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توطئة

كان لل�صباب ول زال الدور الفاعل يف حياة الأمم، فهم 
والن�صاط،  باحليوية  واملتدفق  باحلياة  الناب�ض  �صريانها 
وكان للطليعة منهم ق�صب ال�صبق يف التغيريات احلا�صلة 
ملا  الأعظم،  ثقلها  عاتقها  على  ويقع  الب�صرية،  تاريخ  يف 
حتتاجه هذه التحولت من روح مفعمة بالتحدي وال�صمود 
قوله  يف  ولعل  واملبادرة،  واجلراأة  والإخال�ض  والت�صحية 
بربهم  اآمنوا  فتية  }اإّنهم  الكهف:  اأ�صحاب  عن  تعاىل 

وزدناهم هدى{)))((. اإ�صارة اإىل هذه احلقيقة.
الوقادة  الذهنية  اأ�صحاب  هو  ذلك  بعد  وال�صباب 
الجتماعية  التطورات  مواكبة  ت�صتطيع  التي  واملنفتحة 

وال�صتجابة ل�صيحات التحول والتغيري.
الأمة  من  ال�صريحة  هذه  على  الرتكيز  كان  هنا  ومن 
والهتمام بها ودرا�صة م�صاكلها وتقدمي احللول الناجحة 
الأمة وحت�صينها  مل�صتقبل  وقيادتها �صمان  واإعدادها  لها 
فيلعن  عقباه،  يحمد  ل  الذي  املجهول  اإىل  النزلق  من 

الالحق ال�صابق }كّلما دخلت اأمة لعنت اأختها{.
ومن اجلوانب املهمة التي ينبغي الهتمام بها يف حياة 
ال�صباب  ي�صتطيع  التي  اجل�صدية  القوة  تنمية  هو  ال�صباب 

))( الكهف: 3).
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خ�صلتني  اإحدى  من  الكرمي  القراآن  عّدها  بل  احلياة،  عجلة  حتريك  خاللها  من 
مهمتني ينبغي توفرها يف القائد امليداين، كما جاء ذلك يف ق�صة طالوت: }وزاده 

اهلل ب�صطة يف العلم واجل�صم{)))((.
الق�صاء  فبوا�صطتها ميكن  فوائد جمة،  اإىل ذلك  بالإ�صافة  الريا�صية  وللرتبية 
واخلمول  والبطالة  الفراغ  اأوقات  عن  الناجحة  الجتماعية  امل�صاكل  من  كثري  على 
الريا�صة  تزرعه  اإىل اجلرمية مبا  النف�ض ومقاومة نزعات اجلنوح  والنطواء على 

من روح التعاون والت�صامح والأربحية يف نفو�ض من ميار�صها.
ونتيجة للظروف ال�صتثنائية التي مر بها العراق يف تاأريخه املعا�صر من خالل 
وال�صطهاد  اجلماعية  واملقابر  والتدمري  القتل  من  املت�صرمة  الأربعة  العقود 
واحلروب الطويلة واملوت الأحمر واجلوع الأغرب، فهو يحتاج اإىل م�صاعفة اجلهود 
مع ال�صباب يف جمال الريا�صة لتكون بوابة اإعدادهم ج�صديًا ونف�صيًا وروحيًا ونفخ 
للتخّل�ض من هذا  بكفاءة  امل�صوؤولية  ي�صتطيع حتمل  ليكونوا جياًل  الفتوة فيهم  روح 
وفقدان  واحلرمان  وال�صطهاد  والفقر  والذل  واخل�صوع  اخلنوع  من  الثقيل  الإرث 

الكرامة وال�صلبية اأزاء ما يدور حولهم.
هذا  اأبناء  طليعة  من  وغريه  احلكيم  عمار  ال�صيد  �صماحة  �صرخات  كانت  وقد 
ال�صعب املنكوب لالهتمام بهذه ال�صريحة واإعدادها لتكون بامل�صتوى املطلوب حلمل 

العبء الثقيل الذي ل ينه�ض به اإّل اأهله.
ع�صر  يف  احلكيم  عمار  لل�صيد  حما�صرات  ع�صر  القارئ  عزيزي  يديك  وبني 
حمافظات عراقية مع ال�صباب الريا�صيني تتحدث حول مو�صوع الريا�صة وال�صباب، 
رّكز خاللها على اأمهات امل�صاكل واحللول، والدعوة اإىل حتمل امل�صوؤولية ال�صيا�صية 

))( البقرة: 247.
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فيها  امل�صاركة  ال�صعب على  ودعوة  النتخابات  امل�صاركة يف  والجتماعية من خالل 
واختيار الأف�صل واخلروج من حالة ال�صلبية وعدم املبالة.         





�ضماحة حّجة الإ�ضالم وامل�ضلمني
ال�ّضيد عّمار احلكيم 

من حمـا�ضـرات





املحا�ضرة

ونبينا  �صّيدنا  علىٍ  اهلل  و�صلى  العاملني  رّب  هلل  احلمد 
الطيبني  واآله  حممد  القا�صم  اأبي  واملر�صلني،  الأنبياء  �صيد 

الطاهرين  و�صحبه املنتجبني امليامني))(..
اإخوتي الريا�صيني ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ل�صيدنا  املن�صوب  اجلمعة  يوم  ال�صريف،  اليوم  هذا  يف 
فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  والزمان  الع�صر  �صاحب  ومولنا 
وهي  األ  بنا  اأملّت  األيمة  فاجعة  مع  يتزامن  والذي  ال�صريف، 
و�صالمه  اهلل  �صلوات  الع�صكريني  الإمامني  مرقدي  تفجري 
عليهما، ويقرتن اأي�صا بالأجواء الإميانية لثورة الإمام احل�صني 

))( املوؤمتر التاأ�صي�صي لحتاد الفرق الريا�صية ال�صعبية يف حمافظة ذي قار  8/)/0)20
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عليه ال�صالم وذكرى �صيد ال�صهداء، وما �صنقبل عليه يف الأيام املقبلة من ا�صت�صهاد 
الإمام ال�صجاد �صلوات اهلل و�صالمه عليه، ويف مثل هذه املنا�صبات الكرمية والتي 
ن�صت�صعر فيها اأروع حالت الت�صامن والن�صجام مع ر�صول اهلل �صلوات اهلل عليه واأهل 
التاأ�صي�صي لحتاد الفرق ال�صعبية، فنعم  بيته الكرام، يعقد هذا الجتماع واملوؤمتر 

الختيار، ونعم اخلطوة، ونعم املوقف.
وحدة اجلهد ال�ضبابي و تنظيمه  

ونظم  اأهلل،  بتقوى  »اأو�صيكم  اأموركم،  تنظمون  واأنتم  الأعزاء  اأيها  لكم  هنيئا 
ن�صتويف  اأن  اأردنا  واإذا  اأمورنا،  ننّظم  اأن   × علي  و�صية  كانت هذه  اأمركم«))())( 
حقوقنا فُيحَتاج اإىل مثل هذا التنظيم. اإّن ال�صوت الواحد ل ُي�صَمع، واليد الواحدة 
ل ت�صّفق، ولكن حينما تكون الأمور جمتمعة ف�صيكون ال�صوت عاليًا ومدويًا، وحينما 
الكثري  يح�صل  واملواطن،  الوطن  خلدمة  اهلل  بركة  على  وتتعاون  الأيدي  تت�صابك 
ويطالب  ال�صعبية،  الفرق  من  فريق  كل  يذهب  فحينما  الجنازات.  من  والكثري 
نت�صاءل ماذا  املكان، وهنا  اأو يف هذا  الق�صبة  تلك  اأو يف  القرية  باحلقوق يف هذه 
يعمل هذا الفريق اأو ع�صرة فرق؟ واجلواب اأّنه ل ي�صمع �صوتها، ول حت�صل النتيجة! 
ولكن حينما جتتمع ع�صرات اأو مئات من الفرق وت�صكل احتادًا، يذهب رئي�ض الحتاد 
ناطقًا با�صمها، ويجل�ض مع ال�صيد املحافظ اأو ال�صادة الكرام يف جمل�ض املحافظة اأو 
مع اأي دائرة اأو اأي وزارة، فاإنهم يعرفون اأن خلفه اآلفًا من النا�ض يتكلم با�صمهم 
الأمور  ُتنَجز  وهكذا  ملطالبه،  وُي�صَتجاب  له  فُي�صَمع  م�صنود،  وظهره  مرفوع  وراأ�صه 

وت�صتوفى احلقوق.

))( نهج البالغة، لالإمام علي ×، ج3، �ض56
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اأهمية الدعم وتوازن احلقوق
ترفع  العراق اجلديد  النا�ض..  بني  املتكافئة  العراق اجلديد هو عراق احلقوق 
فيه الظالمات واملحروميات، وكما قال اأخي الكرمي هناك مناطق عوقبت يف زمن 
والكهرباء  واملاء  الكرمي  العي�ض  يف  حقوقها  اأب�صط  من  ومنعت  ال�صدامي  النظام 
واخلدمات، ُحِجزت وُحِجبت عن هذه املناطق اخلدمات الإن�صانية املطلوبة. وجاء 
العراق اجلديد.. فا�صتب�صر النا�ض وقالوا: جيد، �صيكافاأ من عوقب. ولكن لالأ�صف مل 

يكافاأ ـ على الأقل ـ من كان يكافاأ، و�صار ُيحرم من كان معاقبًا وحمرومًا
ل�صنا �صد احلقوق والأو�صاع الإن�صانية للجميع، فاإذا كان هناك �صخ�ض منت�صبًا 
اإىل اجلي�ض ال�صابق، ويريد البع�ض تعوي�صه يف اجلانب الإن�صاين، فُتكّرم عائلته ول 
يبقى جوعانًا، فهذا �صيء �صحيح، ولكن على اجلانب الأخر هناك عوائل ال�صهداء 
اأي�صًا. ولكن عندما يكّرم  ُيكّرموا  اأن  وامل�صحني، والنا�ض والريا�صيون الذين يجب 
البع�ض ول يكّرم الآخر ..وعندما تعطى حقوق للبع�ض ول تعطى لالآخر؟ ت�صبح حالة 
من التمييز وعدم التوازن، واأعتقد اأننا مل نحقق التوازن الكايف يف توزيع الإمكانات.
وعندما  منظومتنا،  غري  من  دعم  اأو  رافد  اليوم  ال�صعبية  الفرق  للفرق  ولي�ض 
الآلف  ح�صة  واأين  توزع؟  كيف  امليزانيات  عن  ون�صاألهم  ال�صباب  وزارة  اإىل  ناأتي 
يف  تدخل  و  العامل،  اأمام  تخرج  غدًا  وطنية  فرقًا  اأردنا  واإذا  ال�صعبية؟  الفرق  من 
الدعم،  اإىل  بحاجة  فهي  للعراق،  وتنت�صر  خفاقًا،  العراق  علم  وترفع  مناف�صات، 
ونرع هذه  نهتم  لو مل  بالفعل..  ملوؤمتركم  ال�صعار اخرتمتوه  نعم،  الرافد،  هو  فهذا 
الفرق ال�صعبية فلن ن�صل اإىل فرق وطنية تتناف�ض بال�صكل ال�صحيح، و اأنتم القاعدة 

الأ�صا�صية والرافد الكبري. 
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غياب التخطيط و�ضوء الإدارة
اأين ال�صيا�صات التي تهتم بالفرق ال�صعبية؟ اأين الإجراءات والإمكانات والدعم؟ 
وقال  الكرمي  الأخ  �صعد  عندما  نف�صي  من  خجلت  اإين  اأ�صارحكم  اأن  يل  ا�صمحوا 
ملعبًا!  نريد  قال:  ال�صخ�ض؟  هذا  يريد  ماذا  �صاتر  يا  قلت:  عندها  مطلب،  لدينا 
يف عراق ميتلك اأكرب خزين لنفط العامل، كانوا يقولون ثاٍن، وظهر اأّنه الأول بهذه 
الدرا�صات ال�صتك�صافية الأخرية، يف العامل وميتلك احل�صارة والإمكانيات اأي�صًا.. 
واليوم عندما نخرج ونقول: عراقي يقول اأين هذه الرثوة؟ وعندما نقول بابل و�صومر 
يقول: نعم فهمنا، بح�صارة العراق ُيعرف بلد التاريخ والرثوات والإمكانات. اإذن اأين 

امل�صكلة؟ اإّن امل�صكلة هي يف اإدارة الرثوة.
واليوم ـ والبع�ض منكم اأولد زارعني ـ هناك �صحة يف املياه، فالعراق يعاين من 
يف  املياه  اإدارة  يف  هي  واإّنا  املياه،  يف  لي�صت  امل�صكلة  اإّن  يقولون:  وهم  اجلفاف.. 
للزراعة وزيادة، ول نعرف كيف نت�صرف حيالها؟ ول  العراق، ولدينا مياه تكفينا 
وتطفو  املواطن،  على  عبء  اإىل  تتحول  التي  اجلوفية  املياه  فهذه  اإدارتها؟  كيفية 
اإىل ال�صطح ب�صكل م�صتنقعات؛ قد ت�صبح �صببًا يف مر�ض املواطن، وهي اإن اأُح�ِصن 
مياه،  �صحة  ولي�صت  املياه  وفرة يف  فلدينا  الزراعية،  املناطق  لكل  كافية  ا�صتغاللها 
ترون  قد  اأّنكم  والتدبري  الإدارة  على ح�صن  وكمثال  اإدارتها.  كيفية  نعرف  ل  ولكن 
�صخ�ض راتبه 200 األف دينار وهو يعي�ض بها، بينما هناك �صخ�ض اآخر راتبه مليونا 
دينار، ولكن يف منت�صف ال�صهر يبداأ يقرت�ض ول تكفيه. فوجود النعمة والإمكانات 
لي�صت موجودة  اإدارة، وهي  اإىل  اآخر، فنحن نحتاج  الإمكانات �صيء  واإدارة  �صيء، 

بامل�صتوى املطلوب.
لنا  اأجلبوا  واملوؤ�ص�صات،  نحن  ما  البع�ض:  يقول  موؤ�ص�صات،  بلد  نقول:  وعندما 
املاء والكهرباء و�صّغلوا النا�ض ثم تكّلموا عن املوؤ�ص�صات. فقلت له: اإذا مل تكن هناك 
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هناك  تكون  اأن  يجب  النا�ض؟  يعمل  وكيف  والكهرباء؟  املاء  ياأتي  فكيف  موؤ�ص�صات 
موؤ�ص�صات بعمل منتظم، لينطلق البلد، وينتع�ض القت�صاد، وتتحرك امل�صاريع والنا�ض 
هام�صيًا.  �صيئًا  ولي�ض  والأ�صا�ض،  الأ�صل  هو  هذا  والكهرباء.  املاء  وياأتي  يعملون، 
والزراعة  والريا�صة  الكرمي  والعي�ض  والرفاه  والكهرباء واخلدمات  املاء  اأردنا  فاإذا 
هناك  تو�صيحي:  كمثال  العملية.  هذه  يدير  عقل  اإىل  نحتاج  فاإّننا  وال�صناعة، 
ياأِت �صرطي املرور يف يوم من الأيام  اإذا مل  تاأتي وتذهب كل يوم، فانظر  �صيارات 
�صتكون هناك اختناقات مرورية، و�صيقف النا�ض و�صط الزحام، ونت�صاءل ماذا تغري 
اليوم؟ هل ازدادت ال�صيارات؟ كال.. هل ال�صارع ق�صرت م�صافته؟  كال.. اإنا الذي 
العمل مهمة جدا،  اإدارة  م�صكلة  ت�صبح  اإذن  اليوم غري موجود،  العملية  يدير  كان 
ووجود الرثوة وحدها غري كاف، بل اإدارة الرثوة وامل�صاريع هو املهم، ونحن نحتاج 
اإىل اأن نركز على عن�صر الإدارة، ولذلك ترون يف الئتالف العراقي املوحد قبل �صتة 
اأ�صهر قررنا اأن جنل�ض ونعد برناجمًا، لأّنه ل يجوز اأن ت�صتمر اإدارة احلالة بانفعالت 
ماذا  ونعرف  وبرنامج،  لدينا خطة  تكون  اأن  واأّنه يجب  واأراء،  ارجتاية  ومزاجيات 
نعمل. فاإّنه اإذا جاءت النتخابات وذهبنا للنا�ض نقول لهم انتخبوا الئتالف، فقد 
يت�صاءلون: ملاذا ننتخب الئتالف؟ ف�صنقول لهم: نحن �صنجلب لكم املاء والكهرباء 
ونوفر لكم العي�ض الكرمي؟ وقد ي�صاأل �صائل عن �صّحة هذا الكالم ويقول اأين الدليل؟ 
فماذا �صنجيبه؟ هل نقول له اإننا نتمنى ذلك. فهل اأننا قدمنا بالأماين والتمنيات 
اأم بخطة عمل وا�صحة؟ فيجب اأن ن�صع خطة عمل. فجل�ض ثمانون خبريًا من عقول 
العراق بدوؤوا لأ�صهر يعملون ليل نهار ليكتبوا برنامج الئتالف، واليوم راأ�صنا مرفوع 
اأمام �صعبنا؛ لأّننا ا�صتطعنا اأن نكتب برناجمًا لالئتالف ... وعندما ي�صاأل البع�ض: 
ما الدليل؟ نقول له: تعال اقراأ هذه ال 200 �صفحة، واليوم اآلف ال�صفحات العلمية 

اجلاهزة ت�صري اإىل برنامج الئتالف والإدارة.
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واأنتم يا ريا�صيني من حقكم اأن تت�صاءلوا ماذا �صتعملون لنا؟ هذا حقكم، واإذا 
قيل لكم: هكذا �صنعمل، قولوا لهم: كيف؟ نريد اأن نعرف؟ وتّعرفوا على التفا�صيل، 
لي�ض من الئتالف فقط بل من اأي جهة. فيجب علينا اأن نفح�ض ون�صاأل ونتاأكد، ثم 

نذهب وننح الثقة ملن ي�صتحق الثقة حتى نبني وننطلق بالبلد.

م�ضوؤولية الختيار
اأي �صيء ت�صمعونه  اإّن  الوعود!  اأكرث  الرنانة! وما  ال�صعارات والأحاديث  اأكرث  ما 
هذه  اأن  بالفعل  �صن�صمن  وكيف  وال�صمانات؟  الدليل  اأين  هذا؟  يقول  من  قولوا: 
احلالة �صتكون كذلك؟ اأعطونا الدليل، كما ورد يف و�صفنا عن اأئمتنا عليهم ال�صالم: 
نحن اأبناء الدليل، اأين ما مال نيل مع الدليل و مع الربهان واحلجة. انظروا اإىل 
القراآن الكرمي عندما ياأتي احلديث عن رب العاملني، ل يقول له: ا�صكت حرام، بل 
يقول له: هذا هو اهلل }اأيف اهلل �صك فاطر ال�صماوات والأر�ض{)))(( لديك �صك يف 
اهلل؟ ا�صاأل ول تخف. ما الدليل على وجود اهلل؟ ا�صاأل فهناك مائة دليل، من يقول 
اإن الر�صول موجود؟ مل نره باأعيننا. اأ�صاأل اإذا كان لديك �صك، كي اأجلب لك الدليل، 
ففي ثقافتنا الإ�صالمية ل يوجد ممنوع، ويف ثقافة اأهل البيت عليهم ال�صالم ل يوجد 
البيت عليهم  اأهل  ال�صوؤال عنه))2((. فمدر�صة  اأ�صكت، وهذا ممنوع، وهذا ل يجوز 

))( اإبراهيم: 0).
)2( وردت الكثري من الأحاديث عن الأئمة عليهم ال�صالم وهي تدعو اإىل ال�صوؤال و ت�صجع ثقافة احلوار. 

ومن غي�ض من في�ض تلك الأحاديث قول ال�صادق ×: »اإن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه امل�صاألة« )الكايف 
ج)،�ض 40(، و قد ُعِرف عن الإمام ال�صادق × انه كان ي�صتمع ل�صبهات امللحدين اأثناء احلج، فيجل�ض معهم 
و يحاورهم دون �صيق.وجند تاأ�صي�ض ذلك يف القراآن الكرمي: }واإّنا و اإّياكم لعلى هدًى اأو يف �صالٍل مبني{- 

�صباأ،24.
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ال�صالم مدر�صة الفكر واملنطق والدليل والعقل والربهان، واإذا مل اأكن اأمتلك الدليل 
فاأنا فا�صل، وق�صيتي غري ذات حق، وخطواتي غري �صحيحة، واإذا كنت اأمتلك الدليل 

فهذا هو املنطق ال�صحيح الذي ندافع به عن حقوق �صعبنا ونا�صنا.

اإ�ضعار ال�ضباب بدورهم
اأعزائي تتوفر فيكم �صفة ال�صباب والريا�صة، وكالهما من ال�صفات   واأنتم يا 
والعواطف  النقاء  ويعني  ال�صبابية،  الطاقة  هذه  يعني  فال�صباب  واملهمة،  احلميدة 
ال�صباب  قوة  ُت�صتثمر  كيف  وامل�صاعر.  القلب  يف  الرقة  ويعني  واحلر�ض،  واحلما�ض 
الفر�صة  نعِط  مل  نحن  كالمي،  عن  م�صوؤول  واأنا  فمي  مبلء  واأقولها  وطننا؟  لبناء 
لل�صباب لبناء وطننا، ولو اعتمدنا على ال�صباب ل�صارت البالد يف و�صٍع اآخر.. ولكن 

مل نعطهم الفر�صة الكافية.
�صنة ثالث  ر�صالته،  �صنة من  اآخر  واله يف  ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه  قّرر  لقد 
اإىل  امل�صلمني  جي�ض  ير�صل  اأن  ق�صرية،  بفرتة  وفاته  وقبل  الهجرة  من  وع�صرين 
حالتهم،  باأقوى  امل�صلمون  وكان  الروم،  وحرب  البيزنطية  الإمرباطورية  حرب 
وكانت جيو�ض امل�صلمني قوية جدًا، وكان العدو هو الإمرباطورية الرومانية بجيو�صها 
اأن يخو�صها اجلي�ض الإ�صالمي مع الأعداء، ودار  اأهم معركة يريد  املعروفة، وهي 
فالن  اإىل  تتجه  الأنظار  كل  وكانت  اجلي�ض،  لهذا  القائد  �صيكون  من  احلديث عن 
بحكم اإن حليته بي�صاء وذو خربة ثمانني �صنة اأو �صبعني �صنة، اأو خم�صني �صنة وله 
جتارب كثرية، وهذا �صحابي، وذاك كذا، وبدءوا بطرح الأ�صماء فالن وفالن وهم 
قائد  ا�صم  ليعلن  واآله  ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه  اأتى  ال�صحابة، وعندما  كبار  من 
اأنفروا   « واآله:  عليه  �صلى اهلل  قال  اأفواههم حينما  وفتحوا  تفاجاأ اجلميع  اجلي�ض 
جي�ض اأ�صامة » ومل يكن عمره قد جتاوز ثمانية ع�صر عامًا، فكيف يت�صّنى له اأن يقود 
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اأهم جي�ض للم�صلمني يف اأهم معركة؟ ما هذا؟ �صار هناك متلمل وكالم كثري، كيف 
يجوز هذا؟ هل هناك ا�صتباه ؟ هل هناك احتمال اأن هناك تقريرًا خاطئًا و�صل اإليه، 
ولكنهم ل يعرفون اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله ل يعمل بالتقارير بل يعمل بعلم 
اأ�صامة،  اأنفروا جي�ض  اهلل، واأ�صر الر�صول �صلى اهلل عليه واآله على ذلك مكررًا: » 
حتا�صرهم  الأبدية  اللعنة  هذه  وبقيت  اأ�صامة«)))((  جي�ض  عن  تخلف  من  اهلل  لعن 
وتالحقهم، عندما مل ي�صتجيبوا لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله، ومل يذهب اجلي�ض 
اآنذاك، ولو ذهب جي�ض اأ�صامة يف ذلك الوقت اإىل حرب الروم لكانت الأمور خمتلفة 
،ولكان حالنا اليوم نحن امل�صلمني ب�صكل اآخر، ومل نكن الأمة امل�صت�صعفة، لقد ع�صوا 
ومل ي�صتجيبوا لكالم الر�صول �صلى اهلل عليه واآله، وكذلك اأ�صياء كثرية ومل ي�صتمعوا 

اإليها.
ويف ق�صة اأ�صحاب الكهف:}اإنهم فتية اأمنوا بربهم وزدناهم هدى{))2((  اأنظروا 
اإىل القران ماذا يتكلم، عنكم هنيئا لكم يا �صباب، هذا هو دوركم، واأقول لكم اإّن 
احلقوق توؤخذ ول تعطى، والأدوار توؤخذ ول متنح، ل تقولوا مل يخربونا ومل يعطونا 
ومل ير�صلوا لنا، من ير�صل اإليكم؟! اأنتم اخرجوا باملبادرة، واحل�صور، وامل�صاهمة، 

وحينئٍذ تقنع النا�ض اأن ال�صاب ميكن اأن يلعب دورًا. 

امل�ضاركة يف النتخابات كخيار للتغيري 
ق�صية  وهي  النتخابات،  ا�صمه  العراق  بناء  يف  كبري  حتٍد  عن  اليوم  نتحدث 

))( ق�صة جي�ض اأ�صامة من الق�ص�ض والأحداث املعروفة يف التاريخ الإ�صالمي و�صرية النبي الأكرم، يراجع: 
ق�ص�ض الأنبياء للراوندي: 357 -432، �صرية ابن ه�صام ج4، �ض 300، تاريخ اليعقوبي ج2، �ض 3)).

)2( الكهف: 3).
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كبرية جدًا وح�صا�صة، ولكن جتد اأحد ال�صباب يقول: ل عالقة لنا، دعنا نذهب اإىل 
اأعمالنا.. وبالطبع فهنا لن توؤخذ الأدوار، وجتد اآخر يقول: اإن الوطن وطني، ويجب 
الذهاب اإىل النتخابات. هل يجوز اأن يكون لدينا هذه الفرق ال�صعبية وال�صباب بهذا 
العدد الكبري وهناك �صاب يف النا�صرية يقول: لن اذهب اإىل النتخابات؟ ملاذا ل 
تريده مل  الذي  وال�صيء  م�صكلة،  هناك  دامت  ما  لنا؟ عجيب!  عملوا  ماذا  تخرج؟ 
يتحّول اإىل واقع، فيجب اأن تخرج اإىل النتخابات وت�صّوت ملن �صيحل امل�صكلة. وكما 
اأن الإن�صان ل يجوز له اأن يقول: لن اأذهب اإىل الطبيب لأين مري�ض! فالأنك مري�ض 
يجب اأن تذهب اإىل الطبيب كي يعاجلك.. واإذا مل يكن هناك �صيء فال تذهب اإىل 
نذهب  اأن  فيجب  حتل،  مل  امل�صائل  وبع�ض  البلد،  يف  م�صكلة  لدينا  ونحن  الطبيب. 
وهذه  نذهب،  لأن  واأهم  اأدعى  وهذا  امل�صاكل،  لنا  ويحل  برنامج  لديه  ملن  ون�صّوت 
فهل هناك يف  باملجان،  لأيدينا  ياأت  البلد مل  وهذا  �صباب،  يا  ودوركم  م�صوؤوليتكم 
للبلد، ومل  �صيئًا  اأو مل يقدم  اأو ع�صريته �صهيدًا،  اأ�صرته  اأو  القاعة من مل يقدم هو 
عهود  يكون يف  ما  واأف�صل  كانت جيدة  اأو�صاعه  واأّن  �صجني،  لديه  يكن  ومل  ي�صح، 
الظالم، فليقف ويقول اأنا مل اأقدم �صيئًا. واأنا مل اأر مثل هذا ال�صخ�ض، واإذا راأيتم 
اأحدًا دلوين عليه، فالظلم �صمل اجلميع، حتى تكّرم اهلل علينا باحلرية، فهل نتخلى 
عنها؟ وحني رجع احلق اإىل اأهله جنحده! اأنا ل اأنتخب ولكن غريك ينتخب وي�صّوت 

وياأتي مبن يريد، ونرجع للمربع الأول، وهذا خطر عظيم وفادح.
اأن نذهب  العراق علينا  تاأخذ فر�صتها  يف  والريا�صة  والبناء  اأردنا احلياة  اإذا 
ونعرّب عن رغبة حقيقية ودفاع عن م�صروعنا ووطننا وبلدنا وناأخذ دورنا. وت�صوروا 
ـ يا اأعزاء يا كرام ـ لو اأن كل فريق يف منطقته يقول ـ وقد بقي لالنتخابات �صهران 
ـ نحن نذهب ونطرق بابًا بابا للتاأكد هل اإّن اجلميع يريدون النتخابات؟ و اإذا كان 
هناك �صخ�ض ل يريد امل�صاركة يف النتخابات يجب اأن نخربه اإن النتخابات مهمة، 
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ويجب اأن ن�صارك فيها، واأن نحافظ على م�صروعنا، وعلى بلدنا، ويجب اأن نتحمل 
جاءت  واإذا  مهم،  منعطف  يف  نحن  فاليوم  وننطلق،  نعي�ض  اأن  ويجب  امل�صوؤولية، 

اخليارات ال�صحيحة تثبت الجنازات واملكت�صبات واحلريات، والبلد ينطلق.
كانت لدي جولة اإقليمية قبل �صهرين، زرت عدة دول يف املنطقة، ومل�صت يف عيون 
ونربة الزعماء وامللوك الذين التقيت بهم اأّن لديهم نظرة جديدة باأنهم �صياأتون بعد 
النتخابات ويزورون العراق. اإذن البلد �صينطلق، و�صتكون اإمكاناتنا اأكرب بكثري مما 
هي عليه الآن. و�صمعتم اأعزائي ـ عن جولة الرتاخي�ض النفطية التي جرى التوقيع 
عليها اأخريًا.. فلدينا الآن مليونا برميل يوميًا ن�صدرها، ومع هذه اجلولة وتطوير 
اإثني ع�صر  من�صاآتنا النفطية خالل �صت �صنوات �صيكون الت�صدير من مليونني اإىل 
مليون برميل يوميًا. وهذا يعني اأن ميزانية العراق �صت�صبح ثالثمائة مليار دولر، 
وهذه معناها م�صاريع واإعمار وبناء وحركة وانطالقة، ونتمنى خالل عدة �صنوات اأن 
ل ن�صمع مواطنًا عراقيًا يقول: اأريد ماء وكهرباء وخدمات وملعب و�صارع، يجب اأن 
تتوفر كل هذه الأ�صياء.. نريد ما هو اأكرث، وهو ما يريده النا�ض الآخرون من اأبناء 
ال�صعوب الأخرى، اليوم نذهب جلرياننا من الدول املجاورة فنقول لهم: ماذا تريد 
اأيها الكويتي والإيراين وال�صعودي والرتكي؟ هل تريد املاء والكهرباء؟ اإّن لديه كل تلك 
الأ�صياء، وهو يريد �صيئًا اأخر، ونحن اأي�صا نريد اأن تتوفر �صروريات احلياة وي�صبح 
اأن  باإذن اهلل تعاىل، وهذا يحتاج منا  اآخر. وهذا ما �صيحدث  مواطننا يريد �صيئا 
ن�صتعد، و اأنا اأ�صد على اأيديكم واأ�صكر حما�صكم واندفاعكم وح�صوركم، واأعتقد اأننا 
كلنا م�صئولون، وقد عّلمنا الر�صول الكرمي �صلى اهلل عليه واآله ونحن تربية الر�صول: 
» كلكم راع وكلكم م�صوؤول عن رعيته«)))((. فكلنا نتحمل امل�صوؤولية، وهذه م�صوؤوليتنا 

))( بحار الأنوار: ج 72، �ض 38.
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اأن نعمل جميعًا لالنتخابات، واأن نقول للنا�ض انتخبوا الئتالف العراقي املوحد. ل 
اأ�صمع �صوتًا! هل انتم غري مقتنعني؟ هذه هي دميقراطية، واأنا اأي�صًا اأرفع يدي، اأريد 
اأن اأ�صارك، 60%، 63% ون�صف، 70%، 72%، هل �صت�صاركون كلكم؟ احلمد هلل، من 
ل يريد اأن ي�صوت لالئتالف فهذا �صاأنه، والذي يريد اأن ي�صوت لالئتالف الوطني 
يرفع يده فقط، نريد اأن نراها، واأنا �صاأ�صوت اأي�صًا )ال�صيد يرفع يده(. ما �صاء اهلل، 

�صعبية الئتالف عالية.
تتقدم  قار  والريا�صة يف ذي  الأعمال  وقبول  والت�صديد  التوفيق  لكم  ن�صاأل اهلل 
واملزيد من اجلهد  والنجاح،  التوفيق  لكم  واأمتنى  اأحلديث،  واأختم  يوم،  بعد  يومًا 
والعمل لتطوير الريا�صة، والعمل لالنتخابات مبا يخدم م�صتقبلنا. واحلمد هلل رب 

العاملني، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الريا�ضة .. اأهمية وتاأثري)))((
الن�صو�ض  اأكرث  وما  �صرعًا،  والراجحة  املمدوحة  الق�صايا  من  الريا�صة  تعترب 
والروايات التي جاءت لتوؤكد على الريا�صة. وتتحمل الريا�صة اليوم م�صاحة حركة 
وهذه  اأخرى،  كثرية  اأو�صاط  الأو�صاط،  بع�ض  يف  كبري  باهتمام  وحتظى  ال�صباب، 
دوائر  بع�ض  يف  الريا�صة  اإن  نقول  اأن  ويوؤ�صفنا  نعاجلها،  اأن  علينا  حقيقية  م�صكلة 
القرار املوؤثرة والأ�صا�صية ينظر اإليها على اأ�صا�ض اأنها كرة يتم تداولها بني عدد من 
النا�ض، ول ينظر لعمق وتاأثريات الريا�صة يف واقعنا املعا�ض، وهذه اإ�صكالية يجب اأن 

نعمل على تغيري النطباعات والت�صورات جتاهها.
وقد بينت يف امللتقى الثقايف يوم الأربعاء هذا املو�صوع، فالريا�صة لي�صت �صاحة 

))(من كلمة �صماحة ال�صيد عمار احلكيم اأثناء لقائه مع �صباب وريا�صي النجف ال�صرف بتاريخ 5/27/))20
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يتاألق فيها �صخ�ض ويعرّب عن قدراته الريا�صية، بل اأ�صبحت اليوم منظومة موؤثرة يف 
الواقع الإقليمي والدويل، فرنى �صعوبًا تنك�صر لأّن منتخبها الريا�صي خ�صر، و�صعوبًا 
ت�صعر بالعزة والكرامة لأّن منتخبها انت�صر، وحينما يرفع هذا العلم لهذا البلد اأو 

ذاك يف مباريات معينة.
اإذن فالريا�صة اليوم تعني �صمعة البلد، وهي واجهة البلد، وتعبري عن الطاقات 
ل  للريا�صة  العميقة  النظرة  وهذه  ال�صعوب،  من  �صعب  بها  يتمتع  التي  والإمكانات 
اأو  الريا�صي  للعمل  امل�صلحية  والنظرة  الت�صيي�ض  من  اأجواء  يف  نحققها  اأن  ميكن 
الريا�صة  ون�صغر  الريا�صة  لنحجم  ناأتي  اأن  الكبري  الريا�صية، ومن اخلطاأ  املواقع 
تبقى  اأن  ويجب  ذاك،  اأو  امل�صلحي  الرجل  هذا  اأو  ذاك،  اأو  احلزب  هذا  بحجم 
الريا�صة هي الإطار العام الذي يجتمع فيه كل النا�ض؛ لأن الريا�صة توّحد ول تفّرق، 
فعندما تدخل اإىل ملعب ترى النا�ض جال�صني رغم اختالف انتماءاتهم وتوجهاتهم.
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املنا�ضبة: 
الـمكــان: حمافظة وا�صط

الـزمــان:  4-28-))20

املحا�ضرة

احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على �صيدنا ونبينا 
خامت الأنبياء واملر�صلني حبيب اله العاملني اأبي القا�صم امل�صطفى 

حممد، واآله الطيبني الطاهرين، و�صحبه املنتجبني.
ال�صالم  الكرام،  الأبناء  الأعزاء،  الإخوة  الأفا�صل،  ال�صادة 

عليكم جميعًا ورحمة اهلل وبركاته.
اإنها فر�صة �صعيدة اأن اأت�صرف اليوم بلقاء هذه الثلة الطيبة من 
هذا  يف  والقلب  الو�صط  لتحتل  جاءت  التي  وا�صط  وا�صط،  �صباب 
البلد الكرمي، فهي القلب يف اخلارطة اجلغرافية، وهي القلب يف 
امل�صاعر والعواطف.. وا�صط هي املحافظة التي جتمعها مع الإمام 
ال�صيد حم�صن احلكيم عالقة التاريخ املمتدة �صتني عامًا اإىل يومنا 
هذا، وكان ل�صخ�صيات بارزة وكبرية من اآل احلكيم ح�صورهم يف 
هذه املحافظة ل�صنوات طويلة، ول زالت هذه العالقات ممتدة مع 

اأبناء وا�صط.
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اأيها الأبناء! اأيها الإخوة الكرام! يا �صباب وا�صط! اإنها فر�صة �صعيدة اأن اأخاطبكم 
يخاطبوا  اأن  ي�صتحقون  فال�صباب  اإليكم،  اأحتدث  اأن  و  الكرمية،  املحافظة  هذه  يف 
وال�صغار،  للكبار  العمرية  الفئات  لكل  احرتامنا  مع  الآخرين،  عن  م�صتقل  ب�صكل 
لكن ال�صباب يجب اأن نهتم بهم ونرعاهم ونتحدث اإليهم ون�صتذكر همومهم. اليوم 
وهمومه  معاناته  له  ـ  العراقي  لل�صاب  كانوذج  وا�صط  و�صباب  ـ  العراقي  ال�صاب 
اإىل من يدرك  اإىل واقع احلياة من زاويته اخلا�صة، ويحتاج  وتطلعاته، فهو ينظر 

هذه الهموم واملعاناة والتطلعات.
اإّن ال�صباب هم الأمل، واملنطلق احلقيقي يف بناء هذا الوطن، وكلما وقفنا عند 
اأن ينطلقوا واأعطيناهم  ال�صباب وا�صتمعنا لهم وكّلمناهم واأعطيناهم الفر�صة يف 
اأعظم.  الجنازات  وكانت  اأ�صرع،  النطالقة  كانت  كلما  الوطن،  بناء  يف  الفر�صة 
حتقيق  يف  والرغبة  واحلما�ض  الندفاع  حالة  وميثل  والنقاء،  الطهر  اآية  فال�صاب 
الجنازات الكبرية، وهو تلك الطاقة املتوقدة التي تبعث على الأمل يف كل حركاتها 
و�صكناتها، واإذا ا�صتطعنا اأن نوجه هذه الطاقة الكبرية يف اجتاهها ال�صحيح، واإذا 
متكنا من ا�صتثمار هذه الطاقات ال�صبابية يف خدمة الوطن ف�صتكون هذه النطالقة 

كبرية ووا�صعة، وهذا ما نطمح ونتطلع اإليه. 

الريا�ضة ثقافة و �ضلوك
يقرتن عنوان ال�صاب مع عنوان الريا�صة؛ لأنها حيوية وحراك واندفاع ون�صاط، 
لي�صت  وهي  الريا�صة،  حقل  يف  متقدمًا  يكون  لأن  بالأ�صا�ض  املوؤهل  هو  وال�صاب 
ممار�صة بدنية �صرفة فقط، بل متثل ثقافة يف فكر و�صلوك الإن�صان وتعامله، لذلك 
اأ�صبح احلديث عن الروح الريا�صية متثل العمل اجلماعي وثقافة اللتزام بالقيم، 
والريا�صي ل يتجاوز ول يعتدي، ويتعاون مع الأخر، وروحه كبرية ت�صتوعب الآخرين. 



�شبابنا 26

ممار�صة  يف  وكفوءًا  ناجحًا  يكون  الريا�صي  يف  تتوفر  حينما  مهمة  �صمات  وهذه 
الريا�صة.

فهناك  كبريًا  اهتمامًا  اأولها  وقد  الإ�صالم،  يف  مقد�صة  ذلك  بعد  والريا�صة 
الكثري من الن�صو�ض والروايات التي جاءت لت�صدد على الهتمام بالريا�صة. وت�صري 
اإىل بع�ض العناوين الريا�صية كالرماية وركوب اخليل)))((، وما اإىل ذلك مما جاء 
اآن  يف  والريا�صيون  ال�صباب  واأنتم  لكم  فهنيئا  الدينية.  ثقافتنا  يف  عليه  التاأكيد 

واحد...

�ضبيل النهو�ض بالواقع الريا�ضي
اإنني اأكّرر دائمًا: اإذا كنا نتحدث عن ريا�صة حمرتفة يف العراق فيجب اأن نبداأ 
الكبرية.  الطاقات  على  العثور  وحمطة  الرجال،  منجم  لأنها  ال�صعبية،  الفرق  من 
لديهم  كانت  لقد  جنومًا؟  اأ�صبحوا  كيف  الريا�صيني  النجوم  اليوم  نرى  وحينما 
هناك  ولكن  طاقات،  لديهم  ممن  الكثري  هناك  ولكن  �صحيح،  وقدرات،  طاقات 
من تعرف على طاقته وهو يف مقتبل العمر، ثم اأعطي الفر�صة ودخل اإىل الأندية 
الريا�صية وتدرب، فاأ�صبح جنمًا لمعًا يفخر به �صعبه وبلده، واإذا اأردنا لعلم العراق 
اأن يرفرف و اأن يتقدم يف كل املباريات، فعلينا اأن نبداأ من الفرق ال�صعبية، ونختار 
هذه  مثل  يف  للدخول  وم�صتعدة  حا�صرة  لتكون  وندربها  ونهيئها  الكبرية  الطاقات 

الأندية، و�صوًل اإىل متثيل العراق يف الأروقة الإقليمية والدولية.

))( عن الإمام علي عليه ال�صالم عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله: »عّلموا اأولدكم ال�صباحة والرماية«. 
)الكايف للكليني، ج6، �ض67(. وعن الإمام الباقر عليه ال�صالم: »اإن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله �صابق بني 

وابق من عنده«: )و�صائل ال�صيعة، ج3)،�ض )35(. اخليل، واأعطى ال�َصّ
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لقد تراجعت الريا�صة العراقية اإىل حد كبري عّما كانت عليه يف عقود م�صت؛ 
�صت؛ ولأنها اعتمدت كو�صيلة اإعالمية ودعائية للطاغوت والظامل يف ظروف  لأنها �ُصيِّ
�صابقة، واليوم يجب اأن تعود الريا�صة لتاأخذ مدياتها الطبيعية بعيدًا عن الت�صيي�ض 
وال�صتغالل، واإنا الريا�صة للتعبري عن طاقات البلد التي يجب اأن تتفجر لل�صباب 
ومنها  امليادين  كل  يف  متاألقًا  يكون  اأن  يجب  والعراقي  العراقي،  التاألق  عن  لتعرب 

ميدان الريا�صة.
اأيها الأعزاء، اإنكم اأمام فر�صة كبرية لبناء اأنف�صكم وقدراتكم، بالنفتاح على 
اهلل �صبحانه وتعاىل، وبناء ال�صخ�صية املتكاملة التي يكون فيها الإن�صان يف طريق 
و�صائر  الريا�صة  ميدان  واملواهب يف  القدرات  وبناء  وتعاىل،  �صبحانه  العبودية هلل 

امليادين الأخرى.
يجب اأن يعطي �صبابنا اليوم الوقت الكايف للدرا�صة وطلب العلم والتفوق العلمي، 
والفكر  والقدرة  العقل  ميتلك  ف�صابنا  الريا�صة،  ميادين  يف  التميز  ثم  التمّيز  ثم 
والإبداع، ولي�ض عليه اإل اأن يعطي املزيد من الوقت ليبني نف�صه ويكون مهياأ خلدمة 

البلد.
وا�صط من  �صباب  ولكل  الأعزاء،  الإخوة  اأيها  لكم  وتقديري  حتياتي واحرتامي 
خاللكم، واأمتنى لكم التاألق والنجاح يف خدمة البلد يف كافة امليادين، واأمتنى اأي�صا 
اأن اأرى �صبابنا الواعد اأمل امل�صتقبل ياأخذ مدياته وفر�صته واملجالت الرحبة التي 
والتاألق  النجاح  الأمنيات لكم مبزيد من  الوطن، وكل  اأن يخدم  من خاللها ميّكن 
والتميز. اأ�صكركم على هذا احل�صور، وعلى هذه امل�صاعر، و�صنبقى دائمًا مدافعني 
ومنا�صرين لهموم ال�صباب، ولق�صايا الريا�صة، وتطوير هذا القطاع املهم يف واقعنا 
الجتماعي لتعود الريا�صة العراقية متاألقة ومتميزة كما عهدناها يف تاريخ طويل، 

�صكرًا لكم، و�صكرًا حل�صوركم، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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املنا�ضبة: انعقاد املوؤمتر التاأ�صي�صي لالحتادات النوعية العاملة �صمن موؤ�ص�صة 
ال�صهيد احلكيم لرعاية ال�صباب والريا�صة

الـمكــان: حمافظة بابل 
الـزمــان: ))/0/2)20 

ا�ضتثمار طاقات ال�ضباب املحا�ضرة

الأ�صا�صيني  البناة  الكبرية من  الطاقة  بهذه  ال�صاب  يكون  اأن  ميكن 
يف هذا املجتمع، ول بد اأن نقولها مبرارة واأ�صف اإن ال�صباب مل ياأخذوا 
دورهم يف عراقنا اجلديد بامل�صتوى املطلوب، اإننا بحاجة اإىل اأن ن�صتثمر 
هذه الطاقات الكبرية، واأن نوفر الفر�ض لهذه الطاقات، لكي تتفجر يف 

خدمة البلد، ون�صتعني بها لأجل م�صروعنا العراقي الكبري.
اأنتمـ  اأيها الأعزاءـ  بناة هذا الوطن، ونرى فيكم م�صتقباًل واعدًا لهذا 
الوطن.. نرى يف جهودكم و وقفتكم وجهدكم وممار�صاتكم اخلرية على 
امل�صتوى الريا�صي والعلمي ويف كافة امل�صتويات والأ�صعدة الأمل الكبري 
يف بناء عراق يتحقق فيه ال�صالم والبناء والتعاي�ض. وقد ظلمت الريا�صة 
و  املا�صية.  القليلة  ال�صنوات  يف  املطلوب  حقها  ُتعَط  ومل  الأخرى،  هي 
لعل الظروف ال�صعبة، والتحديات التي مرت بالعراق، والإرهاب الذي 
ع�صف بالعراق، وامل�صاكل اخلدمية، واحلرمان الذي يعي�صه العراقيون؛ 
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هو الذي جعل الأنظار وامليزانيات ترتكز على جوانب خدمية واأمنية. ولكننا بحاجة 
اأي�صًا، فال�صعر الذي ندفعه ل�صراء دبابة واحدة  اإىل تركيز على اجلانب الريا�صي 
ميكن اأن نبني به عدة �صاحات و نواٍد، و نوفر فيه فر�صًا ملئات من الفرق ال�صعبية 
لكي متار�ض األعابها الريا�صّية، و اأن تكون لها اإ�صهامات اجتماعية، ونكون قد اأنقذنا 
ال�صباب من الوقوع يف م�صاكل كثرية. واملبالغ التي ندفعها لبناء �صجٍن واحٍد ميكن 
اأن توؤهل اآلف ال�صباب ونوفر لهم فر�ض العمل؛ لكي ل يقعوا يف اجلرمية ول يحتاجوا 

اإىل ال�صجون. اإننا نرتك امل�صاكل تتفاقم ثم نفكر يف عالجها.
املال  الكثري من  املر�ض، ثم مير�ض فينفق  الذي يفقد مناعته من  الإن�صان  اإّن 
للعالج، وكان بالإمكان اأن ينفق 0)% منه لتقوية بدنه مّما ينفقه على العالج، واأن 
وما  الوبائية،  امل�صادات  يتناول  واأن  نف�صه،  لتح�صني  الوبائية  الظروف  عن  يبتعد 
اإىل ذلك من اأمور. هكذا ينبغي نعالج الأمور قبل وقوعها، ل حني حت�صل امل�صاكل 

فن�صرف اجلهد والوقت ملعاجلتها.
ويف العراق اجلديد يجب اأن ي�صتعني بالطاقات، ويجب اأن تفتح الآفاق والفر�ض 

الرحبة للجهد الريا�صي واملمار�صة الريا�صية.
اأيها الأعزاء ـ مبا متثلونه من فرق ريا�صية يف هذه املحافظة الكرمية،  ـ  واأنتم 
هذه  يف  الريا�صي  امل�صروع  بناء  يف  الإمام  اإىل  مت�صوا  اأن  يف  اإرادتكم  عن  عرّبمت 
ريا�صية  ممار�صة  يف  ورغبتها  وتبدي  كلمتها  ال�صعبية  الفرق  تقول  واأن  املحافظة، 
فيها الكثري من الآفاق للتطور والتقدم. واأدعوهم اإىل بذل جهودهم لتوحيد موقفهم 
لهذا  وم�صاندين  داعمني  خدمتكم  يف  نكون  اأن  ونتمنى  الريا�صي،  عملهم  وتنظيم 

اجلهد الكرمي الوا�صع.
كاحتاد  الحتادات،  من  العديد  ت�صكيل  ن�صهد  اأي�صًا  اليوم  اإننا  الأعزاء!  اأيها 
الأكادمييني الريا�صيني واحتاد الالعبني الرواد واحتاد ذوي الحتياجات اخلا�صة، 
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اإ�صافة اإىل احتاد الفرق ال�صعبية، وكل هذه امل�صاريع الريا�صية املهمة متثل مداخل 
اأ�صا�صية لتنظيم �صفوف الريا�صيني، والعمل على حتقيق الفر�ض والإمكانات للفرق 

الريا�صية.

ت�ضّدي امل�ضّحني
وطن  يف  ن�صري  حينما  تفلح  اإنا  اجلهود  هذه  اإّن  الأعزاء!  اأيها  ال�صرفاء!  اأيها 
اآمن مينحنا احلرية ويعطينا احلقوق، ونحن اأمام حتدٍّ كبري يتمثل يف النتخابات 
النيابية القادمة، وقد لحظنا يف الأيام املا�صية ويف الأ�صابيع الأخرية كيف اأن حاول 
البع�ض جاهدًا اإعادة كبار البعثيني اإىل الواجهة واإدخالهم اإىل العملية ال�صيا�صية، 
وكيف اأن وقفتكم واهتمامكم وح�صوركم ا�صتطاع اأن يقف اأمام هذه التحديات بعد 
معاناة طويلة. واأّنها ملاأ�صاة كربى اأن يت�صّدى هوؤلء ثانية اإىل مواقع امل�صوؤولية، بعد 
اأن �صمل ظلمهم اجلميع، واأنا اأحتدى اأي واحد منكم ـ اأعزائي احل�صور ـ اأن يقول: 
اأنا مل اأتعر�ض اإىل �صيء يف عهد النظام البائد.. ففي كل عائلة وكل بيت من بيوت 
اأن  ، ول ميكن  ال�صدامي  النظام  وم�صكلة جراء  وت�صحية  ماأ�صاة  العراقيني هناك 
ن�صمح بالعودة اإىل الوراء، ول ميكن اأن نعود اإىل املقابر اجلماعية، ول ميكن اأن يعود 
ال�صداميون من جديد، ول ميكن اأن يكون موطئ قدم حلزب البعث املنحل، و�صنقف 
ندافع عن اأهلنا ووطننا وت�صحياتنا، وعن حريتنا وكرامتنا وعزتنا، وهذا ما يتطلب 
الوعي املتزايد، ونحن مقبلون على عملية انتخابية علينا اأن نفكر باأي اجتاه ن�صري 
ون�صع الثقة يف اأي �صخ�ض، وعلينا اأن ننظر ونتاأكد من اأن الذي ننحه الثقة يجب 
اأن  على  قادرًا  واملواطنني،  الوطن  على  حري�صًا  نزيهًا،  �صاحلًا،  �صخ�صًا  يكون  اأن 
النتخابات  يف  بقوة  ون�صارك  خياراتنا،  يف  فلندقق  النا�ض.  لهوؤلء  اخلدمة  يقدم 

القادمة، بل نحث ون�صجع النا�ض مبا نتلكه من روح ريا�صية.
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هنيئًا لكم ـ اأيها الريا�صيون ـ هذا الجتماع، وهذه املبادرة، وهذا اجلهد الكرمي، 
ولنعمل �صوية لبناء ممار�صة ريا�صية �صليمة توفر الآفاق الرحبة جلميع الريا�صيني 
يف هذه املحافظة الكرمية، ولنعمل ل�صيانة بلدنا وم�صروعنا عرب النتخابات املقبلة، 

�صكرًا لكم، و�صكرًا لهذه الفر�صة، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .          



التعددية 
البّناءة 
وثقافة 

الختالف
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املنا�صبة:حما�صرة ال�صيد عمار احلكيم اأمام جمع من �صباب مي�صان
الـمكــان:  حمافظة مي�صان

الـزمــان:9)/0/2)20

التعددية البّناءة وثقافة الختالف املحا�ضرة

احلمد هلل رّب العاملني، وال�صالة وال�صالم على �صيدنا وحبيب اهلل 
اأبي القا�صم حممد، واآله الطيبني الطاهرين، و�صحبه املنتجبني.

اللهم اأو�صع منهجه، وا�صلك حمجته، واجعلنا من اأن�صاره، واأعوانه، 
يف  اإليه  وامل�صارعني  عنه،  والذابني  �صلطانه،  ومقوية  و�صيعته،  وجنده، 
جتعله  ول  لنا  اجعله  اللهم  يديه.  بني  وامل�صت�صهدين  حوائجه،  ق�صاء 
من  �صعة  به  ننال  ما  وخريه،  ودعاءه  ورحمته  راأفته  لنا  وهب  علينا، 

رحمتك وفوزًا عندك.
ال�صالم  الفا�صالت،  الأخوات  الكارم،  الإخوة  الأفا�صل،  ال�صادة 

عليكم جميعًا ورحمة اهلل وبركاته.
ومولنا  ل�صيدنا  املن�صوب  اجلمعة،  يوم  يف  ال�صريف  اليوم  هذا  يف 
�صاحب الع�صر والزمان عّجل اهلل فرجه ال�صريف، ويف رحاب الولدة 
امليمونة ل�صيدنا ومولنا ر�صول اهلل �صلى  اهلل عليه واله، نت�صرف بلقائكم 

اأيها الأعزاء.
نخاطبك �صيدي يا اأبا �صالح ونقول لك: متى ترانا ونراك وقد ن�صرت 
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جنودك  ونحن  �صيدي،  انت�صارك  ونرتقب  �صيدي،  قدومك  نرتقب  الن�صر،  لواء 
الأوفياء، نقف ونعمل جاهدين من اأجل اأن تبقى راية الولء لر�صول اهلل �صلى اهلل 
عليه واآله لعلي واآل علي، راية الولء لك �صيدي يا اأبا �صالح تبقى مرفوعة على هذه 
نقدم  والت�صحية،  والفداء  والعطاء  واحل�صارة  التاريخ  اأر�ض   الطاهرة،  الأر�ض 
غاية جهدنا لتبقى هذه الراية خفاقة، ونعمل ليل نهار من اأجل متكني ال�صاحلني 

وال�صرفاء مّمن ميّهد لظهورك وح�صورك �صيدي اأبا �صالح.
الرواية  هذه  الفرج«)))((  انتظار  اأمتي  جهاد  »اأف�صل  املع�صوم×:  عن  ورد  لقد 
ال�صريفة تالئم وتنا�صب مثل هذا اليوم، اأف�صل اجلهاد النتظار، ماذا يعني انتظار 
الفرج؟ وكيف يكون النتظار هو اأف�صل اجلهاد؟ واجلواب وا�صح، فالنتظار لي�ض اأن 
يجل�ض الإن�صان يف بيته ويرتقب وينتظر، بل انتظار الفرج هو اأن يعمل الإن�صان كل ما 

يف و�صعه ليمهد لهذا الفرج ولظهور الإمام. واأنتم املجاهدون يف �صبيل اهلل.
وجتاهدون  جهدكم،  بكل  تعملون  مي�صان،  اأبناء  من  وال�صرفاء  ال�صباب  اأنتم 
باأف�صل اأنواع اجلهاد، لأنكم تعملون على حتقيق الفرج والتمهيد للفرج.  هنيئًا لكم 
اأيها ال�صرفاء اإن �صهيد املحراب اخلالد )قد�ض �صره ال�صريف ( كان يقول: اإّن راية 

الولء لأهل البيت يجب اأن تخفق على اأر�ض العراق حتى يظهر الإمام.

العمل الدنيوي من نعم الآخرة 
اإّن منهج الإ�صالم هو حتقيق ال�صعادة يف الدنيا والآخرة. واإن كنت تريد الآخرة 
فاهتم بالدنيا، اإن كنت تريد الآخرة فابِن الدنيا على اأ�ص�ض �صحيحة، }وابتغي يف 

))(بحار الأنوار، ج 5-، �ض 8)3. حتف العقول، ج 3، �ض 276.
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ما اأتاك اهلل الدار الآخرة ول تن�َض ن�صيبك من الدنيا{)))((. و»اعمل لدنياك كاأنك 
اأبدًا، واعمل لآخرتك كاأنك متوت غدا«))2((. وهنا تكمن عظمة الإ�صالم يف  تعي�ض 
املوازنة بني الدنيا والآخرة، قال تعاىل: }قل من حرم زينة اهلل التي اأخرج لعباده 
والطيبات من الرزق، قل هي للذين اآمنوا يف احلياة الدنيا خال�صة يوم القيامة{
))3(( تريد الآخرة؟ ابِن الدنيا على اأ�ص�ض �صحيحة، وتنعم بنعم الدنيا، ولكن �صمن 

املوازين واملعايري والإطار ال�صرعي والأخالقي.
نفكر  وحينما  لالآخرة،  نعمل  فنحن  وطننا  لنبني  جاهدين  نعمل  وحينما 
نفكر  نحن  )التنك(،  ال�صفائح  واأحياء  واملظلومني  ال�صهداء  وعوائل  باملحرومني 
بالآخرة ونعمل لها، وحينما ندافع عن كل مظلوم فنحن نعمل لالآخرة. هذا هو منطق 
الإ�صالم، وهذه هي اخلطوات التي نتخذها من اأجل اأن ن�صري ونتكامل ونتقرب اإىل 
اأيها الأعزاء طريق فيه م�صقة وعناء، و لكنه  اهلل �صبحانه وتعاىل، وطريقكم هذا 

يبني الدنيا وميهد لالآخرة فهنيئًا لكم على ذلك اليوم.
وعلينا اأن ل تاأخذنا يف اهلل لومة لئم، واأن نقدم كل ما يف و�صعنا من اأجل بناء 
لأبنائه،  الكرمي  العي�ض  يحقق  اأن  يجب  العراق  و  �صحيحة،  اأ�ص�ض  على  الدنيا  هذه 
اأف�صل مّما هو عليه الآن. ويف  اأن يكون  اأف�صل، بل يجب  اأن يكون  فالعراق ي�صتحق 
املعبدة،  وال�صوارع  واملجاري  والكهرباء  املاء  من  اخلدمات  فيه  جند  الذي  اليوم 
كل  فيه  ت�صكن  الذي  واليوم  العمل،  فر�ض  على  �صاب  كل  فيه  يح�صل  الذي  واليوم 
العراق، ويف ذلك  اليوم الذي ل يكون فيه حمروم يف  عائلة يف م�صكن متلكه، ويف 

))( الق�ص�ض: 77.
)2( و�صائل ال�صيعة باب عدم جواز ترك الدنيا ج7)،�ض8.

)3(الأعراف: 32.
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اأنها ق�صايا  تت�صوروا  ول  ال�صحيح.  �صياقها  الأمور يف  و�صعنا  قد  نكون  اليوم فقد 
اإّنها ممكنة و�صتح�صل باإذن اهلل، وعلى يد ال�صرفاء وال�صاحلني  �صعبة ومعقدة.. 

والوطنيني �صتح�صل هذه الأمور، و�صيتحقق العي�ض الكرمي.

ن�ضائح لل�ضباب يف مرحلة النتخابات 
اأنا متفائل جتاه امل�صتقبل، فاهلل تعاىل �صين�صرنا باإذنه؛ لأنه يقول: }اإن تن�صروا 
اهلل ين�صركم{ ارفع يدك وا�صرخ ودعها يف ذاكرة التاريخ و�صت�صجل يف ال�صماء: 
}اإن تن�صروا اهلل ين�صركم ويثبت اأقدامكم{)))(( اإّن اهلل ين�صرنا ويدافع عّنا: }اإن 
اإذا كنا مع اهلل، واإذا  اإن اهلل معنا، لكن ب�صرط  اهلل يدافع عن الذين امنوا{))2(( 

ن�صرنا اهلل، واإذا حتملنا م�صوؤولياتنا، وهذا واجبنا اأيها الأحبة.
ويف ظل الظروف الع�صيبة، والتحديات اخلطرية التي تقف يف وجه العراقيني 
اليوم، واإذا كان مواطن واحد يف مي�صان مل يتخذ قراره يف امل�صاركة بالنتخابات، 
نارا  اأهليكم  و  اأنف�صكم  }قوا  ولي�ض هو فقط، قال تعاىل:  فنحن جميعًا م�صوؤولون، 
اأهلنا  جتاه  م�صوؤولية  نتحمل  اأن  علينا  فيجب  واحلجارة{))3((.  النا�ض  وقودها 
وع�صائرنا و اأبناء مدينتنا، ومن مل ي�صارك لي�ض فقط هو من تخلف عن امل�صوؤولية، 
فنحن �صنقف على ال�صراط و ي�صاألوننا: ملاذا مل تو�صحوا له الأخطار؟ ومل تبينوا 
له وق�صرمت يف الهداية؟ فالهداية لي�صت اأن يهتدي الإن�صان وحده ، بل الهداية اأن 
يهتدي الإن�صان ويهدي الآخرين، ونتحمل امل�صوؤولية جتاه كل اأبناء مي�صان، فاإن كان 

))(حممد: 7.
)2( احلج: 38.

)3( التحرمي: 6.
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لديكم عالقات و�صالت واأرحام واأ�صدقاء تتحملون امل�صوؤولية جتاههم اأي�صًا، ارفع 
التلفون وادعوهم و تكّلم معهم، و�صّجع النا�ض على امل�صاركة يف النتخابات.

القرار  اّتخاذ  وثانيا:  اأولكم خادمكم.  اأنا  و  م�صوؤولون،  كلكم  الأوىل:  املهمة  اإّن 
اأم  العراقي  الوطني  لالئتالف  هل  الراية؟  ن�صّلم  وملن  ت�صوت،  ملن  بامل�صاركة 
اهلل  وبني  بيننا  ولكن  يتناف�صوا،  اأن  اجلميع  حق  ومن  اجلميع،  نحرتم  لالآخرين؟ 
نعتقد اأن الئتالف العراقي هو املدخل لتحقيق الجنازات الكبرية باإذن اهلل تعاىل، 
ومهمة  اأ�صا�صية  قوى  الئتالف  يف  لأن  لي�ض  ذلك،  اأ�صباب  عن  طوياًل  حتدثنا  وقد 
فقط، واإنا لنقاط قوية حقيقية اأخرى، منها توفر فر�ض كبرية لالئتالف اأن يلم 
تلّم  اأن  ت�صتطيع  نريد جهة  فاليوم  بالبلد،  وينطلق  العراقية  ال�صاحة  النا�ض ويجمع 
من  يدار  اأن  ميكن  ل  فالعراق  الآخرين،  مع  تتعاون  اأن  قادرة  قائمة  نريد  النا�ض، 
قائمة واحدة اأو طائفة واحدة اأو قومية واحدة، فالعراق جلميع العراقيني، ونحتاج 
اإىل قائمة ت�صتطيع اأن تتعامل مع كل الفائزين، وكل من يحظى بثقة ال�صعب العراقي، 
وقائمة الئتالف هي القادرة على التعامل مع الآخرين، فعلينا اأن نقنع ون�صجع اأبناء 
مي�صان لي�صوتوا لقائمة الئتالف الوطني، ون�صجع اأبناء كل حمافظات العراق وكل 

ال�صرفاء والوطنيني يف البلد، وهذه مهمة ثانية.
اأبناء وبنات من تيار �صهيد املحراب يف هذه القائمة، مع تقديرنا لكل  ولديكم 
املر�صحني يف القائمة، ولكن اأبناء وبنات تيار �صهيد املحراب اخلم�صة لهم اأولوية يف 
وهذه خطوة  للجميع،  ونتمنى اخلري  ونحرتم اجلميع،  نحوهم،  الأ�صوات  نوجه  اأن 

مهمة واأ�صا�صية، وهذه املهمة الثالثة.
واملهمة الرابعة والأ�صا�صية اأي�صًا اأن نرى الذين اقتنعوا بامل�صاركة يف النتخابات 
لالئتالف  وي�صوت  ي�صارك  اأن  اقتنع  من  وهل  الآخرين؟  ويقنعون  �صيتحركون  هل 
ولأبناء �صهيد املحراب �صيخرج وحده اأم �صيخرج مع ابنه وزوجته واأ�صدقائه؟ وهل 
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�صي�صجعهم؟ ينبغي اأن نتاأكد باأن كل من يقتنع يتحول اإىل خلية نحل يعمل من اأجل 
اإقناع الآخرين، وهذه الرابعة.

وذهبوا  خرجوا  هل  اأقنعناهم  فالذين  النتخابات،  يوم  يف  اخلام�صة  واخلطوة 
و�صوتوا ومل يغريوا راأيهم ومل يثبطهم اأحد وبع�ض و�صائل الإعالم امل�صمومة؟ نحتاج 
يف يوم النتخابات اإىل حركة حقيقية، بيتًا بيتًا، هل خرجوا اأم ل؟ و من ل ي�صتطيع 
اأي�صا مهمة  اإىل ال�صناديق، وي�صوت �صمن هذه املقايي�ض، وهذه  ن�صاعده ونو�صله 

اأ�صا�صية.
عن  واحدة  حلظة  اأعيننا  ترم�ض  ينبغي  فال  ال�صناديق،  حرا�صة  علينا  ويجب 
هذه ال�صناديق، ول نرتكها حلظة واحدة، ونحميها؛ لأنها الرثوة، ولأنها راأ�صمالنا 
ال�صي�صتاين:  ال�صيد  الإمام  يذكر  وكما  العراق،  لبناء  املدخل  ولأنها  للم�صتقبل، 
ال�صندوق،  ومراقبة  ال�صندوق،  حرا�صة  يجب  اإذن  الذهب«،  من  اأغلى  »�صوتك 
ومراقبة العاملني يف املركز النتخابي، حذرًا من اأن ت�صول لأحدهم نف�صه اأن يكتب 

على ورقة ليبطلها. 
وما دمتم حا�صرين اإن �صاء اهلل ل جمال حلزب البعث بيننا. اإذن لنحر�ض على 
اأن ل ي�صيع �صوت واحد، فاإّن ال�صوت اأغلى من الذهب.. ل تبطل ورقة واحدة، ول 
لأنهم  ي�صاركون؛  البع�ض ل  النا�ض. وهناك  اإرادة  واحدة على خالف  ورقة  ت�صاف 
م�صافرون اأو ل�صبب اآخر، وقد ت�صاف الأوراق البي�صاء املخ�ص�صة لهم ل�صالح هذا 

املر�صح اأو ذاك.
التزوير،  نريد  ول  �صعبنا،  اأبناء  عن  ومعربة  ونزيهة،  �صفافة  انتخابات  نريد 
ويجب  النتخابية،  العملية  هذه  عن  وندافع  ن�صون  اأن  ويجب  بالتالعب،  نقبل  ول 
رقابنا  ال�صناديق، وعلى  التي حتر�ض هذه  ب�صفافية عالية، وعيونكم هي  ت�صري  اأن 
النتائج!  نعطيكم  ثم  اخرجوا  يقال:  قد  ال�صعب.  اإرادة  على  التجاوز  اأحد  اأراد  اإذا 
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من املخول اأن يخرج املراقب؟ نحن القانون معنا، وع�صر دقائق قد تغري الكثري من 
النتائج، ل نقبل بذلك، و اأمتنى من جميع حرا�ض الراأي اأن تكون الورقة التي فيها 
القوانني وال�صوابط يف جيوبهم.. واإذا اأراد اأحد اأن يتكلم  ك�صرطي اأو مراقب فال 
نخرج، اأنت من يخرج، اأما نحن فال نخرج ول نرتك ال�صندوق حلظة واحدة اإىل 
نهاية النتخابات، ومهمتنا ل تنتهي، فنبقى وراء ال�صندوق ونحميه يف كل حركة و 
�صكنة اإىل اأن ُتعّد الأ�صوات وتنزل على الورق، ول تنتهي اإىل اأن تكتب هذه النتائج 
ال�صحيحة  على ال�صتمارة اخلا�صة وُتخَتم وتو�صع على احلائط، ثم ناأخذ ن�صخة 
منها و ُت�صلَّم اإىل اجلهات العليا املرتبطني بها، وتكون الق�صية غري قابلة للتزوير، 
وتوقيع  املفو�صية  بختم  ال�صتمارة على احلائط خمتومة  تو�صع  اأن  اإىل  اليوم  ومن 
جميع الأع�صاء وتكون مطابقة للواقع وما �صّوت له النا�ض فال ميكن اأن يقّر لنا قرار 
ونرتاح.. اإّن مهمتنا كبرية ومعقدة، والآخرون يرتب�صون، ولكن اتقي فرا�صة املوؤمن، 
اأ�صوات  فرا�صتكم دقتكم، عيونكم و جهدكم هو املدخل لنتخابات �صفافة وحماية 

املواطنني.
باإرادتكم  جئتم  اأنكم  تت�صوروا  ول  اختاركم،  فاهلل  ال�صرفاء،  اأيها  لكم  هنيئًا 
النا�ض، وت�صجعوا النا�ض على احلق، هذه كرامة من اهلل ل  اأ�صوات  حتافظوا على 
يعطيها لأحد، انظر ماذا عملت..؟ اهلل منحك هذه الكرامة والتوفيق، اأنت اأيها الأخ 
اأو الأخت. فيجب علينا اأن نقف ونبذل ق�صارى جهودنا والعراق اإىل خري باإذن اهلل 

تعاىل، �صكرًا لكم، و�صكرًا حل�صوركم، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته . 



 ال�ضباب.. 
منطلق وطني 

مببادئ 
ح�ضينية
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املنا�ضبة: لقاء جمعًا غفريًا من �صباب حمافظة الب�صرة
الـمكــان: حمافظة الب�صرة
الـزمــان:  28 / 2 / 0)20

املحا�ضرة ال�ضباب.. منطلق وطني مببادئ ح�ضينية

الأنبياء  �صيد  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رّب  هلل  احلمد 
اأهل  القا�صم امل�صطفى حممد، وعلى  اأبي  العاملني  اإله  واملر�صلني حبيب 

بيته الطيبني، و�صحبه املنتجبني امليامني.
املوؤمنون  اأيها  املحراب،  �صهيد  وبنات  اأبناء  يا  الأوفياء،  اأيها 
اهلل  ورحمة  جميعًا  عليكم  ال�صالم  املبدعون،  ال�صباب  اأيها  املجاهدون، 

وبركاته.
هذا  يف  بينكم  متحدثًا  اأقف  اأن  ـ  الأحبة  اأيها  ـ  وي�صرفني  ي�صعدين 
املكان الذي تتجدد فيه الذكريات، ذكريات املا�صي وذكريات احلا�صر، 
و�صيبقى العراق يقف عند ما�صيه لياأخذ العربة والدرو�ض يف بناء حا�صره 
ويف بناء م�صتقبله. اأيها الأعزاء من على اأر�ض الب�صرة الفيحاء، ب�صرة 
اجلهاد والفداء والعطاء، ب�صرة ال�صمود والثبات، ب�صرة الت�صحية من 
احلاجة  ب�صرة  واملحرومني،  ال�صهداء  ب�صرة  والعراق،  الإ�صالم  اأجل 

املا�صة اإىل العطاء والبناء والعمار.
واأنتم  اأخاطبكم،  الطاهرة  الأر�ض  هذه  على  من  الأعزاء!  اأيها 
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م�صاهمة  ي�صهم  اأن  القادر  ال�صباب  العطاء،  على  القادر  ال�صباب  املبدع،  ال�صباب 
باإذن  الكثري  حتقيق  على  قادرون  باأنكم  اأخاطبكم  الوطن..  هذا  بناء  يف  حقيقية 
اهلل تعاىل ما دامت الإرادة متوفرة، والطاقة الهائلة يف خدمة هذا امل�صروع، والذي 
ن�صميه بامل�صروع الوطني احل�صيني، فم�صروعنا ينطلق من قيم احل�صني عليه ال�صالم، 
واملكونات،  ال�صرائح  ويحتوي على جميع  ال�صالم،  اأ�صالة احل�صني عليه  وينطلق من 

فهو وطني بامتياز؛ لأنه يواكب التطورات، ولكنه ح�صيني يف مبادئه ويف اأ�صالته.
اإّن هذا امل�صروع حمل على اأكتافكم واأكتاف ال�صباب طيلة عقود من الزمن، وكان 
�صهيد املحراب+ الذي نظر وو�صع مالمح هذا امل�صروع الوطني احل�صيني، اأن يعتمد 
على ال�صباب اعتماد كبريًا، ثم ا�صتمر على ذلك عزيز العراق اأي�صًا، وها نحن اليوم 
نطلق �صعار العتماد على ال�صباب اأ�صا�صًا يف بناء هذا الوطن. اأيها الأعزاء! الوطن 
بحاجة اإليكم، وبحاجة اإىل جهودكم وعطائكم، ول�صيما يف املنعطفات اخلطرية، و 
نحن اليوم نر باإحدى هذه املنعطفات اخلطرية.. واملحطات املهمة، نر بالظروف 
الظرف  ال�صريف،  وجوده  اهلل  اأدام  ال�صي�صتاين  ال�صيد  الإمام  يعرب  كما  الع�صيبة 
ونبذل  نقف  اأن  علينا  الكربى.  بالأهمية  حتظى  النتخابات  فهذه  ولذلك  ع�صيب، 
ندعو  اأن  علينا  النتخابات،  هذه  اإجناح  اأجل  من  والنفي�ض  الغايل  ونقدم  اجلهود 
اجلميع للم�صاركة يف هذه النتخابات، فاأ�صل امل�صاركة بحد ذاته يعترب هدفًا اأ�صا�صيًا.
اأنا اأدعو اأولئك الذي يوافقوننا يف الراأي، واأولئك الذين يختلفون معنا يف الراأي، 
ر�صالة  كانت  كلما  اأعلى  امل�صاركة  ن�صبة  كانت  فكلما  النتخابات،  يف  امل�صاركة  اإىل 
اللتزام بامل�صروع الوطني احل�صيني للعراق اجلديد ر�صالة اأو�صح، وعلينا اأن نعيد اإىل 
الذاكرة تلك الثورة البنف�صجية التي قمنا بها يف عام 2005، فنحن بحاجة اإىل اأن 
نطلق ر�صالة مدوية اإىل كل الأ�صدقاء واحلري�صني على العراق يف املنطقة والعامل، 
ونطلق هذه الر�صالة اإىل كل العراقيني ال�صرفاء، باأن اأبناء هذا الوطن ملتزمون كل 
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اللتزام، ومدافعون عن حريتهم وعزتهم وكرامتهم.
هذا  عن  ويدافع  يقف  من  واأنتم  امل�صتند،  وبكم  املعّول،  عليكم  ال�صرفاء!  اأيها 
الوطن، واأنتم من ي�صجع النا�ض للم�صاركة الوا�صعة يف هذه النتخابات، فلم يبَق اإل 
اأيامًا معدودة لنح�صد كل اجلهود اخلرية التي بذلها املوؤمنون وال�صرفاء والوطنيون 

من اأبناء العراق الغيارى.
اأيها الأعزاء! علينا اأن ل نفرط ول ن�صيع يف الأيام القليلة املتبقية جهدًا وحركة 
الآن.  بامل�صاركة حتى  قراره  يتخذ  لكل مرتدد مل  واإقناعًا  لالأبواب،  ون�صاطًا، طرقًا 
اأن  للعراق  يريد  ل  من  وهناك  البلد،  هذا  يف  واحلياة  العراق  يعادي  من  فهناك 
ينطلق، ولذلك نراهم يركزون على الدوام على طبيعة الظروف وامل�صاكل التي مرت 
فماذا  انتخبتم  واإذا  تغري  وماذا  لكم؟  عملوا  ماذا  فيقولون  احلبيب،  الوطن  بهذا 
�صيحدث؟؟؟ اإىل غري ذلك من اأ�صئلة تطرح ب�صكل منظم لتاأخذ مدياتها يف ال�صارع 
والراأي العام. علينا اأن نبني جلميع ال�صرفاء والوطنيني خطورة املوقف. علينا اأن نذكر 
لهم الظرف الع�صيب الذي مير به العراق، ونذكرهم باأن الق�صية اليوم هي ق�صية 
الوطن، ونحذر اأن ل ي�صرق منا و يوؤخذ من اأيدينا، فالوطن اأمانة يف اأعناقكم، وعلينا 
اأن نعمل على اأن ل ي�صيع ول نعود اإىل املا�صي الذي نحمل عنه يف ذاكرتنا الكثري من 
الآلم و املحن واملعاناة التي واجهناها، فال نريد العودة اإىل املا�صي، فل�صنا من اأبناء 
املا�صي، واإن ُكّنا ناأخذ من املا�صي ما نعترب منه يف بناء احلا�صر وامل�صتقبل، ولكننا 
ل نغرق يف املا�صي، ول نعود اإىل املا�صي، فالعراق يتقدم اإىل الأمام، ويبني حا�صره 

وم�صتقبله ب�صواعدكم وباآمالكم وبطموحاتكم وباأحالمكم.
اأيها ال�صباب! علينا اأن ن�صتثمر الفر�صة، ونتحرك على كل مرتدد لنقنعه بامل�صاركة 
واحل�صور، فاليوم اأ�صبحت ال�صورة اأو�صح. فهناك جمهور له ولءات وا�صحة بالجتاه 
الآخر، اأيًا كانت الجتاهات، ونحن نحرتم اجلميع، ولكن ن�صتطيع يف هذا اليوم اأن 
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الوطنيني  ال�صرفاء  م�صاحة  م�صاحتان:  اأمامنا  وبقيت  الوقت،  ل�صيق  عليه،  نتحرك 
�صهيد  م�صروع  مع  العراقي،  الئتالف  مع  معكم  يكونوا  باأن  قرارهم  اتخذوا  الذي 
املحراب، مع امل�صروع الوطني احل�صيني، فهوؤلء نتوا�صل معهم ونتاأكد من ا�صتمرار 
ويجعلهم مرتددين،  فيهم  يوؤثر  وامل�صموم  املد�صو�ض  والإعالم  فالف�صائيات  ولئهم، 
وكذلك الإ�صاعات التي بداأت تروج وت�صوق ب�صكل كبري يف مدننا وحمافظاتنا لتغيري 
لهم  ونو�صح  ن�صرح  اأن  وعلينا  فيهم،  توؤثر  اأن  لالإ�صاعات  ينبغي  فال  العام،  الراأي 
بالت�صويت  قرارهم  الو�صوح يف  على  يبقوا  كي  القليلة  الأيام  اأزرهم يف هذه  ون�صد 
لأبناء �صهيد املحراب يف قائمة الئتالف الوطني. وهناك م�صاحة مهمة جدًا علينا 
اأن ل ن�صيعها ول نفوتها، وهي م�صاحة املرتددين الذي مل يح�صموا قرارهم،  يجب 
علينا اأن ن�صجعهم ون�صاعدهم ليتخذوا القرار بالجتاه ال�صحيح ويكونوا معكم ومع 
لإقناعهم  ن�صاط وحركة  اإىل  العراقي، وهم بحاجة  الوطني  الئتالف  �صفينة جناة 

بالن�صمام اإىل هذا الركب. 
اإذن اأمامنا اأيام قالئل، وعلينا فيها اأن نبذل جهدًا كبريًا ن�صل فيه الليل بالنهار 

�صمن النقاط التالية:
 )ـ نبذل كل ما يف و�صعنا من اأجل اإجناح هذه النتخابات مب�صاركة وا�صعة.

2ـ والت�صويت ل�صالح الئتالف الوطني العراقي. 
3ـ  والتاأ�صري على اأبناء وبنات تيار �صهيد املحراب يف قائمة الئتالف.  

4ـ اأن نحر�ض  يف يوم النتخابات على م�صاعدة من قرر اأن يديل ب�صوته ل�صالح 
نائية  ومناطق  واأرياف  قرى  اأعزائي هناك  تعلمون  وكما  لي�صوت،  ياأتي  اأن  القائمة 
�صناديق  اإىل  الو�صول  فر�ض  ونوّفر  ن�صاعدهم  اأن  علينا  القرتاع  مراكز  عن  بعيدة 

القرتاع لي�صاركوا بكثافة وي�صوتوا ل�صالح الئتالف.
الراأي،  اأن نحر�ض  و  الت�صويت والنتخابات،  العيون ونراقب عملية  نفتح  اأن  5ـ   
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فنحن حرا�ض الراأي، ونحن الأمناء على اآراء النا�ض.. فنحر�ض على اأن ُتقراأ كما هي، 
و اأن حُتفظ كما هي، بعيدًا عن اأي تالعب وتزوير، و هذا يحتاج اإىل دقة، و يحتاج 
اإىل مراقبة واىل حنكة، فال ينبغي اأن ترم�ض العني حلظة واحدة بعيدًا عن �صندوق 
القرتاع، وحتى اإذا اأردنا اأن نق�صي احلاجة اأو ن�صّلي وناأكل ع�صر دقائق فيجب اأن 
املعدودة؛  الدقائق  هذه  يف  حتى  ال�صندوق  هذا  على  �صاهرة  عني  وجود  من  نتاأكد 
ورقة  على خم�صني  ليوؤ�صر  كافية  دقائق  وع�صر  ورقة،  �صندوق خم�صمائة  كل  لأّن يف 
اأو مئة ورقة، وحينئٍذ �صتتغري النتائج راأ�صًا على عقب، فال ينبغي اأن نزهد بالدقيقة 
الواحدة، ول بال�صوت الواحد، وهناك كثريون الأميني اأي�صًا، وعلينا اأن نتاأكد هل اأّن 
ما قالوه قد �صّجل على الورق، اأو يقول هذا ال�صخ�ض �صيئًا وُيكَتب املوظف �صيئًا اآخر. 
وهذه ق�صية ح�صا�صة جدًا، و هكذا كل �صغرية وكبرية يجب اأن نالحقها ونر�صدها، 
واإذا حدثت ثغرةـ  ل �صامح اهللـ  فيجب توثيقها ب�صرعة يف ال�صتمارات اخلا�صة ب�صكل 
ر�صمي، ونوثق الخرتاقات واخلروقات. واإذا �صارت النتخابات ب�صكل جيد فاإّن املهمة 
ل تنتهي بانتهائها، فاأنتم الأمناء على اأ�صوات النا�ض، وعليكم اأن تراقبوا عملية فرز 
الأ�صوات اأي�صًا. فاإن قالوا لكم اخرجوا نعطيكم النتائج من ال�صباك، وقد ح�صل هذا 
يف اأماكن كثرية يف جمال�ض املحافظات، واملوؤمن ل يلدغ من جحر مرتني، فعلينا اأن 
اأن يوفروا ورقة  اإل على رقابنا، فالقانون معنا، واأو�صي اأعزائي امل�صوؤولني  ل نخرج 
ال�صوابط وي�صتن�صخوها، وعلى كل مراقب اأن تكون هذه الورقة يف جيبه، فاإذا قالوا له 
اخرج، يقول: القانون معي، ل اأترك ال�صندوق حلظة واحدة، ول اأغادره، ول اأفارقه، 
و اأنا مع ال�صندوق يخرج فاأخرج، ول اأفارقه حتى تفرز الأ�صوات وتكتب يف ال�صتمارة 
اخلا�صة وتختم من املفو�صية، وتعطى ن�صخة لنا، وتل�صق على اجلدار، حينها نو�صل 
اأن  ينبغي  فال  الأمانة.  وحفظنا  ولر�صوله  هلل  وفينا  قد  ونكون  امل�صوؤول  اإىل  الورقة 
يقّر لنا قرار ول يهداأ لنا بال من اليوم اإىل تلك اللحظة التي ن�صّلم فيها ال�صتمارة 
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النهائية اإىل امل�صوؤول، فالعراق اأمانة يف اأعناقكم، والئتالف الوطني العراقي اأمانة 
املواطنني  واأ�صوات  اأعناقكم،  يف  اأمانة  املحراب  �صهيد  وبنات  واأبناء  اأعناقكم،  يف 
جميعًا اأمانة يف اأعناقكم، وحتى اأ�صوات من يختلفون معنا نحر�صها ونحافظ عليها، 
العراقي ومتكينهم مما يريدون  ال�صعب  اإرادة  العدل، ونريد  فنحن حقانيون ونريد 

ويق�صدون، ولنا الثقة العالية باهلل �صبحانه وتعاىل وب�صعبنا وبكم اأيها ال�صباب. 
التفاوؤل بامل�ضتقبل: 

اإّن هذه اجلهود لن ت�صيع �صدى، واأطمئنكم باأّن الن�صر قادم باإذن اهلل تعاىل.. 
اأداء  يف  نق�صر  ل  اأن  علينا  ولكن  ين�صرنا..  اهلل  اإن  امل�صتقبل،  جتاه  متفائل  اإنني 
اهلل  اأن  جتدون  و�صوف  ال�صحيحة،  اخلطوات  لنخطو  بواجباتنا  ولنلتزم  الواجب، 
اأف�صل،  يكون  اأن  ي�صتحق  فالعراق  العراق،  وينطلق  اهلل،  �صاء  اإن  وي�صددنا  ين�صرنا 
بل يجب اأن يكون اأف�صل، وهذا ما �صيح�صل اإذا �صّلمنا الراية لأهلها �صجعنا ودفعنا 

املواطنني ال�صرفاء لختيار من ي�صتحق الثقة باإذن اهلل تعاىل.
وهذه الب�صرة ب�صرة ال�صهداء، ب�صرة الت�صحيات، واحل�صارة، والتاريخ ت�صتحق 
اأن تكون يف ظروف اأف�صل وبحرية من النفط حتت اأقدامكم، هذا حقكم، وحق اأبناء 
هذه املحافظة اأن يكونوا يف ظروف اأح�صن، وهذا ما �صيتحقق يف امل�صتقبل القريب 

باإذن اهلل تعاىل بف�صله اإن �صاء اهلل.
نحن نثاأر لدماء ال�صهداء، ونقف مع املحرومني، وندافع عن املظلومني، و�صوف 
تتغري الأمور نحو الأح�صن باإذن اهلل تعاىل، �صكرًا لكم اأيها الأعزاء، و�صكرًا مل�صاعركم، 
و�صكرًا حل�صوركم، وعلى اأمل املزيد من العطاء من اأجل الإ�صالم، ومن اأجل العراق، 

ومن اأجل كرامة العراقيني، �صكرًا لكم، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 



ال�ضباب
 هم اأمل
 النجاح
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املنا�ضبة: ح�صور الندوة التي عقدتها عدد من منظمات املجتمع املدين 
واملنظمات ال�صبابية يف بغداد

الـمكــان: بغداد
الـزمــان: 0/5/30)20

ال�ضباب هم اأمل النجاح املحا�ضرة

الفا�صالت  اأخواتي  الكرام،  اإخوتي   الأفا�صل،  �صادتي 
بداية ا�صمحوا يل اأن اأعرب عن �صعادتي للقائكم واحل�صور 
تاأتي من العن�صر  اأهميته  اأن  يف هذا امللتقى املهم، واعتقد 
الهموم  ومو�صوعه  فيه،  اأ�صا�صيًا  معلمًا  الذي ميثل  ال�صبابي 
ال�صبابية يف جمتمعنا العراقي. فنحن باأم�ض احلاجة للوقوف 
املهمة من �صرائح جمتمعنا، والهتمام  ال�صريحة  عند هذه 
اأي�صًا مبنظمات املجتمع املدين، هذا املعلم الأ�صا�صي للدولة 

العراقية يف �صياقها واإطارها اجلديد.
العديد  عند  نقف  اأن  لبد  ال�صباب  عن  نتحدث  وحينما 
ال�صباب،  التي  يت�صف بها  ال�صمات واملوا�صفات املهمة  من 
وباإمكاناته  وفر�صه  وطاقته  بعمره  ال�صباب  لأّن  الأمل؛  فهو 
ولل�صباب  لنف�صه  ل  الكبرية،  الآمال  يوفر  اأن  على  قادر 
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وحدهم، اإنا للمجتمع برمته، فحينما نتحدث عن ال�صباب لبد اأن نقف وقفة الأمل 
اآفاق فكرية وح�صارية واجتماعية  والكبري يف  الوا�صع  البناء  امل�صتقبل، وجتاه  جتاه 
الأمل يف هذا  ارتفعت وترية  بال�صباب كلما  اأكرث  وتنموية ملجتمعنا. وكلما اهتممنا 
البلد الطيب، وكلما جتاهلنا ال�صباب كلما انخف�صت هذه الوترية، فاملقيا�ض لن�صبة 

الأمل مل�صروعنا العراقي هم ال�صباب، واأنتم من ميثلهم اأي�صًا.
التي  الهائلة  والفكرية  الب�صرية  الطاقة  ن�صتذكر  ال�صباب  عن  نتحدث  وحينما 
واحلركة  والكفاح  النجاح  مقومات  من  الكثري  ميتلك  فال�صاب  ال�صباب،  يف  تتوافر 
اأجلها،  من  ي�صعى  التي  امل�صروعة  والأهداف  الغايات  لتحقيق  واحليوية  والن�صاط 
فكلما ركزنا على هذا اجلانب واأي اأمة ت�صتعني ب�صبابها تكون قادرة على اأن ترفد 
تلك الطموحات والغايات امل�صروعة لتلك الأمة وامل�صروع رفدًا كبريًا وحيويًا، وكلما 
الأ�صقف  واأ�صبحت  الطموحات  تلك  انخف�صت  كلما  ال�صباب  عن  الأمة  ابتعدت 

حمدودة.
نحن نعي�ض عملية تغيري كربى، فكريًا وتنمويًا و�صيا�صيًا واعماريًا. و يف كل هذه 
املجالت لبد لنا اأن جند الدور الكبري لل�صباب؛ لأنهم ميثلون هذا الطموح والطاقة 
الكبرية، ول�صيما اأن ال�صباب وبحكم هذه الطاقة الكبرية لهم طموحات كبرية، ول 
يقبلون بالقليل، وي�صعون لأنف�صهم ُقلال عالية ليفتحوها، ويبذلوا جهدًا يف الو�صول 
اجلهد  كان  كلما  حمدودة  الطموحات  كانت  وكلما  كبرية.  خ�صي�صة  وهذه  اإليها، 
اأي�صا من�صجما مع ذلك الطموح املحدود، فالطالب الذي يدر�ض ليح�صل على درجة 
 50 على  يح�صل  قد  النجاح  يف  فقط  يفكر  من  ولكن   ،90 على  يح�صل  قد   %(00
فقط، و حتى اأّنه قد ل يح�صل على فر�صة النجاح. وكلما كان الطموح اأعلى كانت 

ال�صتعدادات والتح�صريات واجلهود اأكرب، وفر�ض الو�صول اأعلى.
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ال�ضباب.. خ�ضائ�ض مميزة 
فال�صباب  املهمة..  ال�صمات  من  القلب  و�صفاء  والنقاء،  الطهر  ال�صباب  ميثل   
يتفاعل مع الق�صايا الإن�صانية، وهو يندفع اإىل ما يعتقد اأنه حق، ويقف بوجه ما يراه 
باطاًل، وهذه �صمة مهمة يف ال�صباب. طهارة ونقاء العالقة ال�صبابية عالقة ل ي�صوبها 
اأخرى،  عمرية  �صنني  يف  العالقة  تعرتي  التي  والإ�صكاليات  اللتبا�صات  من  الكثري 
وهذا  م�صوؤول  فهذا  العالقات،  من  منظومة  يف  التفكري  لديهم  يبداأ  ال�صن  فكبار 
اأعتني بذاك و لي�ض  اأن ل  اأبالغ يف ال�صالم على هذا،  مدير وهذا كذا، ولذا دعني 
وراءه �صيء! فلماذا اأذهب اإليه اأو اأقوم له؟ فيكون املعيار يف العالقة هو امل�صالح.. 
ماذا �صاأح�صل؟ وكيف اأدفع ال�صرر عن نف�صي؟ وماذا اأح�صل حلزبي اأو جماعتي اأو 
ع�صريتي؟ اأما ال�صاب فلي�ض لديه هذه احلالة الأنانية، واأحيانا ي�صحي مب�صاحله من 

اأجل ق�صية اأهم. لذلك فال�صاب ميثل القمة يف الطهارة والنقاء.
التلفاز،  �صا�صات  يف  لحظوا  الآلم،  ومع  الواقع  مع  يتفاعلون  اأي�صًا  وال�صباب 
العن�صر  لتعرت�ض على �صيء �صتجدون  اأو م�صرية تقف  ففي كل م�صرية احتجاجية 

الأ�صا�صي فيها ال�صباب، من �صرق الأر�ض اإىل غربها.
يرفع علم  للثورات، وهم من  الأ�صا�صية  النواة  فهم  لل�صباب،  �صمات عامة  اإنها 
التغيري والت�صحيح والتطوير واخلروج بواقع ال�صعوب والأمم اإىل واقع اأف�صل. لذلك 
دائمًا تنطلق امل�صريات من اجلامعات؛ لأنها جتمع ال�صباب، فهذه احلالة من التفاعل 
والتح�ص�ض لالآمال والآلم وتطلعات ال�صعب جندها يف ال�صباب، و قد ل جندها يف 

م�صتويات عمرية اأخرى.
اأجل  من  �صيء  بكل  ي�صحي  لأن  م�صتعد  فال�صاب  للت�صحية،  ال�صتعداد  وهناك 
يف  امل�صحني  وقائمة  بالدنا،  يف  الطويلة  ال�صهداء  قائمة  لحظوا  احلقة،  الق�صايا 
يفكرون  ال�صن  وكبار  الأو�صع.  امل�صاحة  ال�صباب ميثلون  �صتجدون  اأمة،  اأو  �صعب  اأي 
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باأولدهم وم�صاحلهم، بينما ال�صاب ل يفكر بهذه الأمور كثريًا، بل يفكر كيف يقّدم 
نف�صه ليحيي �صعبًا، وجند ال�صباب دائمًا هم الأكرث اندفاعًا وحر�صًا وت�صحية وعطاًء 

ملجتمعاتهم.
ول بّد لنا اأي�صًا اأن ن�صاأل: اإن هذا ال�صاب الذي يتمتع بكل هذه ال�صمات، وكل هذه 
املوا�صفات، وكل عنا�صر القوة، ل يوظفها لنف�صه ول يحتكرها ملجموعة خا�صة به 
اأو ل�صريحة حمددة من اأبناء املجتمع واإنا يبذلها ب�صخاء لكل اأبناء املجتمع.. وهذا 
اأجل  ومن  املجتمع،  اأجل هذا  لديه من  ما  كل  وقّدم  كل وجوده،  قّدم  الذي  ال�صاب 
الدولة، واأجل ت�صحيح الواقع الذي نعي�صه، ماذا قدمت له الدولة؟ وكيف ا�صتطاع 
املجتمع اأن يرعاه ويقف اإىل جانبه، واأن ي�صاند حقوقه وطموحاته، واأن يعالج ظروفه 
طاقاته  كل  و�صّخر  للمجتمع،  وجوده  قدم  لقد  واليومية؟؟  الطبيعية  واحتياجاته 

واإمكاناته لبناء الدولة، فماذا قّدمت له الدولة واملجتمع؟
واأنتم متثلون اليوم منظمات جمتمع مدين من كل اأنحاء العراق.. لقد �صّرفتمونا 
ندوة من هذا  التي خ�ص�صت  ال�صباب  وزارة  اأ�صكر  اأن  وا�صمحوا يل  امللتقى،  بهذا 
النوع لرعاية منظمات املجتمع املدين. واأنتم كمنظمات تتحركون وتبذلون اجلهود، 
فما هو طبيعة الدعم والإ�صناد الذي ُقّدم لكم وحت�صلون عليه؟ اأنا اأجزم اأن هناك 
فيقول  ما،  ندوة  يف  للح�صور  ودعاه  اأحد  ذكره  اإن  للغاية  �صعيد  منكم  كبريًا  عددًا 
اإّنني مل اأن�َض، واأما ماذا قّدم لل�صباب فهذا بحث اآخر، اأعتقد اأن ما ُيقّدم هو �صيء 
يبذله  اأن  ميكن  الذي  اجلهد  طبيعة  لحظنا  اإذا  ل�صيما  جدًا،  ومتوا�صع  ب�صيط 
ال�صباب والطاقة الهائلة املتوفرة لهم. اأين الدور الذي ننا�صد به لل�صباب؟ لبد من 
توازن بني ما ُيقّدم لل�صباب والفر�ض التي يح�صلون عليها ليقدموا املزيد واملزيد. 
اإنكم تقّدمون كل هذه امل�صاحات الكبرية، ولكن اأين هي اأدواركم وفر�صكم؟ وما هي 
املجالت التي فتحت لكم؟ و اأين الإ�صناد الذي ميّكنكم من اأداء واجباتكم الوطنية 
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على اأف�صل وجه كما نتمنى؟ 

اأزمة الروؤية الإ�ضرتاتيجية 
ا�صمحوا يل اأن اأتعمق اأكرث لأت�صاءل: ما هي الروؤية الإ�صرتاتيجية التي نرى من 
خاللها ال�صباب؟ وهل هناك من روؤية اأ�صاًل ؟ ل اأقول خطة، فهذه �صعوها جانبًا، و 
ل اأقول م�صروع، فمن املوؤكد مل ياأِت وقته بعد؟ ولكن هل من روؤية اإ�صرتاتيجية تتوحد 
ل  وتتبعي  اهتمامي  خالل  ومن  ال�صباب؟  ب�صوؤون  املعنية  واملوؤ�ص�صات  العقول  عليها 
اإ�صرتاتيجية حتى هذا اليوم يف العراق للتعامل مع ال�صباب،  اأن هناك روؤية  اأعتقد 
ونحن باأم�ّض احلاجة لتكوين الروؤية. وو�صع هذا الت�صور وهذه الروؤية �صتكون مقدمة 
لو�صع خطط وبرامج وم�صاريع و�صياقات عمل ودعم واإ�صناد، ولكن اإذا غابت الروؤية 
فماذا نتوقع؟ �صت�صبح العملية مللمًة و ترقيعًا، اعملوا لهذا ال�صخ�ض وا�صرفوا لذاك، 
ال�صبابي، و هناك العديد من املراكز  اأنه يبنى املركز  اأية روؤية؟!! نرى  لكن �صمن 
اإىل  ال�صاب؟ وهم بحاجة  الفارهة ولكن ملاذا ل يدخلها  القاعات  ال�صبابية حتتوي 
اأزمة يف الروؤية، وم�صكلة يف و�صع ت�صور عام  اإذن هناك  هذا النوع من القاعات؟ 

لل�صاب.
معاملها،  وبع�ض  بالريا�صة  ال�صباب  قطاع  مع  التعامل  يختزل  اأن  يريد  من  اإّن 
ومن  ال�صباب،  مع  التعاطي  يف  مهمة  ركيزة  الريا�صة  كانت  اإن  و  خمطئ،  فهو 
�صيء  الرتفيه  خمطئ،  فهو  الرتفيهية  املمار�صات  ببع�ض  ال�صباب  يختزل  اأن  يريد 
املجالت  بهذه  يختزل  اأن  من  واأو�صع  اأعمق  ال�صبابي  الواقع  ولكن  لل�صباب،  مهم 
وهذه احلقول املحدودة. فال�صاب يحتاج اإىل من يفكر له يف بنائه الفكري، وبنائه 
الروحي واملعنوي، واإيجاد املناخات ال�صحية لبناء جمتمع يتنا�صب مع طموحات هذا 
ال�صاب. وال�صاب بحاجة اإىل من يفكر له ويعينه يف بناء الأ�صرة، والنطالق بحياته 
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الجتماعية، وتنظيم عالقاته �صمن منظومة عالقات معقدة يف جمتمعنا، وكيفية 
التعليمية،  املوؤ�ص�صات  وتطوير  له،  العمل  وتوفري فر�ض  اأحالمه وطموحاته،  حتقيق 
واإيجاد الفر�ض لبنائه، وتطوير املهارات والقابليات التي جتعل منه �صخ�صًا موؤثرًا 
فيه،  املتواجدة  والطاقات  الطموحات  وي�صتثمر  يعطي  اأن  على  وقادرًا  املجتمع،  يف 

فاأين نحن من هذه الروؤية؟
الروؤية  هذه  لت�صع  وتفكر  جتل�ض  وعقول  تخ�ص�صية،  جلان  اإىل  بحاجه  نحن 
باأم�ض  نحن  التي  التفا�صيل  من  الكثري  يف  ننطلق  ومنها  لل�صباب،  الإ�صرتاتيجية 
لنطالب  والتجمعات  والندوات  املوؤمترات  يف  نقف  اأن  اأ�صهل  فما  اإليها.  احلاجة 
ال�صباب اأن يكونوا يف خدمة الوطن، وما اأقل املوؤمترات التي جنتمع فيها لنتحدث 
اأما  تاأخذ؟؟  وماذا  تعطي  ماذا  طرفني،  من  دائمًا  فاحلياة  لل�صباب.  نقدمه  عما 
بعد  الأخذ  اأن  واملفرو�ض  تعطيني؟  ماذا  الدولة  ولكن  اأعطني،  يقول  الذي  املنطق 
اأن تعطي؟ وهل الدولة حكر  العطاء.. و هو مو�صوع اآخر، فلماذا اأعطيك من دون 
جميعًا،  ومنا  ذلك،  من  اأكرب  الدولة  تكون  اأن  ينبغي  فيها؟  يتواجدون  اأنا�ض  على 
فنحن ناأتي ون�صي، وقبلنا جاء اآخرون وم�صوا، وهكذا ت�صري احلياة، وتبقى الدولة 
واملوؤ�ص�صات، فنحن بحاجة اإىل تنظيم  العالقة بني ال�صباب والدولة. ماذا ينبغي اأن 
يقدم ال�صاب؟ وماذا ينبغي اأن يقّدم املجتمع والدولة؟ وماذا ينبغي اأن ُي�صاند ال�صاب 

يف اأدواره؟ 

الثقة بال�ضباب مدخل لتعزيز دورهم
بحاجة  اأننا  منا�صبة  من  اأكرث  يف  احلديث  مني  ت�صمعون  اخللفية  هذه  وعلى 
اإىل جعل وزارة ال�صباب والريا�صة وزارة �صيادية، والبع�ض اأر�صل يل ر�صالة قائاًل: 
اأنت َبِطر، فنحن باأي حال لنتحدث عن ال�صباب والريا�صة والكرة! لقد عرفت من 
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الر�صائل اأن املر�صل مل يعرف ماذا تعني وزارة �صيادية؟ فالق�صية لي�صت ا�صمًا حينما 
نقول »وزارة �صيادية«، فمو�صوعة ال�صباب ينبغي اأن تاأخذ حيزًا كبريًا من الهتمام، 
والداخلية  الدفاع  مو�صوعة  اليوم  نرى  كما  قيمة،  ذات  ال�صباب  ق�صية  وت�صبح 
والقيادات  احلكومة  اهتمام  من  كبريًا  حيزًا  تاأخذ  واملالية  واخلارجية  والنفط 
العراقية، يف امليزانيات واخلطط وموا�صيع الجتماعات وجدول اجتماعات جمل�ض 
اإىل جمل�ض  فاإذا ذهبنا  النوع.  اأكرب من هذا  وتاأخذ حيزًا كبريًا  والنواب،  الوزراء 
وجلنة  والدفاع،  الأمن  جلنة  ف�صيقولون  اأهم؟  واللجان  الوزارات  اأي  وقلنا  النواب 
ولذلك  الربملان،  بها  يتم�صك  التي  هي  وهذه  املوازنة،  وجلنة  اخلارجية،  ال�صيا�صة 
يكون التدافع على هذه الوزارات واللجان يف جمل�ض النواب، ثم يف توزيع الوزارات، 
فمن عنده خم�ض مقاعد اأو من لديه كذا مقعد يعطى وزارة ال�صباب وتعطى لفالن.. 
الفكرية  منظومتنا  يف  غائب  بهم  والهتمام  ال�صباب  اأن  عن  تك�صف  النظرة  هذه 

وت�صخي�صنا لالأولويات يف بالدنا.
اإّننا بحاجة اإىل اأن نثق بال�صباب وبالعتماد عليهم، اأما اإذا كنا ل نثق بال�صباب 
جاء  وكلما  القرار،  دوائر  يف  الفر�صة  نعطيهم  ل  �صوف  فاإّننا  اأنف�صنا  قرارة  يف 
احلديث عن ال�صباب فكاأن امل�صالة ترتبط مبواقف ثانوية وجانبية، ولكن القرارات 
ال�صعبة والأدوار اخلطرية يجب اأن تعطى ل�صباب الأم�ض الذي ي�صبغون �صعرهم، 
وهذا على خالف ثقافتنا الإ�صالمية. فاإّن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله حينما اأراد 
الروم، فمن  امل�صلمني حلرب  تاريخ  لأهم معركة يف  اإ�صالمي  اأهم جي�ض  ير�صل  اأن 
عنّي قائدًا للجي�ض؟ لقد عنّي اأ�صامة بن زيد الذي مل يتجاوز عمره ثمانية ع�صر �صنة 
وكان �صلى اهلل عليه واآله يرّدد قائاًل: »انفروا جي�ض اأ�صامة، لعن اهلل من تخّلف عن 
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جي�ض اأ�صامة«)))((. فرنى اأن اأخطر مهمة اأولها ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله اإىل 
�صاب عمره ثمانية ع�صر �صنة، حتى وقف الكثريون اآنذاك مت�صائلني: يا ر�صول اهلل 
اأو �صبعني �صنة، وخ�صنا ع�صرات احلروب ولدينا  لقد بلغ عمر كل واحد منا �صتني 
خربة عالية، اأفترتكنا كلنا وت�صعنا حتت قيادة هذا ال�صاب، هل من املعقول ذلك؟  
فتململوا وتلكوؤا وتويف الر�صول �صلى اهلل عليه واآله وعزل اأ�صامة عن قيادة اجلي�ض، 
وكان الر�صول �صلى اهلل عليه واآله يعلم بالنتائج، ولو ذهبوا لكانت النتائج حم�صومة 

ل�صالح امل�صلمني. هكذا ينبغي اأن يكون اإعطاء الفر�صة لل�صباب والثقة بهم.
اأيها  ـ  قادرون  واأنتم  موؤاتية،  �صتكون  الفر�ض  اأن  كيف  و�صرنى  بال�صباب  لنثق 
الأعزاء ـ على الإتيان باأح�صن النتائج، ولكن احلقوق ل تعطى ولو انتظرمت �صبعني 
ال�صباب  فاأّن  احلقيقة  هذه  وبتثبيت  واحل�صور،   باملبادرة  توؤخذ  احلقوق  بل  �صنة، 
بال�صياقات  مقيدين  غري  مدين،  جمتمع  وكمنظمات  الكثري  يحققوا  اأن  قادرون 
اأنتم موؤ�ص�صات جمتمع مدين تنطلقون قادرين على حتقيق الكثري،  وال�صوابط، بل 
اعملوا وانطلقوا وبرهنوا للجميع اأن ال�صباب يف العراق هم الأقدر على اأن يحمل هذا 
الركيزة املهمة،  اأنكم  نثق بكم، ونعتمد عليكم، ونعتقد  امل�صروع وينطلق به، ونحن 

واأنتم الأمل كما اأ�صرت.
اأعينكم، وجهودكم، وفكركم،  جند الأمل فيكم، وجند حا�صرنا وم�صتقبلنا يف 
ا�صمي يف  يدرج  واأن  لل�صباب،  اأكون خادمًا  اأن  وي�صرفني  واأحالمكم،  وطموحاتكم، 
اأ�صفل قائمة ال�صباب الطويلة احلافلة بالطاقات، و�صوف نعمل جاهدين للدفاع عن 
ممكن،  ولكنه  �صاق،  الطريق  اأن  نعتقد  واأدوارها.  املنظمات  هذه  وعن  حقوقكم، 
يحملون  الذين  الأقدر،  هم  ال�صباب  اأن  للجميع  نربهن  الذي  اليوم  ذلك  و�صياأتي 

))( بحار الأنوار: ج 27، �ض 324.
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الراية، واأن يدافعوا عن هذا الوطن العظيم، مبا ميتلكه من ح�صارة عظيمة تدب 
يف جذور التاريخ، واأن يوفروا فر�ض الكمال والرقي لهذا ال�صعب، مبا يتميز به عن 
الكثري من ال�صعوب الأخرى- مع احرتامنا للجميع -، ومبا ميتلكه من الرثوات الهائلة 
والفر�ض املهمة، فاأنتم قادرون، ونحن معكم لتحقيق هذه الطموحات الكبرية باإذن 

اهلل تعاىل.
اإّن  لهم:  واأقول  العراقيني،  لل�صا�صة  ندائي  اأوجه  اأن  خاللكم  من  يل  ا�صمحوا 
اأنظار ال�صباب �صاخ�صة اليوم ملا تتخذونه من قرار، وّحدوا كلمتكم، فلي�ض معقوًل 
اأ�صهر على النتخابات ولي�ض من حكومة ت�صكل، ول برملان يعقد،  اأن مت�صي ثالثة 
وكلما خطونا خطوة جاءت الطعون من هذه اجلهة اأو تلك لرتجعنا اإىل املربع الأول. 
اأيها القوى التي تطعن يف قرارات املفو�صية وقرارات املحكمة؟ وكم  ماذا تريدون 
عند  نقف  اأن  بد  ل  الطعون؟  ق�صة  �صت�صتمر  متى  اإىل  و  تطعنوا؟  اأن  تريدون  مرة 
العراقي  فال�صعب  اجتاهاته،  تنوعت  �صعب  قرار  ونحرتم  احلقيقة،  نقبل  واأن  حد، 
ل ميكن اأن نختزله يف من �صّوت لنا، فال�صعب العراقي بع�صهم �صّوت لنا وبع�صهم 
�صّوت لغرينا، وذاك الأخر عراقي اأي�صًا، و يجب اأن ن�صون راأيه وندافع عن حقه كما 
ندافع عّمن �صوت لنا  ونن�صف اجلميع. وما هذا ال�صتبعاد بعد ال�صتبعاد لأ�صخا�ض 
الت�صرفات  هذه  اإّن  معّينني؟  اأ�صخا�ض  بحق  الطعن  بعد  الطعن  هذا  وما  معّينني؟ 
�صوف ل تو�صلنا اإىل نتيجة، ول تعزز اللحمة والوحدة فيما بني العراقيني، ول توفر 

فر�ض النطالق احلقيقية التي نتحدث عنها..
اأيها ال�صباب! اأمتنى اأن نرتفع عن امل�صالح ال�صخ�صية، واأن نقف عند م�صالح 
الأخرى  الق�صايا  اأن  جند  وحينئٍذ  ال�صباب،  وطموحات  ال�صعب،  ومعاناة  البلد، 
�صراحتي،  من  واعتذر  لكم،  �صكرا  الكبرية.  امل�صالح  هذه  اأمام  وتهوي  تت�صاغر 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .



روحية العمل 
اجلماعي 
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املنا�ضبة: زيارة حمافظة الديوانية
الـمكــان: حمافظة الديوانية

الـزمــان: 6)/4/))20

املحا�ضرة

احلمد هلل رّب العاملني و�صلى اهلل على نبينا �صيد الأنبياء واملر�صلني 
اأبي القا�صم حممد، واآله الطيبني الطاهرينـ و�صحبه املنتجبني امليامني.
اأعزائي ال�صباب! لي�ض احلديث عن الالعب كفرد، فالالعب الكفء 
يف فريق �صعيف ل ي�صتطيع اأن يبدع، والالعب باأقل م�صتوى من الكفاءة يف 
فريق كفء ي�صتطيع اأن يحقق الكثري. اإذن فالعمل اجلماعي يف الريا�صة، 
الريا�صي  العمل  يف  والنخوة  والن�صرة  الفريق،  يف  اجلماعي  والتعاون 
من اأهم الأ�صياء لدى الريا�صيني، فهم يفكرون كيف يفوز الفريق، ول 
يفكر لعب كيف يربز نف�صه اأمام الآخرين، واأحيانًا ياأخذ لعب منكم 
الكرة كي ي�صل  قرب الهدف ويرى نف�صه ل ي�صتطيع  التهديف من خالل 
الزاوية التي هو فيها، فيمّرر الكرة اإىل لعب اآخر يدخلها املرمى، والكل 
ي�صعر بال�صعادة بدخول الكرة املرمى، وهدف الريا�صي اأن تدخل الكرة 
يفعل  اأن  ا�صتطاع هو  اإذا  الكرة،  اأدخل  يكون هو من  اأن  ولي�ض  املرمى، 
ذلك ف�صيء جيد، واإذا مل ي�صتطع ودخلت الكرة فهذا �صيء ح�صن اأي�صًا، 
يرك�صون  واجلميع  اأدخلها،  واأحدهم  املرمى،  تدخل  الكرة  اأّن  فاملهم 

روحية العمل اجلماعي 
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ويفرحون ويعربون عن انت�صارهم.. ولي�ض الالعب والفريق فقط، واإّنا امل�صاهدون 
واملراقبون واأن�صار هذا الفريق وم�صجعوه كلهم يفرحون اأي�صًا، فاحلديث يدور حول 
الريا�صية،  الروح  هي  وهذه  الفريق..  وتقدم  املجموع..  ن�صر  عن  الفريق  انت�صار 

والثقافة الريا�صية.
نحن اليوم نحتاج يف بناء العراق اجلديد اإىل هذه الروح الريا�صية، ولكي ينجح 
ولي�ض  والكهرباء،  املاء  وياأتي  العاطلون،  ويعمل  للنا�ض،  اخلدمات  وتتوفر  العراق، 
املهم اأن ياأتي بها هذا الوزير اأو ذاك ما دمنا جميعًا عراقيني، فكل من ياأتي ويقدم 

جزاه اهلل خريًا، والعراق بخري، علينا اأن نفكر بهذه الطريقة. 

�ضرورة رعاية الفرق ال�ضعبية
العطاء  على  ال�صباب  قدرة  و  ال�صباب  حما�ض  كبرية..  طاقة  اأنتم  الأحبة!  اأيها 
املعتمدة  ال�صيا�صات  اإن  اأقول  اأن  ويوؤ�صفني  �صحيحًا،  ا�صتثمارًا  ت�صتثمر  اأن  يجب 
ال�صباب  بطاقات  زهد  فهناك  ينبغي،  كما  ال�صباب  طاقات  ت�صتثمر  مل  اليوم  اإىل 
يف  املبدعة  الريا�صية  بالطاقات  قيا�صًا  بالريا�صة  اهتمام  قلة  وهنالك  وقدراتهم، 
بالدنا. والفرق ال�صعبية هي منجم الرجال والنجوم. اإذا كنا نبحث عن منتخبات 
وطنية كفوءة فالبّد اأن نهتم بالفرق ال�صعبية، فهذه الفرق فيها طاقات هائلة وكبرية 
ن�صخ�صها ثم نوليها الهتمام والتدريب والتطوير لتكون قادرة على اأن متثل العراق 
وجهودكم  ب�صواعدكم  عاليًا  العراق  علم  لريتفع  التناف�ض؛  يف  امليادين  خمتلف  يف 

ونف�صكم الطيب، ومبا تقدمونه للوطن.
اإّن من واجب الوزارات املخت�صة اأن تقف وت�صاند هذه الفرق ال�صعبية؛ لأن لديها 
معاناة حتى يف الو�صول اإىل �صاحة والعثور عليها، وقد ُزِرت هذه ال�صاحات التينزلت 
يف  املنا�صب  بامل�صتوى  تكن  مل  اأنها  ولحظت  الديوانية،  يف  ال�صعبية  الفرق  اإليها 
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اجلهوزية ليمار�ض ال�صباب ن�صاطهم وريا�صتهم على هذه ال�صاحات، اإّننا مل ن�صتطع 
م�صوار  اأمامنا  اجلديد!  العراق  على  �صنوات  ثمان  مرور  بعد  ب�صيطة  �صاحة  توفري 

وجهد طويل نبذله معًا لتحقيق امل�صتوى الأف�صل للدعم املنا�صب للريا�صيني. 

الطاقات الهائلة لل�ضباب 
اأنتم يف  اأ�صبوع حتققونه  الكبار وي�صرفونه يف  الذي يبذله  اإّن اجلهد  يا �صباب 
يوم واحد فقط، واإذا كان الإن�صان يف حركته نحو اهلل تعاىل يف عمر ال�صباب، فاإّنه 
ي�صتطيع اأن يردم الفجوات ويتقرب اإىل اهلل ب�صرعة كبرية، واإذا كانت له اأهداف يف 
الدنيا فاإّنه اأي�صًا ي�صتطيع اأن يحققها اأ�صرع بكثري من الكبار. اإذن فالفتوة وال�صباب 
ن�صتثمرها،  اأن  وعلينا  ال�صباب،  وعلى  علينا  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  نعمة عظيمة من 
والهتمام  العلمي،  والتاألق  بالعلم،  الهتمام  من  حقها،  ونعطيها  منها،  ون�صتفيد 
بالحرتاف الريا�صي، وممار�صة عمل ريا�صي متطور. اإّن ا�صتنفار طاقات ال�صباب 
فال�صباب  اأحد،  يت�صوره  مل  ما  حتقق  الهائلة،  القوة  هذه  �صيجعل  البلد  خدمة  يف 

قادرون.
�صالم  الزهراء  فاطمة  ومولتنا  �صيدتنا  ا�صت�صهاد  ذكرى  نعي�ض  ونحن  اليوم  و 
اهلل عليها، فهي اأي�صا حم�صوبة على ال�صباب، وقد ت�صدت وواجهت وحتملت الأعباء 
ودافعت عن الإ�صالم وا�صت�صهدت وهي يف الثامنة ع�صر من عمرها، اإذن كانت يف 
ا�صمها  نرى  ولذلك  الإ�صالم،  اأجل  من  و�صحت  اأعماركم،  مثل  ال�صباب يف  مرحلة 
خالدًا اليوم كما هي اأ�صماء اأهل البيت �صالم اهلل عليهم، واحلب والولء منا جميعًا 
لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله ولأهل بيته الكرام عليهم ال�صالم وال�صديقة الطاهرة 
�صالم اهلل عليها لهذه الوقفة والت�صدي ولتحمل امل�صوؤولية. ل تقولوا فاطمة الزهراء 
مع�صومة وهي بنت الر�صول �صلى اهلل عليه واآله. كال فر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 



�شبابنا 62

واآله يف ال�صنة الأخرية قبل وفاته، وحينما انت�صر الإ�صالم وكرث امل�صلمون، اأراد اأن 
ير�صل جي�صًا لقتال الإمرباطورية الرومانية، وكانت اإمرباطورية كربى، فمن الذي 
اأ�صامة بن زيد، وبناء على الروايات الواردة  ب  جعله قائدًا لهذا اجلي�ض؟ لقد ن�صّ
فاإّن عمر اأ�صامة كان ثمانية ع�صر �صنة، ومع ذلك جعله قائدا للجي�ض، وامل�صلمون يف 
اأخطر معركة ملواجهة الإمرباطورية الرومانية. واأ�صّر ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله 
اأن يكون اأ�صامة قائدًا للجي�ض، وكان يرّدد: »انفروا جي�ض اأ�صامة«، فتنحنح الآخرون، 
فهذا عمره �صتون �صنة و ذاك عمره �صبعون �صنة، وقالوا: جتاربنا طويلة عري�صة يف 
احلروب يا ر�صول اهلل، وقد و�صعت �صابًا على راأ�صنا ون�صي معه؟ فقال �صلى اهلل 
وتخلف  اأ�صامة«..  لعن اهلل من تخلف عن جي�ض  اأ�صامة،  »انفروا جي�ض  واآله:  عليه 
البع�ض ومل يذهب لقتال الروم، ولكن هذا م�صتوى ثقة الر�صول �صلى اهلل عليه واآله 

بال�صباب، وهذا حجمها ..
يف  ووظفوها  قدراتكم  واعرفوا  وقيمتكم،  اأنف�صكم  على  اعتمدوا  ال�صباب!  اأيها 
املجال ال�صحيح حتى تكون لكم الأدوار الكبرية، و كلي �صعادة بهذه الفر�صة، وهذا 
و�صرناكم  الديوانية،  �صباب  من  واأعزائي  اإخواين  يف  اأجده  الذي  الكبري  احلما�ض 
يخطوها  �صريعة  خطوات  من  بد  ول  حال،  باأح�صن  واأنتم  اهلل  �صاء  اإن  ونلتقيكم 
وال�صالم  ومل�صاعركم،  لكم  �صكرًا  املحرومة.  املحافظة  هذه  يف  والريا�صة  ال�صباب 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



نعمة 
ال�ضباب 

وا�ضتغاللها 
الأمثل
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املنا�ضبة: جتمع لل�صباب والريا�صيني يف حمافظة بابل
 الـمكــان: حمافظة بابل

الـزمــان:  5/5/))20

نعمة ال�ضباب وا�ضتغاللها الأمثل املحا�ضرة

احلمد هلل رّب العاملني، و�صلى اهلل على نبينا �صيد الأنبياء واملر�صلني 
اأبي القا�صم حممد، واآله الطيبني الطاهرين،  و�صحبه املنتجبني امليامني.
الفتوة  اإّن  وبركاته.  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�صالم  الريا�صيني!  اإخوتي 
وال�صباب هي رمز اخلري، والروايات الواردة يف اأ�صحاب الإمام املنتظر 
عجل اهلل تعاىل فرجه وجعلنا اهلل واإياكم من اأن�صاره واأعوانه اإن �صاء 
اهلل، اأّنهم من ال�صباب. وعندما �صمع اأحد الكهول هذا الكالم من الإمام 
ال�صادق عليه ال�صالم قال: �صيدي وماذا عنا نحن ال�صيوخ، األ�صنا نحن 
من اأ�صحاب الإمام؟ فيقول له الإمام عليه ال�صالم: نعم، ولكن عددهم 
كامللح يف الطعام)))((. ومقدار امللح الذي يو�صع على الطعام قليل جدًا، 
وميثل ن�صبة قليلة، 2 اأو 3 باملائة، و هكذا هو عدد ال�صيوخ والكهول من 

))(ورد عن الإمام علي عليه ال�صالم: اإن اأن�صار املهدي �صباب ل كهول، اإل مثل كحل العني 
وامللح يف الزاد، واأقل الزاد امللح )الغيبة للطو�صي، ج))،�ض0).  بحار الأنوار ج52، �ض334. 

املالحم والفنت لبن طاوو�ض،�ض 44)(.
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اأ�صحاب الإمام املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف.
وعلى مر التاريخ ويف حا�صرنا ال�صباب هم من يقود الثورات، ويوجد التحولت 
الكربى، وميار�ض الأدوار الكبرية والعظيمة، واأنتم الآن يف مرحلة الفتوة وال�صباب، 
وهي مرحلة العطاء، فهنيئًا لكم فتوتكم و�صبابكم. وعليكم اأن تعرفوا نعمة ال�صباب 
وقيمته، فالإن�صان اأحيانًا ل يعرف قيمة النعمة حينما يح�صل عليها. وكمثال عندما 
فهو  وظيفية  فر�صة  لديه  والذي  ال�صكن،  قيمة  الوقت  ذاك  يف  يعرف  م�صكنه  يفقد 
الأحبة  وهكذا  عظيمة.  قيمة  ذات  كانت  اأنها  يعرف  يفقدها  عندما  ولكن  مرتاح 
اأكرب  ب�صكل  النعمة  يعرف  فالإن�صان  القدر،  هو  هذا  ولكن  اهلل،  حفظهم  والأعزاء 
عندما يفقدها،  واأنتم ل�صتم ا�صتثناًء، واأنا اأحدكم، اإذا تقبلوين معكم؟ واأنا افتخر اأن 

اأكون يف ذيل قائمة ال�صباب.
وعلى كل حال، فالفتوة وال�صباب نعمة عظيمة ل يعرف قيمتها الإن�صان اإل عندما 

يفقدها. ويبتدئ يتوق لتلك املرحلة حينما يتخطاها.
األ ليت ال�صباب يعود يومًا .. لأخربه مبا فعل امل�صيب.

ولذلك قد ل تعرفون قيمة ال�صباب يف هذه املرحلة اإل عند ا�صتذكارها، اعرفوا 
ال�صباب،  واأنتم يف �صن  قيمتكم وقدرتكم وطاقاتكم والفر�صة العظيمة املتاحة لكم 
اأما عندما تعرفها والقطار قد �صار وجتاوز مرحلة ال�صباب فلن ت�صتفيد منه، ولكن 
اليوم ميكن اأن ت�صتثمره، فال�صاب يخطو يف ليلة ما يخطوه ال�صيخ يف عام كامل يف كل 
اأنه ل  الجتاهات، ملا هو عليه من حالة الطهارة والنقاء، و طهارة القلب، فال�صاب 
زال بحكم عمره مل يرتكب ذنوبًا كثرية فقلبه نقي وطاهر، وعند التوجه هلل �صبحانه 
حما�صًا  ميثل  اأّنه  مبا  و  لل�صيوخ،  حت�صل  مّما  اأكرب  الإقبال  حالة  له  حت�صل  وتعاىل 
فال�صاب  ولذلك  كبرية،  ويخطو خطوات  يتحرك  اأن  على  قادر  فهو  متجددة  وطاقة 
عندما ي�صع اهتمامه يف الدر�ض يتميز، ويف الريا�صة يحقق النت�صارات الكربى، ويف 
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العبادة والدعاء واللتزامات الدينية ي�صبح عبدًا من العباد ال�صاحلني هلل �صبحانه 
وتعاىل، ويف كل املجالت ي�صتطيع ال�صاب اأن يتاألق، والإن�صان حينما يقدر على التاألق 

ل يقبل غري ذلك.
اإن الطالب الذي ي�صتطيع اأن يح�صل على مائة درجة ملاذا يقبل بالثمانني! واإذا مل 
يح�صل املائة فاخلم�صة والت�صعون م�صمونة، وكذا يف الريا�صة اإذا تاألق يكون الفريق 
الأول وحينئٍذ فال يقبل اأن يكون ثانيًا، ويتناف�ض املتناف�صون والفرق الريا�صية على اأن 
ياأخذوا ال�صدارة واملواقع املتقدمة، وكل منا يرغب اأن يكون الالعب املميز، والفريق 
وحت�صل  الكمال،  حب  من  وتن�صاأ  �صحيحة،  حالة  وهذه  غريه،  على  ويتقدم  املميز 
عندمن يرغب اأن يتكامل اأكرث واأكرث، لذلك فالفر�صة موؤاتية ـ اأيها الأحبة والأعزاء ـ 

والعامل ينظر اإىل ال�صباب بنظره اأف�صل من املا�صي.
كانوا يقولون قبل �صنة اأو �صنتني ال�صباب لي�ض فيهم فائدة الآن؛ لأنهم من�صغلون 
باأ�صياء اأخرى، و�صاعوا وراحوا، ورحم اهلل اأيام زمان وال�صباب ذلك الوقت.. ولكن 
ال�صباب  ومكانة  دور  وراأينا  العربي،  عاملنا  يف  ال�صعبية  الثورات  هذه  جاءت  عندما 
والتزام  وان�صباط  وتاألق  حت�صر  عن  وعرّبوا  املميز،  ودورهم  الكبرية  واإ�صهاماتهم 
�صباب  ي�صمونهم  اليوم  اأ�صبحوا  الأمور،  ملجريات  دقيق  وفهم  وروؤيا  وب�صرية  ووعي 

الفي�ض بوك، وين�صب الفي�ض بوك لهم، وينظر اإليهم اجلميع باحرتام وتقدير.
اأيها الأعزاء اأنتم اجليل ال�صاعد، واأمل امل�صتقبل يف البلد، واإذا كان لدينا م�صاكل 
فجزء منها اأننا ل نعتمد على الطاقات ال�صبابية، لنعتمد على ال�صباب و�صرنى كيف 
اأن البلد يخطو خطوات مهمة اإىل الأمام.. وكذلك الريا�صة، فالريا�صة هي املمار�صة 
املقد�صة، واأعني ما اأقول، مقد�صة فيها قد�صية، لأنها ممار�صة تفجر الطاقات، وتهيئ 
فهو  واملجموع،  املجتمع  خدمة  يف  وي�صعها  طاقاته  كل  وي�صتنفد  ليتناف�ض،  الإن�صان 
الريا�صي،  التاألق  من  الكبرية  الفر�ض  على  اأي�صًا  يح�صل  واملجتمع  ويتاألق،  يتكامل 
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ولذلك ترون اأنه حتى يف الن�صو�ض ال�صرعية هناك تاأكيد كبري على الريا�صة، فقد 
جاءت بع�ض الن�صو�ض لتوؤكد على بع�ض الأناط الريا�صية. كركوب اخليل والرماية 

واأمثالها. ولذلك يجب اأن نعتز ونهتم بالريا�صة.
واإذا اأردنا للريا�صة العراقية اأن تتاألق، كما يف اخلم�صينات وال�صتينات، علينا اأن 
نهتم بالفرق ال�صعبية؛ لأنها منجم الرجال، وهي املدخل ال�صحيح من خالله ن�صتطيع 
اأنديتنا  اإىل  وناأخذهم  واملتميزين  الطاقات  ونتعرف على  انطالقة كبرية  ننطلق  اأن 
الوطنية، ويتاألق العراق اأكرث واأكرث؛ ولذلك ـ اأنتم اأعزائي ـ كفرق �صعبية دوركم كبري، 

ويجب اأن تاأخذوه وتعربوا عن اأنف�صكم وقدراتكم.
وكلنا فخر يف موؤ�ص�صة ال�صهيد احلكيم لل�صباب والريا�صة، وكل املوؤ�ص�صات التي 
تعمل يف هذا ال�صاأن، اأن نوفر فر�صة لكي تعرب هذه الطاقات عن اأنف�صها، واأن تتاألق 

ونكون قد وفرنا فر�صة حقيقية لتطوير واقع الريا�صة يف بلدنا.
كقّلة  م�صاكل،  فيه  الريا�صة  جمال  يف  اليوم  نعي�صه  الذي  الواقع  اأن  ل�صك 
ال�صاحات  ا�صتغالل  ميكن  حيث  مليارات،  اإىل  حتتاج  ل  فهي  الريا�صية،  ال�صاحات 
الفارغة باإمكانات البلدية، فت�صوى هذه الأرا�صي وال�صاحات وترتتب وتكون يف خدمة 
الريا�صة. ومبثل هذه الإمكانات الب�صيطة ميكن اأن نوفر فر�ض منا�صبة للريا�صيني يف 

اأن ميار�صوا هذه الأدوار.
والإمكانات  فالتخ�صي�صات  حمرومة،  �صريحة  الريا�صيون  اليوم  ويعترب 
وامليزانيات متوا�صعة جدًا، وقد طالبنا يف اأكرث من منا�صبة اأن تعترب وزارة الريا�صة 
الفر�ض  لها  وتتوفر  والإمكانات  التخ�صي�صات  لها  لتعطى  �صيادية؛  وزارة  وال�صباب 
املنا�صبة خلدمة القطاع الريا�صي، وهو ال�صريحة الكبرية والوا�صعة يف البالد، ولكن 
كانت الإمكانات موجودة اأو انعدمت وقّلت فاإّنها ل تقلل من العزمية، و�صنبقى نعمل 
جاهدين لتطوير قدراتنا الريا�صية وتعزيز الدور ال�صبابي، ون�صاأل اهلل اأن يجعل كل 
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اخلري والربكة والتوفيق والنماء يف �صبابنا الأعزاء .

ال�ضباب طموح ل حمدود:
روا اأن تاأخذوا القلل العالية والطموحات الكبرية،  اأيها الكرام الأحبة! اأنتم الأمل، فال تق�صّ
�صاأل العالمة احللي ـ وهو من كبار علمائنا ـ ومن هذه املدينة ال�صريفة ـ يف يوم ابنه ـ وكان من 
اأكون  اأن  اأردت  اأنا  له:  اأ�صبح مثلك. قال  اأن  اأريد  اأن ت�صبح؟ فقال:  ـ: ماذا تريد  اأي�صًا  العلماء 
اأن ت�صري كاأبيك فماذا  اأردت  اإذا  العالمة احللي،  ال�صالم فاأ�صبحت  مثل جعفر ال�صادق عليه 
الكبرية  والأهداف  الكبرية  والطموحات  العالية  الأ�صقف  ي�صع  اأن  الإن�صان  �صتكون؟! يجب على 
اأن  عليكم  ولذلك  كبرية،  ونعمة  خري  على  خري   %80 فاإن  باأكملها  تتحقق  مل  اإذا  حتى  لنف�صه، 
اأو  اأ�صري موظفًا  اأن  اأريد  اأكون؟ هل  اأن  اأريد  نف�صك: ماذا  اأ�صاألك   ، الب�صيط  بال�صيء  تقنعوا  ل 
�صرطيًا؟ ل، بل قل اأريد اأن اأ�صبح العبقري والربوفي�صور واملهند�ض وهكذا.. �صع الهمم العالية، 
الأول  فاإذا �صرت  العامل.  واحد يف  الرقم  اأ�صبح  اأن  اأريد  قل:  تريد؟  ماذا  الريا�صة  ويف جمال 
يف العامل العربي فهو اأمر جيد، واإن �صرت الأول يف بابل فهو جيد اأي�صًا، فاإذا حتقق جزء من 
طموحاتك الكبرية فهو اأمر كبري وعظيم فلرنفع من هممنا، ونعلي من طموحاتنا، ونتهياأ لكي 

تكون لنا اأدوار كبرية يف بناء الوطن، وقدراتنا، واأنف�صنا..
لت�صريفكم.. ويجمعنا اهلل على  الفر�صة  لكم  واأ�صكر  اأطيل عليكم،  اأن  اأريد  ل  الأحبة!  اأيها 
الرب والتقوى، ول يفوتني اأن اأعزيكم باجلرمية النكراء التي ارتكبها الإرهاب هذا اليوم واأوقع 
الع�صرات من اأبناء املحافظة الكرمية �صهداء وجرحى نتيجة العمل الإجرامي، ولكن مهما تطاول 
الإرهاب،  اأمام  بروؤو�صهم  يطاأطئوا  اأن  من  اأ�صد  وعزميتهم  اأقوى،  العراقيني  فاإرادة  الإرهاب 
فالعراقيون اأ�صداء يدافعون عن وطنهم وكرامتهم، ويقفون بوجه الإرهاب الأعمى، ون�صاأل اهلل 
اأن يتغمد ال�صهداء برحمته، واجلرحى بال�صفاء العاجل، �صكرًا لكم، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.



ال�ضباب 
واملرحلة 
الذهبية
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املنا�ضبة: لقاء �صباب وريا�صيي كربالء املقد�صة
 الـمكــان: حمافظة كربالء املقد�صة

الـزمــان:  5/20/))20

ال�ضباب و املرحلة الذهبية املحا�ضرة

احلمد هلل رّب العاملني، و�صلى اهلل على �صيدنا حممد، واآله الطيبني، 
و�صحبه املنتجبني.

عليكم  ال�صالم  الأعزاء  الأبناء  الكرام،  الإخوة  الأفا�صل،  ال�صادة 
جميعًا ورحمة اهلل وبركاته.

كرمي،  يوم  يف  ـ  الأحبة  اأيها  ـ  بكم  ونلتقي  الفر�صة،  هذه  اأ�صعد  ما 
ويف مكان مقد�ض، اإّنه يوم اجلمعة، هذا اليوم املن�صوب ل�صيدنا ومولنا 
عيد  وهو  ال�صريف،  فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  والزمان  الع�صر  �صاحب 
والفرحة  والعيد  اليوم  هذا  فنعي�ض  جمعة،  كل  يف  متجدد  اإ�صالمي 
والب�صمة، ويف كل جمعه جندد العهد والبيعة مع اإمامنا و�صيدنا املنتظر 
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف. ويف مكان مقد�ض يف كربالء احل�صني 
عليه ال�صالم، ويف مدينة الإباء والوفاء والفداء والت�صحية. ونحن كلما 
كربالء  لأهايل  هنيئًا  وقلنا  جميعًا،  غبطناكم  كلما  كربالء  اإىل  دخلنا 
املجاورين للح�صني عليه ال�صالم، فهناك ِنعم ل يعرف الإن�صان قيمتها، 
فمن  اأكرث،  قيمتها  يعرفون  النعمة  هذه  يفتقدون  مّمن  الآخرين  ولكن 
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كان عنده نقود وي�صرتي بها متى �صاء قد ل يعرف قيمتها، ولكن عندما يفقد النقود 
لل�صراء فقد ي�صعر عندها باأهمية وقيمة النقود.. وهكذا يف كل �صيء مادي ومعنوي، 
�صكرمت  }لئن  الزيادة.  اإىل  يوؤدي  عليها  وال�صكر  النعمة  ا�صتح�صار  اإن  يقال  لذلك 
الزيادة  اإىل  يوؤدي  النعمة  ف�صكر  ل�صديد{)))((،  عذابي  اإن  كفرمت  ولئن  لأزيدّنكم 
والوفرة وتكاثر النعمة، وعدم ال�صكر، وهو ما يطلق عليه كفران النعمة، يوؤدي اإىل 

العذاب و�صلب النعمة.
واأنتم يا �صباب كربالء تعي�صون يف نعمة جماورة �صيد ال�صهداء عليه ال�صالم فهذه 
نعمة ل يعرفها اإل من فقدها، ون�صاأل اهلل اأن يوفقكم دائمًا لتكونوا على نهج وطريق 
والوطن  القيم  اأجل  من  احل�صني  �صّحى  كما  ت�صحوا  واأن  ال�صالم،  عليه  احل�صني 

والإن�صان. وهذه مفاهيم ومبادئ نبيلة نوؤمن بها جميعًا ون�صحي من اأجلها.
هذان  الريا�صة،  عن  حديث  هو  ال�صباب  اأيها  معكم  احلديث  اإّن  الأحبة،  اأيها 
املفهومان مرتابطان دائمًا ب�صكل من الإ�صكال، واإن كان من املمكن اأن جند اأنا�صا 
ميار�صون الريا�صة ولكنهم لي�صوا ب�صباب، ولكن من ميار�ض الريا�صة واإن كان من 
�صباب الأم�ض ولديه روح �صبابية فهذه تدفعه ملمار�صة الريا�صة، وقد يكون الإن�صان 

�صابًا ول ميار�ض الريا�صة، ب�صبب كرثة العمل اأو الك�صل.
الفتوة  اإّن  ببالنا؟  يخطر  ماذا  والفتوة  ال�صباب  نتكلم عن  الأحبة! حينما  اأيها   
تعني القوة، واحلما�ض، والطهارة، والنقاء، والإيثار، والرغبة يف حتقيق الجنازات 
كلمة  ت�صمع  اأن  مبجرد  بالبال  تخطر  مفاهيم  فهذه  والأمل،  والطموح،  الكربى، 
»�صباب«، وهذه املعاين تك�صف اأن مرحلة ال�صباب مرحلة ذهبية يف حياة الإن�صان.. 
ومرحلة ال�صباب فر�صة من الفر�ض التي يجب على الإن�صان اأن ي�صتثمرها ا�صتثمارًا 

))( اإبراهيم: 7.
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�صحيحًا اإذا اأراد اأن يكون �صابًا. وعندما كنُت يف مثل اأعماركم يف املدر�صة واجلامعة 
كان اأ�صاتذتي يقولون: اأيها الطالب اأيها ال�صباب ا�صتفيدوا من هذه الفر�صة، فاإّنها 
يقولون:  ندر�ض؟  نحن  و  اأكرث  ن�صتفيد  كيف  ن�صاألهم:  وكنا  �صتندمون.  ذهبت  اإذا 
اإىل  ع�صر  اخلام�صة  من  حياتكم،  من  الذهبية  �صنوات  الع�صر  من  اأكرث  ا�صتفيدوا 
اخلام�صة والع�صرين.. هذه هي الع�صرة الذهبية يف حياة الإن�صان، فال ت�صْع منكم 
يا �صباب. وكّنا نقول: نعم واهلل، ولكن ل�صنا كلنا اأبطاًل، فندر�ض ونرك�ض ونتحرك، 
اخلم�ض  لتعرب  واأقول:  نف�صي  اأ�صاأل  وكنت  �صتندمون،  لنا  يقولون  ذلك  مع  ولكن 
والع�صرين و اأرى كيف �صيكون �صكل الندم؟ واليوم اأي�صًا اعرتف اأمامكم اإنني اأ�صعر 
بالندم. واأقول اإن ال�صورة والنطباع الذي لدي هو لو اأّن عقارب ال�صاعة ترجع اإىل 
الوراء ويرجع عمري خم�ض ع�صرة �صنة فقد ا�صتطيع اأن اأ�صتفيد من الع�صر الذهبية 
اأكرث مما ا�صتفدت �صابقًا. واليوم اأقول لكم: ا�صتفيدوا من هذه الفرتة. و�صاأقول لكم 

كما قال اأحد اأ�صاتذتي: تندمون وما تعلمون، و�صرتون اأن هناك كانت فر�صة اأكرب.
اأمامها  وتخ�صع  اجلبال،  تهز  الإن�صان  وقدرات  تقّدر،  ل  الإن�صان  طاقة  اإّن 
الإرادات الأخرى، فالإن�صان موجود غريب، وقدراته هائلة، فعليكم اأن ت�صتفيدوا من 
هذه الفر�صة. كم نحن بحاجة اإىل اأخالق ال�صباب وروحيتهم، واإىل نف�ض ال�صباب، 
اأينما كان هناك مكان جيد يف الدنيا والآخرة  ال�صباب هو  اأهمية  ويكفي فخرًا يف 
اأن  يروى  ال�صباب.  �صباب كلهم، ويف عمر  فاأ�صحاب اجلنة  لل�صباب،  فهناك مكان 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله كان ميازح عجوزا متدينة �صاحلة طيبة، فوقف معها 
و قال لها: اأتعلمني اأن يف اجلنة �صبابًا فقط، ولي�ض هناك كباٌر يف ال�صن؟ مبعنى اأن 
العجائز ل تدخل اجلنة، فبكت و قالت: يا ر�صول اهلل كيف ذلك؟ فاأجابها الر�صول 
اإنك اإن �صاء اهلل من اأهل اجلنة وتدخلينها عرو�صًا  �صلى اهلل عليه واآله وقال لها: 
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اأهل  �صباب  �صيدا  واحل�صني‘  احل�صن  اأّن  ال�صحيحة  الأخبار  يف  وورد  و�صابة)))((. 
اجلنة. مع اأّن عمر الإمام احل�صني عليه ال�صالم حني ا�صت�صهاده كان �صتًا وخم�صني 
�صنة، ولكن �صيكون �صابًا عندما يدخل اجلنة، وهذا �صيء مهم، ويف اأحوال اأن�صار 
الإمام املنتظر# اأي�صًا، فاأن�صار الإمام# �صباب.. يروى اأّن جاء رجل �صالح كبري 
من  نكون  اأن  ميكن  هل  مكاننا،  اأين  ال�صالم،  عليه  ال�صادق  الإمام  ي�صاأل  ال�صن 
اأن  اأ�صحاب الإمام؟ ويقول الإمام ال�صادق عليه ال�صالم: نعم، فكبار ال�صن ميكن 
يكونوا من اأ�صحاب الإمام، ولكن عددهم كامللح يف الطعام، وكالكحل يف العني))2((. 

وهذان ميثالن ن�صبة ب�صيطة، والن�صبة الأكرب للطعام اأو اجل�صم وهي ن�صبة ب�صيطة.
بدور  ا�صت�صهد  عندما  اأحيانًا  واأنا  لل�صباب،  هي  املهمة  والأدوار  فاملواقع  اإذن 
ر�صول  عليه  اعتمد  الذي  اليافع  ال�صاب  الرجل  زيد،  بن  اأ�صامة  اأتذكر  ال�صباب، 
الفتح،  عام  بعد  الإ�صالمية  املعارك  من  معركة  اأهم  يف  واآله   عليه  اهلل  �صلى  اهلل 
حتقق  الفتح  عام  ففي  اأفواجًا،  اهلل  دين  يف  النا�ض  دخول  و  الإ�صالم  انت�صار  وبعد 
اجلي�ض  وكان  به،  وارتبطوا  لالإ�صالم  النا�ض  وانتمى  مكة،  وُفِتحت  الكبري  الن�صر 
الإ�صالمي جبارًا وكبريًا، وعندها اأر�صل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله ر�صالة اإىل 
الإمرباطورية الرومانية البيزنطية يدعوهم اإىل الإ�صالم مل ي�صتجيبوا، فقّرر اإر�صال 
اجلي�ض الإ�صالمي ملواجهة الإمرباطورية، وكان اجلي�ض الإ�صالمي هو الأقوى، كما 
اأّن اجلي�ض البيزنطي كان قويًا اأي�صًا، وا�صطف الكل للتهيوؤ للقتال وخروج اجلي�ض، 

))(�صئل ابن عبا�ض: اأكان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله ميزح؟ قال: نعم.  قيل: فما كان مزاحه؟ قال: اإّنه 
ك�صا ذات يوم امراأة من ن�صائه ثوبًا وا�صعًا فقال لها الب�صيه وجّري منه ذياًل كذيل العرو�ض. واأتته عجوز يدعو 
لها باجلنة، فقال لها: ل يدخل اجلنة عجوز، فبكت، فقال لها: ل�صت يومئذ بعجوز، وقراأ: {اإنا اأن�صاأناهن ان�صاءا 

فجعلناهن اأبكارا} )التحفة ال�صنية،ج3،�ض47(. )( بحار الأنوار، ج 2، �ض 79، ح 70.
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العام  القائد  تعيني  واآله، يف  ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه  الأمر من  ينتظرون  وكانوا 
ر�صول  من  ي�صدر  بالقرار  واإذا  الرومانية.  الإمرباطورية  قتال  يف  امل�صلحة  للقوات 
هو  من  ولكن  اجلي�ض،  لهذا  عامًا  قائدًا  زيدًا  بن  اأ�صامة  واآله  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 
اأ�صامة؟ اإّنه �صاب عمره ثمانية ع�صرة �صنة، بينما كان بني الأ�صحاب من عمره �صتني 
الوقوف  ي�صتطيعون  ل  اأنهم  وراأوا  القتال،  تاريخه يف  منهم  واحد  ولكل  �صبعني،  اأو 
باعتبار  قراره،  تغيري  منه  يطلبون  ف�صاروا  �صنة  ع�صرة  ثمانية  عمره  �صاب  خلف 
اأنهم ل ي�صتطيعون احلرب وراء قيادة �صابة وفتى ِغّر، وهم اأكرب منه �صّنا واأ�صحاب 
خربة طويلة يف املعارك والقتال، اإىل اآخره ما كانوا يقولون. فثمان ع�صرة �صنة كانت 
بالن�صبة لهم  م�صكلة اأن ي�صريوا وراءه، فطلبوا من الر�صول �صلى اهلل عليه واآله تعيني 
يكون  اأن  واآله  ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه  اأ�صر  اأ�صامة،  وياأخذوا معهم  اأحدا منهم 
اأ�صامة هو قائد اجلي�ض، وقال: »انفروا جي�ض اأ�صامة، لعن اهلل من تخلف عن جي�ض 
اأ�صامة«)))((. وبالفعل مل يخرج بع�ض النا�ض و �صق عليهم اأن ياأمتروا باأمر ال�صباب، 
وعا�صوا اخلذلن، ومر ما مر على امل�صلمني مّما تعرفون. وكان من املمكن لو اأنهم 
اأطاعوا الر�صول �صلى اهلل عليه واآله و�صاروا وراء اأ�صامة بن زيد لأ�صبح الإ�صالم له 

غري واقعنا اليوم.
اإذن كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله يرى اأّن ال�صباب مهيئون لأخذ اأهم الأدوار 
ال�صباب،  واأخطرها، فهذا هو دور  التحديات  واأقوى  اأهم احلالت  و  املعارك  واأهم 
وكفوء،  و�صجاع  �صاب طيب  ولديه قدرات خا�صة،  لي�ض مع�صومًا،  زيد  بن  واأ�صامة 
دورهم،  وهذا  ال�صباب،  منزلة  فهذه  اإذن  الدور.  هذا  يعطيه  اأن  اهلل  ر�صول  واأراد 

))( ق�صة جي�ض اأ�صامة من الق�ص�ض والأحداث املعروفة يف التاريخ الإ�صالمي و�صرية النبي الأكرم، يراجع: 
ق�ص�ض الأنبياء للراوندي: �ض 357 -432، �صرية ابن ه�صام ج4، �ض 300، تاريخ اليعقوبي، ج2، �ض 3)).
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وهذه �صفاتهم.
ونحن اإذا اأردنا للعراق اأن ينطلق، يجب اأن نعتمد على ال�صباب الكفوء املتحم�ض 
خذوا  �صباب  يا  هيا  لهم:  ونقول  الفر�صة،  ونعطيه  والطموح،  الأمل  يعي�ض  الذي 
الطيبة  املمار�صة  ـ  الريا�صة  واأما  كثريا.  اإليه  نحتاج  ما  وهذا  وانطلقوا،  فر�صتكم 
الكرمية املقد�صة ـ فالإن�صان ي�صتطيع اأن يح�صل منها على الثواب، وهي  مثل العبادة 
والزيارة والدعاء ُيتَقّرب بها اإىل اهلل. وي�صتطيع الإن�صان اأن يفعل ذلك حينما ينوي 
اأن تكون الريا�صة لتطوير قدراته وقابلياته، ونحن نعرف اأن هناك ن�صو�صًا وروايات 
ت�صجع على اأ�صل الريا�صة وبع�ض املمار�صات الريا�صية مثل الرماية وركوب اخليل 

وال�صباحة. 

الريا�ضة والروح الريا�ضية
الريا�صة تعاون، ولي�ض جمرد اللعب منفردًا، فدائمًا هناك فريق وجتان�ض وتعاون 
اأو  ال�صلة  كرة  اأو  القدم  لكرة  فريق  اأي  ففي  الفريق،  اأع�صاء  بني  بالأدوار  وتكامل 
غريها فما دام هو فريق واحد يف الدفاع والهجوم تتوزع الأدوار بني اأفراده، و يكفينا 
يف ا�صتذكار توزيع الأدوار واأهمية العمل اجلماعي يف الريا�صة اأن نتذكر اأن فريق 
كرة القدم هم اأحد ع�صر نفرًا، واإذا اأُ�صِهر بوجه اأحدهم الكارت الأحمر فاإن الفريق 

يختل و ي�صعف مع بقاء ع�صرة لعبني.. اإذن فالواحد يوؤثر؛ لأّن الأدوار موزعة.
الآخر،  اأحدنا  فيكمل  الريا�صية،  بالروح  بلدنا  اإدارة  يف  نتعاون  اأننا  لو  واليوم 
وكل وزير ي�صاعد الأخر، وكل م�صوؤول ي�صاعد الآخر، ونكّون فريَق عمٍل متكامل لكان 
العراق قد انطلق انطالقة كبرية جدًا، ولهذا نحتاج اإىل بذل املزيد يف اإر�صاء الروح 
الريا�صية ويف تعزيز الأخالق الريا�صية، فالريا�صة فيها ال�صفح والعفو، وفيها �صيء 
من الت�صامح والنخوة والهمة واحلما�ض والتعا�صد والتكاتف والتحدي، وهذا يجري 
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يف كل مباراة للفريق.. فنالحظ كيف يتحدى الفريق املناف�ض ويتغلب عليه. اإن الروح 
مهمة  اأخالقيات  الواحد  وللفريق  والتعاون،  والتحدي  املواجهة  روح  هي  الريا�صية 
البلد،  بناء  ويف  العراقية،  جتربتنا  بناء  يف  اإليها  بحاجة  نحن  الريا�صي  العمل  يف 
وهذه مطلوبة، ولكن يوؤ�صفنا اأن نقول: اإن الريا�صة العراقية اليوم يف �صنة ))20 هي 
اأ�صعف مما كانت قبل ن�صف قرن اأي عّما كانت عليه يف اخلم�صينات وال�صتينات، اإذ 
كانت الفرق الريا�صية العراقية دائمًا متقدمة على نظرائها من اأ�صقائنا يف املنطقة 
والوطن العربي، ودائمًا كان املنتخب العراقي متاألقًا، ولكن بداأ العد التنازيل حينما 

�صي�صت الريا�صة.
ويف اليوم الذي نعود لنعطي الهتمام الكايف للريا�صة �صنجد التاألق من جديد، 
الرجال،  منجم  فهي  ال�صعبية،  بالفرق  نبداأ  اأن  يجب  للريا�صة  التاألق  اأردنا  واإذا 
والروافد الأ�صا�صية، والتي من خاللها ن�صتطيع اأن نبني ريا�صة حقيقية، ون�صتطيع 
اأن نحقق اجنازًا كبريًا ومهمًا يف تطوير الواقع الريا�صي. ولكن مع الأ�صف ال�صديد 
اأن الهتمام بالفرق ال�صعبية ب�صيط ومتوا�صع، و�صمعنا من اأخونا الكرمي بعدم توّفر 
مليارات،  اإىل  حتتاج  ل  وهي  ال�صعبية  الفرق  فيها  تلعب  ب�صيطة  باإمكانيات  �صاحة 
واحلمد هلل فن�صف املحافظة �صحاري وبراري، وميكن ل�صيارات البلدية اأن ت�صوي 
الأر�ض وتعّد �صاحة منا�صبة وتوفر الفر�ض للفرق ال�صعبية لتمار�ض الريا�صة وتطوير 

نف�صها.
ونحن بحاجة اأي�صًا اإىل دورات تدريبية، وتطوير قدرات �صبابنا وفرقنا ال�صعبية، 
وانتقاء الأكفاء واملوؤهلني وزجهم اإىل املنتخبات الوطنية، وهذا ما نحتاج اإليه ونعمل 
ال�صباب  وزارة  اعتبار  اإىل  منا�صبة  اأكرث من  اأن دعوت يف  �صبق  وقد  الجتاه.  بهذا 
والريا�صة وزارة �صيادية يف تخ�صي�صاتها واإمكاناتها والفر�ض والقدرات التي يجب 
اأن حت�صل عليها هذه الوزارة؛ خلدمة القطاع الريا�صي ب�صكل كبري. وهذا ما يجب 
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اأن نوؤكد عليه يف قادم الأيام اإن �صاء اهلل.
لقد تكلمت كثريًا واأطلت عليكم يف احلديث، ولكن اأ�صعر ب�صعادة كبرية لإتاحة هذه الفر�صة، 
واأمتنى لكم دوام التوفيق والنجاح، وكلنا اأمل اأن جند �صبابنا وريا�صيينا متاألقني وقادرين على 
اأن يحققوا اأهم الجنازات ـ ويف احلقيقة اإين اأحر�ض دائمًا اإذا ما زرت اأي حمافظة اأن يكون يل 
لقاء خا�ض بالريا�صيني وال�صباب، لأيّن موؤمن اأن ال�صباب اإذا ما اأخذوا دورهم، والفرق ال�صعبية 
اإذا انطلقت انطالقتها احلقيقية، ف�صيكون واقع العراق بخري. اعرفوا قيمتكم يا اأحبة، وحاولوا 
اأن جتندوا كل طاقاتكم واإمكاناتكم يف تطوير اأنف�صكم وبلدكم، ون�صاأل اهلل اأن يحقق الآمال.. كل 

ال�صكر والتقدير مل�صاعركم الطيبة، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.    



حتية
 لدور 

ال�ضباب
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املنا�ضبة: لقاء جمعا من اأهايل مدينة الب�صرة
 الـمكــان: حمافظة الب�صرة

الـزمــان:   0/2/28)20

حتية لدور ال�ضباب املحا�ضرة

القا�صم  اأبي  ونبينا  �صيدنا  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
امل�صطفى، واآله الطيبني الطاهرين، و�صحبه املنتجبني امليامني..

�صادتي الكرام! ا�صمحوا يل بداية اأن اأعرب عن �صعادتي يف اللقاء بكم واحل�صور 
يف هذا التجمع املهم.

اأيها الأحبة! لتمتزج اأفراحنا مع  اآمالنا وطموحاتنا يف بناء هذا الوطن، ولنعمل 
جاهدين ون�صحي بكل غاٍل ونفي�ض من اأجل هذا الوطن وبنائه و اإعماره  و توفري 
اخلدمات والرفاه فيه. اأيها ال�صرفاء! هنيئًا لكم �صربكم وثباتكم وا�صتقامتكم.. 
وهنيئًا ما قدمتم وتقدمون من اأجل غاية نبيلة، ومن اأجل احلياة، ومن اأجل هذا 

الوطن.
اأيها ال�صباب اأهنئكم على هذا العزم والإ�صرار مل�صاهماتكم يف بناء الوطن. 
ويف  الكرمية،  املحافظة  هذه  يف  العراقية  الع�صائر  ووقفة  ال�صبابية  الطاقات  اإن 
حمافظات بالدنا، هي التي �صتحقق الكثري والكثري لننطلق ونبني هذا الوطن. اإن 
علينا اأيها الأعزاء اأن نقف بعد مرور �صت �صنوات على بناء العراق اجلديد ونتابع 
ونقيم ما اأجنزناه وحققناه، لقد حققتم ـ اأيها ال�صرفاء ـ اأمورًا كثرية، وانت�صارات 
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عظيمة نعتز بها، ولبد اأن نفخر بها، فنحن ل�صنا مع اأولئك الذين يثبطون النا�ض ويقولون اإن 
اأبناء هذا  اإرادة البلد واإرادة ال�صرفاء والوطنيني من  اإن  هذا البلد عا�ض الف�صل يف كل �صيء. 
ـ كان لكم  اأيها الأعزاء  ـ  اأنتم  الوطن احلبيب حققت الكثري من النت�صارات التي نعتز بها، و 
لكم  وكان  العراقية،  املحافظات  كل  ويف  الب�صرة  يف  وال�صتقرار  الأمن  حتقيق  يف  كبرٌي  دوٌر 
اأنتم ـ اأيها ال�صرفاء ـ الدور الكبري يف تثبيت الدميقراطية ويف النتخابات، وكان لكم اأنتم اأيها 
ال�صرفاء الدور الكبري يف كتابة الد�صتور. وقد كان هذا الإجناز من اأهم الإجنازات، فالد�صتور 
مثل الطابو، فاإذا كان الإن�صان جال�صًا يف بيت فيمكن يف اأية حلظة اأن يخرجوه منه، ولكن اإذا 
كان الطابو يف يدك ف�صت�صبح اأنت �صاحب املكان، ول ي�صتطيع اأحد اأن يخرجك.. الد�صتور طابو 
العراق، و اأنتم كتبتموه باأيديكم، وحققتم هذا الجناز العظيم، ويف الوقت الذي ن�صتذكر فيه 
انت�صارات �صعبنا، ويف الوقت الذي نقف عند اجنازات هذا ال�صعب العظيم و�صربه و�صموده و 
ثباته.. ينبغي اأن ل نتنا�صى الإ�صكاليات والتحديات، واأن ن�صتذكر الإ�صكاليات والأخطاء، لي�ض 
لنتذكرها ونعي�صها فقط، واإنا لنبحث لها عن احللول واملعاجلات، ونخطو خطوات مهمة اإىل 

الأمام.

فر�ضة ال�ضباب والعدالة الجتماعية
نحن اليوم يف هذه املنطقة املحرومة وامل�صحية، و اأ�صدد على حمرومة وم�صحية، مع اأّنه من 
املفرو�ض اأن ل جتتمع هاتان ال�صفتان، اإذ ينبغي كّلما توجد الت�صحية تكافاأ املناطق امل�صحية 
ول تعي�ض احلرمان، فال نريد حرمانًا ملناطق م�صحية قّدمت الكثري من اأجل هذا الوطن، ولكن 
مع الأ�صف ال�صديد حينما نقف اليوم يف منطقة احليانية جند اأن احلرمان والت�صحية اقرتنا 
بع�صهما مع الآخر يف هذه املنطقة. ي�صاأل املواطن و يقول: ن�صمع و نقراأ يف الكتب اأن بحرية من 
النفط  حتت اأقدامنا، فاأين ح�صتنا من هذا البحر من النفط؟ اأين �صهمنا ؟ هل هذا مقبول؟ 
اجلواب: كال. ل يوجد وطني �صريف من�صف يف هذا البلد يقبل اأن تعي�ض الب�صرة على بحرية 
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اأن يكون عراق  الرثوات يجب  اإىل ت�صحيح، فعراق  النفط و�صمات احلرمان فيها، نحتاج  من 
حياتنا،  يف  نراها  ل  ونحن  عنها،  الكتب  يف  ونقراأ  بها،  ن�صمع  ثروة  واأما  للعراقيني.  اخلريات 
فما فائدتها! عندما كان �صهيد املحراب قد�ض �صره ال�صريف مير على هذه املناطق كان يذرف 
الأطفال  اأرى  واأنا  اأبكي على هوؤلء املحرومني،  ُي�صاأل: ملاذا تبكي �صيدنا؟ يقول  الدموع، وحني 
يرك�صون بدون اأحذية، فيما هم يرك�صون على اأر�ض حتتها بحرية من النفط، فلي�ض هذا حق 

العراقيني، ولي�ض هذا قدر العراقيني.
اأيها ال�صرفاء! اأيها املوؤمنون! اإذا جاء اأحدهم وقال لكم: هذا قدر العراقيني اأن 
نعي�ض يف ال�صيم وال�صنك، و اإن �صاء اهلل لنا الآخرة، فال تقبلوا هذا الكالم منه، 
بناء  ال�صحيحة يف  الإمكانات  بتوفري  باإرادتنا.. وذلك  و  باأيدينا  اإن قدرنا ن�صنعه 
�صعبنا ووطننا. )من حّرم زينة اهلل(..! من الذي منعنا من ا�صتثمار هذه الطاقات 
العي�ض  الرفاه وفر�ض  الذي نرى فيه  اليوم  اأن نبني، ويف  وال�صتفادة  منها! قدرنا 
الكرمي لأبناء الب�صرة والعراق الغيارى �صيكون البلد على ال�صكة ال�صحيحة، عندما 
ال�صكن  ويتوفر  لل�صباب،  فر�ض  فيه  تتوفر  ويوم  العمل..  عن  عاطل  �صاب  يوجد  ل 
نرى  و  واملجاري واخلدمات،  والكهرباء  املاء  وي�صلها  �صوارعنا،  وُتبّلط  لكل عائلة، 
الرثوات على مائدة الطعام يف بيوتنا. ل نريد ثروات نقراأ عنها يف الكتب، ون�صمع 
اأن نرى هذه  باأيدينا، يجب  باأعيننا، ونلم�صها  اأن نراها  عنها يف اخلطابات، يجب 

الرثوة يف بيوتنا، ويجب اأن نراها توزع ب�صكل عادل ومن�صف.
و اإذا اأردنا ـ اأيها الأحبة ـ اأن ن�صف واقعنا ب�صكل �صحيح، نرى اأن ل وجود للعدالة 
الجتماعية، واملوجود هو م�صوؤول راتبه ماليني الدنانري، والإمكانات املتوفرة له ل 
ميكن اأن يت�صورها املواطن، فيما هناك مواطن ب�صيط ل يجد لقمة العي�ض، فهذا 
اأخطارك الأمنية، ومن  اأيها امل�صوؤول نقّدر م�صوؤوليتك وموقعك، ونقّدر  لي�ض عدًل. 
حقك اأن تتوفر لك الفر�ض املنا�صبة ملوقعك، لكن لي�ض باإ�صراف وتبذير و زيادة عن 
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فيها  لي�ض  امل�صوؤولون  بها  التي يحظى  المتيازات  اإن  اإن�صافًا.  لي�ض  فهذا  احلاجة، 
اإن�صاف لل�صعب، ولذلك ترون اأن املرجعية ت�صرخ، وال�صرفاء ي�صرخون، واإخوانكم 
اإذا  اإل  يف الئتالف العراقي لهم ال�صرف اأن يقفوا ويقولوا ل نرر ميزانية 0)20 
تم امتيازات امل�صوؤولني من نواب وزراء م�صوؤولني .. ملاذا لديهم هذه الرواتب  خف�صّ
البلد  م�صاكل  وحّلوا  واملحرومني،  للفقراء  واأعطوا  منها  قّللوا  والمتيازات؟  العالية 

بها، نريد العدالة الجتماعية، ومكافحة الف�صاد املايل والإداري.
واإعمار  للعراق مثاًل جتدون فيها  خدمات  اإىل بع�ض الدول املجاورة  واليوم حني تذهبون 
و اأو�صاع النا�ض جيدة فيها، فيما اأن ميزانياتهم ال�صنوية هي ُخْم�ض ميزانيات العراق، فلماذا 
نحن بخم�صة اأ�صعاف مل ن�صتطع اأن نوفر الرفاه املطلوب للمواطن؟! ل اأريد اأن يقال يل: يا عمار 
ل تتكلم بهذه الأمور. اإذا مل ن�صارح �صعبنا فاأين نتكلم اإذن؟ هذا واقع علينا اأن ن�صارح به اأبناء 
�صعبنا، وعلينا اأن ن�صع اليد على اجلرح لكي نعاجله، هذه لي�صت دعاية انتخابية، فهذا جيد، 
اإىل معاجلة، وال�صوؤال الكبري كيف نعالج؟ وامل�صوؤول  وهذا لي�ض كذلك، بل هذه ظواهر حتتاج 
امل�صاكل، فطفل عمره خم�ض  يعرف ما هي  اليوم  امل�صاكل فقط؟ وطفلنا  يتكلم يف  ل  ال�صادق 

�صنوات �صيخربك اإننا ل نلك املاء و الكهرباء، و من ل يعلم ما هي امل�صاكل!! 

البحث عن احللول
نحن بحاجة اإىل م�صوؤولني ي�صعون احللول واملعاجلات للم�صاكل، ومن يختبئ وراء التربيرات 
ل ي�صلح اأن يكون م�صوؤوًل. نريد م�صوؤوًل يرفع راأ�صه كاجلبل الأ�صم بوجه امل�صكالت، ويذلل هذه 
امل�صكالت، ونريد معاجلات لها، كيف حتل هذه امل�صاكل؟ هل بالأمنيات وال�صعارات وال�صراخ؟؟ 
ي�صفى  ل  اإنه  ي�صفى؟!  فهل  وي�صرخ  البيت  يف  ويرقد  ع�صال  مر�ض  من  مري�ض  يعاين  حني 
و  الوقت  بع�ض  ي�صتغرق  اأو عالج  اإىل عملية  يحتاج  وقد  الطبيب،  اإىل  بالذهاب  بل  بال�صراخ، 
اأخذ الو�صفة العلمية، ولكن هذه الو�صفة وراءها �صنني من املعرفة وخبري يكتبها، �صحيح اإنها 
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تكتب بخم�ض دقائق لكنها جاءت بعد �صنني من الدرا�صة واخلربة، وبعدها قد يحتاج املري�ض 
�صنة اأو �صهر اأو �صهرين حتى ي�صفى، و البلد حاله كاملري�ض، فالعراق الذي يعي�ض حالة احلرمان 
هو مري�ض ل ي�صفى بال�صراخ وال�صعارات الرنانة ومئات املل�صقات التي تل�صق يف ال�صارع، مع 
امل�صاكل،  حتل  ل  ال�صارع  متالأ  التي  املل�صقات  هذه  اإّن  »املل�صقات«.  هذه  لكل  احرتامي  كامل 
فالكل يعرف بنف�صه هذا حق، ل تبالغوا بالتعريف باأنف�صكم اأيها املر�صحون فالزيادة كالنق�صان، 
واملواطن الذي يرى ال�صخ�ض الذي مالأ ال�صارع باملل�صقات قد يت�صاءل: ملاذا مل يوفر تلك النقود 
ل�صرفها على امل�صاكني واملحرومني؟ اأمل يكن اأف�صل له ذلك؟! فقد ي�صبع اأكرث من األف عائلة، ثم 

هي من تاأتي بالأ�صوات. هل ت�صمحون يل اأن اأكمل؟
اإذن اأعزائي نحن نحتاج اإىل حلول ومعاجلات طبيعية، ولي�صت اأحالمًا و�صعارات. اإن واحدة 
من اأهم الق�صايا التي قام بها اإخوانكم يف الئتالف العراقي هي اأنهم و�صعوا برناجمًا علميًا 
من  برنامج  يكتبوا  كي  الطويل  الوقت  و�صرفوا  اخلرباء،  من  الع�صرات  وجلبوا  امل�صاكل،  حلل 
مائة وخم�صني �صفحة بعد اأ�صهر من العمل وع�صرات من اخلرباء، وجاء اآخرون وقالوا لنا: اأنتم 
الذي  الربنامج  اإن  لهم:  وقلنا  ب�صاعتني.  برنامج  لكم  و�صنكتب  وورقة  بقلم  اآتونا  )بطرانني(! 
يكتب ب�صاعتني لي�ض برناجمًا علميًا، وغدًا ل ميكن اأن ُنعاتب على برنامج ال�صعار ب�صاعتني، ولكن 
الربنامج العلمي الذي يحل م�صاكل البلد وي�صع النقاط على احلروف مثل هذا الربنامج يجب 

اأن ُتبذل من اأجله كل اجلهود.
والطاقة  والكهرباء  املاء  من  امل�صاكل،  لكل  والت�صور  احللول  ي�صع  برنامج  هناك  اليوم 
والزراعة وت�صغيل العاطلني وال�صحة، ويف كل ق�صية هناك حلول ومعاجلات حلرمانكم و لأزمة 
امل�صحني  قائمة  املوحد،  العراقي  الئتالف  للوقوف مع  اليوم مدعوون  اإننا  اخلدمات عندكم. 
فاإّنه  اأعناقكم،  اأمانة يف  والوطن  اأعناقكم،  اأمانة يف  والئتالف  واملقابر اجلماعية،  وال�صهداء 
املدخل اإن �صاء اهلل حلل الكثري من امل�صاكل، واإننا متفائلون اليوم باأن الئتالف �صيحقق باإذن 
يف  اأمانة  العراقي  الئتالف  ملحروميتكم،  واملعاجلات  واحللول  الأمة،  هذه  خري  فيه  ما  اهلل 
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اأعناقكم، و اأبناء وبنات �صهيد املحراب اأمانة يف اأعناقكم اأي�صًا.
الإعالمي،  ال�صمت  وبعدها  م�صاًء،  اإىل اجلمعة  اليوم  من  اأيام  لدينا خم�صة  الأحبة!  اأيها 
فماذا �صنعمل يف هذه الأيام اخلم�صة؟ نحتاج اإىل جهد وحركة، فاإذا كان يف حي احل�صني، احلي 
املن�صوب ل�صيد ال�صهداء �صالم اهلل عليه، فيه بيت مل يتخذ قراره حلد الآن يف اأن يخرج وي�صارك 
يف النتخابات فعلينا اأن ن�صجعه للم�صاركة، ونقول ملن يوافقنا ويخالفنا: اخرج وقل كلمتك اإذا 
كنت معنا اأو �صدنا.. اخرج وقل كلمتك، ون�صاأل اهلل �صبحانه وتعاىل اأن ي�صددكم جميعًا يف الكلمة 
ال�صادقة والختيا،ر لأنها اأمانة، وانتم ال�صرفاء والأمناء وحماة هذا الوطن، وقد �صحيتم يف 
املا�صي واحلا�صر، ويف هذه العملية النتخابية الكربى �صتقفون و�صت�صطرون امللحمة من خالل 
الثورة البنف�صجية، جزاكم اهلل خري اجلزاء على هذا احل�صور وامل�صاعر الطيبة، ونحتاج اإىل 

عمل حقيقي يف الأيام املتبقية.
وبذلك  والطيبني،  ال�صلحاء  على  الختيار  ليقع  اختيارنا،  وي�صدد  يوفقنا،  اأن  اهلل  ون�صاأل 
نكون قد خطونا مهمة اإىل الأمام يف تثبيت هذا الوطن واإرجاعه اإىل اأهله، فهذا الوطن مل يرجع 
اإىل اأهله بال�صهولة يا اإخوان، فانتم كلكم م�صحون، واأنا اأعلم اليوم انه ل توجد عائلة واحدة يف 
حي احل�صني اإل وقدمت الت�صحية، والوطن رجع لأهله بعد كل تلك الت�صحيات، ل ت�صيعوا هذا 
الوطن، و�صّلموا الراية لأهلها، واأنتم لذلك اأهل اإن �صاء اهلل. �صكرًا لكم، وال�صالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته . 
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