه  واأمانه  حياته  جرف  من  اأكلت  الذي  فالإن�سان 
الإن�سان  هذا  الفر�س،  �سائدي  و�سعوذات  ال�سيا�سة  واأجندات  املطامع 
كان بحاجة اإىل م�رضوع جريء، يكت�سب م�رضوعيته الواقعية من ا�ستناده 
العلوي  امل�رضوع  وهو  الإ�سالمية،  ال�سخ�سية  اإليه  و�سلت  ما  اأرقى  اإىل 
�سهيد  تيار  اأن رفع  احلياة، فكان  واإعمار  الإن�سان  واإ�سالح  ال�سيا�سة  يف 
املحراب �سعار هذا امل�رضوع؛  �سناع الأمل الذي ب�سطه �سماحة ال�سيد 
�سانع  �سمات  من  و�رضوطه؛  ب�رضطه  املحا�رضات  هذه  يف  احلكيم  عمار 
الأمل والقائد الجتماعي الذي يوؤثر يف حميطه، و�ساحب الوعي الذي 
واملت�سلح  امل�ستقبل،  وت�ست�رضف  احلا�رض  تعي  واعية  قراءة  ال�ساحة  يقراأ 
بالعلم والطموح العايل والعزمية، والتنظيم الذي هو اأ�سا�س البناء الناجح 



7 املقدمة

والرا�سخ، وقبل كل �سيء، التوكل على الله والثقة به واللتزام وال�ستقامة 
على النهج الإلهي القومي، وهنا نتلم�س مرة اأخرى اجلذور العلوية لهذه 
النظرة الواعية، فال�ستقامة والثبات على املبداأ والفرو�سية عالمة فارقة 

ل�سرية الإمام علي عليه ال�سالم.

�سناعتهم  على  ونبه  لل�سباب،  املركزي  الدور  على  �سماحته  ركز  لقد 
العربية، على دور  بالثورات  للم�ستقبل وقيادتهم للحا�رض، و�رضب مثال 
ال�سباب يف �سناعة التحولت الكبرية يف حياة الأمم، ومن ل ينتبه لهذه 
ب�رضط  املو�سوعية،  و�رضوطه  الواقع  معادلة  خارج  نف�سه  يجد  احلقيقة 
مت�سك ال�سباب مبرتكزات النجاح التي خل�سها بعبارات موجزة معربة، من 
غري اإ�سهاب قد ي�ستت ذهن القارئ ويذهب به اإىل ت�سعبات تفوت عليه 
ي�ستطيع  نقاطا حمددة،  م�ستمعيه  اأعطى  �سماحته  لكن  املو�سوع،  جوهر 

املتلقي تتبعها بي�رض لي�سل اإىل مبتغى املحا�رضة.

اإن القارئ لهذه املحا�رضات، �سيجد القا�سم امل�سرتك بني اأهدافها الكثرية، 
وهو بناء الدولة الع�رضية العادلة؛ هذا احللم الب�رضي اجلميل، الذي قدم 
ال�سيد برهان واقعيته، واأنه لي�س خيال اإن�سانيا جاحما، بل هو هدف قابل 
للتحقق، وقدم لنا �رضوط هذا النجاح و�سمات قادته، وجذور هذه النطالقة 
مل�رضوع الأمل، وعنوان هذه املدر�سة الذي مييزها عن غريها، ومكان هذا 
هذه  و�سمات  وتاأثرا،  تاأثريا  بها  وعالقته  الأخرى،  العناوين  بني  العنوان 
املدر�سة  هذه  وروؤية  العراقي،  الراهن  تواجه  التي  والتحديات  املدر�سة، 
اإىل  بالعراق  والعبور  التحديات،  الإنقاذ وجتاوز هذه  لعملية  وم�رضوعها، 
بكل  العراقي  ال�سعب  اإليها  يطمح  التي  العادلة  الع�رضية  الدولة  �سفة 
مكوناته، كل ذلك �سيجده القارئ مب�سوطا على م�ساحة هذه املحا�رضات.
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الأمل  باأن م�رضوع  فل�سفة النتظار، منوها  واأخريا، يعرج �سماحته على 
حلقة من حلقات ال�ستعداد وبناء الذات وتهيئة ال�ساحة، وكلها من عوامل 
�سيجدها  غريها  مهمة  ونقاط  هذه  الإيجابي.  لالنتظار  ال�سحيح  الفهم 
القارئ الباحث عن م�رضوع اإنقاذ، واأفكار جديدة تخرتق اأفق الن�سداد 
يف الواقع العراقي، نحو م�ستقبل عنوانه الأمل و�رضطه الفرو�سية و�سماته 

ثوابت املدر�سة العلوية. 
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 احلمد لله رب العاملني و�سلى الله على �سيدنا حممد واآله الطيبني الطاهرين 
و�سحبه املنتجبني.

 �سادتي الأفا�سل اإخوتي الكرام الأعزاء .

اإنها فر�سٌة عزيزة وثمينٌة اأن نت�رضف با�ست�سافتكم يف ليلة عظيمة عند الله 
�سبحانه وتعاىل ويف اأجواء احلزن والأمل بفقد عزيز هذه الأمة واأ�سطورتها 
اأمري املوؤمنني و�س��يد الو�س��يني واإمام املتقني وقائد الغر املحجلني علي بن 
اأبي طالب �س��لوات الله و�س��المه عليه ويف رحاب ليلة القدر التي تقدر 

فيها الأعمال. 

1-لقاء تنظيمات بغداد يف 2011/8/21 امل�سادف 20 رم�سان 1432

املحا�رضة:

م�رضوع الإنقاذ..
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نقف الي��وم اأمام عل��ي ، اأمام هذه ال�سخ�س��ية العمالقة والف��ذة واأمام 
م�رضوعه وهذا هو املهم .

 اإن قوة الإمام علي  وعزته وكرامته ومنزلته، هي بقوة م�رضوعه واملكانة 
املرموقة للم�رضوع وحتقيق النجاحات الكربى حلركة الإن�س��ان التكاملية، 
على م�س��توى الفرد واجلماعة يف هذه الن�ساأة والن�ساأة الأخرى، ومن اأراد 
ال�سعادة عليه اأن يبني نف�سه وجمتمعه على نهج الإمام علي ،  وهو نهج 

ر�سول الله  فهو المتداد لنهج ر�سول الله �سلى الله عليه واآله. 

 اأبناء مدر�سة الإمام علي
 .يكفينا فخرًا اأن نكون �سناع الأمل وقادة التغيري على نهج الإمام علي
نفكر ونخطط ونعمل بنف�س الدوافع والو�س��ائل التي كان يعتمدها الإمام 
علٌي. كيف نكون كذلك وجن�سد �سخ�سية الإمام علي يف وجودنا ؟.. 

هذا هو ال�سوؤال والتحدي الكبري. 

الإمام علٌي  برز وهو �س��اٌب لتحمل امل�س��وؤوليات اجل�س��ام وبقي بروح 
ال�س��باب اإىل يوم ا�ست�س��هاده، فاإن ال�سباب لي�س بالعمر فقط، فما هو اأهم 
من العمر هي الروح ال�س��بابية، فاإنك قد ترى �س��ابًا  يف مقتبل عمره لكنه 
مه��زوٌم ومنك���رٌض يعي�س حالة العتمة والرتدد فهو لي�س �س��ابًا ولي�س فيه 
�س��مات ال�س��باب وباملقابل قد ترى �سخ�سًا �سبغ �س��عره الأبي�س ومرت 
عليه ال�س��نون ولك��ن روحه ون�س��اطه وطموحه واآماله وعمله م�س��حونة 
باحليويٌة والن�س��اط فهذا، هو ال�ساب. ع�سو التجمع يجب اأن يكون �سابًا، 
فيه روح ال�سباب ويعرب عن الطاقة واحليوية والن�ساط والرغبة يف �سناعة 
امل�س��تقبل وعن احلراك واحليوية املطلوبة يف حراكه ويف ن�س��اطه اليومي 
على م�ستوى الفرد واملجتمع، ول ميكن اأن نرى ع�سوًا يف جتمع الأمل وهو 
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لي�س �سابًا يف �سيمته واإرادته وعزميته واآفاق امل�ستقبل الذي نتطلع اإليه. 

 يجب اأن تتوافر يف �س��انع امل�ستقبل روؤية ال�سباب وروحه ومن ل يكون 
�سابًا فيه روح ال�سباب فلي�س �سابًا مهما كان عمره.

الي��وم ترون اأعزائي اأن ال�س��باب العربي ل يعرب عن نف�س��ه اإل حني يقف 
بوج��ه الدبابات والطائرات واجليو���س اجلرارة باإرادة وع��زم اإذا توافر له 

املناخ ليعرب عن نف�سه يف خ�سم هذه الأحداث.
ونح��ن الي��وم يف الع��راق نعي�س يف ج��و دميقراطي يختلف عما يعي�س��ه 
ال�س��باب العربي ولدى �سبابنا الكثري من الفر�س، وهذه الفر�س م�سوؤوليٌة 
بحد ذاتها، كيف نتعامل معها ون�س��تثمرها ونوظفها؟ وكيف ن�سنع من كل 

فر�سة م�رضوعًا ي�ستحق اأن يقتدى به وي�سري الآخرون خلفه؟.
اإن م�رضوع التجمع ينطلق �سمن اأجواء هذه الفر�س الكبرية.

الفر�ص املعطلة
لقد اأعطيت الفر�سة لكثريين يف جتارب مماثلة ومل ي�ستثمروها ومل يعطوها 
حقها كما يتمناه ال�س��ارع العراقي، والإن�سان عندما يت�سفح – اليوم - ما 
يكتبه املراقب��ون من وراء احلدود يجدهم ينظ��رون اإىل التجربة العراقية، 
ويقول��ون اإن العراق فيه فر�ٌس هائل��ٌة واإمكاناٌت ب�رضي��ٌة وماديٌة عظيمٌة 
ولكنها غري م�س��تثمرة، اإذن هن��اك تلكوؤٌ يف ا�س��تثمار الفر�س والطاقات 

املتاحة.

وعندم��ا ننظ��ر اإىل واقعنا العراقي ن�س��اهد اأن مرجعيتن��ا اأدام الله ظلهم 
الوارف اأ�سبحت �ساخطًة على من ميتلك ال�سلطة ويتحمل وزرها وتبعاتها، 
وقد اأو�س��دت اأبوابها ومل تعد ت�س��تقبل امل�س��وؤولني احلكوميني لتعرب عن 
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امتعا�سها ولتنت�رض لل�سعب يف كل امل�ستويات املتاحة من دون اأن تخاطر 
بامل�رضوع .

وجن��د النخب والكفاءات مهم�س��ًة ومعطلًة وغائبة ع��ن امل�رضح والعزائم 
بداأت تقل وبوارق الأمل بداأت ت�س��محل �سيئًا ف�سيئا وت�سلل الياأ�س اإىل 

النا�س، وال�سعور بال�سغوط الهائلة هو املهيمن على امل�رضح ال�سيا�سي.

بوحدة اجلهود.. ن�سنع الأمل
 من امل�سوؤول ؟..

(2(   ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   
اإذن الإنق��اذ لبد من اأن يقوم من داخل ال�س��عب واأن ينتخي ال�س��احلون 
والطيب��ون ومن ميتلك روؤيًة وميتل��ك القدرة على حتقيق امل�س��تحيل، ومن 
ميتلك تلك الإمكانات والقدرات لبد من اأن يتحمل م�سوؤوليته، وهذا كان 
م�رضوع التجم��ع، وقلنا اإن اليد الواحدة ل ت�س��فق، والقطرة الواحدة ل 
ت�س��نع �س��ياًل، ويجب اأن جتتمع هذه القطرة مع القطرات وتتوحد اجلهود 
حتى نكون اأمام م�رضوع قادر على �س��نع ب�سمة حقيقية، تعيد الأمل اإىل 
�سعبنا املحبط وتعيد احليوية والن�س��اط وتوفر الفر�س لكل اأولئك الذين 

فقدوا فر�سهم وابتعدوا عن م�ساحات العمل واحلركة.
اأنت��م اأيه��ا الأحبة قادة ه��ذا امل�رضوع، واأنت��م الأمل ونق��راأ فيكم الأمل 
وامل�ستقبل امل�رضق املليء بالإجنازات الكربى التي تعيد الثقة لهذا ال�سعب 
الواثق من نف�سه لعمق ح�سارته وعمق تاريخه والرثوات الهائلة املتوفرة 

لهذا ال�سعب.

2- �سورة الرعد، الآية 11.
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حني يلقي الإن�س��ان نظرًة عل��ى واقعنا العربي والإقليمي، �س��ريى اأنظمة 
انه��ارت، واأخرى يف طريقها لالنهيار، واأنظم��ًة تنتظر وترتقب، وحكامًا 
عجزًة كبارا يف ال�س��ن مر�س��ى متناحرين، لي�س له��م قدرة على الإبداع 
والعطاء - والنا�س على دين ملوكهم - وحني يكون هذا و�سع احلاكم فاإن 

ال�سعب يعي�س حالة املوت ال�رضيري وفقدان الأمل.

 اإن العراق ميتلك الإمكانات الهائلة؛ وما ان ينظم اأوراقه و�سفوفه وينطلق 
ف�س��وف يوفر احلياة الكرمية لأبنائه ويربز لعب��ًا اإقليميًا مهمًا وقادرًا على 
اأن يغ��ري الكثري ويعطي ر�س��الًة وا�س��حة لكل هذه الأو�س��اط وكل هذه 

امل�ساحات.

م�رضوع الإنقاذ
 اإن م�رضوع التجمع �� ول نريد اأن نبالغ بل نتكلم بواقعية ��  قادٌر على اأن 
ميث��ل امل�رضوع املنقذ لي�س للعراق وحده واإمن��ا للمنظومة العربية واملناطق 
املحيطة بنا، حينما نتحمل م�س��وؤولياتنا ون�سع النقاط على احلروف، واأنتم 

اأيها ال�سباب الأعزاء قادرون على فعل الكثري.

نريد اأن نعطي ر�سالًة للعرب وامل�سلمني والعامل اأجمع، اأن ال�سباب قادرون 
عل��ى اأن يفعلوا امل�س��تحيل لي���س بالنفعالت والعواط��ف ال�رضفة على 
الرغ��م من اأننا نعتز ب��كل هذه العواطف وامل�س��اعر ونعت��رب النفعال يف 
جماله ال�سحيح نقطة قوة ولي�س نقطة �سعف ولكن اأي�سًا بالروؤية العميقة 
وبالفهم ال�س��حيح وباحللول املو�س��وعية والواقعية والت�سخي�س الدقيق 
للتحديات والإ�سكاليات التي تقف بوجه م�رضوعنا وبلدنا واأمتنا و�سعبنا.

 ونحن بف�س��ل الله منتل��ك الروؤية ومنتلك امل�رضوع ولنا ت�س��خي�ٌس دقيٌق 
لالإ�س��كاليات والتحدي��ات، ولنا روؤيٌة وا�س��حٌة للحل��ول واملعاجلات ول 
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ينق�سنا اإل اأن نوحد �س��فوفنا وجتتمع كلمتنا وتتعا�سد طاقاتنا وتت�سابك 
اأيادينا لنجد اأنف�س��نا اأمام فر�س كبرية وهائلة لي��ربز هذا امل�رضوع بعيدًا 
عن كل اأنانية اأو انتهازية اأو م�س��لحية، واإمنا يكون انت�سارًا لهذا ال�سعب 
والتاريخ واحل�س��ارة الت��ي نزخر بها، لنقف وننت�رض ونقدم روؤيًة �س��احلًة 

�سحيحة ونحقق جناحًا حقيقيًا يف بناء الإن�سان ويف بناء الدولة.

قدرنا النجاح
 �س��ناع الأمل ل يعرفون الف�سل والرتدد والرتاجع، ول طريق اإل النجاح 
يف بن��اء الإن�س��ان والنج��اح يف بناء الدول��ة، الدولة الع�رضي��ة اخلدومة 
املتوا�س��عة التي توظف كل طاقاتها ل�س��عادة هذا الإن�سان املتعب املثخن 
باجلراح نتيجة ال�س��نوات العجاف والعه��ود الطويلة من احلرمان والبوؤ�س 

واملظامل الكبرية التي مل تنقطع حتى يومنا احلا�رض بق�سد اأو بغري ق�سد.

هل قدر العراقيني اأن يعي�سوا املحنة والأزمة والأمل؟.

 كال لي�س هذا قدرنا، بل قدرنا اأن نعي�س واأن نبني جتربًة هي من اأف�س��ل 
التجارب، واأن تكون نربا�س��ًا لكل التجارب احلي��ة يف منطقتنا والعامل مبا 
منتل��ك، لكن كيف لنا اأن نق��ود جمتمعًا ونحن مل ننظم �س��فوفنا ومل نوفر 

مناخات  القيادة فينا؟.

ال�س��عور بالقوة والثقة والعزمية والإ�رضار والو�س��وح يف الروؤية �� وهو ما 
عرب عنه القراآن الكرمي بالب�سرية �� هي البداية ال�سحيحة.

 يا �س��انع الأمل والتغيري: ل ميكن اأن  تكون كذلك اإل اإذا �س��عرت بالقوة 
والثقة يف داخلك وبالثقة بالله �س��بحانه وتع��اىل وقدراتك. لديك الروؤية 
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واخلطة وامل���رضوع والإقدام والقدرة على الإقن��اع واملنطق الذي يحظى 
بالحرتام ممن يختلف معك قبل من يتفق معك، فتوكل على الله عز وجل.

البداية من اأنف�سنا
 يج��ب اأن نكون اأقوياء كاأفراد، ويجب اأن نك��ون اأقوياء كتجمع وجماعة 
اأرادت اأن جتعل من اخلري وال�س��الح والإ�س��الح غايتها والعمل الدوؤوب 

بنزاهة وكفاءة واإخال�س مبتغاها .

 البداية منا كاأع�س��اء وكجماعة؛ كلما نظمنا اأو�ساعنا الداخلية كنا اأقوى 
يف اإي�س��ال هذه الر�س��الة وحتمل اأعبائها يف املجتمع، لذلك اأو�س��ي اأوًل 
وثاني��ًا وثالث��ًا بالتنظيم القوي ونح��ن يف رحاب الإم��ام علي  حيث 
يختزل لنا جتربته الر�س��الية والإن�س��انية يف و�س��يته ال�سهرية ليقول وهو 

يغادر اإىل ربه: » اأو�سيكم بتقوى الله ونظم اأمركم «)3).
هذا هو الأ�سا�س املطلوب، يجب اأن يكون الإن�سان منظمًا يف فكره وحديثه 
وملب�س��ه ومظهره و�س��لوكه ومواعيده واجتماعاته وعالقاته، ومنظمًا يف 

خططه واآلياته والو�سائل التي يعتمدها.
النظام يف كل �س��يء، هذه هي �س��مة الإ�س��الم ومفتاٌح اأ�سا�ٌس من مفاتيح 

النجاح .

التنظيم على امل�س��توى الف��ردي واجلماعي، والتنظيم لي���س هو اأن يكون 
هناك قيادٌي يف خلية التنظيم وهناك من هو م�سوؤوٌل عنه فقط، وهذا واحٌد 
من مظاهر التنظيم، ولكن التنظيم يذهب اإىل ما هو اأبعد من ذلك، التنظيم 
�سلوٌك وروؤية وفكر وممار�سة ميار�سها الإن�سان يف كل تفا�سيل حياته كيف 

ينظر كيف يقيم كيف يتعامل كيف يلتزم؟.

3- نهج البالغة، ج 3، �س 76. )�رضح حممد عبدة) 
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يج��ب اأن تكونوا مظهرًا يج�س��د النظام بكل تفا�س��يله، وكلما كان اأقوى 
كان اأق��در على حتقيق هذه املهام. �رضط��ٌي ميار�س مهمات مدنية يف دائرة 
داخل املدينة يحتاج اإىل لياقات توؤهله لأداء مهمته وهناك ع�س��كرٌي من 
اجلي�س ميار�س مهمات قتاليًة يدافع عن البلد وهذا اأ�س��عب، وهناك قوات 
خا�سة وهوؤلء يف داخل اجلي�س لهم مهام خا�سٌة ويطلب منهم اأن يقوموا 

بعمليات نوعية وداخل القوات اخلا�سة هناك ت�سنيفات.

 يا �سناع الأمل اأين هممكم وما هي اأدواركم وما هي م�ساحاتكم وفر�سكم 
يف التاأث��ري، اأي��ن هي اأ�س��قفنا وهممنا؟، اأن نكون �رضطة م��رور اأم �رضطة 
مدني��ني اأم �رضطة مبالب�س مدني��ة لكي نوفر الأمن داخل املدن اأم جنودًا اأم 
قوات خا�سة اأم قادة القادة ؟... اأنتم �سخ�سوا لأنف�سكم  وراجعوا اأنف�سكم.

اأين تقف وماهي مكانتك وم�ساحتك؟. ولي�س بالدعاء - وكٌل يدعي و�ساًل 
 (4(  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ بليل��ى - بل راجع نف�س��ك
. مهم��ا اأقنع��ت الآخر بقدرات علي��ك اأن تراجع نف�س��ك يف اأعماقك واأن 

ت�ساهد ما هي قدراتك واأين اأنت وما هو �سقفك؟ .

عوامل النت�سار
ول تقن��ع لنف�س��ك بالقليل، لتكن هممن��ا عاليٌة واإرادتنا �س��لبٌة . التقدير 
ال�س��حيح للموقف والقدرات ث��م العزمية والنطالق والت��وكل على الله 
�س��بحانه وتع��اىل لتحقيق النتائ��ج الك��ربى والعظيمة ب��اإذن الله تعاىل 

. (((ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

 ي��ا اأحبائي عالقتك��م مع ربكم كيف هي؟، هذه ه��ي البداية وعالقتك مع 
4-. �سورة القيامة، الآيتني 14 و)1.

)-�سورة البقرة، الآية 249.
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نف�س��ك كيف هي، هل عالقتك مع نف�س��ك �س��ادقٌة؟. عندما يكون اجلواب 
هو نعم، ف�س��تكون �س��ادقًا مع اإخوانك واملجتمع الذي تخدمه، اإىل جانب 
ال�س��دق والوفاء والطهارة والو�سوح وال�س��فافية وهذه هي املداخل وما 

دمنا بهذه ال�س��مات ف�س��ين�رضنا الله   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
.(6(    ۈ  ٴۇ

ونحن مازلنا يف بدايات انطالقنا، وحتى اننا مل نعلن انطالق جتمع الأمل، 
هرول الآخرون لي�س��عوا هذا ال�س��م على جماميعهم واأحزابهم وكتلهم، 
واأ�س��فق على ح��ال البع�س منهم، يظنون اأن قوة م�رضوعكم يف ا�س��مه !، 
كال ق��وة جتمعكم مب�رضوعه، وهذا امل�رضوع ل ميك��ن اأن ي�رضقه اأحد وهذه 
ه��ي امل�س��كلة، ول ميكن ا�ستن�س��اخه ول يوجد جهاٌز ل�ستن�س��اخه، لأن 
الفرو�س��ية و�س��ناعة الأمل ملكٌة واأخالٌق وروحيٌة معينٌة و�رٌض ي�رضي يف 
دماء �س��انع الأمل، وهذه اخللطة -الله يعلمها فقط - وي�س��تحيل على من 
كان غري ذلك اأن يتحول اإىل �سانع لالأمل!، وهذا جوهر �سخ�سية الإن�سان 
وجزٌء من امللكات التي و�س��عها الله يف هذا الإن�س��ان، وقد يحاول اأحٌد 
اأن يتحول اإىل �س��انع لالأمل، ويف ن�س��ف الطريق ين�سحب، واآخر دون اأن 
يتعرف على امل�رضوع ومل يقراأ عنه �س��يئًا يجد نف�سه متعاطفًا مع امل�رضوع 
ب�س��كل تلقائي، وقد يعمل اآخرون با�س��م اآخر ونحن م�س��تعدون للتعاون 
معه��م، واأهاًل بهم والقائد احلقيقٌي ل�س��ناعة الأمل ل��ن نختلف معه، ويف 
قول« لو اجتمع كل الأنبياء يف مدينة واحدة ) 124 األف نبي ) وهو رقٌم 
كبرٌي - وق�س��اٌء كبرٌي لي�س فيه هذا العدد - لن  يحتاجوا �رضطيًا واحدًا ! 
لأنهم ل يختلفون ول يتخا�س��مون ول يتدافعون ول يتناف�س��ون، ملاذا ؟.. 

لأن الروؤية لديهم جتعلهم يقيمون الأدوار ويوزعونها ب�سكل �سحيح .
6-�سورة حممد: الآية 7.
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ل ي�سح اإل ال�سحيح
 البع�س من اإخوانكم اأتوا مهرولني؛ �سيدنا ذهبت املبادرة وذهب امل�رضوع، 
هلموا بنا لنعلن ملوؤمتر تاأ�سي�س��ي يف �سهر رم�سان اأو يف العيد، واأخربتهم 
اأنن��ي غري قل��ق  فلم هم كذلك واأن��ا مطمئٌن ومرتاٌح ج��دًا؟. هذه الهرولة 

تك�س��ف عن قوة امل�رضوع وتاأثرياته وه��و يف بداية انطالقته  ەئ  وئ  
وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ..(7( ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک )8) بي��ت العنكب��وت ل يخيف ، وهٌن ب�س��يٌط يتهاوى 

ويت�ساقط .

 اإن كان م�رضوعنا حقيقيًا ن�سكر الله على ذلك ون�سع يدنا يف ايديهم واإن 
كانوا يريدون اأن ي�رضقوا ا�س��م هذا امل�رضوع �� ولو �س��كليًا - فلن ي�رضق  
ونق��ول لهم: مع الأ�س��ف لقد اأخط��اأمت بالتقدير وبعد يومني �ستنك�س��فون 
و�س��تخرج البيانات التي تكذب ذلك: )هذا لي���س م�رضوعنا.. ل نعلم به)، 
�س��يتربوؤون منه لأنه �س��يتحول اإىل وبال عليهم - وه��و اليوم وباٌل عليهم 
- فالنا���س فتحوا اأعينهم وقالوا: )عجيب اأن تتم �رضقٌة يف و�س��ح النهار! 
لي�س لديكم مب��ادرٌة فت�رضقون مبادرات الآخرين!)، الآن ل يعرفون كيف 
يجيبون  اأو يدافعون اأو يو�س��حون بغري كلمة ل ندري وهكذا ...، و�سياأتي 

اليوم القريب الذي ي�سدر فيه بياٌن ليقول : هذا لي�س له عالقٌة بنا!.

�سنة ال�ستبدال
 يا رواد الأمل و�سناعه وفر�سانه، اإن م�رضوعكم وا�سٌح وكبرٌي ولكن يجب 
اأن تعرفوا قيمتكم واعرفوا الفر�سة الكبرية والعظيمة التي منحها الله لكم، 
ول اأح��د منا يتكرب على رب العامل��ني ، من نحن؟،  نحن ل قيمة لنا بدون 

7-�سورة الرعد، الآية 17.
8- �سورة العنكبوت، الآية 41. 
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العناية واللطف الإلهي والربكة التي ي�س��عها الله فينا ويف م�رضوعنا، اإذا 
تباطاأنا وترددنا وتكا�س��لنا وتبطرنا نكون م�س��مولني بالآية ال�رضيفة   ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ)9) اأتتبطر هل ترى نف�سك 
�س��يئا ؟، �سنن احلياة التي كن�ست الطغاة والظاملني والفراعنة الخ..  تكن�سنا 

كلنا.

اإن قوتن��ا بتوا�س��عنا، وعزنا و�س��موخنا برتابيتنا لي�س الرتابية بالت�س��نع 
بل يجب اأن ن�س��عر باأننا متوا�س��عون اأم��ام الأطفال من �س��عبنا والفقراء 
والب�س��طاء منهم، ال�س��عور العميق باأنن��ا يف خدمة ه��وؤلء النا�س، علمنا 
وطاقاتنا وقدراتنا وم�س��اريعنا وروؤيتنا كلها يف خدمة هذا ال�سعب، نحن 
تربية اأهل البيت – )اللهم ل ترفعني يف النا�س درجة اإل حططتني عند 
نف�س��ي بقدرها ))10)- فكلما نكرب بني النا�س يجب اأن ن�سعر بال�ست�سغار 

بني يدي الله يف وجودنا.
وهناك فرٌق بني ال�س��عور بال�ست�س��غار اأمام الله وبني الثقة والقوة، ونحن 
ل نريد من النا�س اأن يكونوا منهزمني، ول ت�ستطيع اأن تكون قائدًا لالأمل 
واأن��ت مهزوٌم !. نريدك قويًا ومليئًا بالثقة بالنف�س لكن هذه الثقة ناجتٌة من 
الثقة بالله �س��بحانه وتعاىل، وهذه هي املعادلة؛  مبقدار ما تكون متوا�س��عًا 
اأمام النا�س، وت�س��عر بالفقر والفاقة والذل بني يدي الله �س��بحانه وتعاىل، 
بق��در ما تكون كبريًا   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے       
)11) وبي��ده كل �س��يء وهو ال��ذي يعطينا العزمية والقوة، وهذه مدر�س��ة 

�س��هيد املحراب  التي رفعها الله، والإرادات اجتمعت كلها على ك�رض 
  هذه املدر�س��ة واأنظمة اأرادت اأن تك�رض المام ال�س��يد حم�سن احلكيم

9-  �سورة املائدة، الآية 4). 
10-من دعاء الإمام ال�سجاد عليه ال�سالم يف مكارم الأخالق، ال�سحيفة ال�سجادية. 

11-�سورة فاطر، الآية )1.
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ولكن الله جعله �س��اخمًا كبريًا ومنظومات رهيبة اأرادت اأن تك�رض )�سهيد 
املحراب) و)عزيز العراق) ولكن الله اأراد لهم العزة.

�س��معنا من قالوا: ذه��ب عزيز العراق وتفرقت اأ�س��واتهم يف النتخابات 
و�سنحولهم اإىل منظمة جمتمع مدين،  هوؤلء الأ�سدقاء امل�سلون ال�سائمون 

املتحالفون معنا. 

قالوا: اأ�س��واتهم قليلٌة ول ن�رضكهم يف احلكومة!. اأرادوا �س��يئا والله اأراد 
�سيئًا اآخر وما كان يظن هوؤلء اأنها عقوبة اأراد الله اأن يحولها اإىل مكافاأة.

والآن ياأت��ي رئي�س قائمة وازنة م�س��رتكة يف احلكوم��ة ويقول: والله اأنتم 
ربحت��م. مل��اذا ؟ يقول: لأننا غامرن��ا!. ملاذا واأنت لدي��ك ع�رض وزارات يف 
احلكومة ؟. يقول: اأاأ�س��فق لذل��ك؟ اأين النجاح��ات يف احلكومة؟. ويقول 

هنيئًا لكم. 

واأنا اآتي بهذه الأمثلة لكي تعرفوا كيف ينظر اإليكم الآخرون؛ م�سارك مهم 
يف احلكومة يقول: اأنتم تزدادون قوًة يف ال�سارع.

 اأنا �سخ�س��يًا قلت ملن قال تل��ك الكلمة من القيادات العراقية: هذا �رضٌف 
لن��ا اأن ن��وزع ماًء لزوار احل�س��ني ، ومل اأقل لهم اأنت��م قلتم هذا، وقلت: 
البع�س �س��معته يقول هذا، وقلت: دع��اء الزوار يكفينا، وهذا �رضٌف عظيٌم 

لنا اأن نخدمهم .

 ونعتقد باأن من �س��نن احلياة األ اأحد ي�س��تطيع اأن يغيب الآخر. نحن قدٌر 
يف هذا البلد ول نقول نحن قدر العراق، ونحن عائدون باإذن الله تعاىل.

�س��وف لن نناف�سكم على اأموال حتت الطاولة، نحن قادمون للخدمة، نحن 
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قادمون لنقدم �س��ورًة للنزاهة و�س��ورًة للم�س��وؤول الذي يعطي ول ياأخذ 
ويقن��ع بالقلي��ل ويقدم الكثري ، ولي�س امل�س��وؤول الذي يفك��ر كيف يرفع 
رواتبه وكيف يح�س��ل على المتي��ازات والإيف��ادات والفر�س واملواقع 

واآخر ما يفكر فيه هو -اإذا فكر- هوؤلء امل�ساكني وماذا يقدم لهم .

نحن نريد اأن نقدم �سورًة للخدمة اإذا وفقنا الله ، علينا األ نق�رض يف اأداء 
الواج��ب اأما التوفيق فهو من رب العاملني وه��و يغري ويرتب الأمور ، نعم 
نطلب من الله وبهذا الدعاء الليلي الذي ل ينقطع يف اآناء الليل، ويف كل 
ليلة ادعوا بهذا الدعاء: )اللهم اجعلنا ممن تنت�رض بهم لدينك ول ت�س��تبدل 
بن��ا غرينا) ونحن نريد اأن نكون اأداة الن�رض، ونحن نريد اأن نكون ذراعك 
ي��ا اإلهي يف تقدمي اخلدمة، وهذه الدعوة لي�س��ت فيه��ا اأنانياٌت اأو دنيا، بل 

فيها انت�ساٌر للنا�س املحرومني املظلومني.

�سمات �سانع الأمل
يا �س��باب م�س��وؤوليتكم كبريٌة، كيف تفون بهذه امل�سوؤولية ؟ ڈ  ژ   ژ        ڑ  
ڑ  ک   )12) هذا هو �س��عاركم يا �سناع الأمل وقادته، النظام والرتتيب 
وو�س��ع الأمور يف و�سعها ال�سحيح، و�س��عوا الأ�سياء يف �سياقها، كونوا 
حازمني و�س��ديدين؛ ننظر يف هذه اخللية كيف جتتمع؟ وكيف نح�سل على 
الروؤي��ة واخلط��وات على الأر�س؟ كي��ف ننظم النفتاح عل��ى الآخرين؟، 
فالنتم��اء لهذا امل�رضوع نعمة من الله. ن�س��األ الله اأن نكون �س��ادقني يف 
ما ندعي بحق هذا الي��وم ال�رضيف لأن هذا امل�رضوع فيه ن�رضٌة لدين الله 

وخدمة لعباد الله.

12 - �سورة ال�سافات 164
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 هل نحن فقط �سناع الأمل ورواده ويف بغداد وحدها �سبعة ماليني ن�سمة؟. 

كال هناك الكثري من قادة الأمل و�سناعه ممن ل يعلمون اأنهم كذلك وفيهم 
خ�س��ائ�س امل�رضوع وهذا امل�رضوع لي�س لنا فقط ويجب اأن نبحث عنهم 
وجنمعهم وهذه م�س��وؤوليتكم، وكل واح��د منكم ينظر بعني الله وبعني قائد 

الأمل وينتقي �سناع الأمل وقادته وياأتي بهم ويقنعهم وي�رضح لهم.

واعلم��وا اأن القائد احلقيقي لن يقتنع ب�س��هولة ول ياأتي��ك مهروًل اإل اإذا 
كان��ت له معرفٌة بذل��ك، واإذا مل يكن يعرف امل�رضوع بكل تفا�س��يله فلن 
ي�سلم حليته ب�سهولة. اأما الذي يرك�س يف امل�ساريع وكل يوم جتده يف مكان 
فهذا ل ميتلك �س��مة القائد و�س��انع الأمل ، هذا مهزوٌز و�سعيٌف ومنك�رٌض 
يبحث عن �سيء وغطاء يت�س��رت خلفه. نحن نريد النا�س الأقوياء، ونحن 
من نرك�س خلفهم ، هناك �سخ�ٌس يقدم م�ساعدات للنا�س وهو قد يكون 
حمتاج��ًا هذا من نرك���س خلفه، وهناك من هو غري حمتاج اإمنا يتك�س��ب 
باحتياجات املحرومني، واملحتاج احلقيقي هو الإن�س��ان الذي يحرتم نف�سه 
ول ياأت��ي مهروًل اإمنا اأنت تذهب اإلي��ه، واإذا اأعطيته النقود بدون ظرف قد 
ينزع��ج من هذه الطريقة غري الالئقة ول ياأخذها، نحن نريد اأنا�س��ًا نحن 
نرك�س خلفهم، ونري��د اأن نعرفهم ونطرق اأبوابهم ونحن نقنعهم ون�رضح 
له��م، ول تقل الذي ياأتي ياأتي وال��ذي ل ياأتي نرتكه ، تكليفنا اأن نتعرف 

على اأولئك النا�س وجنمعهم .

ونحتاج اأي�س��ًا اإىل تفاعل يف امل�سهد ال�سيا�سي وكل منت�سب اىل التجمع 
يجب اأن يكون �سيا�سيًا خم�رضمًا .

 ماذا يعني ال�سيا�س��ي املخ�رضم؟ من ي�س��مع اأخبارًا؟! من يطلع فقط على 
ما يجري؟.
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 ل يكف��ي ذلك، فاملخ�رضم هو الذي يقنع النا���س باآرائه، اإنها نقطًة مهمًة 
لكنه��ا غري كافية، نحن نحتاج اإىل ثقافة �سيا�س��ية واإىل قدرة على حتليل 
املواقف؛ ملاذا نتخذ هذا املوقف وملاذا يذهب ال�س��يد عمار اإىل الكويت يف 
هذا التوقيت؟ هل هم اأقرباوؤه؟ اأو يحتاج ال�سيد عمار اىل اأن ي�ستجم هناك؟ 
وم��ا الهدف من هذه الزيارة؟  يجب اأن ن�س��ل اإىل م�س��توى اأن نكون يف 
مواقعنا ونحلل الأمور فما دمت تعرف املنظومة التي تتحرك بها اأو�س��اعنا 

وم�سريتنا فال حتتاج اإىل �سوؤال؛ تقراأ املوقف وحتلله واأنت يف مكانك.

كنت اأتابع �س��فحتكم على الفي���س بوك كلكم يجب اأن تكونوا حا�رضين 
فيه��ا ، كل واحد منكم يج��ب اأن يقراأ ويعرف ماذا يج��ري، هذا هو بحد 
ذاته �س��يٌء مهٌم، فاإذا ا�س��تطاع اأن ي�س��ارك بحوار اأو حديث اأو نقا�س اأو 
مداولة، وبتكرار ذلك ومالحظة كيف يعمل الآخرون، ينمي يف نف�سه هذه 
الطاقات، وهذه جزٌء من روؤيتنا، واإين اأتابع هذه ال�س��فحة اأكرث من مرة يف 
اليوم وادخل رغم كل م�س��اغلي وحري�ٌس على ذلك فات�س��فح واأرى من 
تكلم وماذا تكلم والنتيجة اأين راأيت اأن بع�س الإخوة لديهم حتليٌل جيٌد. 
يج��ب اأن يكون كل واحد منكم قد قدر وهو يف مكانه وحلل وعرف ملاذا 
ه��ذه الزيارة يف ه��ذا التوقيت؟ وملاذ اتخذ هذا املوق��ف؟ وهكذا .. يف كل 
ق�س��ية يجب اأن ميلك القدرة على التحليل، حتليل مواقفنا وحتليل مواقف 
الآخري��ن ، ومن خالل التحليل ي�س��تطيع اأن يتبني وي�س��ت�رضف مواقفهم 
القادم��ة، واأن حتلل ماذا �س��يكون مث��اًل ، عند تعيني فالن وزي��رًا للدفاع 
بالوكالة على خالف التفاقات املربمة بني الأطراف، وقد جل�س��نا واتفقنا 
عليها وما م�ساعفات هذا املوقف ومن عينه بالوكالة، وماذا يريد من خالل 
ذل��ك، وم��اذا يريد اأن يقول، وما هي ر�س��الته؟.. والذي تعني ماذا �س��ريد؟ 
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هل نحن ذاهبون اإىل تهدئة اأم ت�س��عيد؟ وملاذا هذا الحتقان بني احلليفني 
والقيادتني ؟ يجب اأن نحلل اإذا كانت احدى الرئا�س��ات قد ارتكبت خطاأً 
يف عالقتها مع القوائم الأخرى، فما هي طبيعة ال�س��يناريوهات املحتملة 
؟ يج��ب اأن تكون لديك قدرٌة على التحليل وعند حتليلك املوقف جرب اأن 
تغلق جهاز التلفاز وقل فالٌن �سيخرج ويقول كذا وكذا... واأعد فتح التلفاز 
و�سرتى اأنهم �س��يقولون نف�س الكالم الذي قلته، وعندما ت�سع نف�سك يف 
موقعهم وتعرف ما هي اخللفيات وما هو موقفهم �س��تعرف ماذا �س��يقولون، 
جرب و�ستعرف ما هو املوقف املطلوب منك جتاه هذه الأو�ساع .                                           
هل اأنت متفرج، هل اأنت لعب، هل اأنت مراقب، هل اأنت مع هذا الطرف 

اأو ذاك ؟.
 اأنت لديك �سيٌء اآخٌر، لديك م�رضوعك واملفرو�س اأن ياأتي الآخرون معك، 
اأنت ماذا؟.. يجب اأن حتدد وتو�سح، التحليٌل ال�سيا�سي مهٌم جدًا يف الإطار 

ال�سيا�سي، يجب اأن يكون لدينا القدرة على التحليل والفهم.
يج��ب اأن تكون لدينا قدرٌة عل��ى الإقناع، واأن نفهم بروؤية علمية منهجية 
ب�س��بط نف�س وبه��دوء، واأن نقنع الآخرين بحوار ج��اد  بتحليلنا وروؤيتنا 

وهذه م�ساألٌة مهمٌة .
اإن ع�سو التجمع يجب اأن يكون حا�رضًا حيثما ح�رض الآخرون )يف حافلة 
النقل اأو اجلامعة اأو املقهى اأو الفي�س��بوك) وحيثما كان هناك جتمٌع وحيثما 
ح�رض فهو يتكلم ويدافع  وي�رضح ويو�سح ويقنع وهذه �سمة �سانع الأمل 
وقائده وحيثما ح�رض كان ب�سفة �سفري التجمع واأين ما وجد اأحدًا يف اأي 
مكان ي�ساأل عنه  من اأنت؟ واأين تعمل؟ ويتوا�سل معه، ودائمًا يفكر كيف 
ي�س��تقطب من به ملكة طيبة، وكيف ي�رضح املواقف ويقنع الآخرين وكيف 

يحول م�رضوعه اإىل م�رضوع مقبول من قبل الآخرين.



27 م�رضوع الإنقاذ..

امل���رضوع وحده ل يكفي، اإذا كان لديك م���رضوٌع وروؤيٌة فعليك ان تكون 
لديك قدرٌة على اإقناع النا�س بهذا امل�رضوع، حتى يلتفوا حولك لنم�س��ي 

قدمًا لتحقيقه وهذه اأي�سًا م�سوؤوليتكم الكبرية والعظيمة .

 �سانع الأمل والتغيري مبادٌر، ول وجود لأعذار بعدم التبليغ وعدم الإخبار 
وفق��دان توجيهات اجلهات العليا وعدم و�س��ول ورق��ة التحليل والفكرة 
مل ت��اأت وهك��ذا ..، اأر�س��لت اجلهات العلي��ا اأم مل تر�س��ل  ل تنتظر .اأنت 
اكت��ب وقل لهم :اأنا اأفكر هك��ذا، ما هي خططنا وبراجمنا؟ اإذا مل ت�س��ل 
م��ن هيئة القيادة ورقة حتليل هل اأبقى جال�س��ًا؟ اأو اأحترك ح�س��ب طاقتي 
وقدراتي واإمكاناتي واملناخ والزمان والفر�س��ة بني النا�س واملنطقة، يجب 
اأن اأبتك��ر واأب��دع واأنطلق واأقدم اأفكارًا واأقوم بن�س��اط وفعاليات، املبادرة 

�سيٌء اأ�سا�سٌي يجب اأن يت�سم بها كل فار�س.

اأنت �س��انع التغيري يجب اأن تكون متفهمًا ملدر�سة �سهيد املحراب)قد�س 
�رضه) ما هي هذه املدر�سة؟ وما هي معاملها ؟ وما هي متبنياتها؟ وكيف نفكر 
وننظ��ر لالأمور؟ كي��ف يجب اأن ننفتح على الآخري��ن ونتحمل الآخرين؟ 
وندافع عن هويتنا وخ�سو�س��يتنا ؟ هذه اأ�سئلة مهمٌة يجب اأن تكون لدينا 

اأجوبة وا�سحًة لها يف هذا الجتاه. 

واإذا اأردن��ا اأن نكون ناجحني يف املجتمع، يج��ب اأن نكون ناجحني داخل 
التجمع. واإذا اأردنا اأن نكون ناجحني داخل التجمع، يجب اأن نكون ناجحني 
داخل واقعنا الداخلي. فالبداية من اأنف�س��نا ثم التجمع ثم العمل احلقيقي 

على الأر�س ويف خدمة النا�س وهذا ما اأمتنى اأن نكون عليه.

ويج��ب اأن نتعلم اأن نحمل الهم يومي��ًا؛ ما هي متطلباتي، وما هي همومي 
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ك�س��خ�س وكاأ�رضة، ويف اإطار الأ�رضة ما هي همومي وكع�سرية وكمنطقة 
وك�س��عب وكبلد ما هي هموم��ي وحتدياتي؟ وتوقعات��ي؟.. وما هي احللول 
املت�س��ورة؟، وكل واحد منا يج��ب اأن يفكر بهذه الأ�س��ياء ويقدر الأمور 

تقديرًا �سحيحًا.

اإذن الروؤي��ة ال�سيا�س��ية والتنظيم والنفتاح ال�س��تقطاب، وقبل كل ذلك 
العالقة مع الله �س��بحانه وتع��اىل والعالقة مع النف�س، ه��ذه هي املداخل 
والإطار الذي اأمتنى واأ�س��األ الله �سبحانه وتعاىل بربكة هذا اليوم ال�رضيف 
وه��ذه ال�س��اعات الرحمانية اأن يوفقكم التوفيق الكب��ري والعظيم يف هذا 

ال�سهر.

ابحثوا عن �سناع الأمل
 فال�س��تقطاب دائم��ا يبداأ من الأ�س��دقاء واملقرب��ني، اأنا اأق��ول دائما اإن 
ال�س��تقطاب يبداأ من جهاز النقال، افتح النقال وت�س��فح الأ�س��ماء فاإن 
الطيور على اأ�س��كالها تقع ودائما ي�س��ادق الإن�سان من هم من طينته وما 
دمت رائد الأمل فمن الأكيد اأن منظومة عالقاتك فيهم �س��مة رائد الأمل 
اأو بع�س��هم على الأقل، اأقارب اأو جريان اأو زمالء، فجاأة �س��رتى اأنك اأمام 
ع���رضة اأو ع�رضين،  اأق��ل.. اأكرث، ولو كان كل واحد من��ا يتخذ قرارا من 
الآن اإىل نهاية �سهر رم�سان املبارك من هم الأ�سماء الذين نعرفهم وفيهم 
�س��مات التجمع كي نتحرك عليهم ونقنعهم فحتى نهاية ال�سهر الف�سيل 
�سيخرج الواحد منكم وهو قادر على اأن يقنع وي�ست�سيف عددا من الإخوة 

الأعزاء الآخرين. 

والأخوات اأي�س��ا، فلدى كل �س��خ�س منكم من اأرحام��ه واأخواته واأهل 
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بيت��ه اأخ��ت اأو زوجة اأو اأم اأو بنت اأو بنت عم اأو بنت خال اأو زميالتهم يف 
اجلامعة اأو يف العمل، من يجب اأن يقنعها حتى تدخل اإىل التجمع وتكون 

رائدة لالأمل �سمن منظوماتنا لالأخوات الفا�سالت.

على كل حال، امل�سوؤولية كبرية وعظيمة واإن �ساء الله اأنتم اأهل للم�سوؤولية 
ودعائ��ي لكم م�س��تمر واأنا مقيد بالدعاء لكم يف كل ليلة واأ�س��األ الله اأن 
يكتب لكم التوفيق والنجاح واأن ن�س��هد النت�سارات الكربى للم�رضوع 
على اأيديكم وملدر�س��ة �س��هيد املح��راب التي كان��ت دائما يف خدمة 
ال�س��عب الك��رمي والعظيم. اأكتفي به��ذا املقدار واأكرر �س��كري وتقديري 
واعتزازي بكم جميعا بت�رضيفكم وح�س��وركم واأ�س��األكم الدعاء يف هذه 
الليل��ة ال�رضيفة وما يليها يف الليايل القادمة من ليايل القدر ون�س��األ الله 

اأن يكتب لنا النجاح والتوفيق بف�سله ورحمته وبركاته.

 �سكرا حل�سوركم وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته .



اخل�سال 
التنظيمية
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(1( 

احلمد لله رب العاملني وال�س��الة وال�سالم على �س��يدنا ونبينا �سيد الأنبياء 
واملر�س��لني حبيب اإله العاملني اأبي القا�سم امل�سطفى حممد وعلى اأهل بيته 

الطيبني الطاهرين و�سحبه املنتجبني امليامني.

 اأعزائللي اإخوتللي واأخواتللي الفر�سللان والفار�سات ال�سللالم عليكم جميعا 
ورحمة الله وبركاته.

ما اأ�س��عد هذه الفر�س��ة وما اأ�س��عد هذا اللقاء لأنه لق��اء الأحبة  والأعزة، 
لقاء ال�سباب والفر�سان، لقاء بالأمل، اأمل العراق، اأمل احلا�رض وامل�ستقبل، 

1- كلمة �سماحة ال�سيد عمار احلكيم مع قيادات ومرتكزات جتمع الأمل يف عموم العراق 2011/10/22

اخل�سال التنظيمية)1( املحا�رضة:
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ال�س��باب هم �س��ناع امل�س��تقبل، ال�س��باب هم روح املجتمع وال�سباب هم 
املح��رك الذي ب��ه تنطلق العجلة ونندفع به نحو البن��اءات الكربى يف بناء 

واقعنا.

ال�سباب مادة احلا�رض وامل�ستقبل

 كنا نقول دائما اإن امل�س��تقبل ي�سنع بال�سباب ولكن جتارب الواقع برهنت 
على اأن احلا�رض يبنى ويتحرك ويندفع بال�سباب اأي�سا كما امل�ستقبل ي�سنعه 
ال�سباب ولي�ست هذه الثورات العربية اإل اأمنوذج يف دور ال�سباب يف اإيجاد 
التحولت الكربى التي تغري كل التوازنات وت�رضب كل التكهنات وتفوق 
كل الإمكان��ات. اليوم الوليات املتح��دة الأمريكية والدول الكربى تعمل 
جاهدة بكل اإمكاناتها كيف ت�س��توعب وتلحق وتركب هذه املوجة اجلارفة 
التي جاء بها ال�س��باب وا�ستطاعت اأن تخرج كل امل�سارات عن ال�سياقات 
املر�س��ومة لها واأنا ل اأعتقد باأن من�س��فا باإمكانه اأن يق��ف اليوم ويقول اأنا 

�سنعت هذه الثورات وهذه ال�سعوب.
 هذه ال�س��عوب هي اندفعت بجهد �سبابها وحما�ستهم وثباتهم وتطلعاتهم 
لذلك انتم اأيها ال�س��باب اأنتم الأمل لي�س بالإدعاء وانتم �س��ناع امل�ستقبل 
وه��ذا لي�س �س��عارا نرفعه اإمنا واق��ع نتحدث عنه ومن ل ي��رى هذا الواقع 
�سي�س��بح على الهام�س واإن بعد حني. علينا اأن نقراأ الواقع قراءة �سحيحة 
واأن نخطوا خطوات �س��حيحة لنجعل ال�س��باب قدرا للعراق ولي�س قدرا 
يف العراق وجنعل الطاقات ال�س��بابية هي املدخل احلقيقي الذي به تتحقق 

الجنازات الكربى والطموحات العظيمة لأبناء �سعبنا.
اإن ما يف�سل بيننا وبني طموحاتنا اأمران اإذا ما حتققا اعلموا اأن هذا امل�رضوع 

ما�س باإذن الله.
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الأمر الأول التوكل على الله �سبحانه وتعاىل: 

خ��ذوا العزمية م��ن الله والإميان بالل��ه والغيب، فالق��وة ناأخذها من القوي 
العزيز ممن ميتلك هذه القوة املطلقة.

الأمر الثاين الإرادة املنبثقة من الله �سبحانه:

 القوة ن�س��تلهمها من الرتباط بالله �سبحانه وتعاىل، قوة م�سحوبة باإرادة 
�سلبة ناأخذها من روؤية وا�سحة وثابتة م�ستقاة من الإميان بالغيب.

 بهذين اجلناحني نطري وننطلق. اعلم��وا اأيها الأعزاء اأنه بالإرادة والتوكل 
على الله �سبحانه وتعاىل �سوف لن يقف اأمامكم اأحد و�سوف لن تقفوا عند 

حد من احلدود و�ستنطلقون باإذن الله تعاىل وحتققون ما تريدون.

 الرتباط بالله

يقول الله �س��بحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي، يف اإ�سارة اإىل هذين اجلناحني 
يف �س��ورة ف�س��لت الآي��ة  : 30 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ٿ            ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ  

.   ٿ
اأتري��د الدني��ا، اأتريد الآخ��رة والفوز؟، اإمن��ا ذلك للذين قال��وا ربنا الله ثم 
ا�س��تقاموا، التوكل على الله وال�س��تقامة باإرادة �سلبة ل تلني هما املدخل 

للفوز بالدارين.
ويف �سورة اآل عمران الآية  173 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
ی  ی       ، ل اأحد يدافع عنكم اخ�سوهم واحرت�سوا منهم وهذه الآية 

كما ورد يف تف�س��ريها و�س��اأن نزولها انها وردت يف حب علي  ېئ  
ىئ   مئ   حئ   جئ   ی       ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  
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يئ  جب  حب )2)، النا���س اأي الأح��زاب وفئ��ات املتاآمري��ن كائنا 
م��ن كانوا ما قيمته��م ونحن الذين الله معنا والذي مع��ه الله يتقدم على 
الآخري��ن ول يهت��م بالآخرين )من كان م��ع الله كان الل��ه معه) كما يف 
الروايات واإذا كان الله معنا ل نخاف ول يقف بوجهنا اأحد ومن مينعنا من 

حتقيق طموحاتنا الكبرية وامل�رضوعة؟. 

ويف �س��ورة الطالق الآية 2و ، 3ومن يتق الله يجعل له خمرجا ويرزقه 
من حيث ل يحت�سب  بالتقوى يجعل الله �سبحانه وتعاىل الربكة والنماء 
والتوفي��ق يف عمله ويدفعه اإىل الأمام، وم��ن يتق الله يجعل له خمرجا 
ويرزقه من حيث ل يحت�سب ومن يتوكل على الله فهو ح�سبه اإن الله بالغ 

.اأمره قد جعل الله لكل �سيء قدرا
 اإذن اأيها الأحبة عليكم بالتوكل على الله اأول والإرادة ال�سلبة ثانيا.

اأيها الأعزاء اأيها ال�س��باب اأنتم م�س��تقبلنا وهو لكم وعليكم اأن ت�س��نعوه 
باأيديكم. امل�س��تقبل لي�س��نعه الآخرون ول يفر�س علينا. نحن ن�س��نعه 
بن��اء على منظومتنا القيمية والأخالقية وروؤيتنا جتاه الواقع وبناء على تلك 

الطموحات الكبرية التي نحلم بها .
اأنتم يا �سناع الأمل من اأهم عنا�رض التطور يف هذا املجتمع اإذا ا�ستطعنا اأن 
ننطلق بامل�رضوع كما نراه وكما خططنا له وكما ا�ستمددنا العون من الله اأن 
يعيننا فيه وهذا ل يكون اإل بالت�سلح بالعلم واملعرفة لنكون اأكفاء حقيقيني 

ول ندعي الكفاءة فقط ونطلب ت�سليم املواقع لالأكفاء.

2- . �سورة اآل عمران، الآية 173 
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�سالحنا الكفاءة وال�ستقامة

يجب اأن نكون اأكفاء واأن يكون لدينا اأعلى م�س��تويات الطهارة يف القلب 
والنف�س ونوايانا �س��ادقة حتى ن�س��تطيع حتقيق ذلك الإجن��از الكبري، اإذن 
علينا باللتزام الأخالقي والقيمي ي�ساف اإىل ذلك الت�سلح بالعلم واملعرفة 

وتعزيز وتر�سيخ حب الوطن.

لنكن وطنيني بالفكر واملمار�سة وال�سلوك والأداء واملواقف ولي�س بالدعاء 
، ول ميك��ن اأن نغر���س الوطني��ة ول نك��ون  وطنيني حقا م��ا مل ندافع عن 

الإن�سان والوطن.

اأيها الأعزاء

 اأي جتمع اأو كيان حينما يريد اأن ميتد داخل املجتمع ي�سع خطة له ويجيب 
عن �س��وؤال ما هو الطريق للو�س��ول اإىل ذلك؟.. البع�س ي�س��ع املال جوابا 
ومن خالل املال و�رضاء ال�س��مائر يبحث عن فر�س��ة م��ن خاللها يتغلغل 

باملجتمع.

والبع�س الآخر ي�س��تنجد بال�ستعانة باخلارج وما وراء احلدود وبال�ستعانة 
بالآخري��ن يريد اأن يتحول اإىل واقع يف املعادل��ة ولكنكم ل حتتاجون اإىل 
م��ال اأو دعم خارجي يف المت��داد اإىل داخل قلوب �س��عبكم ومواطنيكم 

واأبناء هذا ال�سعب الكرمي .

املدخل هو ح�سن الأداء. اليوم العملة النادرة يف العراق هو الإن�سان الكفء 
ال�س��الح القدير العارف بطبيع��ة التحديات واحلل��ول واملعاجلات املطلوبة 
وهذا هو منهج ر�سولنا الكرمي  واأهل بيته الأطهار )كونوا لنا دعاة 
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�سامتني)))3) ))كونوا لنا دعاة بغري األ�سنتكم )()4) من خالل توفري املقومات 
ال�س��حيحة؛ العلم واملعرف��ة والأخالق وال�س��لوك والأداء والوفاء والعطاء 
واخلدمة، تن�س��د النا�س اإليكم وتتمحور حولكم فمدخلكم اإىل ال�سعب اإمنا 

بامتالك هذه املوا�سفات واملميزات التي يجب اأن تت�سفوا بها.
اأيها الأحبة اأيها الأعزاء:

 اإمنا تثبتون اأنف�س��كم يف معادلة العراق  وت�س��بحون قدر العراق من خالل 
هذه املبادرات واحلركة والفعل والن�ساط والتعاون يف ما بينكم، فمن ينظر 
اإليك��م من العراقيني ممن يعي�س حالة الإحباط والياأ�س- وما اأكرثهم- يجد 
يف هذه ال�سفوة ال�ساحلة الطيبة والوطنية التي تنطلق من ال�سدق والوفاء 
وتقدم كل ما لديها من اأجل العراق الأمل ال�سادق، حينئذ يلتف العراقيون 

حولكم وت�سبحون جزءا اأ�سا�سيا من حا�رض وم�ستقبل العراق.
ل ينبغي لأحد اأن يعود اإىل الوراء فاملجتمعات مت�س��ي اإىل المام والعراق 
لي�س ا�ستثناء فالعراق يتقدم اإىل الأمام ول عودة والأمام وامل�ستقبل بيدكم 

يجب اأن ت�سنعوه وتكونوا جزءا فاعال واأ�سا�سيا فيه.
اإن اأحالمكم وطموحاتكم لكبرية وهي مل تتحقق بعد ول ن�س��عر بالر�سا ملا 
حتقق يف واقعنا ولعلكم ت�سعرون بالر�سا! اإن ما حتقق دون م�ستوى تطلعاتنا 
ورغباتكم ولكن علينا اأن ن�س��تذكر املا�س��ي املري��ر واملعاناة الكبرية التي 
مرت بنا والإرث الثقيل الذي مازلنا نتحمله جراء اأنظمة فا�سدة دكتاتورية 
قتلت و�س��نعت املقابر اجلماعي��ة والأنفال وحلبجة وغريه��ا من املجازر، 
نحن نعي�س تراكمات ومرارة واأملا وحمنة، ولكن ل نعي�سها مك�سورين، بل 

نعي�سها منت�رضين يحدونا الأمل اأن ننطلق يف تغيري هذا الواقع.
3- م�ستدرك الو�سائل، ج 1، �س 116، ح 136.

4- . الكايف، ج 2، 78، ح 14.
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نحن اليوم اأ�س��بحنا على ال�س��كة ال�س��وية ون�س��ري يف الإطار ال�س��حيح  
نحن اليوم اأ�س��بحنا منتلك الروؤية ومنتلك الرجال والن�ساء الأكفاء والنخبة 
القادرين على اأن مي�سوا اإىل الأمام ويحققوا اأحالم �سعبهم والواقع ال�سعب 
وكل حمطاته املظلمة التي عا�س��ها العراق ، لي�س قدر العراقيني اأن يعي�سوا 
املحنة والأمل اإن قدرنا ن�سنعه باأيدينا متوكلني على الله �سبحانه وتعاىل لأن 
العامل بني على نظام الأ�سباب وامل�سببات لأن الإن�سان حني يجد الأ�سباب 
ويت��وكل على الله فالله يجعل له الربكة ويحقق له النتائج واملعطيات ول 
يق��ول اأحدنا اإن قدرنا اأن نعي�س هذه املحنة والأمل ! قدرنا ن�س��نعه باأيدينا 
متوكلني على الله لذلك فان امل�س��تقبل مفتوح اأمامنا و�س��نبنيه معكم وبكم 
باإذن الله تعاىل حينما نتوحد على روؤية واحدة وننطلق انطالقتنا الكربى.

دوافع واأهداف 

اأيها الأحبة:

 ملاذا كان اختيار جتمعكم يف هذه املرحلة
 لبد اأن نقف ون�س��األ وكل واحد منكم عليه اأن يعرف ملاذا هذا التجمع يف 

هذه املرحلة؟.
 لأننا نريد اأن ننظم الأمة ون�سري بها نحو التاألق وبناء دولة ع�رضية حديثة، 
ونبني منظومة اأخالقية متما�س��كة تن�س��جم مع هويتنا وتراثنا وح�سارتنا 
وديننا، وكيف ميكن لنا اأن نبني تنظيما وا�سعا يف الأمة دون اأن نعتمد جتمع 

الأمل مبا خطط وو�سع له؟.
 اإننا معنيون باأن نتعرف على رجالنا ومنيز الكفء من غريه ونعرف كل واحد 
م��ن اأبنائنا واإخوانن��ا واأخواتنا ما هي موؤهالته. حينما نتحدث عن و�س��ع 
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الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب علينا اأن نعرف من هو الرجل املنا�سب 
واملراأة املنا�سبة لن�سهل تر�سيحهم ودفعهم لي�ستفيد منهم البلد.

جتمعكم هو املدخل للتعرف على هذه الطاقات والكفاءات، اإن علينا اأن نعد 
قي��ادات قادرة على اأن تنه�س بامل�رضوع وتقود نف�س��ها واخوانها ثم تدفع 
اإىل اخلط��وط الأمامية لتقود �س��عبها وتكون يف خدمتهم وحتل م�س��اكلهم 
وكيف لنا اأن نبني ونعد هذه القيادات دون اأن يكون لنا جتمع له هذا التوجه؟.
اإن علينا اأن ن�س��كل جماعة تفكر مب�س��اكل النا�س وهمومهم وت�سع احللول 
واملعاجل��ات العلمية ولك��ن ل تبقى عند حدود النظرية واإمنا ت�س��ع اآليات 
وو�س��ائل لتنفيذ هذه احللول واملعاجل��ات وكيف لنا اأن نحقق ذلك دون بناء 

هذا التجمع؟.

اإن علينا اأن ننقذ اأبناء �س��عبنا من حالة الإحباط والياأ�س ون�سع فيهم الثقة 
والأمل ونبعث فيهم احلما�س جتاه امل�س��تقبل وكيف لنا ذلك دون اأن يكون 

لنا جتمع يفي مبتطلبات املرحلة؟.

وعلينا اأن ن�س��نع النجاح ونحق��ق الطموحات والأحالم التي حتلم بها كل 
امراأة واأرملة و�سيخ وطفل ومواطن يف هذا البلد. نحن من يجب اأن يعمل 
لي�ساعد النا�س على حتقيق الطموحات يف بلد ميتلك كل مقومات النجاح ، 
كيف نحقق اأحالمنا واأحالم �سعبنا دون اأن يكون لنا جتمع يعي هذه الأمور 

ويندفع ع�سبة واحدة ويدا واحدة لتحقيق هذا الأمر املهم؟.

اإن جتمعكم هو م�سنع الرجال والن�ساء الأكفاء الذين اأمامهم مهام ج�سيمة 
وعظيمة ولبد من اأن ي�س��تعدوا ويعدوا اأنف�س��هم لتحمل هذه امل�س��وؤولية 
الكبرية ولي�س��نعوا التاريخ باأيديهم وتكون لنا قدرة على اأن من�س��ي قدما 

يف حتقيق ما يطمح اإليه اأبناء �سعبنا.
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اأيه��ا الأع��زاء علينا اأن نظهر اأم��ام العامل لنوؤكد اأن مدر�س��ة علي  هي 
مدر�س��ة التاألق والتميز والنجاح، فعلي  كان ناجحا وهو اإمام الناجحني 
ول ميكن اأن يكون اإماما للفا�س��لني فاإذا كنا ننتمي ملدر�سة علي علينا اأن 

نكون بحق ممن يج�سد هذه املدر�سة يف حتقيق النجاح والتاألق.

هناك اأنا�س اليوم خرجوا اإلينا وقالوا كان لكم اللطم منذ األف ومائتي �سنة 
ولغريك��م احلكم ، ع�رض �س��نني مرت ومل نر �س��يئا منك��م! ارجعوا للطمكم 
واأعط��وا احلكم لغريك��م واليوم هناك م��ن يعزف على ه��ذه الوترية، نريد 
ه��ذا التجمع لنقول  اإن اللطم لنا ونحن نعتز به ونفخر اأن نلطم على �س��يد 
ال�س��هداء ونقف بكل عواطفنا وم�س��اعرنا مع قيمن��ا ورموزنا ومبادئنا 
ولكن احلكم لنا ول�رضكائنا اأي�س��ا ول ن�س��مح لأحد اأن ي�ستبعدنا بعد هذا 
ال�ستبعاد والإق�س��اء التاريخي ، فكل عراقي له فر�سة يجب اأن  ياأخذها 

يف اإدارة البلد.

جذور انطالقتنا

 اإن هوي��ة التجم��ع تتمثل مب�س��رية معط��اءة انطلقت قبل مائ��ة عام حينما 
وقف الإمام المام ال�س��يد حم�س��ن احلكيم  مع املقد�س الراحل ال�سيد 
حممد �س��عيد احلبوبي يف ثورة الع�رضين ومنذ خم�سني عاما واإىل يومنا 
احلا�رض تت�سدر امل�س��هد الجتماعي وال�سيا�سي يف العراق وحا�رضه بقوة 
عرب الإمام المام ال�س��يد حم�س��ن احلكيم  وال�س��هيد ال�سعيد العالمة 
  وعزيز العراق  و�سهيد املحراب  ال�س��يد حممد مهدي احلكيم

اإىل يومنا احلا�رض م�سرية ممتدة على مدار خم�سني عاما وكلها عطاء.
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اأيها الأحبة:

 علينا اأن نعرف جيدا اأننا حني نتحدث عن م�س��ريتنا ل نتحدث عن حالة 
�سخ�س��ية واأ�رضية واإمنا نتحدث عن منهج وم�رضوع وروؤية يف بناء البلد ، 

يف بناء احلا�رض و�سناعة امل�ستقبل.

متيزت امل�سرية بالعديد من ال�سفات واملوا�سفات التي يجب اأن نقف عندها، 
اإذن حينما نتكلم عن مدر�ستنا وم�سريتنا اإمنا نتحدث عن الإ�سالم والت�سيع 
واملرجعية، عن الوطنية وعن العراق. كل هذه العناوين خمتزلة �س��من هذا 

العنوان الواحد، فهي يف طول هذه العناوين ولي�ست يف عر�سها.

ويبق��ى ال�س��وؤال؛ اإذا كانت يف طولها فلماذا ل نتكل��م عن العنوان الأكرب 
لنقول اإننا العراق والت�سيع والإ�سالم، لنقول نحن املرجعية.

 كن��ا نقول ذلك لعقود ولكن ذل��ك اأدى اإىل الت�س��وي�س والتعومي فالعراق 
عنوان ي�س��ملنا وي�س��مل غرينا، ول�س��نا نحن العراقيني فقط »وكل يدعي 
و�س��ال بليلى« وهذا �س��حيح فل�س��نا وحدن��ا العراقيني ونح��ن املوؤمنون 
بال�رضاكة كيف لنا اأن ن�سلب العراقية من غرينا؟. نقول نحن الوطنيون، هل 
نحن فقط الوطنيون وهل القوى الأخرى لي�س��ت وطنية، هل ن�س��تطيع اأن 

نقول هذا الكالم؟.

 نحن املرجعيون، قد نكون نحن اجلهة احلقيقية التي تتبنى املرجعية ولكن 
ال��كل يتذكر املرجعية ويرفع �س��ورتها يوم النتخاب��ات واملرجعية بحكم 
اأبوتها ت�سدر بيانا وتقول اإنها على م�سافة واحدة من اجلميع، فاأمام النا�س 
واأمام املواطنني �س��نبدو غري متميزين مبفردنا مبو�سوعة املرجعية، املرجعية 
لنا ولغرينا ، الت�سيع لنا ولغرينا، الإ�سالم والعراق والوطنية لنا ولغرينا، هذا 
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التع��ومي اأوقعنا يف مطبات وبدت هويتنا كاأنها م�سو�س��ة لأنها تتحدث عن 
ق�سايا عامة الكل يتحدث عنها؛ فهناك الكثري من ال�سيعة غرينا، والكثري 
من امل�سلمني غرينا، والكثري من العراقيني غرينا. فمن نحن وماذا مييزنا عن 

غرينا؟.

 لبد من وجود هوية وا�س��حة ت�سم وتختزل كل هذه العناوين الأ�سا�سية 
وتكون يف طول هذه العناوين ولكنها تتميز ب�سفة الفرادة وتكون هوية لنا 

ل لغرينا.
 عندما تنظر اإىل بطاقتك ال�سخ�س��ية التي ت�س��درها لك الأحوال املدنية، 
�س��تجد اجلواب وا�سحا عن �سوؤال: ما ا�س��مك؟. فتقول حممد، فهل ي�سح 
القول: ملاذا تقول حممد، األ�ست عراقيا، ملاذا تفرقون بني النا�س؛ هذا حممد 
وذاك �سالح؟، قل اأنا عراقي فقط، فهل هذه هوية، وهل ي�سح هذا ال�سوؤال 
وهذا ال�س��تنكار؟ . وعندما اأ�ست�سدر جوازا لأ�س��افر، فهل يجوز اإ�سدار 
اأربعة وثالثني مليون جواز بعنوان واحد وا�سم واحد – حامل اجلواز عراقي 
بدون اي تفا�سيل اأخرى عن ال�سم واللقب وغريها من املعلومات- وميكن 
اأن يك��ون هناك عراقي واح��د ارتكب جرما، هل يجوز اأن يكون هناك منع 

جتوال عام لوجود عراقي واحد جمرم، اأو منع �سفرعام كذلك؟.

 لذلك يذكرون يف بطاقة الأحوال املدنية اأو جواز ال�س��فر ال�س��م الثالثي 
واللقب، ومن اأي مدينة، وا�س��م الأم، مع ذلك ميكن اأن يح�سل ا�سرتاك يف 
ال�سم الثالثي، لذلك يلجوؤون اىل تدقيق ا�سم الأم اأو حمل امليالد اأو مكانه 

اأو غريه من املعلومات للو�سول اإىل ال�سخ�سية املطلوبة.

 ويف البطاقة ال�سيا�سية نحتاج اأن تكون لنا هوية �سيا�سية متيزنا عن غرينا، 
وهذه الهوية لي�ست هوية اأ�رضية اأو �سخ�سية، بل هي منهج.
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وجوابن��ا مل��ن يقول؛ مل��اذا ناأخذ هذه احللقة اخلا�س��ة، ول ناأخ��ذ احللقات 
الأك��رب؟، نق��ول: لأن احللقات الأك��رب تعومنا وت�رضكنا م��ع غرينا والآخر 
يدعيها وبالتايل ت�سيع خ�سو�سيتنا وترتبك ال�سورة اأمام الآخرين حينما 

يريد النا�س اأن مييزونا عن غرينا.

مقومات مدر�سة �سهيد املحراب

 لذلك، فاإن مدر�س��ة �سهيد املحراب لي�س��ت حالة اأ�رضية اأو �سخ�سية واإمنا 
هي م�رضوع يندرج �سمن هذه العناوين الكبرية.

 فما هو قوام هذه املدر�سة،  وما هي اأهم مالحمها ومعاملها؟.

 اأول/ اللتزام بالقيم واملبادئ:

 اللتزام بالقيم واملبادئ باللتزام الديني واملرجعي، هذه هوية مدر�ستنا يف 
طول هذا التاريخ الطويل وهي اأمنوذج لاللتزام . 

ثانيا/ الواقعية ال�سيا�سية:

 تتميز مدر�ستنا بامتالكها �سفة الواقعية ال�سيا�سية. بع�س الغربيني يقولون: 
اأولئك لهوتيون بال�سلوك، من لطم ودعاء وقراآن وعمائم لكنهم براغماتيون 
باملواقف ال�سيا�س��ية؛ �سفتهم التكيف مع ظروف الواقع، وهذه ق�سية معقدة 
حتتاج اإىل فرز ومتييز بني الثوابت واملتغريات؛ فهناك ثوابت ل تتغري، وهناك 
متغ��ريات ميكن اأن يتكيف الإن�س��ان بها مع املجتم��ع واملتحرك من الأمور، 
فاذا كان هناك نهر مي�سي، واأتيت اأنت ووقفت، حينها �سيمر النهر من قربك 
ويذهب وتبقى اأنت واقفا، اإذن، يجب اأن تعرف ال�سباحة، فاملتغريات يجب 

اأن نتغري معها والثوابت يجب اأن نثبت عليها.
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�سهيد املحراب لديه موؤلفات يف هذا املو�سوع، يف التمييز بني اخلطاب 
العقائدي واخلطاب ال�سيا�سي والإعالمي، اإذ يركز اخلطاب العقائدي على 
الثواب��ت ول يتغري، واخلطاب الإعالمي وال�سيا�س��ي يركز على املتغريات، 

فيتغري من حال اإىل حال �سمن الروؤية املبدئية .

ثالثا/ العمق يف الروؤية وت�سخي�ص نقاط القوة وال�سعف: 

متيزت هذه املدر�سة بروؤية عميقة وا�ست�رضاف لالأمور فال يوجد فيها انفعال، 
كان يق��ال للمرج��ع احلكيم اأنت مرجع الطائفة واإ�س��ارة من��ك تعلن ثورة 
وتخل�س��نا من كل هوؤلء احلكام امل�ستبدين فتم�سكها اأنت وينتهي الأمر، 
وكان��ت عنده روؤية ثابتة اأن عواطف النا�س معنا ولكن تعقيدات املرحلة ل 
ت�سمح لهوؤلء النا�س بال�سطفاف معنا واتخاذ خطوة �سيا�سية للوقوف معنا 

لذلك يجب اأن نكون وا�سحني يف هذا الأمر؛ اأي الروؤية العميقة.

وال��دي عزيز الع��راق )رحمة الله علي��ه) كان يقول: عندم��ا جاء انقالب 
حزب البعث فتح المام ال�سيد حم�سن احلكيم الراديو لي�سمع اأن هناك 
انقالب��ا، وترقبوا بعد قلي��ل البيان رقم واح��د، وكل النا�س كانوا يرتقبون 
من جاء ومن عمل هذا النقالب، يقول: انتظرنا اإىل اأن قرب وقت �س��الة 
املغرب والمام ال�سيد حم�سن احلكيم كانت لديه �سالة يف �سحن اأمري 
املوؤمنني ول ي�ستطيع النتظار فخرج وذهب لل�سالة، يقول الوالد: بقيت 
على الراديو اأتابع لأ�س��مع البيان رقم واحد لأرى من هي اجلهة النقالبية، 
وبعد املغرب اأعلنوا البيان، اأن حزب البعث العربي ال�سرتاكي هو �ساحب 
النقالب، فخرجت اإىل احلرم وكان المام ال�س��يد حم�س��ن احلكيم قد 
اأنهى ال�س��الة توا فجئت بالقرب منه، وبني �سالة املغرب والع�ساء جل�ست 
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بالقرب منه وقلت له: �س��يدنا اإن اجلهة النقالبية هي حزب البعث العربي 
ال�سرتاكي، فقال ال�سيد حم�سن وهو جال�س: اإنا لله واإنا اإليه راجعون، 
يف وقت كان الهتاف ) وحدة وحرية وا�س��رتاكية) والنا�س ت�س��فق وتهلل 
والنخب فرحة، لكن ال�س��يد  حم�سن احلكيم من اأول يوم عرف من هم 
البعثي��ون، وقال اإنا لل��ه واإنا اإليه راجعون، وكان هذا موقف المام ال�س��يد 

حم�سن احلكيم؛ روؤية عميقة للواقع.

قبل اأ�س��ابيع كنت يف موؤمترات يف اإي��ران، فزرت املراجع يف قم، وقد زرت 
اأحد كبار املراجع هناك، وهو اآية الله العظمى ال�سيخ وحيد اخلرا�ساين وهو 
من كبار تالمذة الإمام اخلوئي  وهو اليوم من كبار العلماء يف قم، زرته 
يف بيته وعندما جل�س��ت قال يل بعد ال�س��الم )�سيد عمار اذهب وقل لالأخ 
الرئي�س والخوة احلكام يف العراق، انكم اليوم جال�س��ون على الكرا�س��ي 

.( بربكة المام ال�سيد حم�سن احلكيم

عندها �س��كت ومل اأعرف ماذا اأقول له، فا�س��تدرك قائال: اأتريد اأن تعرف اأن 
هذا لي�س كالما فقط ؟.

 قلت: تف�سلوا.

 قال: يف يوم ما ذهبت اإىل اأ�س��تاذي ال�س��يد اخلوئي رحم��ه الله للمداولة 
العلمية، وال�س��يد اخلوئي رحمة الله علي��ه كان جلدا، حتى اأنه حني اأبلغوه 
يف جمل���س الدر�س اأن ابنه توفى، والبن عزيز، اأغلق الكتاب وهو جال�س 
و�س��مت حلظات، بكى فيها وم�س��ح دمعته وقال: اآتوين بالكتاب لندر�س، 
ودّر�س كاأن �س��يئا مل يكن، هكذا كان ال�س��يد اخلوئي رحمه الله، مع ذلك، 
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راأيته ذات مرة منزعجا فجل�ست وقلت: �سيدنا اأريد اأن اأ�ساأل م�ساألة، فقال 
يا �سيخنا اأنا باأي حال! قلت  �سيدنا كيف �سحتك كيف الأخبار ماذا ترى؟. 
اأجابني قائال : لقد دخلت على ال�س��يد حم�س��ن و�س��األته عن اأحواله فقال 
يل اأم��ل واحد يف الدنيا اأريده اأن يح�س��ل كي اأرحل اإىل ربي، اأمل واحد 
بالدنيا، قلت له ما هو يا �سيدنا؟. قال اأملي اأن اأ�سهد زوال حزب البعث فقط، 
اأولئك خطر على الأمة وال�سعب ودين النا�س وحياة النا�س ورفاههم، يقول 
ال�س��يخ وحيد اخلرا�س��اين اإن تلك الآهات لل�سيد حم�سن  قد ا�ستجاب 
الله لها، وال�س��يد حم�س��ن مل ير زوال حزب البعث بعين��ه بل بعني اأولده، 
هكذا هو تف�س��ري ال�سيخ وحيد، وقال اذهب وقل للرئي�س وحكام العراق : 
اأنتم باآهات المام ال�س��يد حم�سن احلكيم جل�ستم على الكرا�سي، على كل 

حال، هذه امليزة وهي العمق، متثل ركيزة ثابتة يف املدر�سة.

 رابعا/ الإميان بالدولة الع�رضية العادلة:

 كان البع�س يف زمن الإمام ال�سيد حم�سن  ير�سل اإليه مر�سال ويقول: 
�س��يدنا ر�سح واحدا اأو اثنني تو�سي بهم لي�س��بحوا وزراء فكان يقول: اأنا 
عمل��ي لي�س الرت�س��يح، ولي�س املهم اأن يكون الوزير عبد احل�س��ني اأو عبد 
القادر، املهم اأن يكون وزيرا عادل. بعبارتنا اليوم ل جتعلوها حما�س�سات، 
واآتون��ا بالأكفاء والعدول واأنا�س نزيهني، فالإن�س��ان النزيه الذي يخدم هو 
الذي نريده، ولي�س املحا�س�س��ات. كان هم مدر�س��تنا و�س��عيها منذ �ستني 
�س��نة اإىل اليوم هو ايجاد الدولة الع�رضية العادل��ة؛ دولة فيها اأنا�س اأكفاء 
خدومون، اأنا�س من�سفون ل�سعبهم ي�سيعون اأرقى �سور العدالة الجتماعية 
يف الدول��ة واملجتمع ويقودون عملية النهو�س والتنمية ال�س��املة لالرتقاء 

بالبلد واملجتمع .
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 خام�سا/ النفتاح

 لو قام اأحد مبراجعة مذكرات النا�س الذين تاأثروا بالمام ال�س��يد حم�س��ن 
احلكيم و�سريته، لأ�س��ابه الذهول وال�ستغراب؛ اإذ �سيجد املطالع امل�ساحة 
الكربى لمتداد الإمام احلكيم  يف �س��بكة عالقات وا�س��عة و�س��خمة، 
و�سي�س��يبه ال�س��تغراب والذهول ويخاطب نف�س��ه: كيف ا�ستطاع ال�سيد 
حم�سن املرجع  اأن ميد اجل�سور اإىل كل هذه الأ�سناف من ال�رضائح والنا�س؟. 
ذات مرة ذهب��ت لالأنبار لزيارة اأهلنا هناك وفوجئت من ال�س��يوخ الكبار، 
فكل واحد منهم عنده ذكريات عديدة عن لقاءات وات�س��الت ور�س��ائل 

.بينه وبني المام ال�سيد حم�سن احلكيم

 واملوق��ف معروف يف كرد�س��تان، ومع امل�س��يحيني كذل��ك، فطاملا حدثني 
الكاردينال عمانوئيل ديل اأكرث من مرة عن العالقات الرائعة واملتوا�س��لة 
وكي��ف كان الق�س��ي�س الأول يعمل معه قبل خم�س��ني �س��نة  وكيف كانت 
عالقتهم مع النجف وكيف اأر�سلت اإليهم الوفود  وهكذا يف �سفر ال�سيد اإىل 
احلج وقدومه من املطار، حيث كانوا م�س��اركني يف ال�س��تقبال وحني راآهم 
ال�س��يد حم�س��ن واقفني جانبا غري طريقه وذهب لي�سلم عليهم، وهناك 

ق�س�س كثرية يف هذا ال�سعيد.

 خال�س��ة ما نقراأه من تلك امل�سرية املرجعية الزاخرة بالعطاء ون�ست�سفه هو 
ظاهرة النفتاح عل��ى اجلميع من متدينني وقليلي اللتزام، فكانت مرجعية 
منفتحة وما نراه من هذه اجلذور ال�س��اربة يف العمق يف عالقة الع�سائر مع 
العنوان احلكيمي، التي مازلنا ن�س��اهدها بعد مرور خم�سني �سنة من رحيل 
الإم��ام احلكيم  والكل يتحدث عن ال�س��يد حم�س��ن، ناجتة عن هذا 

النفتاح .
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وهذه ال�س��مة لحظناها يف �سهيد املحراب  اأي�س��ا، حيث ا�ستطاع اأن 
يجمع كل القوى التي كانت بال�س��د من �س��دام، اأي �س��هر توجهاتها يف 
بوتقة واحدة ودفع بها اإىل اإ�سقاط النظام وخالل الأربعة اأ�سهر التي �سبقت 
�سهادته كان يل ال�رضف مبرافقته، وراأيت الوفود التي تدخل وماذا قال لهم 
�سهيد املحراب، وكذلك عزيز العراق ، فلقد كان النفتاح و�سيتهم.

ومن ال�رضوري هنا اأن نف�رض معنى النفتاح الذي نق�س��ده كي ل يح�سل 
اخلط��اأ؛ اإذ لي���س النفتاح هو اأن اأغري واأرقق عقيدت��ي كي اأكون قريبا من 
الآخر كما يري��د البع�س اأن يقول: ل تتكلم بالإمامة كي نكون قريبني من 
اإخواننا ال�س��نة ول نتكلم بالإ�سالم وبالتدين كي نكون قريبني من اإخواننا 

امل�سيحيني مثال.

ل، ب��ل هويتن��ا هي هي، ثوابتنا وا�س��حة وعقيدتنا وا�س��حة،  ونعتز بهذه 
الهوي��ة لكننا منفتحون على اجلميع، ولي���س كل من يوافقنا يف م�رضوعنا 
يكون موافقا لنا على هويتنا، فاإذا كنت ل تكن نف�س الحرتام يف نف�س��ك 
باملقدار الذي اأكنه اأنا للعمامة، فهذا �س��من م�س��احة احلري��ة، اأو اأن يقول 
اأحد اإن اللتزام الذي لديكم لي�س لدي بهذا ال�س��كل فاأي�س��ا هو �س��من 
م�ساحة احلرية، اأو يقول انتم تلطمون وهذه عقيدتكم، واأنت اأي�سا اإبق على 
قناعتك، قبلنا بلطمنا وبعقيدتنا وبعمامتنا، فال تطلب مني اأن اأغري عقيدتي 
لكي اأ�س��ري مع��ك، وابق اأنت على عقيدتك، واأن��ا اأتفق معك على امل�رضوع 
ال�سيا�س��ي؛ اأرى كيف حتل م�س��اكلي اأنا امل�سيحي اأو ال�س��ابئي اأو ال�سني، 
اأنا معك يف م�رضوعك ال�سيا�س��ي واقب��ل مني األ اأكون معك يف م�رضوعك 
الدين��ي، فلي�س �س��عارنا اأن كل من معنا يج��ب اأن يلطم معنا لكن كل من 

معنا يجب اأن يحرتم لطمنا ويتقبلنا كما نحن ول ينزعج منا.
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ه��ذا هو النفتاح على اجلميع، لكن يجب اأن نحافظ على هويتنا وعقيدتنا 
ول نطلب من الآخر اأن ي�س��بح مثلنا ول نتن��ازل عن هويتنا، فقد قال يل 
اأحدهم: اأنت �س��اب تخطب بل�سان جميل، ولول هذه العمامة، لكان العراق 
كل��ه وراءك، وبعبارة اأخ��رى يقول: انزع العمامة والب���س ربطة عنق - مع 
احرتام��ي مل��ن يرتدي ذلك - قلت ل��ه: لو اأن اأحدهم مي�س��ي وراءك فاأنا ل 
اأتخلى عن عمامة المام ال�س��يد حم�س��ن احلكيم ، فلكي تقف لت�سفق 
لعم��ار، يجب اأن يتخلى عمار عن عمامته وهويته، فما قيمة عمار اإذا جترد 
م��ن م�رضوعه وفكره؟. عمار لي�س �س��لطة، فكم من دكتات��ور يف القائمة، 
وامل�س��تبدون كرث يف العامل ممن يريد اأن ي�س��ري اأمريا اأو رئي�س��ا،  ل فائدة 
ل�س��وت ياأتي لعمار عندما يتجرد من عقيدت��ه ودينه وم�رضوعه ول بركة 

مب�رضوع يتنكر للمبادئ والقيم، هذا هو النفتاح.

 �ساد�سا: الأمة 

الركيزة ال�ساد�سة يف مدر�ستنا هو موقع الأمة ومكانتها فال خري يف م�رضوع 
تغي��ب عنه الأمة، ول خري يف م�رضوع يدع��ي النخبوية ويغيب فيه احلفاة 

وامل�ست�سعفون.

 الأمة عزنا و�رضفنا، وهذا ال�س��عب فخرنا بفقرائه واأطفاله وكباره ون�سائه 
ورجاله ومتعلميه وبالأقل تعلما وبالأميني وباأبناء القرى والأرياف، وكل هذه 
الأمة بكل اأ�سنافها هم العزة وال�رضف والكرامة، عزنا اأن نكون متوا�سعني 
لهذه الأمة، وفخرنا اأن نكون يف خدمة هذه الأمة ويف خدمة هوؤلء النا�س 
ونكرب حينما نرى اأنف�سنا متوا�س��عني اأمام �سغار هوؤلء النا�س، ويجب اأن 
يكون هذا ال�س��عور الذي يتملكنا ونحن نتحرك يف اأو�س��اط الأمة، هكذا 
نحن؛ نفهم كيف نقود، ف�س��يد القوم خادمهم وكلما ت�س��عر باأعماقك باأنك 
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خادم ل�س��غار هذه الأمة �س��تكرب اأكرث واأكرث، لذلك فاإن جزءا اأ�سا�سيا من 
م�رضوعنا هو األ ن�ساب مبا ي�ساب به البع�س، فهناك اأحزاب تبتلى باحلالة 
احلزبية النخبوية فيقولون: نحن ل ن�س��تطيع اأن نتكلم مع الب�س��طاء، فنحن 
م��ع النخب والعقول والكف��اءات، والآخرون يتعاملون م��ع النا�س، ونحن 

نتعامل مع جرنالت، فنحن حزب جرنالت.

 نظرية مدر�س��تنا ه��ي اأن تنفتح على اجلميع وق��وة جتمعكم تكمن  يف اأن 
تكون لديك��م قدرة يف التعامل مع كل الطبق��ات الجتماعية والحتكاك 

بكل النا�س والتاأثري يف كل ال�رضائح .
املوؤهالت واملوا�س��فات املطلوبة لتجمعكم �سيء وامل�ساحة التي تتحركون 
فيها �س��يء اآخر، اإذ يجب التمييز بني هذين الأمرين، كل الإمكانات يجب 
اأن ت�س��خر لهذه الأمة، فال�سيا�س��ة لإحقاق حقوق ه��ذه الأمة، ولي�س من 
املفرو�س اأن تكون الأمة يف خدمة ال�سيا�س��ة بل ال�سيا�سة يجب اأن تكون 
يف خدم��ة الأمة ومطالبها وحقوقها، يجب اأن نقف مع الأمة ون�س��ارحها، 
يجب اأن ندعهم يتفهمون م�رضوعنا، فنتكلم ون�رضح كي يتفهموا مواقفنا، 
واإذا كان��وا الي��وم ل يتفهمونها فبعد �س��نتني �س��يفهمون، فهن��اك بع�س 
الكلم��ات التي كنا نتكلم فيها قبل �س��نني مل يفهموها ، كالفيدرالية ، فقد 
�س��اح البع�س ان هوؤلء يريدون اأن ين�س��ئوا اإقليما يف اجلنوب ويق�س��موا 
العراق وهكذا،  م�س��ارحة الأمة وحتميل امل�س��وؤولية مهمتنا، فما قيمتنا بال 
اأنا�س؟. كلما حملنا النا�س امل�سوؤولية ودفعنا النا�س اإىل الواجهة ونحن يف 
خدمتهم حققنا النجاح الباهر والكبري، فالعتماد على الأمة والثقة بالأمة 
وم�سارحة الأمة ومكا�س��فتها هذه مرتكزات اأ�سا�سية يف مدر�ستنا الغراء، 
وهك��ذا عدم النعزال عن الأم��ة واأن نبقى دائما يف �س��لب حركة الأمة، 
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فقوتنا اأن نكون ب�س��ف الأمة وبينه��م واإىل جانبهم وهذا هو الدور الكبري 
امل�س��هود لكم اأيها الأحبة يف ه��ذه املرحلة. كان لبد من اأن اأو�س��ح اأهم 
معامل مدر�ستنا كي نعرف ملاذا ن�سري خلف هذا ال�سم؛ تيار �سهيد املحراب 
، وماذا ميثل هذا ال�س��م؟. هذه هي النقاط ال�س��ت الأ�سا�س��ية وميكن اأن 

ن�سيف يف ما بعد نقاطا اأخرى.

اأنتم امل�ستقبل
اأيها الأع��زاء تذكروا دائما اأنكم قادة الأمل، واأنك��م اأمل العراق والنا�س، 
والذي يعرف فل�سفة جتمعكم ياأمل بكم خريا والذي ل يعرف فما ان يعرف 
حتى ينبثق فيه الأمل باأن هذا امل�رضوع ينقذ العراق ويخرجه من الظروف 
ال�س��عبة التي يعي�سها النا�س، وم�س��وؤوليتنا كبرية، باأن نزرع الأمل والثقة 
بالأمة ونتحمل ال�س��غوط الهائل��ة التي نتعر�س لها ونع��رب اإىل الرحاب 
الأو�سع، والعراق ما�س اإىل بناء وحركة، واأنا �سمعتها من خمتلف الأطراف 
والق��وى الدولية والإقليمي��ة، وقبل اأيام كنت يف موؤمت��ر يف دبي، فقال يل 
اأحد ال�سخ�س��يات الإعالمية املرموقة يف الوطن العربي: كنا نعتقد اأن هذا 
امل���رضوع �سي�س��قط لكن امل�رضوع عرب وبقيت لك��م اخلطوة الأخرية وهي 
خروج الأمريكان وهو خري لكم ولكن هذه �س��تحدث اإرباكا لأ�سهر ولكن 
انتم عربمت، واأقول لك يا �سيد عمار نحن اليوم يف الدول العربية عندما ننظر 
اإىل العراق نرى اأنكم اأنتم العراق لأن العراق غالبيته )�سيعية) ويف الو�سع 
ال�س��يعي اأنتم موجودون والف�س��ائل الأخرى من الح��زاب والتيارات ل 
متلك مقومات اأن تكون م�س��تقبل العراق، لكنكم اأنتم م�ستقبل العراق، قال: 
اأنتم تتحملون امل�س��وؤولية يف م�س��ك زمام املبادرة ودفع العراق وبكم يبنى 
العراق، ودولة عظمى اأي�سا قد اأر�سلت مندوبا يف الأيام املا�سية قال نف�س 
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الكالم ومن دول خمتلفة يف العامل قالوا نف�س الكالم والحتاد الأوربي قال 
نف�س الكالم.

اإذن، ه��ذا ل يعني �س��عارات ومتنيات، وهذا لي�س حلما ي��ا رواد الأمل ويا 
رائداته، هذا هو اليقظة ولي�س احللم .

اأنت��م قادمون باإذن الله تع��اىل والعراق يبنى باإذن الله تع��اىل واأنتم الأمل 
لهذا ال�س��عب باإذن الله تعاىل لكن الأمور ب�رضوطها، فالإمام الر�سا �سالم 
الل��ه عليه وقف اأمام النا�س وقال حديثا منه: )ل اإله اإل الله ح�س��ني فمن 
دخل ح�س��ني اأمن من عذابي) ثم وقف وقال :ب�رضطها و�رضوطها واأنا من 
�رضوطها)، الولية مثال، لذلك م�رضوعكم فيه كل مقومات اإنقاذ البلد لكن 
يج��ب اأن تلتزموا بهذا امل�رضوع وتاأخذوا به ول تاأخذوا بن�س��فه وترتكوه، 
ويجب اأن تتحم�سوا له وتنزلوا للميدان، ول يجوز اأن يرمي كل على الآخر 
امل�سوؤولية ويقول مل يقولوا يل، اأو مل تاأتنا التعليمات  اأو اإن م�سوؤول اخللية 
مل يت�س��ل ب��ي وهكذا... اأو مل يجتمع بي  امل�س��وؤول، ه��ذا املنطق ل يقبل، 
يجب اأن يكون منطقنا هو  كلكم راع وكلكم م�س��وؤول عن رعيته، فاإذا مل 
يبادر امل�س��وؤول اأبادر اأنا، واإن مل يت�سل اأت�س��ل اأنا، ومن مل ياأتني اأنا اآتيه، 
فاملطلوب هو الفاعلية والن�ساط واحلركة، حينذاك �سرتون امل�رضوع ينطلق 

وينت�رض ب�سكل وا�سع وكبري.

فاقد ال�سيء ل يعطيه
لذل��ك اأيها الأعزاء عليكم اأن تبدوؤوا من اأنف�س��كم، اأري��د اأن اأتكلم معكم 
كالما قا�س��يا؛ يجب اأن تبدوؤوا من اأنف�سكم، اإذا كنت يف اأعماق وجودك ل 
متلك الثقة فكيف تزرعها يف اأعماق الآخرين؟، فاإن فاقد ال�س��يء ل يعطيه، 
لنبداأ من اأنف�س��نا ولنثق باأنف�س��نا ونزرع الأم��ل واحلما�س يف وجودنا كي 
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نكون قادرين على زراعة الأمل يف وجود الآخرين ونعزز الثقة بالأمة، اإذا 
كانت نظرتك اإىل نف�سك �سحيحة، واإذا اكت�سفت قدراتك ب�سكل �سحيح، 
�ست�ستطيع اأن تكت�سف الآخرين وتقنعهم مب�رضوعك، لكن اإذا مل تكن تعرف 
نف�س��ك ومل تكت�س��ف قدراتك، فم��ن املوؤكد اأنك لن ت�س��تطيع اأن توؤثر يف 

املجتمع وتنظر فيه.
اأيها الأعزاء، كل واحد منا يجب اأن ي�س��األ نف�س��ه قبل الآخرين؛ هل اأنت 
موؤم��ن بامل�رضوع، اأتعلم ما هو امل�رضوع وتفا�س��يله، هل اأنت مقتنع به، هل 
اأنت م�س��تعد لهذه املهمة التاريخية لتكون رائد الأمل، هل اأنت متاأكد يف 

اأعماقك ووجودك من هذا ال�سيء؟.
هل جتدون يف اأنف�سكم �س��مات و�سفات القيادة، هل ترونها موجودة، هل 
ت�ست�س��عر احلما�س والندفاع يف وجودك اأو ل تراه، اأت�س��عر بالثقة والقوة 
حينما تخاط��ب الآخرين كي تقنعهم بامل�رضوع اأم ت�س��عر اأنك رخو وغري 
ملم ب��كل احليثيات والتفا�س��يل؟، اإذا كنت واثقا وقوي��ا وعارفا ومتفهما 
ومندفعا ومتحم�سا، فاأنت رائد وقيادي و�ستنجح، واإذا كانت هذه ال�سمات 
غري موجودة فيك فابداأ بنف�سك، حققها فيك حتى تنطلق وت�ستطيع اأن توؤثر 

بالآخرين.
   ه��ذه ه��ي البداية ال�رضورية للنج��اح. اأيها الأحبة نبداأ من اأنف�س��نا ثم 
ناأتي اإىل خليتنا ثم جناحنا ثم �رضبنا وهكذا اإىل كل امل�س��احات الأخرى، 
فالبداية منا )بل الإن�س��ان على نف�س��ه ب�س��رية ولو األقى معاذيره ).. لي�س 
املهم ما يقوله الآخرون عنا،  لكن املهم عندما تغلق الباب بينك وبني ربك، 
والله اأعطى لكل واحد القدرة، اأجب عن هذه الأ�س��ئلة، يا اإخوة واأخوات، 
اإذا كان اجل��واب بالإيج��اب انطلقوا على برك��ة الله بالتوفيق �س��لفا واأنا 
�س��امن؛ ملعرفتي ب�س��نن الله والتاريخ واحلياة، �سامن ب�سمان الله للعاملني 
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املخل�سني، لكن اإذا �سككت يف هذه الأمور فال بد من اأن تقف عند نف�سك، 
فالبداية منك، ومنك اأول.

بجموعك��م نتقدم اأي�س��ا يف املرحلة الثانية؛ بو�س��فكم املرتك��زات، فاأنتم 
الذين اندفعت��م، واأنتم اليوم قوام امل�رضوع، فم�س��وؤوليتكم اأكرب،  ا�س��األوا 

اأنف�سكم كيف �ستتعاملون مع هذا املو�سوع؟. 

ملاذا هذا التجمع وكيف ننجح؟..

اأيها العزيز:
 األق نظرة اإىل اأهلك وانظر حتدياتهم وم�س��اكلهم و�سرتى ملاذا اأنت يف هذا 
التجمع، انظر اإىل هذا البلد وال�س��عب الكرمي الذي مزقته احلروب والآلم 
واملقابر اجلماعية وانظر معاناة هذا ال�س��عب و�س��رتى ملاذا اأ�سبحت ع�سوا 
يف ه��ذا التجمع، انظر اإىل جراح الوطن وحتديات��ه لتعرف ملاذا اأنت الأمل 

ورائد هذا الأمل.
امل�س��وؤولية ملقاة عل��ى عاتقنا، والله ه��و الذي يختار وه��و الذي يقي�س 
الفر�س، واليوم جاءتنا الفر�س��ة واليد الواحدة ل ت�س��فق،  وهناك اأنا�س 
طيب��ون، وهناك من ل يدري ما يفعل، ولكن عندما اأ�س��بح هناك جتمع فيه 
مقوم��ات النجاح وي�س��تطيع النطالق، فاإن هذه القطرات حينما تلت�س��ق 
الواحدة بالأخرى �س��تكون �سيال جارفا و�ستطهر كل �سيء، وهذه الأيادي 
النظيفة وال�رضيفة حينما تت�سابك تكون قادرة على اأن تنجز وحتقق املالمح 

الكربى .
اجعلوا من جتمعكم ملحم��ة وطنية قادرة على اأن تاأخذنا اإىل الأمام وتدفع 

بنا اإىل حيث نعالج الهموم وامل�ساكل للنا�س .
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 اأيها الأعزاء:
 انظروا اإىل هذه القيادة التاريخية؛ المام ال�سيد حم�سن احلكيم وال�سيد 
مهدي  و�س��هيد املحراب  وعزيز العراق؛ تاريخ ت�سحيات، دماء 
�سهداء، علم ومعرفة وحر�س على البلد، انظروا اإىل هذه القيادة لرتوا ملاذا 
اأنتم اأبناء هذه امل�س��رية وملاذا هذه مدر�ستكم وفكركم لتعتزوا بهذا التاريخ 
وتفخروا بهذا النتماء وحتى تاأخذوا ال�سحنة اإىل الأمام بكل قوة و�سالبة .

اإذا اأردمت قي��ادة اأهلك��م و�س��عبكم وجمتمعكم عليكم بقيادة اأنف�س��كم وثم 
اإخوانكم واأخواتكم بدءا من اخللية وانتهاء بكل امل�س��احات وامل�س��تويات 

التنظيمية الأخرى.
القي��ادة ل تكون بالدعاء، فال ت��ّدع القيادة لأنها لن تكون بالدعاء وملء 
ا�س��تمارة النتماء. فالقيادة لها مقومات و�سفات و�سمات اإذا مل تتوفر يف 
�سخ�س��يتك ومل ت�سع اإىل حتقيقها فلو مالأت مائة ا�ستمارة لن تكون قائدا، 
علينا اأن نزرع ال�سفات يف اأنف�سنا ومتى ما �سعرت بالثقة والقوة يف نف�سك 
�ستكون قادرا على التاأثري يف الآخرين واإقناعهم بفكرك وم�رضوعك، لذلك 
اأيها الأحبة كونوا مميزين يف كل �سيء، التميز عنواننا، كونوا قدوة لغريكم 
فالنا���س تنظر وتقول هوؤلء هم القدوة وهذا ه��و التجمع الذي ينقذ البلد 

كونوا كاملغناطي�س ت�ستقطبون كل من يحمل هذه ال�سفات وال�سمات.
  وم��ن يريد اأن يحم��ل عنوان الأمل عليه اأن يتحلى ب�س��فات و�س��مات 
القيادة والقدوة واإل فالقيادة لي�س��ت باإعطاء الأوامر. القيادة بالت�س��اور مع 
الآخري��ن واإ�رضاك الآخرين وتفعيل الآخرين وا�س��تثمار عقول الآخرين؛ 
يق��ول علي : )اإجعل �رضك اإىل واحد- ل تبح ب�رضك واجعله اإىل واحد- 
وم�س��ورتك اإىل األف)))) اأما امل�سورة فالألف واحد لأن الألف يعني األف عقل 

�ست�ستفيد منه لكن ال�رض اجعله حمفوظا بداخلك.   
)- �رضح نهج البالغة لبن ابي احلديد ج20 ح 6))
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واأحد اأهم الأخطار اأيها الأحبة التي قد ي�س��اب بها الإن�س��ان يف م�ساريع 
هكذه - القادرة على اأن تنطلق- هو الغرور والرنج�سية والعتداد بالذات.  
نحن نعرف اأكرث من غرينا اأن هذه الأنا قاتلة لالإن�س��ان -اأعيذ بالله نف�س��ي 
واإياك��م اأن نقع يف مثل ه��ذه الأمور-، هذه بداية الأفول وال�س��قوط، ففي 
اليوم الذي ن�ساب بالرنج�سيات والغرور اعلموا اأن اخلط البياين �سيرتاجع 
ومادمن��ا ن�ست�س��عر باأعماقنا الرغبة بال�س��تماع لالآخر والإ�س��غاء لالآخر 
وال�س��تفادة من الآخر �س��نبقى متوا�س��لني بخط بياين مت�س��اعد اإن �ساء 
الله ، انظ��روا اىل اإمامكم اأمري املوؤمنني ماذا يقول: ) ال�س��تئثار يوجب 
احل�سد - امل�ستاأثر يح�سده البقية- واحل�سد يوجب البغ�س والبغ�س يوجب 
الختالف - ل تقل اأنا ل اأحبه وتبحث عن ثغرات وعرثات تربز امل�س��اكل 
وتتح��ول اىل اخت��الف مع الآخ��ر - والختالف يوجب الفرق��ة- وعندما 
يح�س��ل الخت��الف والقي��ل والقال �ست�س��بح الفرق��ة - والفرقة توجب 
ال�س��عف- فعندما تكون فرقة يكون �سعف -وال�سعف يوجب الذل والذل 
يوجب زوال الدولة وذهاب النعمة))6). فال�ستئثار هو تلك الغدة ال�رضطانية 
التي جتر �سيئا وراء �سيء اإىل اأن ت�سقط امل�رضوع باأكمله وتقو�س كل �سيء 
لذلك حذار اأيها الأحبة من الوقوع يف الأنانيات وال�ستئثار وفر�س راأينا 

على الآخرين. 
م�رضوع التجمع متطور وهو قائم على العمل اجلماعي والت�ساور مع الآخر 
وال�س��تفادة من الآخ��ر، انظروا ماذا يقول علي  )بالإيثار على نف�س��ك 
متل��ك الرقاب )، اذا كنت تريد اأن تقود الآخرين فالطريق هو الإيثار وكلما 
توؤثر كلما تعطى فر�سة وترقى وكلما تاأخذ دورك وم�ساحتك ومدياتك. تاج 

6. �رضح نهج البالغة، لبن اأبي احلديد، ج 20، �س )34، ح 961. 
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القيادة التوا�سع، ويف رواية اأخرى )اأكرب الفخر اأن ل تفتخر))7) ، فخرنا اأن 
ل نفخر وفخرنا اأن نتوا�سع وبهذا ال�سكل ن�سعد ونكرب يف عيون النا�س.

 التخادم 
اأ�سا�س فكرة التجمع هي التخادم بني الأع�ساء، تخادم يجعل الفرد يتحول 
اإىل جمموعة واملجموعة ال�س��غرية تتحول اإىل كبرية ليجد املنت�سب اأن  له 
ذراعا وامتدادا يف كل موقع ومكان . لذلك اأيها الأحبة علينا اأن نركز كثريا 
عل��ى هذه اخلدمة املتبادلة، فعندما اأقدم خدمة حيثما اأكون موجودا والآخر 
يق��دم ما ي�س��تطيع حيثما هو موجود وكذل��ك الثالث، فاإن ه��ذا امل�رضوع 

�سيكون حا�رضا يف كل مكان.
اإذن يف كل موقع �س��يكون لدينا من يخدمنا ونحن اأي�سا نخدمه، اأيها الأحبة، 
كيف نقنع النا�س ليثقوا باأننا �سنخدمهم اإذا ما كنا يوما يف مواقع امل�سوؤولية وهم 
يرون اأننا ل نخدم اأع�س��اء جتمعنا؟. عندها �س��يقولون: اإذا مل يخدموا بع�سهم 
كي��ف �س��يخدموننا؟، يجب اأن تكون اخلدمة �س��حيحة و�س��ادقة من بع�س��نا 
للبع�س الآخر ويجب األ يهداأ يل بال ول يقر يل قرار اإل عندما اأ�س��اعد اأخي 
واأختي من اأبناء التجمع لتحل م�س��اكلهم، كيف ن�ستطيع اأن نقود �سعبا باأكمله 
اأو حمافظة اأو ق�ساء باأكمله ونحن ل ن�ستطيع اأن نحقق هذه احلالة يف اأن نقود 
خلية من اثني ع�رض فردا اأو جنمعهم وننطلق بهم؟، هذه م�سكلة، وكيف ن�ستطيع 
اأن نتح��ول اإىل ق��وة حقيقية ل تك�رض فيما نحن قد نك��ون متفرقني ومبعرثين 

وم�ستتني، قوتنا يف بداية انطالقنا وتاأثرينا يف الآخرين.

 جتمعك��م ه��و البوتقة واملظلة الت��ي نقوى بها جميعا والت��ي متكننا من اأن 
نوؤث��ر يف الآخري��ن لنكون يف خدم��ة الله والوطن والإن�س��ان، يقول اأمري 

7- . �رضح نهج البالغة، لبن اأبي احلديد، ج 20، �س 9)2، ح 37. 
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املوؤمنني: )ابذل لأخيك دمك ومالك)، لأخيك الذي يف �س��فك ابذل دمك 
ومال��ك )ولعدوك عدلك واإن�س��افك) حتى عدوك يج��ب اأن تبذل له عدلك 
واإن�سافك وتكون عادل ومن�س��فا له )وللعامة ب�رضك واإح�سانك))8) ولعامة 
النا�س الب�سا�س��ة والإح�س��ان واخلدمة وهذا هو الأ�س��ا�س ال��ذي علينا اأن 

نقدمه.

التنظيم

 ل ميكن اأن نحقق هذه الأهداف الكبرية من دون اأن نكون منظمني.
 اأيها الأحبة، التنظيم ل يعني اأن هذا م�س��وؤويل وذاك م�س��وؤولك، هذا لي�س 

جوهر التنظيم، بل واحدة من ف�سائل التنظيم.
 جوهر وحقيقة التنظيم اأن كل واحد منا يعرف ما هي واجباته وم�سوؤولياته 

وماذا يكون بيده.
كيف ومتى وملاذا واأين؟.. هذه اأربعة اأ�سئلة اإذا اأجبت عنها فهذا هو التنظيم، 
فلكل ق�س��ية اأي��ن ومتى، مكان وزمان، وكيف، وه��ي الطريقة، وملاذا، هذه 

الأ�سياء الأربعة اإذا توفرت نكون قد حققنا التنظيم.

 ترون اأيها الأحبة اأن �س��عار التجمع يوؤك��د هذه احلقيقة وهي التنظيم، ومت 
اختي��ار هذا التنظيم وهذه الآية ال�رضيفة: {ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک})9) ، 
املالئكة وكل واحد له م�س��وؤولية، ف�سيدنا جربائيل �سيد املالئكة وكبريهم 
يقول لر�س��ول الله يف املع��راج: )لو دنوت اأمنلة لحرتق��ت))10)،اإىل هنا 
حدودي ولو خطوت خطوة واحدة لحرتقت، لي�س يل حق يف التقدم فقد 

8- بحار النوار - ج)7- �س0) ح76
9- �سورة ال�سافات 164 

10- . بحار الأنوار، ج 18، �س 382، ح 86.
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حددوا يل هذا، وخازن النار وملك اجلنة كل له م�سوؤولية وله واجبات، هذا 
مظهر العقاب وهذا مظهر اخلري، ترون اأن توزيع الأدوار م�ساألة مهمة يجب 

اأن نالحظها يف تنظيم اأوراقنا داخل التجمع.

 اأيها الأحبة التنظيم هو الطريق الوحيد الذي ن�س��تطيع من خالله اأن نقود 
اأنف�س��نا ويف املرحلة الثانية نقود الآخرين ون�س��هل عل��ى النا�س همومها 
ونفي بواجباتنا جتاهها اإذا اأردنا اأن نخطو بخطوات ثابتة ودقيقة، فال ميكن 
ذلك اإل من خالل التنظيم؛ ننظم اأنف�س��نا وننطلق انطالقة كربى و�رضيعة، 

بالتنظيم تتكامل خططنا وخطواتنا وقوتنا يف حتقيق اأهدافنا امل�رضوعة.

التنظيم يعني اأن نكون منظمني يف الفكر والروؤية والبناء الأخالقي والقيمي 
واللتزام وهو يعني اأن نفهم امل�رضوع فهما عميقا ونعرف كيف تبنى الدولة 

الع�رضية العادلة وما هي املقدمات يف هذا الأمر؟.

 التنظيم يعني نظم امل�س��اريع واخلطط واملبادرات والإدارة واحلركة. يجب 
اأن نكون منظمني يف هذه ال�سوؤون.

 التنظيم يعني النظ��ام يف البناء الداخلي املحكم واأن تكون عندنا منظومة 
فاعلة ورا�سدة واجتماعات منتظمة و�سياقات عمل حقيقية. 

 التنظي��م يعن��ي القدرة عل��ى التعريف بامل���رضوع والنت�س��ار للم�رضوع 
والدفاع عن امل�رضوع والإقناع بامل�رضوع، هذه كلها �س��مات اأ�سا�س��ية يف 

التنظيم. 

التنظيم يعني الن�س��جام الداخلي يف اخللية واجلن��اح وال�رضب والتجمع، 
والن�سجام بني تيار �سهيد املحراب والتجمع وجميع موؤ�س�سات التيار.
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 الن�سجام م�ساألة اأ�سا�سية و�رضورية وعليكم اأن تتفننوا يف تكامل الأدوار 
بع�س��ها مع البع�س الآخر واحلث على التحرك خارج م�س��احات املجل�س 

الأعلى.

 قوة التنظيم تتطلب تو�سيعا يف التنظيم كو�سيلة لتحقيق الأهداف الر�سالية 
النبيلة، وتو�سيع التنظيم يحتاج اإىل ثالث خطوات اأ�سا�سية:

 اخلطوة الأوىل:  بناء منظومة تنظيمية را�سدة 
يج��ب اأن نبن��ي منظومة تنظيمي��ة فاعلة ورا�س��دة وكفوءة، ه��ذا هي اأهم 

الو�سائل يف تو�سيع التنظيم.

 ثانيا: الدقة يف اختيار امل�سوؤولني
 يجب الدقة يف هذا الختيار ويجب األ جنامل ونخ�س��ى من غ�سب فالن، 
فامل���رضوع كبري واإذا مل يكن الإن�س��ان ق��ادرا على قيادة خلي��ة اأو جناح 
فيجب اأن يبادر هو اىل اإعطاء الفر�س للكفوء وباإجراء �رضيع ويجب اإعطاء 
الفر�س��ة لالآخر. املهم اأن ينجح امل�رضوع واملهم اأن ت�س��ل ال�س��فينة �سواء 

اأكان املقود بيدي اأم بيد غريي ح�سب القدرات وال�ستعداد لكل منا .

ثالثا: الك�سب املتوا�سل
 من اأجل �رضعة التنظيم يجب اأن نرفع �سعارا ب�سيطا جدا وهو: )يجب على 
كل ع�س��و اأن ينظم �سخ�سا واحدا على الأقل يف ال�سهر) هذا لي�س مطلبا 
كبريا فكل واحد منا يعي�س ولديه اأ�س��دقاء واأق��ارب وجريان وزمالء يف 
العمل واجلامعة وله  �س��بكة عالقات وعل��ى كل واحد منا اأن يخرج هاتفه 
ويت�سفح الأ�سماء التي خزنت فيه؛ ع�رضات الأ�سماء ويحتمل اأن يرى يف 
هذه الأ�سماء �س��مات القادة من الرجال والن�ساء من الأقارب والأرحام اأو 
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الأ�س��دقاء اإىل اآخره... فيتحرك عليهم. والرائد الذي فيه �س��مات الريادة 
ول ي�س��تطيع اأن يجلب واحدا يف ال�سهر �سن�سكك بقدراته يف اأن يجلب 
ع�رضة، ومن املمكن اأن يكون احدكم له فر�سة يف ك�سب خم�سة ع�رض اأو 
ع�رضين اأما من ل ياأتي مبنت�سب واحد فيجب اأن ن�سكك بقدراته واأن نقول 
من املمكن اأننا مل نخرت ع�س��وا مبعايري الريادة والتميز، واإذا كانت الأمور 
ل ت�س��ري بهذا ال�س��كل فعلينا اأن نوجد منظومة ونقول له هذه ا�س��تمارة 
بيدك ويجب اأن جتلب واحدا باملوا�سفات وهكذا �سيئا ف�سيئا نتقدم لالأمام 
. لو ا�س��تطعنا اأن نفعل هذا ال�سيء �سرتون اأن امل�رضوع �سيخطو خطوات 

�رضيعة.
يف ه��ذا الإطار يق��ول اإمامكم علي ب��ن اأبي طالب )اأعج��ز النا�س -  
ولي�س العاجز- اأعجز النا�س من عجز عن اكت�س��اب الإخوان))11) الذي 
ل ي�س��تطيع اأن يك�س��ب اأخاه فهو عاجز جدا )والأعجز منه - اأعجز من 
الأعجز - من �س��يع من ظفر به منهم) الذي جاء به وعمل منه ع�سوا ومل 

ير�سل اإليه ومل ي�ساأل عنه و�ساع هذا هو الأعجز. 
ل نزهد برجل واحد اأو امراأة واحدة ونحافظ على املوجود ونتو�س��ع اإىل 
الآخري��ن. اأب�رضكم فاإن النهاي��ات قريبة والفرج قريب )األي�س ال�س��بح 

بقريب).

التفاعل ال�سيا�سي   
التكامل ال�سيا�سي �رضط مهم اأي�سا من �رضوط عمل التجمع اأيها الأحبة: 
التفاعل ال�سيا�سي ل يعني اأن تاأخذ جريدة لتقراأ اأخبارا اأو  تو�سح روؤيتك 
ال�سيا�س��ية لالآخرين فقط ، نعم يج��ب اأن نقراأ اأخبارا ويجب اأن نتحدث 
مب�رضوعنا لالآخرين لكن التفاعل ال�سيا�س��ي يعني اأن تثقف نف�سك ثقافة 

11-  نهج البالغة، ، ج 4، �س 4، ح 2،�رضح حممد عبده. 
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�سيا�سية واأن يكون لديك قدرة على متابعة ما يقوم به الآخرون من اأعمال 
�سيا�س��ية واأن جتل���س وحتلل وتناق���س وتدقق يف ما يقوم ب��ه الآخرون، 
ماذا يق�س��د احلزب الفالين من موقفه الف��الين مثال  اأو ماذا يفعل التيار 
الفالين وحتلله وتكت�سف اأهدافهم ونواياهم وتكت�سف خططهم من خالل 
ما يقومون به من اأعمال �سيا�س��ية، التفاعل ال�سيا�سي هو اأن ت�ستثمر كل 
حدث مهما كان �سغريا يف احلديث والرتويج والتثقيف مبوقفك ال�سيا�سي 
وروؤيتك ال�سيا�سية وم�رضوعك بطريقة مقنعة وواثقة كي يقتنع بها الآخرون 
وتوظف اأي �س��يء لأجل ذلك ، هل راأيتم اخلطباء عندما يتكلمون عن اأي 
�س��يء ويربطونه بق�سية احل�سني وي�س��حبون الدمعة منك ويربطون اأي 
حديث بق�س��ية �سيد ال�س��هداء والإمام املهدي وهذه ق�سية جيدة 
يج��ب اأن نتعلمها فف��ي اأي حديث يجب اأن نرب��ط املخاطب بامل�رضوع 
ويجب اأن تكون لدينا القدرة على نقل امل�ساهد وطرف احلوار اإىل ما نريد 

اأن نتحدث عنه .

التفاع��ل ال�سيا�س��ي معن��اه اأن تك��ون لدي��ك عالقات و�س��الت مع كل 
التجمعات ال�س��بابية وتكون خري م��ن ميثل التجمع يف تلك املجاميع التي 
تتوا�سل معها وت�رضح وتب�رض مب�رضوعك وتقنعهم بخطواتك اإىل غري ذلك 
بحيث ل يبق��ى اأحد اإل ويقول بالدولة الع�رضي��ة العادلة، ويقول هوؤلء 
اأبناء التجمع ر�سل الدولة الع�رضية، هذا هو م�رضوعكم؛ الدولة الع�رضية 

العادلة لي�س بالكالم فقط بل قول وفعال كما اأ�سلفت بحديثي .
التفاعل ال�سيا�س��ي اأن تكون دائما يف قلب احل��دث، فعندما توجد ندوة 
�سيا�س��ية اأو حول البيئة مثال فانت موجود وحا�رض اأو تر�سل اأحدا ميثلك 
، ويف �س��الة اجلماع��ة اأنت موجود، ويف اأي ق�س��ية وجتم��ع اأنت حا�رض 

وحتاول اأن ت�ستثمر ح�سورك مل�رضوعك والتزاماتك.
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 التفاعل ال�سيا�س��ي يعن��ي األ تظل مرتقبا ومنتظ��را متى تتكلم اجلهات 
العليا معنا ومتى يطلبون منا، ل، اأنت تاأخذ املبادرة وتقول ملاذا مل تر�سلوا 
لنا،  اأعرف واأجزم اأن فيكم ويف الآخرين من العقول والطاقات والقدرات 
والأقالم ما لو كتبت حل�سلنا على اأف�سل مادة توجيهية ميكن اأن نرثي بها 

التجمع كله.

 اأيها الأحبة: جتمعكم يعني التفاعل مع الآخرين ومد اجل�سور اإىل الآخرين 
والق��درة على فتح احلوار واإدامته والإقناع مبتبنياتنا. يجب اأن تعرف كيف 
جتعل من نف�س��ك �سخ�س��ا يوؤثر بالآخر ليقنعه لتثق النا�س بكم وتن�س��د 
اليكم وتاأخذ روؤيتكم وتذكروا دائما انكم حتملون ا�سم الأمل ولبد من اأن 
تكونوا جذوة الأمل التي تتدفق وتدفع النا�س ملزيد من احلركة واحليوية، 
وتذكروا دائما اأنكم اأبناء الإمام حم�س��ن احلكيم فكرا ونهجا و�سلوكا 
وم�س��وؤوليتكم هي كيف حتفظون المام ال�سيد حم�سن احلكيم يف كل 

فكرة و�سلوك متار�سونه.

حتديات ثالثة

اإن الواقع الذي نعي�سه فيه �سلبيات كبرية، وغري مر�س لنا جميعا وللعراقيني 
وميكن اأن نلخ�س التحديات القائمة يف العر اق بثالثة حتديات:

 اأول: غياب الروؤية جتاه امل�رضوع 

لي�س هناك روؤية وا�سحة بل تخبط ومزاجيات، وهذه م�سكلة كبرية 
حتت��اج اىل برنام��ج علمي، وهذا م��ا مل يقدم، فاإذا اأردن��ا اليوم بناء 
بي��ت �س��غري يجب اأن يكون هن��اك خمطط مف�س��ل ل�رضف املائة 
ملي��ون اأو اخلم�س��ني مليون دينار مثال يف م���رضوع بناء البيت فاذا 
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كان هذا املبلغ يحتاج اىل خمططات ومناق�س��ة وغري ذلك، فما بال 
املائ��ة واأحد ع�رض مليار دولر ل حتتاج اإىل خمططات ومناق�س��ات 

وم�ساريع علمية.

ثانيا: �سعف الإدارة 

اإن كثريا من املت�س��دين ملواقع امل�سوؤولية غري موؤهلني لإدارة مواقع 
العم��ل التي اأنيطت بهم،  ول توجد كفاءة ونزاهة كافية، فعند عدد 

كبري منهم �سعف اإداري وا�سح.

 ثالثا: غلبة منطق ال�سلطة على منطق الدولة 

املي��زان احلاكم يف هذه املرحلة هو منطق املحا�س�س��ات وح�س��ة 
حزب��ي وحزبك وجماعتي وجماعتك ومن ي�س��بح م�س��وؤول اليوم 

يعني جماعته غري ناظر اإىل م�سلحة البلد والنا�س امل�ساكني.

تتقطع اأ�س��الء النا�س ومتوت من اجلوع والنائب يفكر يف امتيازاته 
وكذلك املدير وامل�س��وؤول، وتعرفتم على بع�س احلقائق، وال�سخ�س 
م��ن اأمث��ايل مطلع على الأمور والأ�س��ياء، وقلب��ه يتقطع وهو يرى 
الإجن��ازات الكبرية ت�س��يع اأمام اأعينن��ا  باأنانيات وحما�س�س��ات 
ورغبات �سخ�سية مع الأ�سف ال�سديد. فما احلل وكيف هو النقاذ؟.

تتم عملية النقاذ بخم�ص نقاط:

 اأول: اللتزام بالقيم الدينية والوطنية والأخالقية

 يجب اأن يكون الرادع حب الله والوطن، وخمافة الله وحب الوطن 
هي التي تخل�سنا من حالة املوؤ�س�سات ال�سعيفة والقانون ال�سعيف.
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 ثانيا: نحتاج روؤية وا�سحة وم�رضوعا متكامال

 ثالثا: تنظيم للطاقات وتوظيفها ب�سكل �سحيح لإدارة البالد.

 رابعا: الوحدة والن�سجام والروؤية الوطنية.

  خام�سا: البناء املوؤ�س�سي وتوزيع الأدوار.

 واإذا وقفنا عند احللول اخلم�س��ة �س��نجد اأن جتمعكم امليمون �سمم 
عل��ى اأن تكون فيه النقاط اخلم���س ، جناحه بتوفر هذه النقاط كما 
بينت بكلمتي املطولة، وتلكوؤ امل�رضوع حينما يبتعد عن هذا الإطار، 
وحينما نقول اإن م�رضوعكم هو م�رضوع الأمل، فالأنه يبنى بطريقة 

تتوفر فيها كل املوا�سفات املطلوبة لإنقاذ العراق من واقعه .

 اأيه��ا الأوفياء والأعزاء والأحبة ه��ذا امل�رضوع اأمانة يف اأعناقكم، 
اآهات المام ال�س��يد حم�س��ن احلكيم خلفكم ودماء ال�س��هداء 

خلفكم واآهات الأيتام واأبناء �سعبنا �ساخ�سة اإليكم.

 ق��رروا اأيها الأحب��ة هل تري��دون اأن تكونوا �س��ناع الأمل، هل 
لديكم اإميان بهذا امل�رضوع وبهذه ال�س��مات، هل اأنتم موؤمنون بهذا 

امل�رضوع؟.

 توكلوا على الله وانزل��وا اإىل امليدان، اإنكم قادمون وقادرون على 
حتقي��ق ثمرة حقيقية وطفرة يف واقعنا لن�س��عر اجلميع اأن ال�س��عب 

العراقي لي�س اأقل من اليابان واأملانيا بل يتفوق عليهم بكثري.

 الفر�س��ة باأيديكم واملجال مفتوح اأمامكم، توكلوا وعلى بركة الله 
يجب اأن ن�سهد انطالقة حقيقية من اليوم، بعد هذا اللقاء التاريخي 
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وال�س��ورة التي و�س��حت يجب اأن ن�س��هد انطالقة كربى بب�سالة 
وجدية كبرية.

ون�س��األ الل��ه اأن ين�رضكم وين�رض بك��م واحلمد لل��ه رب العاملني 
وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته . 



 م�رضوع 
الأمل
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احلم��د لل��ه رب العاملني و�س��لى الله على �س��يدنا حممد واآل��ه الطاهرين 
و�سحبه املنتجبني.

اأحبتي واأعزائي الإخوة والأخوات الفر�س��ان والفار�س��ات الكرام اأع�ساء 
هيئ��ة القيادة يف املحافظات اأرحب بكم اأجمل ترحيب واأ�س��كر لكم هذا 
احل�س��ور وهذه الجتماعات املكثفة التي عقدمتوها بالأم�س والتي توجت 

بهذا اللقاء الكرمي والإمياين.

1- الجتماع الدوري ل�سماحة ال�سيد عمار احلكيم مع هيئات قيادة املحافظات لتجمع المل  2012/6/24 

املحا�رضة: م�رضوع الأمل)1(
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اإنها فر�س��ة �س��عيدة وثمين��ة اأيها الأحب��ة فكلما التقينا بكم ا�س��ت�رضفنا 
امل�س��تقبل الكب��ري لهذه الأمة فالطاقات ال�س��بابية وامل�س��اريع ال�س��بابية 
هي املدخل الأ�س��ا�س واملهم يف ا�ست�رضاف امل�س��تقبل. اإذا كنا نتطلع اإىل 
م�س��تقبل واعد ل�س��عبنا ولوطننا فال منا�س من اأن نقف عندكم.. عند هذه 
الطاقات ال�س��بابية املخل�س��ة الواعدة ونحدد اآفاق امل�رضوع ونعمل على 
بذل اجلهود الكبرية وامل�س��نية لتحقيق هذا الهدف الكبري وال�سامي الذي 

جنتمع عليه حتت هذه اخليمة.

املو�سم العبادي.. حمطة للمراجعة 
لبد يل من اأن اأبارك لكم اأيها الأحبة هذا ال�س��هر الف�س��يل �سهر �سعبان 
ثاين الأ�س��هر الثالثة من املو�س��م العب��ادي الذي اعتدن��ا عليه لنقف يف 
كل عام على فل�س��فة املوا�س��م العبادية التي ل تخ�س الدين الإ�س��المي 
وحده فكل الأديان ال�س��ماوية وحتى الأديان غري ال�س��ماوية تتوفر على 
موا�سم للعبادة وحمطات للمراجعة يقف فيها الإن�سان ليتاأكد من منظومته 
الأخالقية ومن التزاماته وم�س��اراته ويتهياأ ويجدد العقد مع الله �سبحانه 
وتعاىل، عقد الوفاء والطاعة واللتزام وينطلق من جديد، وهذه هي احلياة 
يف خط بني مت�س��اعد كالنهر املتدفق، وفيها حمطات للمراجعة وحمطات 
للتزود، ذلك اأن الإن�س��ان يعي�س يف حياته اليومية الإخفاقات والتلكوؤات 
ويعي���س الإحباطات واملنغ�س��ات فال بد من وقفة يراج��ع فيها الأخطاء 

والعرثات. هذه فائدة املو�سم العبادي وفل�سفته.
ن�س��األ الله اأن يوفقنا فاإذا كان فينا من مل ي�ستثمر اأجواء �سعبان وها نحن 
اليوم ننتهي من اأجواء رجب ومن الع�رضة الأوىل من �سهر �سعبان فما زال 
الوقت م�س��عفا لنا يف اأن ن�ستثمر ما تبقى من هذه الأيام ال�رضيفة و�سول 

اإىل �سهر رم�سان املبارك. 
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فل�سفة النتظار  
نرتقب اأي�س��ا املنا�س��بة الكبرية لولدة �س��يدنا ومولنا �س��احب الع�رض 
والزمان هذا امل�س��لح الكبري ول بد لنا � ونحن يف رحاب هذه الولدة 
امليمونة � من اأن ن�س��تذكر طبيعة النتظار وفل�سفة النتظار التي اأمرنا بها. 
فماذا يعني انتظار الفرج، هل هو �رضف الرتقب اأو ال�س��تعداد والتهيوؤ؟، 
و�س��تان بني هذين النمط��ني من النتظار، فهناك من ينتظر جال�س��ا خلف 
باب الطبيب اأو يف دائرة حكومية ل�ساعات واأيام وهو من�سغل بالتفكري اأو 
بقراءة �سحيفة واآخر ينتظر �سيفا فيعمل على تهيئة لوازم ال�سيافة وكلما 
كان هذا ال�س��يف مهما زادت التح�سريات.. واأحيانا ينتظر املرء م�رضوعا 
اأو خط��وة ما ومن الطبيعي اأنه كلما كان امل���رضوع اأو اخلطوة اأعمق واأهم 
انطوى النتظار على ا�ستعداد اأعلى و تهيوؤ اأكرب. فالنتظار مل�رضوع يريد 
اأن يحقق العدالة الإن�سانية باأكمل �سورها وميالأ الأر�س عدل وق�سطا كما 
ملئت ظلما وجورا يحتاج اإىل ا�س��تعداد كب��ري. ونتمنى اأن يكون م�رضوع 
الأمل خطوة من اخلطوات احلقيقية املعربة عن جوهر النتظار وفل�س��فته 
احلقيقية. ن�ساأل الله اأن نكون ممن ينت�رض به لدينه واأن يكون هذا امل�رضوع 

اإحدى الركائز احلقيقية يف عملية الظهور. 

ل�سنا ممن يريد اأن يختزل م�رضوع الإمام بزمان اأو رجال اأو ت�سميات معينة، 
فق��د اأمرنا األ نطبق ول نوقت. فق��د »لعن الوقاتون«. ولكن لنا اأن نتفاءل 
خريا واأن ن�س��تب�رض ونتمنى؛ فاأنا �سخ�سيا حينما اأقراأ يف روايات الظهور 
واحلديث عن اثني ع�رض األف فار���س يقفون حتت راية الإمام وينت�رضون 
مل�رضوع الإمام املنتظر))(، م�رضوع الإ�سالح، ا�ستب�رض خريا واأقول لعل 
هذه الت�س��مية التي اأخذناه��ا مل�رضوعنا يكون فيها نوع من الن�س��جام و 

2- . عيون املعجزات لل�سيخ ح�سن عبد الوهاب )من علماء القرن اخلام�س)، �س 134.
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ذل��ك الفار�س الذي يقف مع الإمام يف م�رضوعه هو اليوم �س��من م�رضوع 
الأمل فال�س��باب الواعد ميكن اأن نختزلهم مب���رضوع بناء الدولة الع�رضية 
العادل��ة التي هي اأه��م اأهداف الإمام  الذي ميالأ الأر�س عدل وق�س��طا 
ويبني م�رضوعا متطورا ع�رضيا يحقق العدالة الإن�س��انية فن�س��األ الله اأن 
يكون م�رضوعنا امتدادا وجت�س��يدا وتعبريا عن تلك الآفاق الرحبة لإمامنا 

.املنتظر

الفرو�سية �سمة اأخالقية 
املو�س��وع الث��اين: م�رضوعنا م���رضوع الأم��ل.. تعرفون اأحبتي اأن ا�س��م 
م�رضوعكم اأ�س��بح )الأمل) وهذا م��ا قد يدفع البع�س ليق��ول اإننا حذفنا 
كلمة الفر�س��ان من م���رضوع الأمل وهو انطباع خاط��ئ فنحن مل نحذف 
�سيئا.. اإن الفرو�سية �سمة و�سجايا اأخالقية وكرامة اإن�سانية، والفرو�سية ل 
ميكن اأن متنح لأحد ول ميكن اأن ت�س��لب من اأحد؛ فهي لي�ست كلمة حتذف 

اأو ت�ساف اإمنا منهج وم�رضوع وهي اأ�سلوب يف التعاطي مع احلياة.

ولذلك فاإن هذه الفرو�سية ل ميكن اأن تزول يف مفهومها احلقيقي والواقعي 
عن هذا امل�رضوع واإذا غابت عن م�رضوعنا يف يوم من الأيام فهذا يعني اأن 
امل�رضوع تغريت فل�سفته وذهب باجتاهات غري ما كنا اأعددنا له. الفرو�سية 
منهج واأ�سلوب �سوف لن نتخلى عنه وهذه ق�سية يجب اأن تكون وا�سحة، 
فنحن اإمنا انتقلنا من حالة اإىل حالة وحركنا مفردة الفرو�سية من اأن تكون 
عنوانا مل���رضوع باأكمل��ه اإىل اأن تكون عنوانا لقلب ه��ذا امل�رضوع لنفتح 

ونو�سع امل�رضوع اإىل م�ساحات اأو�سع من ذلك.

اإن الأم��ل لي�س حقا للفر�س��ان وحده��م فالأمل حق لل�س��عب كله بكل 
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م�س��احاته و قطاعاته. من حق اجلميع اأن ياأمل ومن حق اجلميع اأن يتطلع 
اإىل مدخل ونافذة ليكون �سمن م�رضوع الأمل وم�رضوع امل�ستقبل. ولذلك 
نعطي يف هذه اخلطوة اجلديدة الفر�س��ة لأبناء �سعبنا، فاحتني هذا امل�رضوع 
ل��كل من يريد اأن يكون جزءا من امل�س��تقبل، ولكل م��ن يريد اأن يعي�س 

الأمل والطموح الواعد يف واقعه.
ولكن يبقى م�رضوع الفر�س��ان هو امل�ستوى الذي ميثل القلب وميثل العمود 
الفقري الذي يقف عليه م�رضوع الأمل مرفوع الراأ�س بهذا امل�ستوى املهم 
من امل�ستويات التنظيمية. اإن روافد الأمل �سيكون لهم فر�سة يف النفتاح 
على كل امل�ساحات والقطاعات من اأبناء �سعبنا و)فر�سان الأمل) �سيبقون 
القل��ب الناب�س للم���رضوع ورواد الأمل هم نخب��ة النخبة الذين ينتجهم 

الفر�سان يف طالئعهم ويف نخبتهم. 
حينما نتحدث عن تو�س��يع وفت��ح امل�رضوع لكل امل�س��تويات والطبقات 
الجتماعية فال يت�سور اأحد اأننا ن�سهل من املهمة، بل هي خطوة �ستزيدها 
�سعوبة ول ت�سهل منها لأن هذه القطاعات ذات م�ستويات خمتلفة واأن�ساق 
خمتلفة، فيكون فهمها لعمق امل�رضوع وفل�سفته فهما خمتلفا، لذا �سنحتاج 
اإىل جهد اأكرب نبذله لهذه امل�ساحات وال�رضائح حتى نوحد روؤيتها �سوب 
م���رضوع واحد واجتاه��ات واحدة واإطار واحد. نتح��رك على النخبة كما 
هو يف م�رضوع الفر�س��ان وهوؤلء م�س��توياتهم متقاربة وفهمهم م�س��رتك 
ولكن حينما نو�سع امل�رضوع ونفتحه على امل�ساحات الوا�سعة �سنكون هنا 
اأمام ا�س��تحقاقات جديدة يجب اأن ن�ستعد لها ونهيئ لها. اإن هذه اخلطوة 
اجلديدة يف تو�س��يع امل�رضوع ل تعترب تغيريا يف فل�س��فته فالإ�سرتاتيجية 
كانت وما زالت واحدة ووا�سحة و�ستبقى ال�سرتاتيجيات لي�ست عر�سة 

للتغيري. 
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الثابت واملتغري وتعقيدات التاأ�سي�ص
اإن الفل�سفة لهذا امل�رضوع لي�ست عر�سة للتبدل، اأما التكتيكات والو�سائل 
التي ن�س��تخدمها لتحقيق ال�س��رتاتيجيات فهذه قابلة لأن تتبدل ح�سب 
اقت�ساءات الظروف. نحن نحافظ على ا�سرتاتيجياتنا ونطور من و�سائلنا 
لتحقيق هذه الإ�سرتاتيجية وتثبيتها وتر�سيخها ويجب اأن تقراأ هذه اخلطوة 
اجلديدة �س��من هذه احلالة واأن ن�ستعد لتكييف و�سائلنا مع ا�سرتاتيجياتنا 
واقت�ساءات هذه ال�سرتاتيجيات يف كل زمان ويف كل ظرف من الظروف 
التي مير بها امل�رضوع وغريه من امل�س��اريع. اإن الو�س��ائل على الدوام ميكن 

اأن تقي�س وترو�س ل�سالح ال�سرتاتيجيات والفل�سفة العامة للم�رضوع.
اأيها الأحبة، اإننا ن��ويل اهتماما كبريا مل�رضوع الأمل ون�رضف وقتا طويال 
م��ن اأوقاتنا له��ذا امل�رضوع ومتابعته ور�س��د اأدق التفا�س��يل فيه، فنعقد 
الجتماعات ونتابع الأمور بتفا�سيل كثرية وذلك ملا نعرفه من اأن البدايات 
يف اأي م�رضوع �س��تكون �س��عبة ومعقدة وهذه ال�سعوبات والتعقيدات ل 
ميك��ن اأن تذلل اإل من خ��الل بذل املزيد من اجلهد والوقت والرتكيز حتى 

نخرج بالنتائج املقنعة. 
نح��ن ل نعتمد على قناة واحدة يف تقييم ما يجري �س��من هذا امل�رضوع 
واأروقته، واإمنا لدينا العديد من الروافد التي ترفدنا وت�س��اعدنا على تقييم 
مو�س��وعي ملا يجري داخل م�رضوع الأمل كما اأننا اعتمدنا على �سيا�س��ة 
الباب املفتوح وجل�س��نا مع الكثريين منكم وم��ن غريكم داخل امل�رضوع 
وخارجه فاأ�س��غينا وا�س��تمعنا بعمق مل��ا قيل وما ذكر من نق��اط القوة اأو 
ال�س��عف يف ما يخ�س الإرها�سات والإرباكات والتلكوؤات اأو الجنازات 
والنت�س��ارات التي حتققت لهذا امل�رضوع و�س��نبقى نعي�س هذه احلالة يف 

قادم الأيام باإذن الله تعاىل.
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اإننا ندرك � اأيها الأحبة � اأن فيكم من لديه مالحظات جدية لأخطاء وقعت 
هنا وهناك اأو جتاوزات ح�سلت هنا وهناك اأو اإ�سكاليات اعرتت امل�رضوع 
اأو اأن اإهمال ح�سل هنا وهناك.. اأو غري ذلك من العناوين. ونعرف اأن فيكم 
الكثري م��ن الطاقات الواعدة واملهم��ة واعتز وافتخر �سخ�س��يا باأخوتها 
ونخوتها وح�س��ورها معنا يف هذا امل�رضوع واأجد يف هذه الوجوه الكرمية 
والطيبة الكثري ممن يت�س��م بهذه ال�س��مات ومن لديه ت�سخي�س دقيق لهذه 
الأخطاء والإ�سكاليات والإخفاقات والتلكوؤات ومن له روؤية وا�سحة عن 
احللول واملعاجلات املطلوبة يجب اأن ن�س��غي ون�س��تمع اإليه واأل نكابر يف 
الأخذ براأيه وهذه مهمة الهيئة القيادية يف اأن جتتمع معكم وت�ستمع اإليكم 

جيدا وتتعرف على روؤيتكم يف هذه الأمور. 

ا�سمحوا يل اأن اأقول اإنني ملم بالكثري من هذه التفا�سيل والإخفاقات نتيجة 
كرثة ما اأ�سمع وما ي�سلني من تقارير ومالحظات من اأطراف خمتلفة وقد 
ا�س��تطيع الدعاء اأنني امتلك روؤية لي�ست ب�سيطة بل تف�سيلية عن الكثري 
من هذه الإ�س��كاليات والإخفاقات ويجب اأن نعرتف اأننا م�رضوع �س��بابي 
واعد وال�س��باب ميثلون الطاقة واحلما�س والندفاع ولكنهم يحتاجون اإىل 
وقت اأطول لرتاكم اخلربة والتجربة فبمقت�سى �سني ال�سباب تكون ح�سيلة 
التج��ارب بحجم هذا العمر، وهذه حالة طبيعية والتاأ�س��ي�س لأي م�رضوع 
ترافقه الكثري من ال�س��عاب والتعقيدات، ونحن ع�س��نا هذه امل�ساريع يف 
مراحل التاأ�سي�س ويف مراحل عديدة اأخرى ونعرف هذا من جتارب احلياة 
فعلى �س��بيل املثال، ي�س��تغرق م�رضوع الزواج وقتا لبلوغ حالة الن�سجام 
ب��ني الزوج والزوجة فكل منهما اأتى من بيئة خمتلفة للعي�س حتت �س��قف 
واحد.. فكيف مب���رضوع واعد هو الأمل للوط��ن وللمواطنني الكرام؟، من 
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املوؤكد اأن التعقيدات �ستكون كبرية والتجربة التي تنطوي على الكثري من 
التعقيدات تنتج العديد من الأخطاء والتلكوؤات.

فل��و اأردن��ا اأن نتعامل بحزم مع كل خطاأ وم��ع كل خطوة غري موفقة فهذا 
�س��يعني اأننا نفقد الكثري من الطاقات يف هذا امل�رضوع وهو ما يتنافى مع 
فل�سفة امل�رضوع التي تعني احرتام الطاقات وا�ستيعابها.. فاإننا دائما ننظر 
اإىل م�س��توى ال�سباب الذين يتحركون يف هذا املعرتك ونعطي م�ساحة من 
اخلطاأ املحتمل اإىل اأن ترتاكم التجربة وتكتمل اخلربة لديهم ونحن نر�سد 
ونتاب��ع ونقيم م��ا هو حجم هذه الأخطاء وننبه ه��وؤلء الأعزاء من الإخوة 
والأخوات عل��ى اأخطائهم و�رضورة اأن يبذلوا حماولتهم لإ�س��الح هذه 
الأخطاء ومعاجلتها؛ نلمح اأحيانا ون�رضح اأحيانا اأخرى مع الأفراد كاأفراد 
ومعهم يف اإطار الجتماعات العامة كلما اقت�س��ت احلاجة واقت�سى الأمر 
ذلك، ولكن نعطي الفر�سة واملجال لترتاكم اخلربة. غري اأننا يف اللحظة التي 
جند اأن اأيا منكم قد اأخذ وقته وفر�سته ومل ي�ستطع اأن ي�ستثمر هذه الفر�سة 
يف معاجلة اأخطائه ويف ا�س��تكمال عنا�رض القوة لرت�س��يخ وتعزيز الأبعاد 
القيادية يف �سخ�س��يته فحني ذاك �س��تكون الإجراءات قا�سية واخلطوات 
حازمة. ففي اللحظة التي ن�سعر فيها باأن امل�رضوع مهدد بالنحراف �سوف 
لن نت�س��امح ولن نت�ساهل و�س��نتعامل بحزم �س��ديد يف اتخاذ اأي اإجراء 
مطل��وب لتقومي وت�س��حيح امل�س��ارات واحلفاظ على امل�رضوع بفل�س��فته 

وباجتاهات البو�سلة املطلوبة له.

لذل��ك اإذا وجدمتونا �س��بورين فال تعتق��دوا اأننا ل نعل��م ول تعتقدوا اأننا 
نت�س��اهل اأو نتماهل يف معاجلة الأخطاء، ومن يرتكب هذه الأخطاء ليعلم 
جيدا اأن �س��ربنا له حدود واأننا نر�سد ونراقب هذه الأخطاء بدقة ونعطي 
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هذه الفر�س��ة حتى ت�ستثمر.. ويف حال مل ي�س��تثمرها اأحد فهذا �ساأنه ول 
ميكن اأن نعطل امل�رضوع لرت�سية هذا اأو ذاك مع اعتزازنا بكل اجلهود وبكل 

الطاقات الكرمية.

كم��ا اأدرك جيدا � اأيها الأحبة � اأن هناك من يقوم بق�س��د اأو بغري ق�س��د 
مبمار�س��ة دور اإحباط املعنويات اأو بدور الت�س��كيك يف فل�س��فة امل�رضوع 
واأهداف��ه اأو باإظهار اأن هذا امل�رضوع ل ميكن اأن يتحقق ول ميكن اأن ينجز 
بل ا�س��محوا يل اأن اأقول اأكرث من ذلك: اإن هناك من يظهر متا�سيا كبريا مع 
امل�رضوع وحما�سة يف الدفاع عنه ولكنه لي�س مقتنعا باإمكانية حتقيقه، فال 
تدفعه �س��وى املحبة واللتزام مبا نقول فيتحم�س ويتحدث وهو غري مقتنع 
واأنا �سخ�س��يا ل اأريد اأن تكون هذه املحبة حمبة م�س��اعر توؤثر يف امل�سار 
العام فما يجمعنا يف م�رضوع الأمل وما يحقق ال�سمان احلقيقي لنطالق 
ه��ذا امل�رضوع لي�س ه��و �رضف املحبة واإمن��ا املحبة الت��ي تتبعها قناعات 

حقيقية واأ�سا�س فكري حقيقي واإميان بهذا امل�رضوع ومرتكزاته.

الإميان بامل�رضوع �رضط النجاح
ا�س��محوا يل الي��وم اأن اأك��ون �رضيحا معك��م لأقول: ل يج��وز بحال من 
الأحوال ل�س��خ�س اأن يكون يف هيئ��ات ومواقع قيادية من دون اأن يكون 
موؤمنا اإميانا حقيقيا بامل�رضوع. اإن �رضف املحبة واللتزام ل ميكن اأن يجعل 
من��ه عن�رضا قياديا ق��ادرا على اأن ياأخ��ذ امل�رضوع عل��ى اأكتافه فالإميان 
بامل�رضوع وفل�سفته هو الركيزة الأ�سا�سية التي �ست�ساعد على مواجهة كل 

التحديات وعلى حتقيق اأكرب النت�سارات.. 

 اأرب��اأ باأي منك��م اأن يتحدث مبنطق الببغاء كما يق��ال، باأن ياأخذ املفردات 
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ويرددها من دون اأن يفهم عمقها ومغزاها. اإن هذا املنطق الببغاوي منطق 
خاطئ. اإن حفظ املعلومة ل يعني �سيئا، ف�رضيط كا�سيت اأو قر�س �سيدي 
ميك��ن �رضاوؤه بخم�س��ة اآلف يجمع األف كتاب، اأو ميك��ن لربنامج واحد اأن 
يجمع مكتبات �س��خمة من اآلف املجلدات، بينما العربة يف اأن ي�س��تطيع 
املرء حتويل ذلك اإىل واقع حياتي، ومن مل ي�س��تطع ذلك فهو حافظ ولي�س 

حامال، وفرق كبري بني من يحفظ م�رضوعا وبني من يحمل م�رضوعا.

اإن م��ن يكون يف مواقع قيادية متقدم��ة، يجب اأن يكون حامال للم�رضوع 
ولي���س حافظا ملعلوم��ات قد ل يوؤمن بها يف اأعماق��ه. اإذا كان فينا من ل 
يوؤمن ومن لي�س حامال للم�رضوع  فعليه اأن يقول ذلك ويبذل جهده يف اأن 
يتح��ول اإىل حامل للم�رضوع واأن يقتن��ع يف النهاية، فاإذا مل يقتنع فيجب 
اأن يعط��ي دوره ملن هو مقتنع. وهذا هو ما مييز بني احلالة الوظيفية الإدارية 
واحلالة القيادية، فحني ت�س��بح حامال للم���رضوع لن حتتاج اإىل غريك يف 
قيادة العمل، فامل�رضوع اأ�س��حى م�رضوعك وحت�سب نتائجه لك ومل�ستقبل 

�سعبك ووطنك ولن حتتاج اإىل اأي رقيب.

اأيها الأحبة، علينا اأن نعلن اليوم اأننا ننتهي من مرحلة وندخل يف مرحلة 
جديدة. لقد انتهينا من مرحلة التاأ�سي�س ودخلنا يف مرحلة النمو والتو�سع 
بع��د اأن اأ�س�س��نا امل�رضوع، ولكل مرحل��ة من هذه املراحل ا�س��تحقاقات 
وظروف وو�سائل وطريقة يف التعامل ول بد من اأن يكون ملرحلتنا اجلديدة 
اأ�ساليبها اجلديدة وقراراتها اجلديدة حتى تن�سجم مع املرحلة التي منر بها.

عليكم األ تن�سوا اأبدا بالرغم من كل الحباطات والإرها�سات واملنغ�سات 
التي م��رت عليكم خالل الفرتات ال�س��ابقة اأنكم اجت��زمت مرحلة خطرية 
وح�سا�سة وكبرية يف زمن ا�س��تثنائي وق�سري للغاية. ول بد من األ يغيب 
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عنك��م مثل هذا العمل العظيم، اإذ يجب اأن تراجع��وا  وتقروؤوا ما اأجنزمتوه 
وحتللوه ب�سكل �سحيح لتقفوا على حجم الإجناز الذي حتقق على اأيديكم، 
اإن هذه الحباطات واملنغ�س��ات والإ�س��كاليات يج��ب األ متنع من روؤية 
حجم الجناز الكبري يف و�سط هذا الكم الهائل من العبث ال�سيا�سي الذي 
جنده اليوم يف �س��احتنا من العناوين الرباقة والكبرية والإغراءات الهائلة 

ممن بيده الوجاهة والقدرات املالية.

ففي ظل هذا الركام ا�ستطعتم اأن تثبتوا وجودكم واأن تكونوا جزءا حقيقيا 
ينظر له الآخرون باحرتام كبري، بل ي�س��ل الأمر بالآخر اإىل حد ال�س��عي 
لتقليد م�رضوعكم مب�س��اريع م�س��ابهة، فماذا نفهم حني ن��رى اأحزابا نافذة 
اأ�س��بحت متتلك املليارات والإمكانيات والوزارات وموؤ�س�سات الدولة ثم 
تاأتي لتقلد م�رضوعكم؟، اإنها ترى اأن كل ما لديها ل يحقق لها ما تبتغيه. 
اإن م�رضوعك��م هذا هو امل���رضوع الواعد الذي حتاول اأن ت�ستن�س��خه وقد 
�سبق اأن قلنا اإن هذا امل�رضوع ل يقبل ال�ستن�ساخ ما دام  حمتفظا بفل�سفته 

احلقيقية. 

�سهادة القريب والبعيد للم�رضوع
ا�س��تطعتم اأيها الأحبة اأن تتحولوا اإىل واقع حم�سو�س يلم�سه اجلميع على 
الأر���س واأن جتذبوا النتباه لهذا امل�رضوع، لي���س من داخل العراق فقط 
، واإمن��ا م��ن مراقبني كرث يف املنطقة والعامل؛ باأن يطلب دبلوما�س��يون كبار 
لدول عظمى موعدا معي لي�ساألوا عن حقيقة امل�رضوع وماهيته وعن اآفاقه 
واأبعاده.. واأنا اأقراأ ما بني ال�سطور والكلمات مدى ده�ستهم واإكبارهم لعمل 
هذا امل�رضوع الكبري والنوعي، ل نقول هذا لكي نختال باإجنازنا بل لنعرف 
قيمت��ه وقيمة النت�س��ار الذي حققتموه رغم حداث��ة امل�رضوع، فلم مي�س 
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عليه من حلظة و�سع الروؤية واللبنات �سوى �سنتني تقريبا وبرغم قلة اخلربة 
لبناة هذا امل�رضوع والعاملني �سواء اأنتم اأو ذلك اجلي�س الكبري من الفر�سان 
والفار�سات الذي يقف معكم واىل جانبكم وبالرغم من الفتقار اىل العديد 
من اأدوات العمل ال�سيا�س��ي والجتماعي، اإذ تفتقرون حتى اإىل الأدوات 
املتوفرة لإخوانكم الآخرين يف موؤ�س�س��ات تيار �سهيد املحراب الأخرى 
التي م�س��ى على بع�سها يف العمل اأكرث من ع�رضة اأعوام وبع�سها ثالثني 
عام��ا وبالرغم من غياب كل املغريات ال�س��لطوية من وزارات وامتيازات 
ومديري��ات... برغم كل ذلك فق��د حققتم هذا النجاح وهو توفيق من عند 

الله �سبحانه وتعاىل واأما الكبوات والتق�سري فهي من عند اأنف�سنا.

التفتوا اإىل تاأثري اجلانب املعنوي والإلهي يف حتقيق هذا العمل مبا يقوم عليه 
من ال�سفاء والنقاء والدوافع واملواقف ال�رضيفة والنبيلة التي حتملونها يف 
قلوبك��م، هذه يف احلقيقة هي الجنازات وهذه هي التي ت�س��تجلب الربكة 
م�س��افا اإليها هممكم واإرادتكم ال�سلبة وثباتكم وا�ستقامتكم واإ�رضاركم 

وعزميتكم.. 

اإن ما ي�س��نع هذه الجنازات الكبرية هو اللط��ف واملدد الإلهي والإ�رضار 
والثبات والنوايا ال�س��ادقة وهمم الرجال العالية و�ستعلن باإذن الله تعاىل 
املفاج��اأة الكربى حينما يدخ��ل اأبناء جتمع الأم��ل اإىل مواقع التنفيذ يف 
جمال���س املحافظ��ات واملجال�س املحلي��ة وجمل�س الن��واب ليحولوا هذه 
امل�ساريع والروؤى واخلطط اإىل برامج حقيقية يبداأ املواطن بلم�سها والإفادة 

منها ويف ذالك اليوم �ستكون املفاجاأة الكبرية للجميع باإذن الله تعاىل.

وا�سمحوا يل اأن اأقول: اإنني اأرى هذا اليوم وا�سحا باأم عيني، فنحن ن�سري 
بهذا الجتاه، وكل ما نحتاجه هو ال�س��رب والثبات والإ�رضار فحا�س��ى لله 
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اأن ي�سيع هذا اجلهد، و�سنن احلياة كلها توؤكد اأننا �سنبلغ هذه النتيجة ومن 
لديه اهتمام منكم بقراءة التاريخ �سريى امل�ستقبل كما اأراه وا�سح النتائج 

و�سيعرف اإىل اأين �ستوؤول باإذن الله تعاىل.

اعرفوا قيمتكم
اأيه��ا الأعزاء، يجب اأن نرى قريبا ذلك اليوم الذي تكونون اأنتم ال�س��باب 
اأ�س��حاب القرار فيه، ول�ستم ممن ي�س��تجدي قرارا من الآخرين. �سيكون 
لل�س��باب الدور الأ�س��ا�س يف تيار �س��هيد املحراب والدور الأ�س��ا�س يف 
الواقع الجتماعي وال�سيا�سي يف العراق، فاأنتم املنطلق احلقيقي والركيزة 
الأ�سا�س يف هذا املو�سوع ومن هنا فعليكم اأن تدركوا قيمتكم ومقداركم 

واجنازكم.

اأجل�س اأحيانا واأمتثل حال اأ�سحاب ر�سول الله  واأت�ساءل؛ هل اإن هوؤلء 
كان��وا يعرفون من هو ر�س��ول الل��ه  وهل كانوا يعرف��ون ماذا يعملون 
فالر�س��ول �سلى الله عليه واآله يرونه اإن�س��انا عاديا يعمل ويزرع وميار�س 
حياته كغريه واأما هم فب�رض مثلنا ولي�س��وا مبع�س��ومني وقد كانوا يف حلظة 
احلدث ل يعرفون قيمة دورهم. وكذا اأ�سحاب احل�سني عليه ال�سالم  وقفوا 
وقاتلوا ليرتكوا خلفهم اأجيال عرب التاريخ تردد: »يا ليتنا كنا معكم فنفوز 

فوزا عظيما«.

اإن اأغلب الذين �س��نعوا التاريخ وتركوا ب�س��ماتهم في��ه كانوا ل يعرفون 
قيمتهم ودورهم. وحينما اأقف طويال عند هذا املو�سوع فال يعني ذلك اأنني 
ب�س��دد  بعث الهمم واحلما�س��ة فال يجوز اأن نقول غري احلق لنبعث العزمية 
يف اأحد ولكني اأنقل اإليكم هذه ال�س��نن الإلهية لتعرفوا وت�سخ�سوا الواقع 
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وتقيم��وه واأطرح وجهة نظر حول واقع هذا التجمع واأنا حري�س على هذا 
امل�رضوع ورقيب ومتابع لتفا�سيل كثرية.

اإن ال�سعب كله اأ�سبح م�ساحتكم، والوطن كله اأ�سبح حدودكم، فيجب األ 
تق�رضوا يف اأداء هذا الواجب �س��وب النطالقة الوا�سعة لتحقيق الجناز 

الكبري.
اعلم��وا اأيه��ا الأحب��ة اأن الله معن��ا ين�رضن��ا ويعيننا، و�س��تتحقق اأعظم 
الجنازات على اأيديكم باإذنه تعاىل، و�ست�س��قط الأقنعة الزائفة و�سيتعرف 
ال�س��عب على كثريين ممن رفعوا ال�س��عارات وقدموا اأنف�س��هم على اأنهم 
احلماة والرعاة واحلافظون مل�سالح هذا ال�سعب، ولكن مل يكونوا يحملون 
النوايا ال�سادقة اأو مل ت�سعفهم جهودهم لكي يربهنوا على ذلك يف امليدان 
وعلى ار�س الواقع، فوقعوا يف امل�ساريع الفئوية واحلزبية وال�سخ�سية، اإىل 

غري ذلك، وهذه الأقنعة �سوف ت�سقط يوما بعد اآخر. 
ل تغ��رتوا بوهج يجده الإن�س��ان يف حلظة ما؛ اق��روؤوا التاريخ لتجدوا اأنه 
ق��د جاء فراعنة وطغاة وظلمة و�س��الطني وكان لكل منهم �س��عور بالوهج 
والغ��رتار ولكنهم ذهبوا برغم ما كان لهم من التاأثري والإمكانيات، حتى 

اأن فرع��ون كان يقول لهام��ان: .  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ)3)،مل يكن ذلك حلما، بل كانت 
الإمكاني��ات مب�س��توى بناء برج كناطحات ال�س��حاب الي��وم، هكذا كانت 
الإمكانيات لدى الفراعنة وقد بن��وا الأهرامات التي ل تزال من عجائب 
الدنيا ومل ت�س��تطع التقني��ات الب�رضية فك اإلغازها. وم��ع هذا ذهبوا وبقي 

. (4( ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ احلق

3- . غافر: 36و 37.
4- الرعد: 17.
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قالوا... وفعلنا
لق��د عملنا يف اأ�س��واأ واأحلك الظ��روف وانطلقنا من ركام النك�س��ارات 
والتلكوؤات والإ�س��كاليات الكربى التي مرت بنا يف تيار �سهيد املحراب 
نتيجة ظروف �رضحناها يف اأوقات �سابقة وقد طمع فينا الطامعون وتوقعوا 
اأنن��ا اأ�س��هل احللقات التي ميك��ن اأن يتجاوزوها ويق�س��وها ع��ن الواقع 
ال�سيا�سي ب�سكل كامل. وو�سل بهم احلال من الطمئنان بهذا التقييم اإىل 

م�ستوى جاهروا فيه بذلك.

ل تدق طبول الن�رض اإل بعد حتقيقه، فاأحيانا ت�سارف املعركة على النتهاء 
والع��دو على بعد خطوة واحدة � بكل اإمكانياته الهائلة � من الن�رض حتى 
لتبدو اأن الق�سية حم�سومة بالفعل، فيعلن حينها النت�سار.. اإن النت�سارات 
ل  تعلن اإل بعد حتقيقها، لقد وقفوا وقالوها مدوية: �سنحولهم اإىل منظمة 

جمتمع مدين توزع املاء على الزوار.

كان هذا اإعالنا لنت�س��ارهم واأن ق�ستنا انتهت يف تلك الظروف، غري اأننا 
انطلقنا ويف غ�س��ون �س��نتني بف�سل الله تعاىل �س��واء يف جتمع الأمل اأو 
يف املوؤ�س�س��ات الأخرى لتيارنا اأي�سا، و�س��هدنا نقالت نوعية كل �سمن 

اأهدافهم وم�ساحاتهم املحددة يف عملية توزيع الأدوار لتيارنا. 

اإن هذا النت�سار والنطالق والت�سحيح للم�سارات، اإمنا تك�سف عن متتعكم 
بال�س��دقية واملبدئية، وتك�س��ف عن م�رضوع واقعي وعملي ميكنكم من اأن 
حتققوا مثل هذا الجناز يف اأحلك الظروف. فال يقل قائل منا: اإن م�رضوعنا 
لي�س م�رضوعا عمليا وانه من الوهم واخليال اأو من الطموحات غري القابلة 
للتحقق.. كال، فهو م�رضوع عملي وواقعي وفيه م�ستوى كبري من ال�سدقية 
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واأنتم دليل �س��دقية امل�رضوع وما حققتموه باأيديكم خالل �سنتني هو اأكرب 
�ساهد ودليل على واقعية فل�سفة امل�رضوع .

ل نري��د الآن اأن ناأت��ي بحديث نظري، فاأنتم جتربة �س��اهدة على   واقعكم 
اليوم ودليل قوي على اأن هذا امل�رضوع واقعي ومو�س��وعي وين�س��جم مع 

ا�ستحقاقات الواقع.                                                    
اإن امل�س��اريع الكبرية والعظيمة ل تقا�س بعدد املواقع واملقاعد وما �س��ابه، 
واإمنا تقا�س بهمم الرجال واملبدئية التي يحملونها لتحقيق هذه امل�س��اريع. 
فه��ذه املقاعد تاأتي وتذهب وتزيد يوما وتنق�س يوما اآخر، ولكن ما يبقى 
ه��و تل��ك الهمم واأولئك الرج��ال والبنية احلقيقية الت��ي نبني من خاللها 

م�رضوعنا. 
لقد �س��نعنا جتربة �سيا�س��ية فريدة واأثبتنا للعامل كله اأن ال�سيا�س��ة لي�ست 
�س��عارات ووعودا كاذبة وفارغة، واإمنا ال�سيا�س��ة منه��ج وروؤية وم�رضوع 

واأدوات ومعاجلات حقيقية لالأزمات التي تع�سف بالبالد.
لق��د اأثبتنا للعامل كله باأن ال�سيا�س��ة هي التم�س��ك بالثوابت، وقد قيل لنا 
اإن ال�سيا�س��ة هي اللف والدوران والك��ذب واللعب على ذقون النا�س وان 
�سيا�س��ة الثوابت واملب��ادئ والروؤى ل جتدي يف العراق اليوم.. وبالن�س��بة 
اإلينا نرف�س �سيا�س��ة كهذه، قائم��ة على الكذب والتزوير، تلك التي يقول 
عنها اأمري املوؤمنني : »والله ما معاوية باأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر...« 
)))فنح��ن نعرف منهج علي عليه ال�س��الم، فلقد حتقق��ت الغلبة ملعاوية يف 

حلظة ما ولك��ن اأين معاوية واأين علي عليه ال�س��الم؟، لي�س اليوم بل بعد 
ذلك احلدث ويف اأثنائه، فقد ارتدت الأمور وانقلبت على معاوية، فتوالت 

)-. نهج البالغة، ج 2، �س 180، ح 200.
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الثورات والنتفا�سات التي اأعقبت فرتة من الوهج له وفرتة اأخرى ليزيد، 
ثم جاءت التحولت الكربى التي غريت جمرى التاريخ.

يج��ب اأن ننظر اإىل الأمور من هذه الزاوية.. فال�سيا�س��ة لدينا هي مت�س��ك 
بالثوابت ال�سيا�سية، وهنالك على الدوام تغيري يف الأ�ساليب وعدم اجلمود 
على اأ�ساليب حمددة لأن الأ�سا�س هو ثوابتنا الإ�سرتاتيجية واملبادئ التي 

نوؤمن بها واأما الو�سائل التي نحتاجها فهي قابلة للتغيري. 

فهمنا لل�سيا�سة
لق��د اعتمدن��ا كما تعلمون عل��ى البع�س من الكفوئني، فقي��ل اإننا زهدنا 
باملجاهدين ال�س��لحاء واننا اأتينا باأنا�س غ��ري جديرين. واأجبنا باأن الأمر 
لي�س كذل��ك واإمنا هي ا�س��تحقاقات الواقع.. فال تف�رضوا الأمور تف�س��ريا 

خاطئا.

اإن ال�سيا�س��ة عندنا نق��د للذات وتطوير للذات؛ اأن ننق��د ذواتنا نقدا بناء 
ونطور من اأنف�سنا ول نقف عند حد. ال�سيا�سة هي ت�سحيح الأخطاء وهي 

اإكمال امل�سرية.

اإذن نحن نفهم ال�سيا�سة على اأنها:

 1- منهج.

 2- روؤية.

 3- م�رضوع.

 4-اإ�رضار على النجاح.

 )- مت�سك بالثوابت.

 6- تغيري يف الأ�ساليب.

 7- نقد للذات.

 8- تطوير لأنف�سنا .

 م�رضوع الأمل



84

 10�� اإكمال امل�سرية. 9- ت�سحيح لأخطائنا.

فه��ذه ع�رض نقاط تو�س��ح ال�سيا�س��ة يف اإطار فهمنا وم�رضوعن��ا، فاإذا ما 
اكتملت نكون قد ذهبنا بالجتاه ال�سحيح.

اأيها الأحبة، هذه فر�ستكم الكربى، هذا جمالكم وميدانكم وهذه حلظتكم 
التاريخية، لترتكوا ب�س��ماتكم على التاريخ. تذكروا كالمي هذا واحفظوه 
و�س��تاأتي اللحظة التي تعرفون كم كانت هذه الكلمات واقعية وكم كانت 

ت�سخي�سا دقيقا ملا ميكن اأن يوؤول اإليه جتمع الأمل.

كون��وا بنحو يتفاخر بكم اأبناء �س��عبكم، كونوا بنحو ير�س��ى عنكم ربكم 
وحتظ��ون بخدم��ة ال�س��عب والوطن، وحني ذاك �س��تجدون كي��ف اأن هذه 
الحباطات وهذه الإخفاقات واملنغ�س��ات �س��تتحول يف ي��وم من الأيام 
اإىل اأ�س��ياء �س��غرية تتقزم اأمام هذا امل�رضوع الكبري والعمل الهائل الذي 
تقوم��ون به. وهذه جتارب احلي��اة تثبت اأن الإن�س��ان ويف كل اأزمة مير بها 
دائما ما ت�سبح التحديات واملنغ�سات يف املراحل املا�سية ق�سايا طبيعية 
وهكذا فاملنغ�س��ات التي رافقت انطالقة م�رضوعنا �سرتونها قد اأ�سبحت 

ق�سايا طبيعية جتاوزنا مراحلها وهي تتقزم كلما تقدمتم اإىل الأمام.

امل�ستقبل لكم
اإنن��ا على ثقة تامة باأن النجاح �س��يكون لكم والنت�س��ارات الكربى هي 
ما �س��تحققونه باإذن الل��ه تعاىل وبن�رضه وعنايته. واأنا �سخ�س��يا اإن كنت 
حا���رضا يف حلظة النت�س��ار الكربى ف�س��اأكون معكم و�ساأ�س��عد واأفرح 
بفرحكم وباجنازاتكم، واإن كنت قد رحلت اإىل ربي فاإن �س��اء الله �ستكون 
اأرواحن��ا معكم �س��اهدة عل��ى هذا العم��ل الكبري. ولكن اعلم��وا اأن هذا 
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امل�رضوع �سيحقق نتائجه املرجوة باإذن الله تعاىل.
اأنتم اأمل العراق اأيها الأحبة واأنتم قرة عني العراقيني.. ال�س��باب النخبوي 
الواعد بهذه الأهداف ال�رضيفة والنبيلة، اعرفوا قيمتكم واعرفوا دوركم يف 
خدمة هذا الوطن احلزين. كان �س��هيد املحراب يردد »الوطن اجلريح« 
»الوطن احلزين« ول يزال اجلرح واحلزن من �سمات هذا الوطن بالرغم من 

كل ما حتقق من اجنازات كربى. 

�س��وف ل اأو�س��يكم باأن تكونوا اأمناء على هذا امل�رضوع، لأنه م�رضوعكم 
فاملثل يقول: )اأر�س��ل حكيما ول تو�س��ه)، اأنتم موؤمتنون اإن �س��اء الله على 
هذا امل�رضوع و�س��تحفظونه و�ستتحملون امل�س��وؤولية الكبرية عليه، ولكن 
ا�س��محوا يل باأن اأقول: انت�رضوا على نرج�سيتكم؛ فالإن�سان حينما يكون 
يف مواقع ال�س��دارة وامل�سوؤولية فاإن اأخطر ما يخ�سى عليه الرنج�سية حني 
يبداأ لديه ال�س��عور باأنه يفهم كل �س��يء واأما الآخرون فال يعرفون �س��يئا. 
وكلما كانت امل�سوؤولية اأكرب كانت احتمالت الوقوع يف الرنج�سية اأعظم.

يقول الإمام ال�س��جاد  يف دعاء م��كارم الأخالق: »اللهم ل ترفعني يف 
النا���س درجة اإل و�س��عتني عند نف�س��ي بقدرها«. وهذه احلالة العك�س��ية 
للرنج�س��ية�  فكلما �س��عرمت باأنكم ترتفعون بني النا�س يتوجب اأن ت�سعروا 
بال�ست�سغار اأمام الله والذلة بني يدي الله �سبحانه وتعاىل. ولهذا يتوا�سل 

عطاء الإن�سان ول يرتبك، فالرنج�سية خطر عظيم اأحذركم منه. 
اأحبتي اإن ما �س��يحقق النت�س��ارات الكربى هو العم��ل بروحية الفريق 
الواح��د وبعقلية املجموعة الواحدة، ليكن جتمع الأمل هو املر�س��ال الذي 
ي��زرع الأمل يف كل بيت عراق��ي ويف كل مدينة ويف كل ناحية ويف كل 
ق�ساء ويف كل قرية ويف كل ق�سبة.. اأينما دخل هذا امل�رضوع زرع الأمل 
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يف كل ه��ذه املواقع ويف كل ه��ذه املواطن، ولتكن �س��ارة الأمل هو ذلك 
الو�سام الذي يفخر به كل �س��اب و�سابة عراقية ي�سعونها على �سدورهم 
ويعتزون بالنتماء اإىل هذا امل�رضوع . كونوا مع الله � اأحبتي � حتى يكون 
الل��ه معكم، فمن كان مع الله كان الله معه. ق��ووا عزائمكم وقووا اإميانكم 
وكون��وا قريبني من هذا ال�س��عب ليحملك��م اإىل مواقع امل�س��وؤولية. كونوا 
مع العراق ليكون العراق معكم ب�س��عبه وتاريخه وتراثه وح�س��ارته واأنتم 

قادرون على حتقيق ذلك باإذن الله تعاىل.

اأمتنى اأن يكون هناك اجتماع �س��هري مل�س��وؤويل هيئة القي��ادة، واجتماع 
ف�س��لي مو�س��ع لهيئة القيادة يف كل املحافظات بكامل اأع�س��ائها، فمن 
خالل هذا التوا�س��ل والت�ساور ن�س��تطيع اأن نحقق اجنازات كبرية ونعالج 

الإ�سكاليات وبع�س الإخفاقات التي قد حت�سل هنا وهناك. 

ا�ستحقاقات املرحلة القادمة
اإن عن��وان م�رضوعنا هو الدولة الع�رضية العادلة، والعنوان يحتاج اإىل 
تو�سيح بع�س التفا�سيل. فماذا نعني بدولة ع�رضية عادلة �سواء اأكانت 
يف ال�سيا�س��ة اأم اخلدمات اأم يف الروؤية الوطنية اأم يف الروؤية الإقليمية 
والدولية اأم يف الأمن والقت�ساد ويف كل امللفات الأخرى، ماذا تعني 

الدولة الع�رضية العادلة؟.

لقد راأيتم اأننا ركزنا خالل ال�س��نوات املا�س��ية عل��ى جوانب من هذا 
امل�رضوع حماولني اأن نربز بع�س��ها، وثمة جهد كرمي يبذل من مديرية 
التوجيه والبحوث والإعالم وغريها من املديريات ذات الخت�س��ا�س 
يف بلورة هذه الأفكار و�س��ياغتها �س��من روؤية واحدة. ومن املفرت�س 
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اأن تكون لدينا درا�سة م�سغرة وكرا�س يعرف النا�س بهذا امل�رضوع. 

و�س��من هذا الإطار انطلقنا مب�رضوع الأمل الذي بداأنا به ك�»فر�سان اأمل« 
وو�س��عنا معايري حمددة ولكن عدم و�س��وح الروؤية الكاملة جتاه امل�رضوع 
وجتاه ال�سوابط وعدم توفر العنا�رض الكافية لإدارته جعلنا نت�ساهل اأحيانا 
يف تلك املعايري واملوا�س��فات يف هذه املحافظة اأو تلك. وقد كان هاج�س 
العدد هاج�س��ا ملحا، ولذلك حينما ننظر اليوم اإىل م�رضوع الفر�س��ان قد 
ل جند كل الأع�س��اء ممن تتوفر فيهم هذه اخل�سو�سية واأما حني ناأتي الآن 
لنفتح م�ستوى دون الفر�سان فاإن م�سكلة العدد �ستحل من دون اإدخال من 

ل تتوفر فيهم املعايري املطلوبة.

وهنا �س��نحتاج اإىل ت�س��دد اأكرب يف املرحلة القادمة حيث قد نتخذ اإجراء 
بح��ق اأي اأحد من املوجودين اأو نقوم بنقل��ه اإىل الروافد فمبدئيا من هنا 
ف�س��اعدا ل متنح �س��فة الفار�س اإل مبعايري وموا�سفات �سعبة. ويجب اأن 
يكون النفتاح على الروافد ومن الروافد �س��من دورات و�سياقات لعلها 
�رضح��ت لكم واأرجو هنا مزيدا من التاأكيد والتثبت من الإجراءات، فبعد 
اأن نبداأ مبو�س��وعة الروافد ينبغي عدم الت�ساهل يف اإدخال اأنا�س ل تتوافر 

فيهم �سوابط الفر�سان.

تبداأ الهوية التيارية من املظهر وال�س��كل والدالة ال�س��فراء و�س��ول اإىل 
امل�س��مون وامل�رضوع والر�سالة التي نحملها اإىل الآخرين. وهذه مما يجب 
اأن تكون وا�س��حة بيننا. فاأنا �سخ�س��يا اأطلع واأرى الآن اأن عددا قليال من 
الأعزاء يحمل دالة �سفراء يف ملب�سه اأو قمي�سه اأو يف رباطه اأو غري ذلك.. 
وعلى كل حال، نحتاج اإىل اإبراز اللون الأ�سفر بالتدريج كجزء من الهوية 
�سواء يف املالب�س اأو اأماكن العمل اأو ال�سكن وحتى الأ�سياء التي نقتنيها، 
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اإذ يحبذ فيها اللون الأ�س��فر البارز و�سرنى اأنه بعد فرتة وجيزة �سي�سبح 
ذلك اللون دالة وا�س��حة لتيار �سهيد املحراب. ل بد لنا من الهتمام بهذا 
الأم��ر فالنتخابات على الأب��واب اأما احلديث عن مفاج��اآت وانتخابات 

مبكرة فهذه م�سائل اأخرى.. 

�س��كرا لكم اأحبت��ي ونتمنى اأن تكون ه��ذه الجتماعات ق��ادرة على اأن 
توحد روؤيتنا واليوم اأعزاءنا يف جتمع الأمل يف كل حمافظة حني تعودون، 
يجب اأن يجدوا لكم اأداء اآخر، ويجدوا فيكم الروؤية والو�س��وح واحلما�س 
والندف��اع. واإن �س��اء الله يكون ه��ذا اليوم يوما تاريخي��ا بربكة الولدة 
امليمونة لأئمتنا الأطهار و�س��عبان املعظم.. اأن ن�س��هد انطالقة حقيقية، اإن 
�سهر رم�سان على الأبواب ويقل فيه العمل اإل العمل العام، فالنا�س عادة 
تتواجد يف املجال�س والفعاليات والقراآن والدعاء، فثمة فر�س��ة للتوا�سل 

اأكرث يف املهام املناطة بكم.  
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