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توطئة

كان لل�شباب وال زال الدور الفاعل يف حياة الأمم ،فهم
�شريانها الناب�ض باحلياة واملتدفق باحليوية والن�شاط،
وكان للطليعة منهم ق�صب ال�سبق يف التغيريات احلا�صلة
يف تاريخ الب�شرية ،ويقع على عاتقها ثقلها الأعظم ،ملا
حتتاجه هذه التحوالت من روح مفعمة بالتحدي وال�صمود
والت�ضحية والإخال�ص واجلر�أة واملبادرة ،ولعل يف قوله
تعاىل عن �أ�صحاب الكهف�{ :إ ّنهم فتية �آمنوا بربهم
وزدناهم هدى}(((()� .إ�شارة �إىل هذه احلقيقة.
وال�شباب بعد ذلك هو �أ�صحاب الذهنية الوقادة
واملنفتحة التي ت�ستطيع مواكبة التطورات االجتماعية
واال�ستجابة ل�صيحات التحول والتغيري.
ومن هنا كان الرتكيز على هذه ال�شريحة من الأمة
واالهتمام بها ودرا�سة م�شاكلها وتقدمي احللول الناجحة
لها و�إعدادها وقيادتها �ضمان مل�ستقبل الأمة وحت�صينها
من االنزالق �إىل املجهول الذي ال يحمد عقباه ،فيلعن
الالحق ال�سابق {ك ّلما دخلت �أمة لعنت �أختها}.
ومن اجلوانب املهمة التي ينبغي االهتمام بها يف حياة
ال�شباب هو تنمية القوة اجل�سدية التي ي�ستطيع ال�شباب

((( الكهف.13 :
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من خاللها حتريك عجلة احلياة ،بل ع ّدها القر�آن الكرمي من �إحدى خ�صلتني
مهمتني ينبغي توفرها يف القائد امليداين ،كما جاء ذلك يف ق�صة طالوت{ :وزاده
اهلل ب�سطة يف العلم واجل�سم}(((().
وللرتبية الريا�ضية بالإ�ضافة �إىل ذلك فوائد جمة ،فبوا�سطتها ميكن الق�ضاء
على كثري من امل�شاكل االجتماعية الناجحة عن �أوقات الفراغ والبطالة واخلمول
واالنطواء على النف�س ومقاومة نزعات اجلنوح �إىل اجلرمية مبا تزرعه الريا�ضة
من روح التعاون والت�سامح والأربحية يف نفو�س من ميار�سها.
ونتيجة للظروف اال�ستثنائية التي مر بها العراق يف ت�أريخه املعا�صر من خالل
العقود الأربعة املت�صرمة من القتل والتدمري واملقابر اجلماعية واال�ضطهاد
واحلروب الطويلة واملوت الأحمر واجلوع الأغرب ،فهو يحتاج �إىل م�ضاعفة اجلهود
مع ال�شباب يف جمال الريا�ضة لتكون بوابة �إعدادهم ج�سدي ًا ونف�سي ًا وروحي ًا ونفخ
روح الفتوة فيهم ليكونوا جي ًال ي�ستطيع حتمل امل�س�ؤولية بكفاءة للتخ ّل�ص من هذا
الإرث الثقيل من اخلنوع واخل�ضوع والذل والفقر واال�ضطهاد واحلرمان وفقدان
الكرامة وال�سلبية �أزاء ما يدور حولهم.
وقد كانت �صرخات �سماحة ال�سيد عمار احلكيم وغريه من طليعة �أبناء هذا
ال�شعب املنكوب لالهتمام بهذه ال�شريحة و�إعدادها لتكون بامل�ستوى املطلوب حلمل
العبء الثقيل الذي ال ينه�ض به � اّإل �أهله.
وبني يديك عزيزي القارئ ع�شر حما�ضرات لل�سيد عمار احلكيم يف ع�شر
حمافظات عراقية مع ال�شباب الريا�ضيني تتحدث حول مو�ضوع الريا�ضة وال�شباب،
ر ّكز خاللها على �أمهات امل�شاكل واحللول ،والدعوة �إىل حتمل امل�س�ؤولية ال�سيا�سية
((( البقرة.247 :
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واالجتماعية من خالل امل�شاركة يف االنتخابات ودعوة ال�شعب على امل�شاركة فيها
واختيار الأف�ضل واخلروج من حالة ال�سلبية وعدم املباالة.

من حمـا�ضـرات
حجة الإ�سالم وامل�سلمني
�سماحة ّ
ال�سيد ع ّمار احلكيم
ّ

املحا�ضرة

رب العاملني و�صلى اهلل على ٍ �س ّيدنا ونبينا
احلمد هلل ّ
�سيد الأنبياء واملر�سلني� ،أبي القا�سم حممد و�آله الطيبني
الطاهرين و�صحبه املنتجبني امليامني(((..
�إخوتي الريا�ضيني ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
يف هذا اليوم ال�شريف ،يوم اجلمعة املن�سوب ل�سيدنا
وموالنا �صاحب الع�صر والزمان عجل اهلل تعاىل فرجه
ال�شريف ،والذي يتزامن مع فاجعة �أليمة �أملّت بنا �أال وهي
تفجري مرقدي الإمامني الع�سكريني �صلوات اهلل و�سالمه
عليهما ،ويقرتن �أي�ضا بالأجواء الإميانية لثورة الإمام احل�سني

((( امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي الحتاد الفرق الريا�ضية ال�شعبية يف حمافظة ذي قار 2010/1/8
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عليه ال�سالم وذكرى �سيد ال�شهداء ،وما �سنقبل عليه يف الأيام املقبلة من ا�ست�شهاد
الإمام ال�سجاد �صلوات اهلل و�سالمه عليه ،ويف مثل هذه املنا�سبات الكرمية والتي
ن�ست�شعر فيها �أروع حاالت الت�ضامن واالن�سجام مع ر�سول اهلل �صلوات اهلل عليه و�أهل
بيته الكرام ،يعقد هذا االجتماع وامل�ؤمتر الت�أ�سي�سي الحتاد الفرق ال�شعبية ،فنعم
االختيار ،ونعم اخلطوة ،ونعم املوقف.

وحدة اجلهد ال�شبابي و تنظيمه

هنيئا لكم �أيها الأعزاء و�أنتم تنظمون �أموركم�« ،أو�صيكم بتقوى �أهلل ،ونظم
�أمركم»(((( )1كانت هذه و�صية علي × �أن ّ
ننظم �أمورنا ،و�إذا �أردنا �أن ن�ستويف
حقوقنا ف ُيحتَاج �إىل مثل هذا التنظيم� .إنّ ال�صوت الواحد ال ُي�س َمع ،واليد الواحدة
ال ت�ص ّفق ،ولكن حينما تكون الأمور جمتمعة ف�سيكون ال�صوت عالي ًا ومدوي ًا ،وحينما
تت�شابك الأيدي وتتعاون على بركة اهلل خلدمة الوطن واملواطن ،يح�صل الكثري
والكثري من االجنازات .فحينما يذهب كل فريق من الفرق ال�شعبية ،ويطالب
باحلقوق يف هذه القرية �أو يف تلك الق�صبة �أو يف هذا املكان ،وهنا نت�ساءل ماذا
يعمل هذا الفريق �أو ع�شرة فرق؟ واجلواب �أ ّنه ال ي�سمع �صوتها ،وال حت�صل النتيجة!
ولكن حينما جتتمع ع�شرات �أو مئات من الفرق وت�شكل احتاد ًا ،يذهب رئي�س االحتاد
ناطق ًا با�سمها ،ويجل�س مع ال�سيد املحافظ �أو ال�سادة الكرام يف جمل�س املحافظة �أو
مع �أي دائرة �أو �أي وزارة ،ف�إنهم يعرفون �أن خلفه �آالف ًا من النا�س يتكلم با�سمهم
نجز الأمور
ور�أ�سه مرفوع وظهره م�سنود ،ف ُي�س َمع له و ُي�ستَجاب ملطالبه ،وهكذا ُت َ
وت�ستوفى احلقوق.

((( نهج البالغة ،للإمام علي × ،ج� ،3ص56
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�أهمية الدعم وتوازن احلقوق
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العراق اجلديد هو عراق احلقوق املتكافئة بني النا�س ..العراق اجلديد ترفع
فيه الظالمات واملحروميات ،وكما قال �أخي الكرمي هناك مناطق عوقبت يف زمن
النظام ال�صدامي ومنعت من �أب�سط حقوقها يف العي�ش الكرمي واملاء والكهرباء
وح ِجبت عن هذه املناطق اخلدمات الإن�سانية املطلوبة .وجاء
واخلدماتُ ،ح ِجزت ُ
العراق اجلديد ..فا�ستب�شر النا�س وقالوا :جيد� ،سيكاف�أ من عوقب .ولكن للأ�سف مل
يكاف�أ ـ على الأقل ـ من كان يكاف�أ ،و�صار ُيحرم من كان معاقب ًا وحمروم ًا
ل�سنا �ضد احلقوق والأو�ضاع الإن�سانية للجميع ،ف�إذا كان هناك �شخ�ص منت�سب ًا
�إىل اجلي�ش ال�سابق ،ويريد البع�ض تعوي�ضه يف اجلانب الإن�ساين ،فتُك ّرم عائلته وال
يبقى جوعان ًا ،فهذا �شيء �صحيح ،ولكن على اجلانب الأخر هناك عوائل ال�شهداء
وامل�ضحني ،والنا�س والريا�ضيون الذين يجب �أن ُيك ّرموا �أي�ض ًا .ولكن عندما يك ّرم
البع�ض وال يك ّرم الآخر ..وعندما تعطى حقوق للبع�ض وال تعطى للآخر؟ ت�صبح حالة
من التمييز وعدم التوازن ،و�أعتقد �أننا مل نحقق التوازن الكايف يف توزيع الإمكانات.
ولي�س للفرق الفرق ال�شعبية اليوم رافد �أو دعم من غري منظومتنا ،وعندما
ن�أتي �إىل وزارة ال�شباب ون�س�ألهم عن امليزانيات كيف توزع؟ و�أين ح�صة الآالف
من الفرق ال�شعبية؟ و�إذا �أردنا فرق ًا وطنية غد ًا تخرج �أمام العامل ،و تدخل يف
مناف�سات ،وترفع علم العراق خفاق ًا ،وتنت�صر للعراق ،فهي بحاجة �إىل الدعم،
فهذا هو الرافد ،نعم ،ال�شعار اخرتمتوه مل�ؤمتركم بالفعل ..لو مل نهتم ونرع هذه
الفرق ال�شعبية فلن ن�صل �إىل فرق وطنية تتناف�س بال�شكل ال�صحيح ،و �أنتم القاعدة
الأ�سا�سية والرافد الكبري.
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غياب التخطيط و�سوء الإدارة

�أين ال�سيا�سات التي تهتم بالفرق ال�شعبية؟ �أين الإجراءات والإمكانات والدعم؟
ا�سمحوا يل �أن �أ�صارحكم �إين خجلت من نف�سي عندما �صعد الأخ الكرمي وقال
لدينا مطلب ،عندها قلت :يا �ساتر ماذا يريد هذا ال�شخ�ص؟ قال :نريد ملعب ًا!
ثان ،وظهر �أ ّنه الأول بهذه
يف عراق ميتلك �أكرب خزين لنفط العامل ،كانوا يقولون ٍ
الدرا�سات اال�ستك�شافية الأخرية ،يف العامل وميتلك احل�ضارة والإمكانيات �أي�ض ًا..
واليوم عندما نخرج ونقول :عراقي يقول �أين هذه الرثوة؟ وعندما نقول بابل و�سومر
يقول :نعم فهمنا ،بح�ضارة العراق ُيعرف بلد التاريخ والرثوات والإمكانات� .إذن �أين
امل�شكلة؟ �إنّ امل�شكلة هي يف �إدارة الرثوة.
واليوم ـ والبع�ض منكم �أوالد زارعني ـ هناك �شحة يف املياه ،فالعراق يعاين من
اجلفاف ..وهم يقولون� :إنّ امل�شكلة لي�ست يف املياه ،و� مّإنا هي يف �إدارة املياه يف
العراق ،ولدينا مياه تكفينا للزراعة وزيادة ،وال نعرف كيف نت�صرف حيالها؟ وال
كيفية �إدارتها؟ فهذه املياه اجلوفية التي تتحول �إىل عبء على املواطن ،وتطفو
ح�سن
�إىل ال�سطح ب�شكل م�ستنقعات؛ قد ت�صبح �سبب ًا يف مر�ض املواطن ،وهي �إن �أُ ِ
ا�ستغاللها كافية لكل املناطق الزراعية ،فلدينا وفرة يف املياه ولي�ست �شحة مياه،
ولكن ال نعرف كيفية �إدارتها .وكمثال على ح�سن الإدارة والتدبري �أ ّنكم قد ترون
�شخ�ص راتبه � 200ألف دينار وهو يعي�ش بها ،بينما هناك �شخ�ص �آخر راتبه مليونا
دينار ،ولكن يف منت�صف ال�شهر يبد�أ يقرت�ض وال تكفيه .فوجود النعمة والإمكانات
�شيء ،و�إدارة الإمكانات �شيء �آخر ،فنحن نحتاج �إىل �إدارة ،وهي لي�ست موجودة
بامل�ستوى املطلوب.
وعندما نقول :بلد م�ؤ�س�سات ،يقول البع�ض :ما نحن وامل�ؤ�س�سات� ،أجلبوا لنا
املاء والكهرباء و�ش ّغلوا النا�س ثم تك ّلموا عن امل�ؤ�س�سات .فقلت له� :إذا مل تكن هناك
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م�ؤ�س�سات فكيف ي�أتي املاء والكهرباء؟ وكيف يعمل النا�س؟ يجب �أن تكون هناك
م�ؤ�س�سات بعمل منتظم ،لينطلق البلد ،وينتع�ش االقت�صاد ،وتتحرك امل�شاريع والنا�س
يعملون ،وي�أتي املاء والكهرباء .هذا هو الأ�صل والأ�سا�س ،ولي�س �شيئ ًا هام�شي ًا.
ف�إذا �أردنا املاء والكهرباء واخلدمات والرفاه والعي�ش الكرمي والريا�ضة والزراعة
وال�صناعة ،ف�إ ّننا نحتاج �إىل عقل يدير هذه العملية .كمثال تو�ضيحي :هناك
�سيارات ت�أتي وتذهب كل يوم ،فانظر �إذا مل ي� ِأت �شرطي املرور يف يوم من الأيام
�ستكون هناك اختناقات مرورية ،و�سيقف النا�س و�سط الزحام ،ونت�ساءل ماذا تغري
اليوم؟ هل ازدادت ال�سيارات؟ كال ..هل ال�شارع ق�صرت م�سافته؟ كال� ..إمنا الذي
كان يدير العملية اليوم غري موجود� ،إذن ت�صبح م�شكلة �إدارة العمل مهمة جدا،
ووجود الرثوة وحدها غري كاف ،بل �إدارة الرثوة وامل�شاريع هو املهم ،ونحن نحتاج
�إىل �أن نركز على عن�صر الإدارة ،ولذلك ترون يف االئتالف العراقي املوحد قبل �ستة
�أ�شهر قررنا �أن جنل�س ونعد برناجم ًا ،لأ ّنه ال يجوز �أن ت�ستمر �إدارة احلالة بانفعاالت
ومزاجيات ارجتاية و�أراء ،و�أ ّنه يجب �أن تكون لدينا خطة وبرنامج ،ونعرف ماذا
نعمل .ف�إ ّنه �إذا جاءت االنتخابات وذهبنا للنا�س نقول لهم انتخبوا االئتالف ،فقد
يت�ساءلون :ملاذا ننتخب االئتالف؟ ف�سنقول لهم :نحن �سنجلب لكم املاء والكهرباء
�صحة هذا الكالم ويقول �أين الدليل؟
ونوفر لكم العي�ش الكرمي؟ وقد ي�س�أل �سائل عن ّ
فماذا �سنجيبه؟ هل نقول له �إننا نتمنى ذلك .فهل �أننا قدمنا بالأماين والتمنيات
�أم بخطة عمل وا�ضحة؟ فيجب �أن ن�ضع خطة عمل .فجل�س ثمانون خبري ًا من عقول
العراق بد�ؤوا لأ�شهر يعملون ليل نهار ليكتبوا برنامج االئتالف ،واليوم ر�أ�سنا مرفوع
�أمام �شعبنا؛ لأ ّننا ا�ستطعنا �أن نكتب برناجم ًا لالئتالف  ...وعندما ي�س�أل البع�ض:
ما الدليل؟ نقول له :تعال اقر�أ هذه ال � 200صفحة ،واليوم �آالف ال�صفحات العلمية
اجلاهزة ت�شري �إىل برنامج االئتالف والإدارة.
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و�أنتم يا ريا�ضيني من حقكم �أن تت�ساءلوا ماذا �ستعملون لنا؟ هذا حقكم ،و�إذا
قيل لكم :هكذا �سنعمل ،قولوا لهم :كيف؟ نريد �أن نعرف؟ وت ّعرفوا على التفا�صيل،
لي�س من االئتالف فقط بل من �أي جهة .فيجب علينا �أن نفح�ص ون�س�أل ونت�أكد ،ثم
نذهب ومننح الثقة ملن ي�ستحق الثقة حتى نبني وننطلق بالبلد.

م�س�ؤولية االختيار

ما �أكرث ال�شعارات والأحاديث الرنانة! وما �أكرث الوعود! �إنّ �أي �شيء ت�سمعونه
قولوا :من يقول هذا؟ �أين الدليل وال�ضمانات؟ وكيف �سن�ضمن بالفعل �أن هذه
احلالة �ستكون كذلك؟ �أعطونا الدليل ،كما ورد يف و�صفنا عن �أئمتنا عليهم ال�سالم:
نحن �أبناء الدليل� ،أين ما مال منيل مع الدليل و مع الربهان واحلجة .انظروا �إىل
القر�آن الكرمي عندما ي�أتي احلديث عن رب العاملني ،ال يقول له :ا�سكت حرام ،بل
يقول له :هذا هو اهلل {�أيف اهلل �شك فاطر ال�سماوات والأر�ض}(((() لديك �شك يف
اهلل؟ ا�س�أل وال تخف .ما الدليل على وجود اهلل؟ ا�س�أل فهناك مائة دليل ،من يقول
�إن الر�سول موجود؟ مل نره ب�أعيننا� .أ�س�أل �إذا كان لديك �شك ،كي �أجلب لك الدليل،
ففي ثقافتنا الإ�سالمية ال يوجد ممنوع ،ويف ثقافة �أهل البيت عليهم ال�سالم ال يوجد
�أ�سكت ،وهذا ممنوع ،وهذا ال يجوز ال�س�ؤال عنه(((() .فمدر�سة �أهل البيت عليهم

((( �إبراهيم.10 :
((( وردت الكثري من الأحاديث عن الأئمة عليهم ال�سالم وهي تدعو �إىل ال�س�ؤال و ت�شجع ثقافة احلوار.
ومن غي�ض من في�ض تلك الأحاديث قول ال�صادق ×�« :إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه امل�س�ألة» (الكايف
ج�،1ص  ،)40و قد ُع ِرف عن الإمام ال�صادق × انه كان ي�ستمع ل�شبهات امللحدين �أثناء احلج ،فيجل�س معهم
�ضالل مبني}-
و يحاورهم دون �ضيق.وجند ت�أ�سي�س ذلك يف القر�آن الكرمي{ :و�إ ّنا و �إ ّياكم لعلى هدىً �أو يف
ٍ
�سب�أ.24،
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ال�سالم مدر�سة الفكر واملنطق والدليل والعقل والربهان ،و�إذا مل �أكن �أمتلك الدليل
ف�أنا فا�شل ،وق�ضيتي غري ذات حق ،وخطواتي غري �صحيحة ،و�إذا كنت �أمتلك الدليل
فهذا هو املنطق ال�صحيح الذي ندافع به عن حقوق �شعبنا ونا�سنا.

�إ�شعار ال�شباب بدورهم

و�أنتم يا �أعزائي تتوفر فيكم �صفة ال�شباب والريا�ضة ،وكالهما من ال�صفات
احلميدة واملهمة ،فال�شباب يعني هذه الطاقة ال�شبابية ،ويعني النقاء والعواطف
واحلما�س واحلر�ص ،ويعني الرقة يف القلب وامل�شاعر .كيف ُت�ستثمر قوة ال�شباب
نعط الفر�صة
لبناء وطننا؟ و�أقولها مبلء فمي و�أنا م�س�ؤول عن كالمي ،نحن مل ِ
و�ضع �آخر ..ولكن
لل�شباب لبناء وطننا ،ولو اعتمدنا على ال�شباب ل�صارت البالد يف ٍ
مل نعطهم الفر�صة الكافية.
لقد ق ّرر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه واله يف �آخر �سنة من ر�سالته� ،سنة ثالث
وع�شرين من الهجرة وقبل وفاته بفرتة ق�صرية� ،أن ير�سل جي�ش امل�سلمني �إىل
حرب الإمرباطورية البيزنطية وحرب الروم ،وكان امل�سلمون ب�أقوى حاالتهم،
وكانت جيو�ش امل�سلمني قوية جد ًا ،وكان العدو هو الإمرباطورية الرومانية بجيو�شها
املعروفة ،وهي �أهم معركة يريد �أن يخو�ضها اجلي�ش الإ�سالمي مع الأعداء ،ودار
احلديث عن من �سيكون القائد لهذا اجلي�ش ،وكانت كل الأنظار تتجه �إىل فالن
بحكم �إن حليته بي�ضاء وذو خربة ثمانني �سنة �أو �سبعني �سنة� ،أو خم�سني �سنة وله
جتارب كثرية ،وهذا �صحابي ،وذاك كذا ،وبدءوا بطرح الأ�سماء فالن وفالن وهم
من كبار ال�صحابة ،وعندما �أتى ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�آله ليعلن ا�سم قائد
اجلي�ش تفاج�أ اجلميع وفتحوا �أفواههم حينما قال �صلى اهلل عليه و�آله� « :أنفروا
جي�ش �أ�سامة « ومل يكن عمره قد جتاوز ثمانية ع�شر عام ًا ،فكيف يت�س ّنى له �أن يقود
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�أهم جي�ش للم�سلمني يف �أهم معركة؟ ما هذا؟ �صار هناك متلمل وكالم كثري ،كيف
يجوز هذا؟ هل هناك ا�شتباه ؟ هل هناك احتمال �أن هناك تقرير ًا خاطئ ًا و�صل �إليه،
ولكنهم ال يعرفون �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ال يعمل بالتقارير بل يعمل بعلم
اهلل ،و�أ�صر الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله على ذلك مكرر ًا� « :أنفروا جي�ش �أ�سامة،
لعن اهلل من تخلف عن جي�ش �أ�سامة»(((() وبقيت هذه اللعنة الأبدية حتا�صرهم
وتالحقهم ،عندما مل ي�ستجيبوا لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ،ومل يذهب اجلي�ش
�آنذاك ،ولو ذهب جي�ش �أ�سامة يف ذلك الوقت �إىل حرب الروم لكانت الأمور خمتلفة
،ولكان حالنا اليوم نحن امل�سلمني ب�شكل �آخر ،ومل نكن الأمة امل�ست�ضعفة ،لقد ع�صوا
ومل ي�ستجيبوا لكالم الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله ،وكذلك �أ�شياء كثرية ومل ي�ستمعوا
�إليها.
ويف ق�صة �أ�صحاب الكهف�{:إنهم فتية �أمنوا بربهم وزدناهم هدى}(((() �أنظروا
�إىل القران ماذا يتكلم ،عنكم هنيئا لكم يا �شباب ،هذا هو دوركم ،و�أقول لكم �إنّ
احلقوق ت�ؤخذ وال تعطى ،والأدوار ت�ؤخذ وال متنح ،ال تقولوا مل يخربونا ومل يعطونا
ومل ير�سلوا لنا ،من ير�سل �إليكم؟! �أنتم اخرجوا باملبادرة ،واحل�ضور ،وامل�ساهمة،
وحينئذ تقنع النا�س �أن ال�شاب ميكن �أن يلعب دور ًا.
ٍ

امل�شاركة يف االنتخابات كخيار للتغيري

حتد كبري يف بناء العراق ا�سمه االنتخابات ،وهي ق�ضية
نتحدث اليوم عن ٍ

((( ق�صة جي�ش �أ�سامة من الق�ص�ص والأحداث املعروفة يف التاريخ الإ�سالمي و�سرية النبي الأكرم ،يراجع:
ق�ص�ص الأنبياء للراوندي� ،432- 357 :سرية ابن ه�شام ج� ،4ص  ،300تاريخ اليعقوبي ج� ،2ص .113
((( الكهف.13 :
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كبرية جد ًا وح�سا�سة ،ولكن جتد �أحد ال�شباب يقول :ال عالقة لنا ،دعنا نذهب �إىل
�أعمالنا ..وبالطبع فهنا لن ت�ؤخذ الأدوار ،وجتد �آخر يقول� :إن الوطن وطني ،ويجب
الذهاب �إىل االنتخابات .هل يجوز �أن يكون لدينا هذه الفرق ال�شعبية وال�شباب بهذا
العدد الكبري وهناك �شاب يف النا�صرية يقول :لن اذهب �إىل االنتخابات؟ ملاذا ال
تخرج؟ ماذا عملوا لنا؟ عجيب! ما دامت هناك م�شكلة ،وال�شيء الذي تريده مل
يتح ّول �إىل واقع ،فيجب �أن تخرج �إىل االنتخابات وت�ص ّوت ملن �سيحل امل�شكلة .وكما
�أن الإن�سان ال يجوز له �أن يقول :لن �أذهب �إىل الطبيب لأين مري�ض! فلأنك مري�ض
يجب �أن تذهب �إىل الطبيب كي يعاجلك ..و�إذا مل يكن هناك �شيء فال تذهب �إىل
الطبيب .ونحن لدينا م�شكلة يف البلد ،وبع�ض امل�سائل مل حتل ،فيجب �أن نذهب
ون�ص ّوت ملن لديه برنامج ويحل لنا امل�شاكل ،وهذا �أدعى و�أهم لأن نذهب ،وهذه
م�س�ؤوليتكم ودوركم يا �شباب ،وهذا البلد مل ي�أت لأيدينا باملجان ،فهل هناك يف
القاعة من مل يقدم هو �أو �أ�سرته �أو ع�شريته �شهيد ًا� ،أو مل يقدم �شيئ ًا للبلد ،ومل
ي�ضح ،ومل يكن لديه �سجني ،و�أنّ �أو�ضاعه كانت جيدة و�أف�ضل ما يكون يف عهود
الظالم ،فليقف ويقول �أنا مل �أقدم �شيئ ًا .و�أنا مل �أر مثل هذا ال�شخ�ص ،و�إذا ر�أيتم
�أحد ًا دلوين عليه ،فالظلم �شمل اجلميع ،حتى تك ّرم اهلل علينا باحلرية ،فهل نتخلى
عنها؟ وحني رجع احلق �إىل �أهله جنحده! �أنا ال �أنتخب ولكن غريك ينتخب وي�ص ّوت
وي�أتي مبن يريد ،ونرجع للمربع الأول ،وهذا خطر عظيم وفادح.
�إذا �أردنا احلياة والبناء والريا�ضة ت�أخذ فر�صتها يف العراق علينا �أن نذهب
ونعبرّ عن رغبة حقيقية ودفاع عن م�شروعنا ووطننا وبلدنا ون�أخذ دورنا .وت�صوروا
ـ يا �أعزاء يا كرام ـ لو �أن كل فريق يف منطقته يقول ـ وقد بقي لالنتخابات �شهران
ـ نحن نذهب ونطرق باب ًا بابا للت�أكد هل �إنّ اجلميع يريدون االنتخابات؟ و �إذا كان
هناك �شخ�ص ال يريد امل�شاركة يف االنتخابات يجب �أن نخربه �إن االنتخابات مهمة،
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ويجب �أن ن�شارك فيها ،و�أن نحافظ على م�شروعنا ،وعلى بلدنا ،ويجب �أن نتحمل
امل�س�ؤولية ،ويجب �أن نعي�ش وننطلق ،فاليوم نحن يف منعطف مهم ،و�إذا جاءت
اخليارات ال�صحيحة تثبت االجنازات واملكت�سبات واحلريات ،والبلد ينطلق.
كانت لدي جولة �إقليمية قبل �شهرين ،زرت عدة دول يف املنطقة ،ومل�ست يف عيون
ونربة الزعماء وامللوك الذين التقيت بهم �أنّ لديهم نظرة جديدة ب�أنهم �سي�أتون بعد
االنتخابات ويزورون العراق� .إذن البلد �سينطلق ،و�ستكون �إمكاناتنا �أكرب بكثري مما
هي عليه الآن .و�سمعتم �أعزائي ـ عن جولة الرتاخي�ص النفطية التي جرى التوقيع
عليها �أخري ًا ..فلدينا الآن مليونا برميل يومي ًا ن�صدرها ،ومع هذه اجلولة وتطوير
من�ش�آتنا النفطية خالل �ست �سنوات �سيكون الت�صدير من مليونني �إىل �إثني ع�شر
مليون برميل يومي ًا .وهذا يعني �أن ميزانية العراق �ست�صبح ثالثمائة مليار دوالر،
وهذه معناها م�شاريع و�إعمار وبناء وحركة وانطالقة ،ونتمنى خالل عدة �سنوات �أن
ال ن�سمع مواطن ًا عراقي ًا يقول� :أريد ماء وكهرباء وخدمات وملعب و�شارع ،يجب �أن
تتوفر كل هذه الأ�شياء ..نريد ما هو �أكرث ،وهو ما يريده النا�س الآخرون من �أبناء
ال�شعوب الأخرى ،اليوم نذهب جلرياننا من الدول املجاورة فنقول لهم :ماذا تريد
�أيها الكويتي والإيراين وال�سعودي والرتكي؟ هل تريد املاء والكهرباء؟ �إنّ لديه كل تلك
الأ�شياء ،وهو يريد �شيئ ًا �أخر ،ونحن �أي�ضا نريد �أن تتوفر �ضروريات احلياة وي�صبح
مواطننا يريد �شيئا �آخر .وهذا ما �سيحدث ب�إذن اهلل تعاىل ،وهذا يحتاج منا �أن
ن�ستعد ،و �أنا �أ�شد على �أيديكم و�أ�شكر حما�سكم واندفاعكم وح�ضوركم ،و�أعتقد �أننا
كلنا م�سئولون ،وقد ع ّلمنا الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�آله ونحن تربية الر�سول:
« كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته»(((() .فكلنا نتحمل امل�س�ؤولية ،وهذه م�س�ؤوليتنا
((( بحار الأنوار :ج � ،72ص .38
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�أن نعمل جميع ًا لالنتخابات ،و�أن نقول للنا�س انتخبوا االئتالف العراقي املوحد .ال
�أ�سمع �صوت ًا! هل انتم غري مقتنعني؟ هذه هي دميقراطية ،و�أنا �أي�ض ًا �أرفع يدي� ،أريد
�أن �أ�شارك %63 ،%60 ،ون�صف ،%72 ،%70 ،هل �ست�شاركون كلكم؟ احلمد هلل ،من
ال يريد �أن ي�صوت لالئتالف فهذا �ش�أنه ،والذي يريد �أن ي�صوت لالئتالف الوطني
يرفع يده فقط ،نريد �أن نراها ،و�أنا �س�أ�صوت �أي�ض ًا (ال�سيد يرفع يده) .ما �شاء اهلل،
�شعبية االئتالف عالية.
ن�س�أل اهلل لكم التوفيق والت�سديد وقبول الأعمال والريا�ضة يف ذي قار تتقدم
يوم ًا بعد يوم ،و�أختم �أحلديث ،و�أمتنى لكم التوفيق والنجاح ،واملزيد من اجلهد
والعمل لتطوير الريا�ضة ،والعمل لالنتخابات مبا يخدم م�ستقبلنا .واحلمد هلل رب
العاملني ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الريا�ضة � ..أهمية وت�أثري

(((()

تعترب الريا�ضة من الق�ضايا املمدوحة والراجحة �شرع ًا ،وما �أكرث الن�صو�ص
والروايات التي جاءت لت�ؤكد على الريا�ضة .وتتحمل الريا�ضة اليوم م�ساحة حركة
ال�شباب ،وحتظى باهتمام كبري يف بع�ض الأو�ساط� ،أو�ساط كثرية �أخرى ،وهذه
م�شكلة حقيقية علينا �أن نعاجلها ،وي�ؤ�سفنا �أن نقول �إن الريا�ضة يف بع�ض دوائر
القرار امل�ؤثرة والأ�سا�سية ينظر �إليها على �أ�سا�س �أنها كرة يتم تداولها بني عدد من
النا�س ،وال ينظر لعمق وت�أثريات الريا�ضة يف واقعنا املعا�ش ،وهذه �إ�شكالية يجب �أن
نعمل على تغيري االنطباعات والت�صورات جتاهها.
وقد بينت يف امللتقى الثقايف يوم الأربعاء هذا املو�ضوع ،فالريا�ضة لي�ست �ساحة
(((من كلمة �سماحة ال�سيد عمار احلكيم �أثناء لقائه مع �شباب وريا�ضي النجف ال�شرف بتاريخ 2011/5/27
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يت�ألق فيها �شخ�ص ويعبرّ عن قدراته الريا�ضية ،بل �أ�صبحت اليوم منظومة م�ؤثرة يف
الواقع الإقليمي والدويل ،فرنى �شعوب ًا تنك�سر لأنّ منتخبها الريا�ضي خ�سر ،و�شعوب ًا
ت�شعر بالعزة والكرامة لأنّ منتخبها انت�صر ،وحينما يرفع هذا العلم لهذا البلد �أو
ذاك يف مباريات معينة.
�إذن فالريا�ضة اليوم تعني �سمعة البلد ،وهي واجهة البلد ،وتعبري عن الطاقات
والإمكانات التي يتمتع بها �شعب من ال�شعوب ،وهذه النظرة العميقة للريا�ضة ال
ميكن �أن نحققها يف �أجواء من الت�سيي�س والنظرة امل�صلحية للعمل الريا�ضي �أو
املواقع الريا�ضية ،ومن اخلط�أ الكبري �أن ن�أتي لنحجم الريا�ضة ون�صغر الريا�ضة
بحجم هذا احلزب �أو ذاك� ،أو هذا الرجل امل�صلحي �أو ذاك ،ويجب �أن تبقى
توحد وال تف ّرق،
الريا�ضة هي الإطار العام الذي يجتمع فيه كل النا�س؛ لأن الريا�ضة ّ
فعندما تدخل �إىل ملعب ترى النا�س جال�سني رغم اختالف انتماءاتهم وتوجهاتهم.
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املحا�ضرة
املنا�سبة:
الـمكــان :حمافظة وا�سط
الـزمــان2011-4-28 :

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ونبينا
خامت الأنبياء واملر�سلني حبيب اله العاملني �أبي القا�سم امل�صطفى
حممد ،و�آله الطيبني الطاهرين ،و�صحبه املنتجبني.
ال�سادة الأفا�ضل ،الإخوة الأعزاء ،الأبناء الكرام ،ال�سالم
عليكم جميع ًا ورحمة اهلل وبركاته.
�إنها فر�صة �سعيدة �أن �أت�شرف اليوم بلقاء هذه الثلة الطيبة من
�شباب وا�سط ،وا�سط التي جاءت لتحتل الو�سط والقلب يف هذا
البلد الكرمي ،فهي القلب يف اخلارطة اجلغرافية ،وهي القلب يف
امل�شاعر والعواطف ..وا�سط هي املحافظة التي جتمعها مع الإمام
ال�سيد حم�سن احلكيم عالقة التاريخ املمتدة �ستني عام ًا �إىل يومنا
هذا ،وكان ل�شخ�صيات بارزة وكبرية من �آل احلكيم ح�ضورهم يف
هذه املحافظة ل�سنوات طويلة ،وال زالت هذه العالقات ممتدة مع
�أبناء وا�سط.
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�أيها الأبناء! �أيها الإخوة الكرام! يا �شباب وا�سط! �إنها فر�صة �سعيدة �أن �أخاطبكم
يف هذه املحافظة الكرمية ،و �أن �أحتدث �إليكم ،فال�شباب ي�ستحقون �أن يخاطبوا
ب�شكل م�ستقل عن الآخرين ،مع احرتامنا لكل الفئات العمرية للكبار وال�صغار،
لكن ال�شباب يجب �أن نهتم بهم ونرعاهم ونتحدث �إليهم ون�ستذكر همومهم .اليوم
ال�شاب العراقي ـ و�شباب وا�سط كامنوذج لل�شاب العراقي ـ له معاناته وهمومه
وتطلعاته ،فهو ينظر �إىل واقع احلياة من زاويته اخلا�صة ،ويحتاج �إىل من يدرك
هذه الهموم واملعاناة والتطلعات.
�إنّ ال�شباب هم الأمل ،واملنطلق احلقيقي يف بناء هذا الوطن ،وكلما وقفنا عند
ال�شباب وا�ستمعنا لهم وك ّلمناهم و�أعطيناهم الفر�صة يف �أن ينطلقوا و�أعطيناهم
الفر�صة يف بناء الوطن ،كلما كانت االنطالقة �أ�سرع ،وكانت االجنازات �أعظم.
فال�شاب �آية الطهر والنقاء ،وميثل حالة االندفاع واحلما�س والرغبة يف حتقيق
االجنازات الكبرية ،وهو تلك الطاقة املتوقدة التي تبعث على الأمل يف كل حركاتها
و�سكناتها ،و�إذا ا�ستطعنا �أن نوجه هذه الطاقة الكبرية يف اجتاهها ال�صحيح ،و�إذا
متكنا من ا�ستثمار هذه الطاقات ال�شبابية يف خدمة الوطن ف�ستكون هذه االنطالقة
كبرية ووا�سعة ،وهذا ما نطمح ونتطلع �إليه.

الريا�ضة ثقافة و �سلوك

يقرتن عنوان ال�شاب مع عنوان الريا�ضة؛ لأنها حيوية وحراك واندفاع ون�شاط،
وال�شاب هو امل�ؤهل بالأ�سا�س لأن يكون متقدم ًا يف حقل الريا�ضة ،وهي لي�ست
ممار�سة بدنية �صرفة فقط ،بل متثل ثقافة يف فكر و�سلوك الإن�سان وتعامله ،لذلك
�أ�صبح احلديث عن الروح الريا�ضية متثل العمل اجلماعي وثقافة االلتزام بالقيم،
والريا�ضي ال يتجاوز وال يعتدي ،ويتعاون مع الأخر ،وروحه كبرية ت�ستوعب الآخرين.
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وهذه �سمات مهمة حينما تتوفر يف الريا�ضي يكون ناجح ًا وكفوء ًا يف ممار�سة
الريا�ضة.
والريا�ضة بعد ذلك مقد�سة يف الإ�سالم ،وقد �أوالها اهتمام ًا كبري ًا فهناك
الكثري من الن�صو�ص والروايات التي جاءت لت�شدد على االهتمام بالريا�ضة .وت�شري
�إىل بع�ض العناوين الريا�ضية كالرماية وركوب اخليل(((() ،وما �إىل ذلك مما جاء
الت�أكيد عليه يف ثقافتنا الدينية .فهنيئا لكم و�أنتم ال�شباب والريا�ضيون يف �آن
واحد...

�سبيل النهو�ض بالواقع الريا�ضي

�إنني �أك ّرر دائم ًا� :إذا كنا نتحدث عن ريا�ضة حمرتفة يف العراق فيجب �أن نبد�أ
من الفرق ال�شعبية ،لأنها منجم الرجال ،وحمطة العثور على الطاقات الكبرية.
وحينما نرى اليوم النجوم الريا�ضيني كيف �أ�صبحوا جنوم ًا؟ لقد كانت لديهم
طاقات وقدرات� ،صحيح ،ولكن هناك الكثري ممن لديهم طاقات ،ولكن هناك
من تعرف على طاقته وهو يف مقتبل العمر ،ثم �أعطي الفر�صة ودخل �إىل الأندية
الريا�ضية وتدرب ،ف�أ�صبح جنم ًا المع ًا يفخر به �شعبه وبلده ،و�إذا �أردنا لعلم العراق
�أن يرفرف و �أن يتقدم يف كل املباريات ،فعلينا �أن نبد�أ من الفرق ال�شعبية ،ونختار
الطاقات الكبرية ونهيئها وندربها لتكون حا�ضرة وم�ستعدة للدخول يف مثل هذه
الأندية ،و�صو ًال �إىل متثيل العراق يف الأروقة الإقليمية والدولية.

((( عن الإمام علي عليه ال�سالم عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله« :ع ّلموا �أوالدكم ال�سباحة والرماية».
(الكايف للكليني ،ج� ،6ص .)67وعن الإمام الباقر عليه ال�سالم�« :إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله �سابق بني
ال�سوابق من عنده»( :و�سائل ال�شيعة ،ج�،13ص .)351
اخليل ،و�أعطى َّ
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لقد تراجعت الريا�ضة العراقية �إىل حد كبري ع ّما كانت عليه يف عقود م�ضت؛
لأنها ُ�س ِّي�ست؛ ولأنها اعتمدت كو�سيلة �إعالمية ودعائية للطاغوت والظامل يف ظروف
�سابقة ،واليوم يجب �أن تعود الريا�ضة لت�أخذ مدياتها الطبيعية بعيد ًا عن الت�سيي�س
واال�ستغالل ،و�إمنا الريا�ضة للتعبري عن طاقات البلد التي يجب �أن تتفجر لل�شباب
لتعرب عن الت�ألق العراقي ،والعراقي يجب �أن يكون مت�ألق ًا يف كل امليادين ومنها
ميدان الريا�ضة.
�أيها الأعزاء� ،إنكم �أمام فر�صة كبرية لبناء �أنف�سكم وقدراتكم ،باالنفتاح على
اهلل �سبحانه وتعاىل ،وبناء ال�شخ�صية املتكاملة التي يكون فيها الإن�سان يف طريق
العبودية هلل �سبحانه وتعاىل ،وبناء القدرات واملواهب يف ميدان الريا�ضة و�سائر
امليادين الأخرى.
يجب �أن يعطي �شبابنا اليوم الوقت الكايف للدرا�سة وطلب العلم والتفوق العلمي،
ثم التم ّيز ثم التميز يف ميادين الريا�ضة ،ف�شابنا ميتلك العقل والقدرة والفكر
والإبداع ،ولي�س عليه �إال �أن يعطي املزيد من الوقت ليبني نف�سه ويكون مهي�أ خلدمة
البلد.
حتياتي واحرتامي وتقديري لكم �أيها الإخوة الأعزاء ،ولكل �شباب وا�سط من
خاللكم ،و�أمتنى لكم الت�ألق والنجاح يف خدمة البلد يف كافة امليادين ،و�أمتنى �أي�ضا
�أن �أرى �شبابنا الواعد �أمل امل�ستقبل ي�أخذ مدياته وفر�صته واملجاالت الرحبة التي
من خاللها مي ّكن �أن يخدم الوطن ،وكل الأمنيات لكم مبزيد من النجاح والت�ألق
والتميز� .أ�شكركم على هذا احل�ضور ،وعلى هذه امل�شاعر ،و�سنبقى دائم ًا مدافعني
ومنا�صرين لهموم ال�شباب ،ولق�ضايا الريا�ضة ،وتطوير هذا القطاع املهم يف واقعنا
االجتماعي لتعود الريا�ضة العراقية مت�ألقة ومتميزة كما عهدناها يف تاريخ طويل،
�شكر ًا لكم ،و�شكر ًا حل�ضوركم ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ا�ستثمار طاقات ال�شباب

املنا�سبة :انعقاد امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي لالحتادات النوعية العاملة �ضمن م�ؤ�س�سة
ال�شهيد احلكيم لرعاية ال�شباب والريا�ضة
الـمكــان :حمافظة بابل
الـزمــان2010/2/11 :

ميكن �أن يكون ال�شاب بهذه الطاقة الكبرية من البناة الأ�سا�سيني
يف هذا املجتمع ،وال بد �أن نقولها مبرارة و�أ�سف �إن ال�شباب مل ي�أخذوا
دورهم يف عراقنا اجلديد بامل�ستوى املطلوب� ،إننا بحاجة �إىل �أن ن�ستثمر
هذه الطاقات الكبرية ،و�أن نوفر الفر�ص لهذه الطاقات ،لكي تتفجر يف
خدمة البلد ،ون�ستعني بها لأجل م�شروعنا العراقي الكبري.
�أنتم ـ �أيها الأعزاء ـ بناة هذا الوطن ،ونرى فيكم م�ستقب ًال واعد ًا لهذا
الوطن ..نرى يف جهودكم و وقفتكم وجهدكم وممار�ساتكم اخلرية على
امل�ستوى الريا�ضي والعلمي ويف كافة امل�ستويات والأ�صعدة الأمل الكبري
يف بناء عراق يتحقق فيه ال�سالم والبناء والتعاي�ش .وقد ظلمت الريا�ضة
هي الأخرى ،ومل ُت َ
عط حقها املطلوب يف ال�سنوات القليلة املا�ضية .و
لعل الظروف ال�صعبة ،والتحديات التي مرت بالعراق ،والإرهاب الذي
ع�صف بالعراق ،وامل�شاكل اخلدمية ،واحلرمان الذي يعي�شه العراقيون؛
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هو الذي جعل الأنظار وامليزانيات ترتكز على جوانب خدمية و�أمنية .ولكننا بحاجة
�إىل تركيز على اجلانب الريا�ضي �أي�ض ًا ،فال�سعر الذي ندفعه ل�شراء دبابة واحدة
نواد ،و نوفر فيه فر�ص ًا ملئات من الفرق ال�شعبية
ميكن �أن نبني به عدة �ساحات و ٍ
لكي متار�س �ألعابها الريا�ض ّية ،و �أن تكون لها �إ�سهامات اجتماعية ،ونكون قد �أنقذنا
واحد ميكن
�سجن ٍ
ال�شباب من الوقوع يف م�شاكل كثرية .واملبالغ التي ندفعها لبناء ٍ
�أن ت�ؤهل �آالف ال�شباب ونوفر لهم فر�ص العمل؛ لكي ال يقعوا يف اجلرمية وال يحتاجوا
�إىل ال�سجون� .إننا نرتك امل�شاكل تتفاقم ثم نفكر يف عالجها.
�إنّ الإن�سان الذي يفقد مناعته من املر�ض ،ثم مير�ض فينفق الكثري من املال
مما ينفقه على العالج ،و�أن
للعالج ،وكان بالإمكان �أن ينفق  %10منه لتقوية بدنه ّ
يبتعد عن الظروف الوبائية لتح�صني نف�سه ،و�أن يتناول امل�ضادات الوبائية ،وما
�إىل ذلك من �أمور .هكذا ينبغي نعالج الأمور قبل وقوعها ،ال حني حت�صل امل�شاكل
فن�صرف اجلهد والوقت ملعاجلتها.
ويف العراق اجلديد يجب �أن ي�ستعني بالطاقات ،ويجب �أن تفتح الآفاق والفر�ص
الرحبة للجهد الريا�ضي واملمار�سة الريا�ضية.
و�أنتم ـ �أيها الأعزاء ـ مبا متثلونه من فرق ريا�ضية يف هذه املحافظة الكرمية،
عبرّ مت عن �إرادتكم يف �أن مت�ضوا �إىل الإمام يف بناء امل�شروع الريا�ضي يف هذه
املحافظة ،و�أن تقول الفرق ال�شعبية كلمتها وتبدي ورغبتها يف ممار�سة ريا�ضية
فيها الكثري من الآفاق للتطور والتقدم .و�أدعوهم �إىل بذل جهودهم لتوحيد موقفهم
وتنظيم عملهم الريا�ضي ،ونتمنى �أن نكون يف خدمتكم داعمني وم�ساندين لهذا
اجلهد الكرمي الوا�سع.
�أيها الأعزاء! �إننا اليوم �أي�ض ًا ن�شهد ت�شكيل العديد من االحتادات ،كاحتاد
الأكادمييني الريا�ضيني واحتاد الالعبني الرواد واحتاد ذوي االحتياجات اخلا�صة،
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�إ�ضافة �إىل احتاد الفرق ال�شعبية ،وكل هذه امل�شاريع الريا�ضية املهمة متثل مداخل
�أ�سا�سية لتنظيم �صفوف الريا�ضيني ،والعمل على حتقيق الفر�ص والإمكانات للفرق
الريا�ضية.

امل�ضحني
ت�صدي
ّ
ّ

�أيها ال�شرفاء! �أيها الأعزاء! �إنّ هذه اجلهود �إمنا تفلح حينما ن�سري يف وطن
�آمن مينحنا احلرية ويعطينا احلقوق ،ونحن �أمام حتدٍّ كبري يتمثل يف االنتخابات
النيابية القادمة ،وقد الحظنا يف الأيام املا�ضية ويف الأ�سابيع الأخرية كيف �أن حاول
البع�ض جاهد ًا �إعادة كبار البعثيني �إىل الواجهة و�إدخالهم �إىل العملية ال�سيا�سية،
وكيف �أن وقفتكم واهتمامكم وح�ضوركم ا�ستطاع �أن يقف �أمام هذه التحديات بعد
معاناة طويلة .و�أ ّنها مل�أ�ساة كربى �أن يت�ص ّدى ه�ؤالء ثانية �إىل مواقع امل�س�ؤولية ،بعد
�أن �شمل ظلمهم اجلميع ،و�أنا �أحتدى �أي واحد منكم ـ �أعزائي احل�ضور ـ �أن يقول:
�أنا مل �أتعر�ض �إىل �شيء يف عهد النظام البائد ..ففي كل عائلة وكل بيت من بيوت
العراقيني هناك م�أ�ساة وت�ضحية وم�شكلة جراء النظام ال�صدامي  ،وال ميكن �أن
ن�سمح بالعودة �إىل الوراء ،وال ميكن �أن نعود �إىل املقابر اجلماعية ،وال ميكن �أن يعود
ال�صداميون من جديد ،وال ميكن �أن يكون موطئ قدم حلزب البعث املنحل ،و�سنقف
ندافع عن �أهلنا ووطننا وت�ضحياتنا ،وعن حريتنا وكرامتنا وعزتنا ،وهذا ما يتطلب
الوعي املتزايد ،ونحن مقبلون على عملية انتخابية علينا �أن نفكر ب�أي اجتاه ن�سري
ون�ضع الثقة يف �أي �شخ�ص ،وعلينا �أن ننظر ونت�أكد من �أن الذي مننحه الثقة يجب
�أن يكون �شخ�ص ًا �صاحل ًا ،نزيه ًا ،حري�ص ًا على الوطن واملواطنني ،قادر ًا على �أن
يقدم اخلدمة له�ؤالء النا�س .فلندقق يف خياراتنا ،ون�شارك بقوة يف االنتخابات
القادمة ،بل نحث ون�شجع النا�س مبا منتلكه من روح ريا�ضية.
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هنيئ ًا لكم ـ �أيها الريا�ضيون ـ هذا االجتماع ،وهذه املبادرة ،وهذا اجلهد الكرمي،
ولنعمل �سوية لبناء ممار�سة ريا�ضية �سليمة توفر الآفاق الرحبة جلميع الريا�ضيني
يف هذه املحافظة الكرمية ،ولنعمل ل�صيانة بلدنا وم�شروعنا عرب االنتخابات املقبلة،
�شكر ًا لكم ،و�شكر ًا لهذه الفر�صة ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

التعددية
البنّاءة
وثقافة
االختالف
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املحا�ضرة

التعددية البنّاءة وثقافة االختالف

املنا�سبة:حما�ضرة ال�سيد عمار احلكيم �أمام جمع من �شباب مي�سان
الـمكــان :حمافظة مي�سان
الـزمــان2010/2/19:

رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا وحبيب اهلل
احلمد هلل ّ
�أبي القا�سم حممد ،و�آله الطيبني الطاهرين ،و�صحبه املنتجبني.
اللهم �أو�سع منهجه ،وا�سلك حمجته ،واجعلنا من �أن�صاره ،و�أعوانه،
وجنده ،و�شيعته ،ومقوية �سلطانه ،والذابني عنه ،وامل�سارعني �إليه يف
ق�ضاء حوائجه ،وامل�ست�شهدين بني يديه .اللهم اجعله لنا وال جتعله
علينا ،وهب لنا ر�أفته ورحمته ودعاءه وخريه ،ما ننال به �سعة من
رحمتك وفوز ًا عندك.
ال�سادة الأفا�ضل ،الإخوة االكارم ،الأخوات الفا�ضالت ،ال�سالم
عليكم جميع ًا ورحمة اهلل وبركاته.
يف هذا اليوم ال�شريف يف يوم اجلمعة ،املن�سوب ل�سيدنا وموالنا
عجل اهلل فرجه ال�شريف ،ويف رحاب الوالدة
�صاحب الع�صر والزمان ّ
امليمونة ل�سيدنا وموالنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه واله ،نت�شرف بلقائكم
�أيها الأعزاء.
نخاطبك �سيدي يا �أبا �صالح ونقول لك :متى ترانا ونراك وقد ن�شرت
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لواء الن�صر ،نرتقب قدومك �سيدي ،ونرتقب انت�صارك �سيدي ،ونحن جنودك
الأوفياء ،نقف ونعمل جاهدين من �أجل �أن تبقى راية الوالء لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله لعلي و�آل علي ،راية الوالء لك �سيدي يا �أبا �صالح تبقى مرفوعة على هذه
الأر�ض الطاهرة� ،أر�ض التاريخ واحل�ضارة والعطاء والفداء والت�ضحية ،نقدم
غاية جهدنا لتبقى هذه الراية خفاقة ،ونعمل ليل نهار من �أجل متكني ال�صاحلني
ممن مي ّهد لظهورك وح�ضورك �سيدي �أبا �صالح.
وال�شرفاء ّ
لقد ورد عن املع�صوم×�« :أف�ضل جهاد �أمتي انتظار الفرج»(((() هذه الرواية
ال�شريفة تالئم وتنا�سب مثل هذا اليوم� ،أف�ضل اجلهاد االنتظار ،ماذا يعني انتظار
الفرج؟ وكيف يكون االنتظار هو �أف�ضل اجلهاد؟ واجلواب وا�ضح ،فاالنتظار لي�س �أن
يجل�س الإن�سان يف بيته ويرتقب وينتظر ،بل انتظار الفرج هو �أن يعمل الإن�سان كل ما
يف و�سعه ليمهد لهذا الفرج ولظهور الإمام .و�أنتم املجاهدون يف �سبيل اهلل.
�أنتم ال�شباب وال�شرفاء من �أبناء مي�سان ،تعملون بكل جهدكم ،وجتاهدون
ب�أف�ضل �أنواع اجلهاد ،لأنكم تعملون على حتقيق الفرج والتمهيد للفرج .هنيئ ًا لكم
�أيها ال�شرفاء �إن �شهيد املحراب اخلالد (قد�س �سره ال�شريف ) كان يقول� :إنّ راية
الوالء لأهل البيت يجب �أن تخفق على �أر�ض العراق حتى يظهر الإمام.

العمل الدنيوي من نعم الآخرة

�إنّ منهج الإ�سالم هو حتقيق ال�سعادة يف الدنيا والآخرة .و�إن كنت تريد الآخرة
فابن الدنيا على �أ�س�س �صحيحة{ ،وابتغي يف
فاهتم بالدنيا� ،إن كنت تريد الآخرة ِ

(((بحار الأنوار ،ج � ،-5ص  .318حتف العقول ،ج � ،3ص .276
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تن�س ن�صيبك من الدنيا}(((() .و«اعمل لدنياك ك�أنك
ما �أتاك اهلل الدار الآخرة وال َ
(((()
تعي�ش �أبد ًا ،واعمل لآخرتك ك�أنك متوت غدا»  .وهنا تكمن عظمة الإ�سالم يف
املوازنة بني الدنيا والآخرة ،قال تعاىل{ :قل من حرم زينة اهلل التي �أخرج لعباده
والطيبات من الرزق ،قل هي للذين �آمنوا يف احلياة الدنيا خال�صة يوم القيامة}
ابن الدنيا على �أ�س�س �صحيحة ،وتنعم بنعم الدنيا ،ولكن �ضمن
(((() تريد الآخرة؟ ِ
املوازين واملعايري والإطار ال�شرعي والأخالقي.
وحينما نعمل جاهدين لنبني وطننا فنحن نعمل للآخرة ،وحينما نفكر
باملحرومني وعوائل ال�شهداء واملظلومني و�أحياء ال�صفائح (التنك) ،نحن نفكر
بالآخرة ونعمل لها ،وحينما ندافع عن كل مظلوم فنحن نعمل للآخرة .هذا هو منطق
الإ�سالم ،وهذه هي اخلطوات التي نتخذها من �أجل �أن ن�سري ونتكامل ونتقرب �إىل
اهلل �سبحانه وتعاىل ،وطريقكم هذا �أيها الأعزاء طريق فيه م�شقة وعناء ،و لكنه
يبني الدنيا وميهد للآخرة فهنيئ ًا لكم على ذلك اليوم.
وعلينا �أن ال ت�أخذنا يف اهلل لومة الئم ،و�أن نقدم كل ما يف و�سعنا من �أجل بناء
هذه الدنيا على �أ�س�س �صحيحة ،و العراق يجب �أن يحقق العي�ش الكرمي لأبنائه،
مما هو عليه الآن .ويف
فالعراق ي�ستحق �أن يكون �أف�ضل ،بل يجب �أن يكون �أف�ضل ّ
اليوم الذي جند فيه اخلدمات من املاء والكهرباء واملجاري وال�شوارع املعبدة،
واليوم الذي يح�صل فيه كل �شاب على فر�ص العمل ،واليوم الذي ت�سكن فيه كل
عائلة يف م�سكن متلكه ،ويف اليوم الذي ال يكون فيه حمروم يف العراق ،ويف ذلك
((( الق�ص�ص.77 :
((( و�سائل ال�شيعة باب عدم جواز ترك الدنيا ج�،17ص.8
(((الأعراف.32 :
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اليوم فقد نكون قد و�ضعنا الأمور يف �سياقها ال�صحيح .وال تت�صوروا �أنها ق�ضايا
�صعبة ومعقدة� ..إ ّنها ممكنة و�ستح�صل ب�إذن اهلل ،وعلى يد ال�شرفاء وال�صاحلني
والوطنيني �ستح�صل هذه الأمور ،و�سيتحقق العي�ش الكرمي.

ن�صائح لل�شباب يف مرحلة االنتخابات

�أنا متفائل جتاه امل�ستقبل ،فاهلل تعاىل �سين�صرنا ب�إذنه؛ لأنه يقول�{ :إن تن�صروا
اهلل ين�صركم} ارفع يدك وا�صرخ ودعها يف ذاكرة التاريخ و�ست�سجل يف ال�سماء:
{�إن تن�صروا اهلل ين�صركم ويثبت �أقدامكم}(((() �إنّ اهلل ين�صرنا ويدافع ع ّنا�{ :إن
اهلل يدافع عن الذين امنوا}(((() �إن اهلل معنا ،لكن ب�شرط �إذا كنا مع اهلل ،و�إذا
ن�صرنا اهلل ،و�إذا حتملنا م�س�ؤولياتنا ،وهذا واجبنا �أيها الأحبة.
ويف ظل الظروف الع�صيبة ،والتحديات اخلطرية التي تقف يف وجه العراقيني
اليوم ،و�إذا كان مواطن واحد يف مي�سان مل يتخذ قراره يف امل�شاركة باالنتخابات،
فنحن جميع ًا م�س�ؤولون ،ولي�س هو فقط ،قال تعاىل{ :قوا �أنف�سكم و �أهليكم نارا
وقودها النا�س واحلجارة}(((() .فيجب علينا �أن نتحمل م�س�ؤولية جتاه �أهلنا
وع�شائرنا و �أبناء مدينتنا ،ومن مل ي�شارك لي�س فقط هو من تخلف عن امل�س�ؤولية،
فنحن �سنقف على ال�صراط و ي�س�ألوننا :ملاذا مل تو�ضحوا له الأخطار؟ ومل تبينوا
له وق�صرمت يف الهداية؟ فالهداية لي�ست �أن يهتدي الإن�سان وحده  ،بل الهداية �أن
يهتدي الإن�سان ويهدي الآخرين ،ونتحمل امل�س�ؤولية جتاه كل �أبناء مي�سان ،ف�إن كان

(((حممد.7 :
((( احلج.38 :
((( التحرمي.6 :
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لديكم عالقات و�صالت و�أرحام و�أ�صدقاء تتحملون امل�س�ؤولية جتاههم �أي�ض ًا ،ارفع
و�شجع النا�س على امل�شاركة يف االنتخابات.
التلفون وادعوهم و تك ّلم معهمّ ،
�إنّ املهمة الأوىل :كلكم م�س�ؤولون ،و �أنا �أولكم خادمكم .وثانيا :اتّخاذ القرار
بامل�شاركة ملن ت�صوت ،وملن ن�س ّلم الراية؟ هل لالئتالف الوطني العراقي �أم
للآخرين؟ نحرتم اجلميع ،ومن حق اجلميع �أن يتناف�سوا ،ولكن بيننا وبني اهلل
نعتقد �أن االئتالف العراقي هو املدخل لتحقيق االجنازات الكبرية ب�إذن اهلل تعاىل،
وقد حتدثنا طوي ًال عن �أ�سباب ذلك ،لي�س لأن يف االئتالف قوى �أ�سا�سية ومهمة
فقط ،و�إمنا لنقاط قوية حقيقية �أخرى ،منها توفر فر�ص كبرية لالئتالف �أن يلم
تلم
النا�س ويجمع ال�ساحة العراقية وينطلق بالبلد ،فاليوم نريد جهة ت�ستطيع �أن ّ
النا�س ،نريد قائمة قادرة �أن تتعاون مع الآخرين ،فالعراق ال ميكن �أن يدار من
قائمة واحدة �أو طائفة واحدة �أو قومية واحدة ،فالعراق جلميع العراقيني ،ونحتاج
�إىل قائمة ت�ستطيع �أن تتعامل مع كل الفائزين ،وكل من يحظى بثقة ال�شعب العراقي،
وقائمة االئتالف هي القادرة على التعامل مع الآخرين ،فعلينا �أن نقنع ون�شجع �أبناء
مي�سان لي�صوتوا لقائمة االئتالف الوطني ،ون�شجع �أبناء كل حمافظات العراق وكل
ال�شرفاء والوطنيني يف البلد ،وهذه مهمة ثانية.
ولديكم �أبناء وبنات من تيار �شهيد املحراب يف هذه القائمة ،مع تقديرنا لكل
املر�شحني يف القائمة ،ولكن �أبناء وبنات تيار �شهيد املحراب اخلم�سة لهم �أولوية يف
�أن نوجه الأ�صوات نحوهم ،ونحرتم اجلميع ،ونتمنى اخلري للجميع ،وهذه خطوة
مهمة و�أ�سا�سية ،وهذه املهمة الثالثة.
واملهمة الرابعة والأ�سا�سية �أي�ض ًا �أن نرى الذين اقتنعوا بامل�شاركة يف االنتخابات
هل �سيتحركون ويقنعون الآخرين؟ وهل من اقتنع �أن ي�شارك وي�صوت لالئتالف
ولأبناء �شهيد املحراب �سيخرج وحده �أم �سيخرج مع ابنه وزوجته و�أ�صدقائه؟ وهل
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�سي�شجعهم؟ ينبغي �أن نت�أكد ب�أن كل من يقتنع يتحول �إىل خلية نحل يعمل من �أجل
�إقناع الآخرين ،وهذه الرابعة.
واخلطوة اخلام�سة يف يوم االنتخابات ،فالذين �أقنعناهم هل خرجوا وذهبوا
و�صوتوا ومل يغريوا ر�أيهم ومل يثبطهم �أحد وبع�ض و�سائل الإعالم امل�سمومة؟ نحتاج
يف يوم االنتخابات �إىل حركة حقيقية ،بيت ًا بيت ًا ،هل خرجوا �أم ال؟ و من ال ي�ستطيع
ن�ساعده ونو�صله �إىل ال�صناديق ،وي�صوت �ضمن هذه املقايي�س ،وهذه �أي�ضا مهمة
�أ�سا�سية.
ويجب علينا حرا�سة ال�صناديق ،فال ينبغي ترم�ش �أعيننا حلظة واحدة عن
هذه ال�صناديق ،وال نرتكها حلظة واحدة ،ونحميها؛ لأنها الرثوة ،ولأنها ر�أ�سمالنا
للم�ستقبل ،ولأنها املدخل لبناء العراق ،وكما يذكر الإمام ال�سيد ال�سي�ستاين:
«�صوتك �أغلى من الذهب»� ،إذن يجب حرا�سة ال�صندوق ،ومراقبة ال�صندوق،
ومراقبة العاملني يف املركز االنتخابي ،حذر ًا من �أن ت�سول لأحدهم نف�سه �أن يكتب
على ورقة ليبطلها.
وما دمتم حا�ضرين �إن �شاء اهلل ال جمال حلزب البعث بيننا� .إذن لنحر�ص على
�أن ال ي�ضيع �صوت واحد ،ف�إنّ ال�صوت �أغلى من الذهب ..ال تبطل ورقة واحدة ،وال
ت�ضاف ورقة واحدة على خالف �إرادة النا�س .وهناك البع�ض ال ي�شاركون؛ لأنهم
م�سافرون �أو ل�سبب �آخر ،وقد ت�ضاف الأوراق البي�ضاء املخ�ص�صة لهم ل�صالح هذا
املر�شح �أو ذاك.
نريد انتخابات �شفافة ونزيهة ،ومعربة عن �أبناء �شعبنا ،وال نريد التزوير،
وال نقبل بالتالعب ،ويجب �أن ن�صون وندافع عن هذه العملية االنتخابية ،ويجب
�أن ت�سري ب�شفافية عالية ،وعيونكم هي التي حتر�س هذه ال�صناديق ،وعلى رقابنا
�إذا �أراد �أحد التجاوز على �إرادة ال�شعب .قد يقال :اخرجوا ثم نعطيكم النتائج!
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من املخول �أن يخرج املراقب؟ نحن القانون معنا ،وع�شر دقائق قد تغري الكثري من
النتائج ،ال نقبل بذلك ،و �أمتنى من جميع حرا�س الر�أي �أن تكون الورقة التي فيها
القوانني وال�ضوابط يف جيوبهم ..و�إذا �أراد �أحد �أن يتكلم ك�شرطي �أو مراقب فال
نخرج� ،أنت من يخرج� ،أما نحن فال نخرج وال نرتك ال�صندوق حلظة واحدة �إىل
نهاية االنتخابات ،ومهمتنا ال تنتهي ،فنبقى وراء ال�صندوق ونحميه يف كل حركة و
�سكنة �إىل �أن ُتع ّد الأ�صوات وتنزل على الورق ،وال تنتهي �إىل �أن تكتب هذه النتائج
ال�صحيحة على اال�ستمارة اخلا�صة و ُتختَم وتو�ضع على احلائط ،ثم ن�أخذ ن�سخة
منها و ُت�س َّلم �إىل اجلهات العليا املرتبطني بها ،وتكون الق�ضية غري قابلة للتزوير،
ومن اليوم �إىل �أن تو�ضع اال�ستمارة على احلائط خمتومة بختم املفو�ضية وتوقيع
جميع الأع�ضاء وتكون مطابقة للواقع وما �ص ّوت له النا�س فال ميكن �أن يق ّر لنا قرار
ونرتاح� ..إنّ مهمتنا كبرية ومعقدة ،والآخرون يرتب�صون ،ولكن اتقي فرا�سة امل�ؤمن،
فرا�ستكم دقتكم ،عيونكم و جهدكم هو املدخل النتخابات �شفافة وحماية �أ�صوات
املواطنني.
هنيئ ًا لكم �أيها ال�شرفاء ،فاهلل اختاركم ،وال تت�صوروا �أنكم جئتم ب�إرادتكم
حتافظوا على �أ�صوات النا�س ،وت�شجعوا النا�س على احلق ،هذه كرامة من اهلل ال
يعطيها لأحد ،انظر ماذا عملت..؟ اهلل منحك هذه الكرامة والتوفيق� ،أنت �أيها الأخ
�أو الأخت .فيجب علينا �أن نقف ونبذل ق�صارى جهودنا والعراق �إىل خري ب�إذن اهلل
تعاىل� ،شكر ًا لكم ،و�شكر ًا حل�ضوركم ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

ال�شباب..
منطلق وطني
مببادئ
ح�سينية
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املحا�ضرة

ال�شباب ..منطلق وطني مببادئ ح�سينية

املنا�سبة :لقاء جمع ًا غفري ًا من �شباب حمافظة الب�صرة
الـمكــان :حمافظة الب�صرة
الـزمــان2010 / 2 / 28 :

رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد الأنبياء
احلمد هلل ّ
واملر�سلني حبيب �إله العاملني �أبي القا�سم امل�صطفى حممد ،وعلى �أهل
بيته الطيبني ،و�صحبه املنتجبني امليامني.
�أيها الأوفياء ،يا �أبناء وبنات �شهيد املحراب� ،أيها امل�ؤمنون
املجاهدون� ،أيها ال�شباب املبدعون ،ال�سالم عليكم جميع ًا ورحمة اهلل
وبركاته.
ي�سعدين وي�شرفني ـ �أيها الأحبة ـ �أن �أقف متحدث ًا بينكم يف هذا
املكان الذي تتجدد فيه الذكريات ،ذكريات املا�ضي وذكريات احلا�ضر،
و�سيبقى العراق يقف عند ما�ضيه لي�أخذ العربة والدرو�س يف بناء حا�ضره
ويف بناء م�ستقبله� .أيها الأعزاء من على �أر�ض الب�صرة الفيحاء ،ب�صرة
اجلهاد والفداء والعطاء ،ب�صرة ال�صمود والثبات ،ب�صرة الت�ضحية من
�أجل الإ�سالم والعراق ،ب�صرة ال�شهداء واملحرومني ،ب�صرة احلاجة
املا�سة �إىل العطاء والبناء واالعمار.
�أيها الأعزاء! من على هذه الأر�ض الطاهرة �أخاطبكم ،و�أنتم
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ال�شباب املبدع ،ال�شباب القادر على العطاء ،ال�شباب القادر �أن ي�سهم م�ساهمة
حقيقية يف بناء هذا الوطن� ..أخاطبكم ب�أنكم قادرون على حتقيق الكثري ب�إذن
اهلل تعاىل ما دامت الإرادة متوفرة ،والطاقة الهائلة يف خدمة هذا امل�شروع ،والذي
ن�سميه بامل�شروع الوطني احل�سيني ،فم�شروعنا ينطلق من قيم احل�سني عليه ال�سالم،
وينطلق من �أ�صالة احل�سني عليه ال�سالم ،ويحتوي على جميع ال�شرائح واملكونات،
فهو وطني بامتياز؛ لأنه يواكب التطورات ،ولكنه ح�سيني يف مبادئه ويف �أ�صالته.
�إنّ هذا امل�شروع حمل على �أكتافكم و�أكتاف ال�شباب طيلة عقود من الزمن ،وكان
�شهيد املحراب +الذي نظر وو�ضع مالمح هذا امل�شروع الوطني احل�سيني� ،أن يعتمد
على ال�شباب اعتماد كبري ًا ،ثم ا�ستمر على ذلك عزيز العراق �أي�ض ًا ،وها نحن اليوم
نطلق �شعار االعتماد على ال�شباب �أ�سا�س ًا يف بناء هذا الوطن� .أيها الأعزاء! الوطن
بحاجة �إليكم ،وبحاجة �إىل جهودكم وعطائكم ،وال�سيما يف املنعطفات اخلطرية ،و
نحن اليوم منر ب�إحدى هذه املنعطفات اخلطرية ..واملحطات املهمة ،منر بالظروف
الع�صيبة كما يعرب الإمام ال�سيد ال�سي�ستاين �أدام اهلل وجوده ال�شريف ،الظرف
ع�صيب ،ولذلك فهذه االنتخابات حتظى بالأهمية الكربى .علينا �أن نقف ونبذل
اجلهود ونقدم الغايل والنفي�س من �أجل �إجناح هذه االنتخابات ،علينا �أن ندعو
اجلميع للم�شاركة يف هذه االنتخابات ،ف�أ�صل امل�شاركة بحد ذاته يعترب هدف ًا �أ�سا�سي ًا.
�أنا �أدعو �أولئك الذي يوافقوننا يف الر�أي ،و�أولئك الذين يختلفون معنا يف الر�أي،
�إىل امل�شاركة يف االنتخابات ،فكلما كانت ن�سبة امل�شاركة �أعلى كلما كانت ر�سالة
االلتزام بامل�شروع الوطني احل�سيني للعراق اجلديد ر�سالة �أو�ضح ،وعلينا �أن نعيد �إىل
الذاكرة تلك الثورة البنف�سجية التي قمنا بها يف عام  ،2005فنحن بحاجة �إىل �أن
نطلق ر�سالة مدوية �إىل كل الأ�صدقاء واحلري�صني على العراق يف املنطقة والعامل،
ونطلق هذه الر�سالة �إىل كل العراقيني ال�شرفاء ،ب�أن �أبناء هذا الوطن ملتزمون كل
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االلتزام ،ومدافعون عن حريتهم وعزتهم وكرامتهم.
�أيها ال�شرفاء! عليكم املع ّول ،وبكم امل�ستند ،و�أنتم من يقف ويدافع عن هذا
الوطن ،و�أنتم من ي�شجع النا�س للم�شاركة الوا�سعة يف هذه االنتخابات ،فلم يبقَ �إال
�أيام ًا معدودة لنح�صد كل اجلهود اخلرية التي بذلها امل�ؤمنون وال�شرفاء والوطنيون
من �أبناء العراق الغيارى.
�أيها الأعزاء! علينا �أن ال نفرط وال ن�ضيع يف الأيام القليلة املتبقية جهد ًا وحركة
ون�شاط ًا ،طرق ًا للأبواب ،و�إقناع ًا لكل مرتدد مل يتخذ قراره بامل�شاركة حتى الآن.
فهناك من يعادي العراق واحلياة يف هذا البلد ،وهناك من ال يريد للعراق �أن
ينطلق ،ولذلك نراهم يركزون على الدوام على طبيعة الظروف وامل�شاكل التي مرت
بهذا الوطن احلبيب ،فيقولون ماذا عملوا لكم؟ وماذا تغري و�إذا انتخبتم فماذا
�سيحدث؟؟؟ �إىل غري ذلك من �أ�سئلة تطرح ب�شكل منظم لت�أخذ مدياتها يف ال�شارع
والر�أي العام .علينا �أن نبني جلميع ال�شرفاء والوطنيني خطورة املوقف .علينا �أن نذكر
لهم الظرف الع�صيب الذي مير به العراق ،ونذكرهم ب�أن الق�ضية اليوم هي ق�ضية
الوطن ،ونحذر �أن ال ي�سرق منا و ي�ؤخذ من �أيدينا ،فالوطن �أمانة يف �أعناقكم ،وعلينا
�أن نعمل على �أن ال ي�ضيع وال نعود �إىل املا�ضي الذي نحمل عنه يف ذاكرتنا الكثري من
الآالم و املحن واملعاناة التي واجهناها ،فال نريد العودة �إىل املا�ضي ،فل�سنا من �أبناء
املا�ضي ،و�إن ُك ّنا ن�أخذ من املا�ضي ما نعترب منه يف بناء احلا�ضر وامل�ستقبل ،ولكننا
ال نغرق يف املا�ضي ،وال نعود �إىل املا�ضي ،فالعراق يتقدم �إىل الأمام ،ويبني حا�ضره
وم�ستقبله ب�سواعدكم وب�آمالكم وبطموحاتكم وب�أحالمكم.
�أيها ال�شباب! علينا �أن ن�ستثمر الفر�صة ،ونتحرك على كل مرتدد لنقنعه بامل�شاركة
واحل�ضور ،فاليوم �أ�صبحت ال�صورة �أو�ضح .فهناك جمهور له والءات وا�ضحة باالجتاه
الآخر� ،أي ًا كانت االجتاهات ،ونحن نحرتم اجلميع ،ولكن ن�ستطيع يف هذا اليوم �أن
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نتحرك عليه ،ل�ضيق الوقت ،وبقيت �أمامنا م�ساحتان :م�ساحة ال�شرفاء الوطنيني
الذي اتخذوا قرارهم ب�أن يكونوا معكم مع االئتالف العراقي ،مع م�شروع �شهيد
املحراب ،مع امل�شروع الوطني احل�سيني ،فه�ؤالء نتوا�صل معهم ونت�أكد من ا�ستمرار
والئهم ،فالف�ضائيات والإعالم املد�سو�س وامل�سموم ي�ؤثر فيهم ويجعلهم مرتددين،
وكذلك الإ�شاعات التي بد�أت تروج وت�سوق ب�شكل كبري يف مدننا وحمافظاتنا لتغيري
الر�أي العام ،فال ينبغي للإ�شاعات �أن ت�ؤثر فيهم ،وعلينا �أن ن�شرح ونو�ضح لهم
ون�شد �أزرهم يف هذه الأيام القليلة كي يبقوا على الو�ضوح يف قرارهم بالت�صويت
لأبناء �شهيد املحراب يف قائمة االئتالف الوطني .وهناك م�ساحة مهمة جد ًا علينا
يجب �أن ال ن�ضيعها وال نفوتها ،وهي م�ساحة املرتددين الذي مل يح�سموا قرارهم،
علينا �أن ن�شجعهم ون�ساعدهم ليتخذوا القرار باالجتاه ال�صحيح ويكونوا معكم ومع
�سفينة جناة االئتالف الوطني العراقي ،وهم بحاجة �إىل ن�شاط وحركة لإقناعهم
باالن�ضمام �إىل هذا الركب.
�إذن �أمامنا �أيام قالئل ،وعلينا فيها �أن نبذل جهد ًا كبري ًا ن�صل فيه الليل بالنهار
�ضمن النقاط التالية:
1ـ نبذل كل ما يف و�سعنا من �أجل �إجناح هذه االنتخابات مب�شاركة وا�سعة.
2ـ والت�صويت ل�صالح االئتالف الوطني العراقي.
3ـ والت�أ�شري على �أبناء وبنات تيار �شهيد املحراب يف قائمة االئتالف.
4ـ �أن نحر�ص يف يوم االنتخابات على م�ساعدة من قرر �أن يديل ب�صوته ل�صالح
القائمة �أن ي�أتي لي�صوت ،وكما تعلمون �أعزائي هناك قرى و�أرياف ومناطق نائية
بعيدة عن مراكز االقرتاع علينا �أن ن�ساعدهم ونو ّفر فر�ص الو�صول �إىل �صناديق
االقرتاع لي�شاركوا بكثافة وي�صوتوا ل�صالح االئتالف.
5ـ �أن نفتح العيون ونراقب عملية الت�صويت واالنتخابات ،و �أن نحر�س الر�أي،
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فنحن حرا�س الر�أي ،ونحن الأمناء على �آراء النا�س ..فنحر�ص على �أن ُتقر�أ كما هي،
و �أن تحُ فظ كما هي ،بعيد ًا عن �أي تالعب وتزوير ،و هذا يحتاج �إىل دقة ،و يحتاج
�إىل مراقبة واىل حنكة ،فال ينبغي �أن ترم�ش العني حلظة واحدة بعيد ًا عن �صندوق
االقرتاع ،وحتى �إذا �أردنا �أن نق�ضي احلاجة �أو ن�ص ّلي ون�أكل ع�شر دقائق فيجب �أن
نت�أكد من وجود عني �ساهرة على هذا ال�صندوق حتى يف هذه الدقائق املعدودة؛
لأنّ يف كل �صندوق خم�سمائة ورقة ،وع�شر دقائق كافية لي�ؤ�شر على خم�سني ورقة
وحينئذ �ستتغري النتائج ر�أ�س ًا على عقب ،فال ينبغي �أن نزهد بالدقيقة
�أو مئة ورقة،
ٍ
الواحدة ،وال بال�صوت الواحد ،وهناك كثريون الأميني �أي�ض ًا ،وعلينا �أن نت�أكد هل �أنّ
�سجل على الورق� ،أو يقول هذا ال�شخ�ص �شيئ ًا و ُيكتَب املوظف �شيئ ًا �آخر.
ما قالوه قد ّ
وهذه ق�ضية ح�سا�سة جد ًا ،و هكذا كل �صغرية وكبرية يجب �أن نالحقها ونر�صدها،
و�إذا حدثت ثغرة ـ ال �سامح اهلل ـ فيجب توثيقها ب�سرعة يف اال�ستمارات اخلا�صة ب�شكل
ر�سمي ،ونوثق االخرتاقات واخلروقات .و�إذا �سارت االنتخابات ب�شكل جيد ف�إنّ املهمة
ال تنتهي بانتهائها ،ف�أنتم الأمناء على �أ�صوات النا�س ،وعليكم �أن تراقبوا عملية فرز
الأ�صوات �أي�ض ًا .ف�إن قالوا لكم اخرجوا نعطيكم النتائج من ال�شباك ،وقد ح�صل هذا
يف �أماكن كثرية يف جمال�س املحافظات ،وامل�ؤمن ال يلدغ من جحر مرتني ،فعلينا �أن
ال نخرج �إال على رقابنا ،فالقانون معنا ،و�أو�صي �أعزائي امل�س�ؤولني �أن يوفروا ورقة
ال�ضوابط وي�ستن�سخوها ،وعلى كل مراقب �أن تكون هذه الورقة يف جيبه ،ف�إذا قالوا له
اخرج ،يقول :القانون معي ،ال �أترك ال�صندوق حلظة واحدة ،وال �أغادره ،وال �أفارقه،
و �أنا مع ال�صندوق يخرج ف�أخرج ،وال �أفارقه حتى تفرز الأ�صوات وتكتب يف اال�ستمارة
اخلا�صة وتختم من املفو�ضية ،وتعطى ن�سخة لنا ،وتل�صق على اجلدار ،حينها نو�صل
الورقة �إىل امل�س�ؤول ونكون قد وفينا هلل ولر�سوله وحفظنا الأمانة .فال ينبغي �أن
يق ّر لنا قرار وال يهد�أ لنا بال من اليوم �إىل تلك اللحظة التي ن�س ّلم فيها اال�ستمارة
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النهائية �إىل امل�س�ؤول ،فالعراق �أمانة يف �أعناقكم ،واالئتالف الوطني العراقي �أمانة
يف �أعناقكم ،و�أبناء وبنات �شهيد املحراب �أمانة يف �أعناقكم ،و�أ�صوات املواطنني
جميع ًا �أمانة يف �أعناقكم ،وحتى �أ�صوات من يختلفون معنا نحر�سها ونحافظ عليها،
فنحن حقانيون ونريد العدل ،ونريد �إرادة ال�شعب العراقي ومتكينهم مما يريدون
ويق�صدون ،ولنا الثقة العالية باهلل �سبحانه وتعاىل وب�شعبنا وبكم �أيها ال�شباب.

التفا�ؤل بامل�ستقبل:

�إنّ هذه اجلهود لن ت�ضيع �سدى ،و�أطمئنكم ب�أنّ الن�صر قادم ب�إذن اهلل تعاىل..
�إنني متفائل جتاه امل�ستقبل� ،إن اهلل ين�صرنا ..ولكن علينا �أن ال نق�صر يف �أداء
الواجب ،ولنلتزم بواجباتنا لنخطو اخلطوات ال�صحيحة ،و�سوف جتدون �أن اهلل
ين�صرنا وي�سددنا �إن �شاء اهلل ،وينطلق العراق ،فالعراق ي�ستحق �أن يكون �أف�ضل،
بل يجب �أن يكون �أف�ضل ،وهذا ما �سيح�صل �إذا �س ّلمنا الراية لأهلها �شجعنا ودفعنا
املواطنني ال�شرفاء الختيار من ي�ستحق الثقة ب�إذن اهلل تعاىل.
وهذه الب�صرة ب�صرة ال�شهداء ،ب�صرة الت�ضحيات ،واحل�ضارة ،والتاريخ ت�ستحق
�أن تكون يف ظروف �أف�ضل وبحرية من النفط حتت �أقدامكم ،هذا حقكم ،وحق �أبناء
هذه املحافظة �أن يكونوا يف ظروف �أح�سن ،وهذا ما �سيتحقق يف امل�ستقبل القريب
ب�إذن اهلل تعاىل بف�ضله �إن �شاء اهلل.
نحن نث�أر لدماء ال�شهداء ،ونقف مع املحرومني ،وندافع عن املظلومني ،و�سوف
تتغري الأمور نحو الأح�سن ب�إذن اهلل تعاىل� ،شكر ًا لكم �أيها الأعزاء ،و�شكر ًا مل�شاعركم،
و�شكر ًا حل�ضوركم ،وعلى �أمل املزيد من العطاء من �أجل الإ�سالم ،ومن �أجل العراق،
ومن �أجل كرامة العراقيني� ،شكر ًا لكم ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�شباب
هم �أمل
النجاح

�شبابنا

املحا�ضرة

49

ال�شباب هم �أمل النجاح

املنا�سبة :ح�ضور الندوة التي عقدتها عدد من منظمات املجتمع املدين
واملنظمات ال�شبابية يف بغداد
الـمكــان :بغداد
الـزمــان2010/5/30 :

�سادتي الأفا�ضل� ،إخوتي الكرام� ،أخواتي الفا�ضالت
بداية ا�سمحوا يل �أن �أعرب عن �سعادتي للقائكم واحل�ضور
يف هذا امللتقى املهم ،واعتقد �أن �أهميته ت�أتي من العن�صر
ال�شبابي الذي ميثل معلم ًا �أ�سا�سي ًا فيه ،ومو�ضوعه الهموم
ال�شبابية يف جمتمعنا العراقي .فنحن ب�أم�س احلاجة للوقوف
عند هذه ال�شريحة املهمة من �شرائح جمتمعنا ،واالهتمام
�أي�ض ًا مبنظمات املجتمع املدين ،هذا املعلم الأ�سا�سي للدولة
العراقية يف �سياقها و�إطارها اجلديد.
وحينما نتحدث عن ال�شباب البد �أن نقف عند العديد
من ال�سمات واملوا�صفات املهمة التي يت�صف بها ال�شباب،
فهو الأمل؛ لأنّ ال�شباب بعمره وطاقته وفر�صه وب�إمكاناته
قادر على �أن يوفر الآمال الكبرية ،ال لنف�سه ولل�شباب
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وحدهم� ،إمنا للمجتمع برمته ،فحينما نتحدث عن ال�شباب البد �أن نقف وقفة الأمل
جتاه امل�ستقبل ،وجتاه البناء الوا�سع والكبري يف �آفاق فكرية وح�ضارية واجتماعية
وتنموية ملجتمعنا .وكلما اهتممنا �أكرث بال�شباب كلما ارتفعت وترية الأمل يف هذا
البلد الطيب ،وكلما جتاهلنا ال�شباب كلما انخف�ضت هذه الوترية ،فاملقيا�س لن�سبة
الأمل مل�شروعنا العراقي هم ال�شباب ،و�أنتم من ميثلهم �أي�ض ًا.
وحينما نتحدث عن ال�شباب ن�ستذكر الطاقة الب�شرية والفكرية الهائلة التي
تتوافر يف ال�شباب ،فال�شاب ميتلك الكثري من مقومات النجاح والكفاح واحلركة
والن�شاط واحليوية لتحقيق الغايات والأهداف امل�شروعة التي ي�سعى من �أجلها،
فكلما ركزنا على هذا اجلانب و�أي �أمة ت�ستعني ب�شبابها تكون قادرة على �أن ترفد
تلك الطموحات والغايات امل�شروعة لتلك الأمة وامل�شروع رفد ًا كبري ًا وحيوي ًا ،وكلما
ابتعدت الأمة عن ال�شباب كلما انخف�ضت تلك الطموحات و�أ�صبحت الأ�سقف
حمدودة.
نحن نعي�ش عملية تغيري كربى ،فكري ًا وتنموي ًا و�سيا�سي ًا واعماري ًا .و يف كل هذه
املجاالت البد لنا �أن جند الدور الكبري لل�شباب؛ لأنهم ميثلون هذا الطموح والطاقة
الكبرية ،وال�سيما �أن ال�شباب وبحكم هذه الطاقة الكبرية لهم طموحات كبرية ،وال
يقبلون بالقليل ،وي�ضعون لأنف�سهم ُقلال عالية ليفتحوها ،ويبذلوا جهد ًا يف الو�صول
�إليها ،وهذه خ�صي�صة كبرية .وكلما كانت الطموحات حمدودة كلما كان اجلهد
�أي�ضا من�سجما مع ذلك الطموح املحدود ،فالطالب الذي يدر�س ليح�صل على درجة
 %100قد يح�صل على  ،90ولكن من يفكر فقط يف النجاح قد يح�صل على 50
فقط ،و حتى �أ ّنه قد ال يح�صل على فر�صة النجاح .وكلما كان الطموح �أعلى كانت
اال�ستعدادات والتح�ضريات واجلهود �أكرب ،وفر�ص الو�صول �أعلى.
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ميثل ال�شباب الطهر والنقاء ،و�صفاء القلب من ال�سمات املهمة ..فال�شباب
يتفاعل مع الق�ضايا الإن�سانية ،وهو يندفع �إىل ما يعتقد �أنه حق ،ويقف بوجه ما يراه
باط ًال ،وهذه �سمة مهمة يف ال�شباب .طهارة ونقاء العالقة ال�شبابية عالقة ال ي�شوبها
الكثري من االلتبا�سات والإ�شكاليات التي تعرتي العالقة يف �سنني عمرية �أخرى،
فكبار ال�سن يبد�أ لديهم التفكري يف منظومة من العالقات ،فهذا م�س�ؤول وهذا
مدير وهذا كذا ،ولذا دعني �أبالغ يف ال�سالم على هذا� ،أن ال �أعتني بذاك و لي�س
وراءه �شيء! فلماذا �أذهب �إليه �أو �أقوم له؟ فيكون املعيار يف العالقة هو امل�صالح..
ماذا �س�أح�صل؟ وكيف �أدفع ال�ضرر عن نف�سي؟ وماذا �أح�صل حلزبي �أو جماعتي �أو
ع�شريتي؟ �أما ال�شاب فلي�س لديه هذه احلالة الأنانية ،و�أحيانا ي�ضحي مب�صاحله من
�أجل ق�ضية �أهم .لذلك فال�شاب ميثل القمة يف الطهارة والنقاء.
وال�شباب �أي�ض ًا يتفاعلون مع الواقع ومع الآالم ،الحظوا يف �شا�شات التلفاز،
ففي كل م�سرية احتجاجية �أو م�سرية تقف لتعرت�ض على �شيء �ستجدون العن�صر
الأ�سا�سي فيها ال�شباب ،من �شرق الأر�ض �إىل غربها.
�إنها �سمات عامة لل�شباب ،فهم النواة الأ�سا�سية للثورات ،وهم من يرفع علم
التغيري والت�صحيح والتطوير واخلروج بواقع ال�شعوب والأمم �إىل واقع �أف�ضل .لذلك
دائم ًا تنطلق امل�سريات من اجلامعات؛ لأنها جتمع ال�شباب ،فهذه احلالة من التفاعل
والتح�س�س للآمال والآالم وتطلعات ال�شعب جندها يف ال�شباب ،و قد ال جندها يف
م�ستويات عمرية �أخرى.
وهناك اال�ستعداد للت�ضحية ،فال�شاب م�ستعد لأن ي�ضحي بكل �شيء من �أجل
الق�ضايا احلقة ،الحظوا قائمة ال�شهداء الطويلة يف بالدنا ،وقائمة امل�ضحني يف
�أي �شعب �أو �أمة� ،ستجدون ال�شباب ميثلون امل�ساحة الأو�سع .وكبار ال�سن يفكرون
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ب�أوالدهم وم�صاحلهم ،بينما ال�شاب ال يفكر بهذه الأمور كثري ًا ،بل يفكر كيف يق ّدم
نف�سه ليحيي �شعب ًا ،وجند ال�شباب دائم ًا هم الأكرث اندفاع ًا وحر�ص ًا وت�ضحية وعطا ًء
ملجتمعاتهم.
وال ب ّد لنا �أي�ض ًا �أن ن�س�أل� :إن هذا ال�شاب الذي يتمتع بكل هذه ال�سمات ،وكل هذه
املوا�صفات ،وكل عنا�صر القوة ،ال يوظفها لنف�سه وال يحتكرها ملجموعة خا�صة به
�أو ل�شريحة حمددة من �أبناء املجتمع و�إمنا يبذلها ب�سخاء لكل �أبناء املجتمع ..وهذا
ال�شاب الذي ق ّدم كل وجوده ،وق ّدم كل ما لديه من �أجل هذا املجتمع ،ومن �أجل
الدولة ،و�أجل ت�صحيح الواقع الذي نعي�شه ،ماذا قدمت له الدولة؟ وكيف ا�ستطاع
املجتمع �أن يرعاه ويقف �إىل جانبه ،و�أن ي�ساند حقوقه وطموحاته ،و�أن يعالج ظروفه
واحتياجاته الطبيعية واليومية؟؟ لقد قدم وجوده للمجتمعّ ،
و�سخر كل طاقاته
و�إمكاناته لبناء الدولة ،فماذا ق ّدمت له الدولة واملجتمع؟
و�أنتم متثلون اليوم منظمات جمتمع مدين من كل �أنحاء العراق ..لقد �ش ّرفتمونا
بهذا امللتقى ،وا�سمحوا يل �أن �أ�شكر وزارة ال�شباب التي خ�ص�صت ندوة من هذا
النوع لرعاية منظمات املجتمع املدين .و�أنتم كمنظمات تتحركون وتبذلون اجلهود،
فما هو طبيعة الدعم والإ�سناد الذي ُق ّدم لكم وحت�صلون عليه؟ �أنا �أجزم �أن هناك
عدد ًا كبري ًا منكم �سعيد للغاية �إن ذكره �أحد ودعاه للح�ضور يف ندوة ما ،فيقول
أن�س ،و�أما ماذا ق ّدم لل�شباب فهذا بحث �آخر� ،أعتقد �أن ما ُيق ّدم هو �شيء
�إ ّنني مل � َ
ب�سيط ومتوا�ضع جد ًا ،ال�سيما �إذا الحظنا طبيعة اجلهد الذي ميكن �أن يبذله
ال�شباب والطاقة الهائلة املتوفرة لهم� .أين الدور الذي ننا�شد به لل�شباب؟ البد من
توازن بني ما ُيق ّدم لل�شباب والفر�ص التي يح�صلون عليها ليقدموا املزيد واملزيد.
�إنكم تق ّدمون كل هذه امل�ساحات الكبرية ،ولكن �أين هي �أدواركم وفر�صكم؟ وما هي
املجاالت التي فتحت لكم؟ و �أين الإ�سناد الذي مي ّكنكم من �أداء واجباتكم الوطنية
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على �أف�ضل وجه كما نتمنى؟

�أزمة الر�ؤية الإ�سرتاتيجية

ا�سمحوا يل �أن �أتعمق �أكرث لأت�ساءل :ما هي الر�ؤية الإ�سرتاتيجية التي نرى من
خاللها ال�شباب؟ وهل هناك من ر�ؤية �أ�ص ًال ؟ ال �أقول خطة ،فهذه �ضعوها جانب ًا ،و
ال �أقول م�شروع ،فمن امل�ؤكد مل ي� ِأت وقته بعد؟ ولكن هل من ر�ؤية �إ�سرتاتيجية تتوحد
عليها العقول وامل�ؤ�س�سات املعنية ب�ش�ؤون ال�شباب؟ ومن خالل اهتمامي وتتبعي ال
�أعتقد �أن هناك ر�ؤية �إ�سرتاتيجية حتى هذا اليوم يف العراق للتعامل مع ال�شباب،
أم�س احلاجة لتكوين الر�ؤية .وو�ضع هذا الت�صور وهذه الر�ؤية �ستكون مقدمة
ونحن ب� ّ
لو�ضع خطط وبرامج وم�شاريع و�سياقات عمل ودعم و�إ�سناد ،ولكن �إذا غابت الر�ؤية
فماذا نتوقع؟ �ست�صبح العملية مللم ًة و ترقيع ًا ،اعملوا لهذا ال�شخ�ص وا�صرفوا لذاك،
لكن �ضمن �أية ر�ؤية؟!! نرى �أنه يبنى املركز ال�شبابي ،و هناك العديد من املراكز
ال�شبابية حتتوي القاعات الفارهة ولكن ملاذا ال يدخلها ال�شاب؟ وهم بحاجة �إىل
هذا النوع من القاعات؟ �إذن هناك �أزمة يف الر�ؤية ،وم�شكلة يف و�ضع ت�صور عام
لل�شاب.
�إنّ من يريد �أن يختزل التعامل مع قطاع ال�شباب بالريا�ضة وبع�ض معاملها،
فهو خمطئ ،و �إن كانت الريا�ضة ركيزة مهمة يف التعاطي مع ال�شباب ،ومن
يريد �أن يختزل ال�شباب ببع�ض املمار�سات الرتفيهية فهو خمطئ ،الرتفيه �شيء
مهم لل�شباب ،ولكن الواقع ال�شبابي �أعمق و�أو�سع من �أن يختزل بهذه املجاالت
وهذه احلقول املحدودة .فال�شاب يحتاج �إىل من يفكر له يف بنائه الفكري ،وبنائه
الروحي واملعنوي ،و�إيجاد املناخات ال�صحية لبناء جمتمع يتنا�سب مع طموحات هذا
ال�شاب .وال�شاب بحاجة �إىل من يفكر له ويعينه يف بناء الأ�سرة ،واالنطالق بحياته
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االجتماعية ،وتنظيم عالقاته �ضمن منظومة عالقات معقدة يف جمتمعنا ،وكيفية
حتقيق �أحالمه وطموحاته ،وتوفري فر�ص العمل له ،وتطوير امل�ؤ�س�سات التعليمية،
و�إيجاد الفر�ص لبنائه ،وتطوير املهارات والقابليات التي جتعل منه �شخ�ص ًا م�ؤثر ًا
يف املجتمع ،وقادر ًا على �أن يعطي وي�ستثمر الطموحات والطاقات املتواجدة فيه،
ف�أين نحن من هذه الر�ؤية؟
نحن بحاجه �إىل جلان تخ�ص�صية ،وعقول جتل�س وتفكر لت�ضع هذه الر�ؤية
الإ�سرتاتيجية لل�شباب ،ومنها ننطلق يف الكثري من التفا�صيل التي نحن ب�أم�س
احلاجة �إليها .فما �أ�سهل �أن نقف يف امل�ؤمترات والندوات والتجمعات لنطالب
ال�شباب �أن يكونوا يف خدمة الوطن ،وما �أقل امل�ؤمترات التي جنتمع فيها لنتحدث
عما نقدمه لل�شباب .فاحلياة دائم ًا من طرفني ،ماذا تعطي وماذا ت�أخذ؟؟ �أما
املنطق الذي يقول �أعطني ،ولكن الدولة ماذا تعطيني؟ واملفرو�ض �أن الأخذ بعد
العطاء ..و هو مو�ضوع �آخر ،فلماذا �أعطيك من دون �أن تعطي؟ وهل الدولة حكر
على �أنا�س يتواجدون فيها؟ ينبغي �أن تكون الدولة �أكرب من ذلك ،ومنا جميع ًا،
فنحن ن�أتي ومن�ضي ،وقبلنا جاء �آخرون وم�ضوا ،وهكذا ت�سري احلياة ،وتبقى الدولة
وامل�ؤ�س�سات ،فنحن بحاجة �إىل تنظيم العالقة بني ال�شباب والدولة .ماذا ينبغي �أن
يقدم ال�شاب؟ وماذا ينبغي �أن يق ّدم املجتمع والدولة؟ وماذا ينبغي �أن ُي�ساند ال�شاب
يف �أدواره؟

الثقة بال�شباب مدخل لتعزيز دورهم

وعلى هذه اخللفية ت�سمعون مني احلديث يف �أكرث من منا�سبة �أننا بحاجة
�إىل جعل وزارة ال�شباب والريا�ضة وزارة �سيادية ،والبع�ض �أر�سل يل ر�سالة قائ ًال:
�أنت َب ِطر ،فنحن ب�أي حال لنتحدث عن ال�شباب والريا�ضة والكرة! لقد عرفت من
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الر�سائل �أن املر�سل مل يعرف ماذا تعني وزارة �سيادية؟ فالق�ضية لي�ست ا�سم ًا حينما
نقول «وزارة �سيادية» ،فمو�ضوعة ال�شباب ينبغي �أن ت�أخذ حيز ًا كبري ًا من االهتمام،
وت�صبح ق�ضية ال�شباب ذات قيمة ،كما نرى اليوم مو�ضوعة الدفاع والداخلية
والنفط واخلارجية واملالية ت�أخذ حيز ًا كبري ًا من اهتمام احلكومة والقيادات
العراقية ،يف امليزانيات واخلطط وموا�ضيع االجتماعات وجدول اجتماعات جمل�س
الوزراء والنواب ،وت�أخذ حيز ًا كبري ًا �أكرب من هذا النوع .ف�إذا ذهبنا �إىل جمل�س
النواب وقلنا �أي الوزارات واللجان �أهم؟ ف�سيقولون جلنة الأمن والدفاع ،وجلنة
ال�سيا�سة اخلارجية ،وجلنة املوازنة ،وهذه هي التي يتم�سك بها الربملان ،ولذلك
يكون التدافع على هذه الوزارات واللجان يف جمل�س النواب ،ثم يف توزيع الوزارات،
فمن عنده خم�س مقاعد �أو من لديه كذا مقعد يعطى وزارة ال�شباب وتعطى لفالن..
هذه النظرة تك�شف عن �أن ال�شباب واالهتمام بهم غائب يف منظومتنا الفكرية
وت�شخي�صنا للأولويات يف بالدنا.
�إ ّننا بحاجة �إىل �أن نثق بال�شباب وباالعتماد عليهم� ،أما �إذا كنا ال نثق بال�شباب
يف قرارة �أنف�سنا ف�إ ّننا �سوف ال نعطيهم الفر�صة يف دوائر القرار ،وكلما جاء
احلديث عن ال�شباب فك�أن امل�سالة ترتبط مبواقف ثانوية وجانبية ،ولكن القرارات
ال�صعبة والأدوار اخلطرية يجب �أن تعطى ل�شباب الأم�س الذي ي�صبغون �شعرهم،
وهذا على خالف ثقافتنا الإ�سالمية .ف�إنّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله حينما �أراد
�أن ير�سل �أهم جي�ش �إ�سالمي لأهم معركة يف تاريخ امل�سلمني حلرب الروم ،فمن
عينّ قائد ًا للجي�ش؟ لقد عينّ �أ�سامة بن زيد الذي مل يتجاوز عمره ثمانية ع�شر �سنة
وكان �صلى اهلل عليه و�آله ير ّدد قائ ًال« :انفروا جي�ش �أ�سامة ،لعن اهلل من تخ ّلف عن
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جي�ش �أ�سامة»(((() .فرنى �أن �أخطر مهمة �أوالها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله �إىل
�شاب عمره ثمانية ع�شر �سنة ،حتى وقف الكثريون �آنذاك مت�سائلني :يا ر�سول اهلل
لقد بلغ عمر كل واحد منا �ستني �أو �سبعني �سنة ،وخ�ضنا ع�شرات احلروب ولدينا
خربة عالية� ،أفترتكنا كلنا وت�ضعنا حتت قيادة هذا ال�شاب ،هل من املعقول ذلك؟
فتململوا وتلك�ؤا وتويف الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله وعزل �أ�سامة عن قيادة اجلي�ش،
وكان الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله يعلم بالنتائج ،ولو ذهبوا لكانت النتائج حم�سومة
ل�صالح امل�سلمني .هكذا ينبغي �أن يكون �إعطاء الفر�صة لل�شباب والثقة بهم.
لنثق بال�شباب و�سرنى كيف �أن الفر�ص �ستكون م�ؤاتية ،و�أنتم قادرون ـ �أيها
الأعزاء ـ على الإتيان ب�أح�سن النتائج ،ولكن احلقوق ال تعطى ولو انتظرمت �سبعني
�سنة ،بل احلقوق ت�ؤخذ باملبادرة واحل�ضور ،وبتثبيت هذه احلقيقة ف�أنّ ال�شباب
قادرون �أن يحققوا الكثري وكمنظمات جمتمع مدين ،غري مقيدين بال�سياقات
وال�ضوابط ،بل �أنتم م�ؤ�س�سات جمتمع مدين تنطلقون قادرين على حتقيق الكثري،
اعملوا وانطلقوا وبرهنوا للجميع �أن ال�شباب يف العراق هم الأقدر على �أن يحمل هذا
امل�شروع وينطلق به ،ونحن نثق بكم ،ونعتمد عليكم ،ونعتقد �أنكم الركيزة املهمة،
و�أنتم الأمل كما �أ�شرت.
جند الأمل فيكم ،وجند حا�ضرنا وم�ستقبلنا يف �أعينكم ،وجهودكم ،وفكركم،
وطموحاتكم ،و�أحالمكم ،وي�شرفني �أن �أكون خادم ًا لل�شباب ،و�أن يدرج ا�سمي يف
�أ�سفل قائمة ال�شباب الطويلة احلافلة بالطاقات ،و�سوف نعمل جاهدين للدفاع عن
حقوقكم ،وعن هذه املنظمات و�أدوارها .نعتقد �أن الطريق �شاق ،ولكنه ممكن،
و�سي�أتي ذلك اليوم الذي نربهن للجميع �أن ال�شباب هم الأقدر ،الذين يحملون
((( بحار الأنوار :ج � ،27ص .324
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الراية ،و�أن يدافعوا عن هذا الوطن العظيم ،مبا ميتلكه من ح�ضارة عظيمة تدب
يف جذور التاريخ ،و�أن يوفروا فر�ص الكمال والرقي لهذا ال�شعب ،مبا يتميز به عن
الكثري من ال�شعوب الأخرى -مع احرتامنا للجميع  ،-ومبا ميتلكه من الرثوات الهائلة
والفر�ص املهمة ،ف�أنتم قادرون ،ونحن معكم لتحقيق هذه الطموحات الكبرية ب�إذن
اهلل تعاىل.
ا�سمحوا يل من خاللكم �أن �أوجه ندائي لل�سا�سة العراقيني ،و�أقول لهم� :إنّ
وحدوا كلمتكم ،فلي�س معقو ًال
�أنظار ال�شباب �شاخ�صة اليوم ملا تتخذونه من قرارّ ،
�أن مت�ضي ثالثة �أ�شهر على االنتخابات ولي�س من حكومة ت�شكل ،وال برملان يعقد،
وكلما خطونا خطوة جاءت الطعون من هذه اجلهة �أو تلك لرتجعنا �إىل املربع الأول.
ماذا تريدون �أيها القوى التي تطعن يف قرارات املفو�ضية وقرارات املحكمة؟ وكم
مرة تريدون �أن تطعنوا؟ و �إىل متى �ست�ستمر ق�صة الطعون؟ ال بد �أن نقف عند
حد ،و�أن نقبل احلقيقة ،ونحرتم قرار �شعب تنوعت اجتاهاته ،فال�شعب العراقي
ال ميكن �أن نختزله يف من �ص ّوت لنا ،فال�شعب العراقي بع�ضهم �ص ّوت لنا وبع�ضهم
�ص ّوت لغرينا ،وذاك الأخر عراقي �أي�ض ًا ،و يجب �أن ن�صون ر�أيه وندافع عن حقه كما
ندافع ع ّمن �صوت لنا ونن�صف اجلميع .وما هذا اال�ستبعاد بعد اال�ستبعاد لأ�شخا�ص
مع ّينني؟ وما هذا الطعن بعد الطعن بحق �أ�شخا�ص مع ّينني؟ �إنّ هذه الت�صرفات
�سوف ال تو�صلنا �إىل نتيجة ،وال تعزز اللحمة والوحدة فيما بني العراقيني ،وال توفر
فر�ص االنطالق احلقيقية التي نتحدث عنها..
�أيها ال�شباب! �أمتنى �أن نرتفع عن امل�صالح ال�شخ�صية ،و�أن نقف عند م�صالح
وحينئذ جند �أن الق�ضايا الأخرى
البلد ،ومعاناة ال�شعب ،وطموحات ال�شباب،
ٍ
تت�صاغر وتهوي �أمام هذه امل�صالح الكبرية� .شكرا لكم ،واعتذر من �صراحتي،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

روحية العمل
اجلماعي
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روحية العمل اجلماعي

املنا�سبة :زيارة حمافظة الديوانية
الـمكــان :حمافظة الديوانية
الـزمــان2011/4/16 :

رب العاملني و�صلى اهلل على نبينا �سيد الأنبياء واملر�سلني
احلمد هلل ّ
�أبي القا�سم حممد ،و�آله الطيبني الطاهرينـ و�صحبه املنتجبني امليامني.
�أعزائي ال�شباب! لي�س احلديث عن الالعب كفرد ،فالالعب الكفء
يف فريق �ضعيف ال ي�ستطيع �أن يبدع ،والالعب ب�أقل م�ستوى من الكفاءة يف
فريق كفء ي�ستطيع �أن يحقق الكثري� .إذن فالعمل اجلماعي يف الريا�ضة،
والتعاون اجلماعي يف الفريق ،والن�صرة والنخوة يف العمل الريا�ضي
من �أهم الأ�شياء لدى الريا�ضيني ،فهم يفكرون كيف يفوز الفريق ،وال
يفكر العب كيف يربز نف�سه �أمام الآخرين ،و�أحيان ًا ي�أخذ العب منكم
الكرة كي ي�صل قرب الهدف ويرى نف�سه ال ي�ستطيع التهديف من خالل
الزاوية التي هو فيها ،فيم ّرر الكرة �إىل العب �آخر يدخلها املرمى ،والكل
ي�شعر بال�سعادة بدخول الكرة املرمى ،وهدف الريا�ضي �أن تدخل الكرة
املرمى ،ولي�س �أن يكون هو من �أدخل الكرة� ،إذا ا�ستطاع هو �أن يفعل
ذلك ف�شيء جيد ،و�إذا مل ي�ستطع ودخلت الكرة فهذا �شيء ح�سن �أي�ض ًا،
فاملهم �أنّ الكرة تدخل املرمى ،و�أحدهم �أدخلها ،واجلميع يرك�ضون
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ويفرحون ويعربون عن انت�صارهم ..ولي�س الالعب والفريق فقط ،و� مّإنا امل�شاهدون
واملراقبون و�أن�صار هذا الفريق وم�شجعوه كلهم يفرحون �أي�ض ًا ،فاحلديث يدور حول
انت�صار الفريق عن ن�صر املجموع ..وتقدم الفريق ..وهذه هي الروح الريا�ضية،
والثقافة الريا�ضية.
نحن اليوم نحتاج يف بناء العراق اجلديد �إىل هذه الروح الريا�ضية ،ولكي ينجح
العراق ،وتتوفر اخلدمات للنا�س ،ويعمل العاطلون ،وي�أتي املاء والكهرباء ،ولي�س
املهم �أن ي�أتي بها هذا الوزير �أو ذاك ما دمنا جميع ًا عراقيني ،فكل من ي�أتي ويقدم
جزاه اهلل خري ًا ،والعراق بخري ،علينا �أن نفكر بهذه الطريقة.

�ضرورة رعاية الفرق ال�شعبية

�أيها الأحبة! �أنتم طاقة كبرية ..حما�س ال�شباب و قدرة ال�شباب على العطاء
يجب �أن ت�ستثمر ا�ستثمار ًا �صحيح ًا ،وي�ؤ�سفني �أن �أقول �إن ال�سيا�سات املعتمدة
�إىل اليوم مل ت�ستثمر طاقات ال�شباب كما ينبغي ،فهناك زهد بطاقات ال�شباب
وقدراتهم ،وهنالك قلة اهتمام بالريا�ضة قيا�س ًا بالطاقات الريا�ضية املبدعة يف
بالدنا .والفرق ال�شعبية هي منجم الرجال والنجوم� .إذا كنا نبحث عن منتخبات
وطنية كفوءة فالب ّد �أن نهتم بالفرق ال�شعبية ،فهذه الفرق فيها طاقات هائلة وكبرية
ن�شخ�صها ثم نوليها االهتمام والتدريب والتطوير لتكون قادرة على �أن متثل العراق
يف خمتلف امليادين يف التناف�س؛ لريتفع علم العراق عالي ًا ب�سواعدكم وجهودكم
ونف�سكم الطيب ،ومبا تقدمونه للوطن.
�إنّ من واجب الوزارات املخت�صة �أن تقف وت�ساند هذه الفرق ال�شعبية؛ لأن لديها
معاناة حتى يف الو�صول �إىل �ساحة والعثور عليها ،وقد ُزرِت هذه ال�ساحات التينزلت
�إليها الفرق ال�شعبية يف الديوانية ،والحظت �أنها مل تكن بامل�ستوى املنا�سب يف
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اجلهوزية ليمار�س ال�شباب ن�شاطهم وريا�ضتهم على هذه ال�ساحات� ،إ ّننا مل ن�ستطع
توفري �ساحة ب�سيطة بعد مرور ثمان �سنوات على العراق اجلديد! �أمامنا م�شوار
وجهد طويل نبذله مع ًا لتحقيق امل�ستوى الأف�ضل للدعم املنا�سب للريا�ضيني.

الطاقات الهائلة لل�شباب

يا �شباب �إنّ اجلهد الذي يبذله الكبار وي�صرفونه يف �أ�سبوع حتققونه �أنتم يف
يوم واحد فقط ،و�إذا كان الإن�سان يف حركته نحو اهلل تعاىل يف عمر ال�شباب ،ف�إ ّنه
ي�ستطيع �أن يردم الفجوات ويتقرب �إىل اهلل ب�سرعة كبرية ،و�إذا كانت له �أهداف يف
الدنيا ف�إ ّنه �أي�ض ًا ي�ستطيع �أن يحققها �أ�سرع بكثري من الكبار� .إذن فالفتوة وال�شباب
نعمة عظيمة من اهلل �سبحانه وتعاىل علينا وعلى ال�شباب ،وعلينا �أن ن�ستثمرها،
ون�ستفيد منها ،ونعطيها حقها ،من االهتمام بالعلم ،والت�ألق العلمي ،واالهتمام
باالحرتاف الريا�ضي ،وممار�سة عمل ريا�ضي متطور� .إنّ ا�ستنفار طاقات ال�شباب
يف خدمة البلد �سيجعل هذه القوة الهائلة ،حتقق ما مل يت�صوره �أحد ،فال�شباب
قادرون.
و اليوم ونحن نعي�ش ذكرى ا�ست�شهاد �سيدتنا وموالتنا فاطمة الزهراء �سالم
اهلل عليها ،فهي �أي�ضا حم�سوبة على ال�شباب ،وقد ت�صدت وواجهت وحتملت الأعباء
ودافعت عن الإ�سالم وا�ست�شهدت وهي يف الثامنة ع�شر من عمرها� ،إذن كانت يف
مرحلة ال�شباب يف مثل �أعماركم ،و�ضحت من �أجل الإ�سالم ،ولذلك نرى ا�سمها
خالد ًا اليوم كما هي �أ�سماء �أهل البيت �سالم اهلل عليهم ،واحلب والوالء منا جميع ًا
لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ولأهل بيته الكرام عليهم ال�سالم وال�صديقة الطاهرة
�سالم اهلل عليها لهذه الوقفة والت�صدي ولتحمل امل�س�ؤولية .ال تقولوا فاطمة الزهراء
مع�صومة وهي بنت الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله .كال فر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
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و�آله يف ال�سنة الأخرية قبل وفاته ،وحينما انت�شر الإ�سالم وكرث امل�سلمون� ،أراد �أن
ير�سل جي�ش ًا لقتال الإمرباطورية الرومانية ،وكانت �إمرباطورية كربى ،فمن الذي
ن�صب �أ�سامة بن زيد ،وبناء على الروايات الواردة
جعله قائد ًا لهذا اجلي�ش؟ لقد ّ
ف�إنّ عمر �أ�سامة كان ثمانية ع�شر �سنة ،ومع ذلك جعله قائدا للجي�ش ،وامل�سلمون يف
�أخطر معركة ملواجهة الإمرباطورية الرومانية .و�أ�ص ّر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
�أن يكون �أ�سامة قائد ًا للجي�ش ،وكان ير ّدد« :انفروا جي�ش �أ�سامة» ،فتنحنح الآخرون،
فهذا عمره �ستون �سنة و ذاك عمره �سبعون �سنة ،وقالوا :جتاربنا طويلة عري�ضة يف
احلروب يا ر�سول اهلل ،وقد و�ضعت �شاب ًا على ر�أ�سنا ومن�شي معه؟ فقال �صلى اهلل
عليه و�آله« :انفروا جي�ش �أ�سامة ،لعن اهلل من تخلف عن جي�ش �أ�سامة» ..وتخلف
البع�ض ومل يذهب لقتال الروم ،ولكن هذا م�ستوى ثقة الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله
بال�شباب ،وهذا حجمها ..
�أيها ال�شباب! اعتمدوا على �أنف�سكم وقيمتكم ،واعرفوا قدراتكم ووظفوها يف
املجال ال�صحيح حتى تكون لكم الأدوار الكبرية ،و كلي �سعادة بهذه الفر�صة ،وهذا
احلما�س الكبري الذي �أجده يف �إخواين و�أعزائي من �شباب الديوانية ،و�سرناكم
ونلتقيكم �إن �شاء اهلل و�أنتم ب�أح�سن حال ،وال بد من خطوات �سريعة يخطوها
ال�شباب والريا�ضة يف هذه املحافظة املحرومة� .شكر ًا لكم ومل�شاعركم ،وال�سالم
عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

نعمة
ال�شباب
وا�ستغاللها
الأمثل
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نعمة ال�شباب وا�ستغاللها الأمثل

املنا�سبة :جتمع لل�شباب والريا�ضيني يف حمافظة بابل
الـمكــان :حمافظة بابل
الـزمــان2011/5/5 :

رب العاملني ،و�صلى اهلل على نبينا �سيد الأنبياء واملر�سلني
احلمد هلل ّ
�أبي القا�سم حممد ،و�آله الطيبني الطاهرين ،و�صحبه املنتجبني امليامني.
�إخوتي الريا�ضيني! ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته� .إنّ الفتوة
وال�شباب هي رمز اخلري ،والروايات الواردة يف �أ�صحاب الإمام املنتظر
عجل اهلل تعاىل فرجه وجعلنا اهلل و�إياكم من �أن�صاره و�أعوانه �إن �شاء
اهلل� ،أ ّنهم من ال�شباب .وعندما �سمع �أحد الكهول هذا الكالم من الإمام
ال�صادق عليه ال�سالم قال� :سيدي وماذا عنا نحن ال�شيوخ� ،أل�سنا نحن
من �أ�صحاب الإمام؟ فيقول له الإمام عليه ال�سالم :نعم ،ولكن عددهم
كامللح يف الطعام(((() .ومقدار امللح الذي يو�ضع على الطعام قليل جد ًا،
وميثل ن�سبة قليلة� 2 ،أو  3باملائة ،و هكذا هو عدد ال�شيوخ والكهول من

(((ورد عن الإمام علي عليه ال�سالم� :إن �أن�صار املهدي �شباب ال كهول� ،إال مثل كحل العني
وامللح يف الزاد ،و�أقل الزاد امللح (الغيبة للطو�سي ،ج�،11ص .10بحار الأنوار ج� ،52ص.334
املالحم والفنت البن طاوو�س�،ص .)144
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�أ�صحاب الإمام املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف.
وعلى مر التاريخ ويف حا�ضرنا ال�شباب هم من يقود الثورات ،ويوجد التحوالت
الكربى ،وميار�س الأدوار الكبرية والعظيمة ،و�أنتم الآن يف مرحلة الفتوة وال�شباب،
وهي مرحلة العطاء ،فهنيئ ًا لكم فتوتكم و�شبابكم .وعليكم �أن تعرفوا نعمة ال�شباب
وقيمته ،فالإن�سان �أحيان ًا ال يعرف قيمة النعمة حينما يح�صل عليها .وكمثال عندما
يفقد م�سكنه يعرف يف ذاك الوقت قيمة ال�سكن ،والذي لديه فر�صة وظيفية فهو
مرتاح ولكن عندما يفقدها يعرف �أنها كانت ذات قيمة عظيمة .وهكذا الأحبة
والأعزاء حفظهم اهلل ،ولكن هذا هو القدر ،فالإن�سان يعرف النعمة ب�شكل �أكرب
عندما يفقدها ،و�أنتم ل�ستم ا�ستثنا ًء ،و�أنا �أحدكم� ،إذا تقبلوين معكم؟ و�أنا افتخر �أن
�أكون يف ذيل قائمة ال�شباب.
وعلى كل حال ،فالفتوة وال�شباب نعمة عظيمة ال يعرف قيمتها الإن�سان �إال عندما
يفقدها .ويبتدئ يتوق لتلك املرحلة حينما يتخطاها.
�أال ليت ال�شباب يعود يوم ًا  ..لأخربه مبا فعل امل�شيب.
ولذلك قد ال تعرفون قيمة ال�شباب يف هذه املرحلة �إال عند ا�ستذكارها ،اعرفوا
قيمتكم وقدرتكم وطاقاتكم والفر�صة العظيمة املتاحة لكم و�أنتم يف �سن ال�شباب،
�أما عندما تعرفها والقطار قد �سار وجتاوز مرحلة ال�شباب فلن ت�ستفيد منه ،ولكن
اليوم ميكن �أن ت�ستثمره ،فال�شاب يخطو يف ليلة ما يخطوه ال�شيخ يف عام كامل يف كل
االجتاهات ،ملا هو عليه من حالة الطهارة والنقاء ،و طهارة القلب ،فال�شاب �أنه ال
زال بحكم عمره مل يرتكب ذنوب ًا كثرية فقلبه نقي وطاهر ،وعند التوجه هلل �سبحانه
مما حت�صل لل�شيوخ ،و مبا �أ ّنه ميثل حما�س ًا
وتعاىل حت�صل له حالة الإقبال �أكرب ّ
وطاقة متجددة فهو قادر على �أن يتحرك ويخطو خطوات كبرية ،ولذلك فال�شاب
عندما ي�ضع اهتمامه يف الدر�س يتميز ،ويف الريا�ضة يحقق االنت�صارات الكربى ،ويف
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العبادة والدعاء وااللتزامات الدينية ي�صبح عبد ًا من العباد ال�صاحلني هلل �سبحانه
وتعاىل ،ويف كل املجاالت ي�ستطيع ال�شاب �أن يت�ألق ،والإن�سان حينما يقدر على الت�ألق
ال يقبل غري ذلك.
�إن الطالب الذي ي�ستطيع �أن يح�صل على مائة درجة ملاذا يقبل بالثمانني! و�إذا مل
يح�صل املائة فاخلم�سة والت�سعون م�ضمونة ،وكذا يف الريا�ضة �إذا ت�ألق يكون الفريق
وحينئذ فال يقبل �أن يكون ثاني ًا ،ويتناف�س املتناف�سون والفرق الريا�ضية على �أن
الأول
ٍ
ي�أخذوا ال�صدارة واملواقع املتقدمة ،وكل منا يرغب �أن يكون الالعب املميز ،والفريق
املميز ويتقدم على غريه ،وهذه حالة �صحيحة ،وتن�ش�أ من حب الكمال ،وحت�صل
عندمن يرغب �أن يتكامل �أكرث و�أكرث ،لذلك فالفر�صة م�ؤاتية ـ �أيها الأحبة والأعزاء ـ
والعامل ينظر �إىل ال�شباب بنظره �أف�ضل من املا�ضي.
كانوا يقولون قبل �سنة �أو �سنتني ال�شباب لي�س فيهم فائدة الآن؛ لأنهم من�شغلون
ب�أ�شياء �أخرى ،و�ضاعوا وراحوا ،ورحم اهلل �أيام زمان وال�شباب ذلك الوقت ..ولكن
عندما جاءت هذه الثورات ال�شعبية يف عاملنا العربي ،ور�أينا دور ومكانة ال�شباب
و�إ�سهاماتهم الكبرية ودورهم املميز ،وعبرّ وا عن حت�ضر وت�ألق وان�ضباط والتزام
ووعي وب�صرية ور�ؤيا وفهم دقيق ملجريات الأمور� ،أ�صبحوا اليوم ي�سمونهم �شباب
الفي�س بوك ،وين�سب الفي�س بوك لهم ،وينظر �إليهم اجلميع باحرتام وتقدير.
�أيها الأعزاء �أنتم اجليل ال�صاعد ،و�أمل امل�ستقبل يف البلد ،و�إذا كان لدينا م�شاكل
فجزء منها �أننا ال نعتمد على الطاقات ال�شبابية ،لنعتمد على ال�شباب و�سرنى كيف
�أن البلد يخطو خطوات مهمة �إىل الأمام ..وكذلك الريا�ضة ،فالريا�ضة هي املمار�سة
املقد�سة ،و�أعني ما �أقول ،مقد�سة فيها قد�سية ،لأنها ممار�سة تفجر الطاقات ،وتهيئ
الإن�سان ليتناف�س ،وي�ستنفد كل طاقاته وي�ضعها يف خدمة املجتمع واملجموع ،فهو
يتكامل ويت�ألق ،واملجتمع يح�صل �أي�ض ًا على الفر�ص الكبرية من الت�ألق الريا�ضي،
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ولذلك ترون �أنه حتى يف الن�صو�ص ال�شرعية هناك ت�أكيد كبري على الريا�ضة ،فقد
جاءت بع�ض الن�صو�ص لت�ؤكد على بع�ض الأمناط الريا�ضية .كركوب اخليل والرماية
و�أمثالها .ولذلك يجب �أن نعتز ونهتم بالريا�ضة.
و�إذا �أردنا للريا�ضة العراقية �أن تت�ألق ،كما يف اخلم�سينات وال�ستينات ،علينا �أن
نهتم بالفرق ال�شعبية؛ لأنها منجم الرجال ،وهي املدخل ال�صحيح من خالله ن�ستطيع
�أن ننطلق انطالقة كبرية ونتعرف على الطاقات واملتميزين ون�أخذهم �إىل �أنديتنا
الوطنية ،ويت�ألق العراق �أكرث و�أكرث؛ ولذلك ـ �أنتم �أعزائي ـ كفرق �شعبية دوركم كبري،
ويجب �أن ت�أخذوه وتعربوا عن �أنف�سكم وقدراتكم.
وكلنا فخر يف م�ؤ�س�سة ال�شهيد احلكيم لل�شباب والريا�ضة ،وكل امل�ؤ�س�سات التي
تعمل يف هذا ال�ش�أن� ،أن نوفر فر�صة لكي تعرب هذه الطاقات عن �أنف�سها ،و�أن تت�ألق
ونكون قد وفرنا فر�صة حقيقية لتطوير واقع الريا�ضة يف بلدنا.
ال�شك �أن الواقع الذي نعي�شه اليوم يف جمال الريا�ضة فيه م�شاكل ،كق ّلة
ال�ساحات الريا�ضية ،فهي ال حتتاج �إىل مليارات ،حيث ميكن ا�ستغالل ال�ساحات
الفارغة ب�إمكانات البلدية ،فت�سوى هذه الأرا�ضي وال�ساحات وترتتب وتكون يف خدمة
الريا�ضة .ومبثل هذه الإمكانات الب�سيطة ميكن �أن نوفر فر�ص منا�سبة للريا�ضيني يف
�أن ميار�سوا هذه الأدوار.
ويعترب اليوم الريا�ضيون �شريحة حمرومة ،فالتخ�صي�صات والإمكانات
وامليزانيات متوا�ضعة جد ًا ،وقد طالبنا يف �أكرث من منا�سبة �أن تعترب وزارة الريا�ضة
وال�شباب وزارة �سيادية؛ لتعطى لها التخ�صي�صات والإمكانات وتتوفر لها الفر�ص
املنا�سبة خلدمة القطاع الريا�ضي ،وهو ال�شريحة الكبرية والوا�سعة يف البالد ،ولكن
كانت الإمكانات موجودة �أو انعدمت وق ّلت ف�إ ّنها ال تقلل من العزمية ،و�سنبقى نعمل
جاهدين لتطوير قدراتنا الريا�ضية وتعزيز الدور ال�شبابي ،ون�س�أل اهلل �أن يجعل كل

68

�شبابنا

اخلري والربكة والتوفيق والنماء يف �شبابنا الأعزاء .

ال�شباب طموح ال حمدود:
تق�صروا �أن ت�أخذوا القلل العالية والطموحات الكبرية،
�أيها الكرام الأحبة! �أنتم الأمل ،فال ّ
�س�أل العالمة احللي ـ وهو من كبار علمائنا ـ ومن هذه املدينة ال�شريفة ـ يف يوم ابنه ـ وكان من
العلماء �أي�ض ًا ـ :ماذا تريد �أن ت�صبح؟ فقال� :أريد �أن �أ�صبح مثلك .قال له� :أنا �أردت �أن �أكون
مثل جعفر ال�صادق عليه ال�سالم ف�أ�صبحت العالمة احللي� ،إذا �أردت �أن ت�صري ك�أبيك فماذا
�ستكون؟! يجب على الإن�سان �أن ي�ضع الأ�سقف العالية والطموحات الكبرية والأهداف الكبرية
لنف�سه ،حتى �إذا مل تتحقق ب�أكملها ف�إن  %80خري على خري ونعمة كبرية ،ولذلك عليكم �أن
ال تقنعوا بال�شيء الب�سيط � ،أ�س�ألك نف�سك :ماذا �أريد �أن �أكون؟ هل �أريد �أن �أ�صري موظف ًا �أو
�شرطي ًا؟ ال ،بل قل �أريد �أن �أ�صبح العبقري والربوفي�سور واملهند�س وهكذا� ..ضع الهمم العالية،
ويف جمال الريا�ضة ماذا تريد؟ قل� :أريد �أن �أ�صبح الرقم واحد يف العامل .ف�إذا �صرت الأول
يف العامل العربي فهو �أمر جيد ،و�إن �صرت الأول يف بابل فهو جيد �أي�ض ًا ،ف�إذا حتقق جزء من
طموحاتك الكبرية فهو �أمر كبري وعظيم فلرنفع من هممنا ،ونعلي من طموحاتنا ،ونتهي�أ لكي
تكون لنا �أدوار كبرية يف بناء الوطن ،وقدراتنا ،و�أنف�سنا..
�أيها الأحبة! ال �أريد �أن �أطيل عليكم ،و�أ�شكر لكم الفر�صة لت�شريفكم ..ويجمعنا اهلل على
الرب والتقوى ،وال يفوتني �أن �أعزيكم باجلرمية النكراء التي ارتكبها الإرهاب هذا اليوم و�أوقع
الع�شرات من �أبناء املحافظة الكرمية �شهداء وجرحى نتيجة العمل الإجرامي ،ولكن مهما تطاول
الإرهاب ف�إرادة العراقيني �أقوى ،وعزميتهم �أ�شد من �أن يط�أطئوا بر�ؤو�سهم �أمام الإرهاب،
فالعراقيون �أ�شداء يدافعون عن وطنهم وكرامتهم ،ويقفون بوجه الإرهاب الأعمى ،ون�س�أل اهلل
�أن يتغمد ال�شهداء برحمته ،واجلرحى بال�شفاء العاجل� ،شكر ًا لكم ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته.

ال�شباب
واملرحلة
الذهبية
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املحا�ضرة

ال�شباب و املرحلة الذهبية

املنا�سبة :لقاء �شباب وريا�ضيي كربالء املقد�سة
الـمكــان :حمافظة كربالء املقد�سة
الـزمــان2011/5/20 :

رب العاملني ،و�صلى اهلل على �سيدنا حممد ،و�آله الطيبني،
احلمد هلل ّ
و�صحبه املنتجبني.
ال�سادة الأفا�ضل ،الإخوة الكرام ،الأبناء الأعزاء ال�سالم عليكم
جميع ًا ورحمة اهلل وبركاته.
ما �أ�سعد هذه الفر�صة ،ونلتقي بكم ـ �أيها الأحبة ـ يف يوم كرمي،
ويف مكان مقد�س� ،إ ّنه يوم اجلمعة ،هذا اليوم املن�سوب ل�سيدنا وموالنا
�صاحب الع�صر والزمان عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف ،وهو عيد
�إ�سالمي متجدد يف كل جمعة ،فنعي�ش هذا اليوم والعيد والفرحة
والب�سمة ،ويف كل جمعه جندد العهد والبيعة مع �إمامنا و�سيدنا املنتظر
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف .ويف مكان مقد�س يف كربالء احل�سني
عليه ال�سالم ،ويف مدينة الإباء والوفاء والفداء والت�ضحية .ونحن كلما
دخلنا �إىل كربالء كلما غبطناكم جميع ًا ،وقلنا هنيئ ًا لأهايل كربالء
املجاورين للح�سني عليه ال�سالم ،فهناك ِنعم ال يعرف الإن�سان قيمتها،
ممن يفتقدون هذه النعمة يعرفون قيمتها �أكرث ،فمن
ولكن الآخرين ّ
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كان عنده نقود وي�شرتي بها متى �شاء قد ال يعرف قيمتها ،ولكن عندما يفقد النقود
لل�شراء فقد ي�شعر عندها ب�أهمية وقيمة النقود ..وهكذا يف كل �شيء مادي ومعنوي،
لذلك يقال �إن ا�ستح�ضار النعمة وال�شكر عليها ي�ؤدي �إىل الزيادة{ .لئن �شكرمت
لأزيد ّنكم ولئن كفرمت �إن عذابي ل�شديد}(((() ،ف�شكر النعمة ي�ؤدي �إىل الزيادة
والوفرة وتكاثر النعمة ،وعدم ال�شكر ،وهو ما يطلق عليه كفران النعمة ،ي�ؤدي �إىل
العذاب و�سلب النعمة.
و�أنتم يا �شباب كربالء تعي�شون يف نعمة جماورة �سيد ال�شهداء عليه ال�سالم فهذه
نعمة ال يعرفها �إال من فقدها ،ون�س�أل اهلل �أن يوفقكم دائم ًا لتكونوا على نهج وطريق
�ضحى احل�سني من �أجل القيم والوطن
احل�سني عليه ال�سالم ،و�أن ت�ضحوا كما ّ
والإن�سان .وهذه مفاهيم ومبادئ نبيلة ن�ؤمن بها جميع ًا ون�ضحي من �أجلها.
�أيها الأحبة� ،إنّ احلديث معكم �أيها ال�شباب هو حديث عن الريا�ضة ،هذان
املفهومان مرتابطان دائم ًا ب�شكل من الإ�شكال ،و�إن كان من املمكن �أن جند �أنا�سا
ميار�سون الريا�ضة ولكنهم لي�سوا ب�شباب ،ولكن من ميار�س الريا�ضة و�إن كان من
�شباب الأم�س ولديه روح �شبابية فهذه تدفعه ملمار�سة الريا�ضة ،وقد يكون الإن�سان
�شاب ًا وال ميار�س الريا�ضة ،ب�سبب كرثة العمل �أو الك�سل.
�أيها الأحبة! حينما نتكلم عن ال�شباب والفتوة ماذا يخطر ببالنا؟ �إنّ الفتوة
تعني القوة ،واحلما�س ،والطهارة ،والنقاء ،والإيثار ،والرغبة يف حتقيق االجنازات
الكربى ،والطموح ،والأمل ،فهذه مفاهيم تخطر بالبال مبجرد �أن ت�سمع كلمة
«�شباب» ،وهذه املعاين تك�شف �أن مرحلة ال�شباب مرحلة ذهبية يف حياة الإن�سان..
ومرحلة ال�شباب فر�صة من الفر�ص التي يجب على الإن�سان �أن ي�ستثمرها ا�ستثمار ًا
((( �إبراهيم.7 :
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�صحيح ًا �إذا �أراد �أن يكون �شاب ًا .وعندما كنتُ يف مثل �أعماركم يف املدر�سة واجلامعة
كان �أ�ساتذتي يقولون� :أيها الطالب �أيها ال�شباب ا�ستفيدوا من هذه الفر�صة ،ف�إ ّنها
�إذا ذهبت �ستندمون .وكنا ن�س�ألهم :كيف ن�ستفيد �أكرث و نحن ندر�س؟ يقولون:
ا�ستفيدوا �أكرث من الع�شر �سنوات الذهبية من حياتكم ،من اخلام�سة ع�شر �إىل
اخلام�سة والع�شرين ..هذه هي الع�شرة الذهبية يف حياة الإن�سان ،فال ت�ض ْع منكم
يا �شباب .وك ّنا نقول :نعم واهلل ،ولكن ل�سنا كلنا �أبطا ًال ،فندر�س ونرك�ض ونتحرك،
ولكن مع ذلك يقولون لنا �ستندمون ،وكنت �أ�س�أل نف�سي و�أقول :لتعرب اخلم�س
والع�شرين و �أرى كيف �سيكون �شكل الندم؟ واليوم �أي�ض ًا اعرتف �أمامكم �إنني �أ�شعر
بالندم .و�أقول �إن ال�صورة واالنطباع الذي لدي هو لو �أنّ عقارب ال�ساعة ترجع �إىل
الوراء ويرجع عمري خم�س ع�شرة �سنة فقد ا�ستطيع �أن �أ�ستفيد من الع�شر الذهبية
�أكرث مما ا�ستفدت �سابق ًا .واليوم �أقول لكم :ا�ستفيدوا من هذه الفرتة .و�س�أقول لكم
كما قال �أحد �أ�ساتذتي :تندمون وما تعلمون ،و�سرتون �أن هناك كانت فر�صة �أكرب.
�إنّ طاقة الإن�سان ال تق ّدر ،وقدرات الإن�سان تهز اجلبال ،وتخ�ضع �أمامها
الإرادات الأخرى ،فالإن�سان موجود غريب ،وقدراته هائلة ،فعليكم �أن ت�ستفيدوا من
هذه الفر�صة .كم نحن بحاجة �إىل �أخالق ال�شباب وروحيتهم ،و�إىل نف�س ال�شباب،
ويكفي فخر ًا يف �أهمية ال�شباب هو �أينما كان هناك مكان جيد يف الدنيا والآخرة
فهناك مكان لل�شباب ،ف�أ�صحاب اجلنة �شباب كلهم ،ويف عمر ال�شباب .يروى �أن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله كان ميازح عجوزا متدينة �صاحلة طيبة ،فوقف معها
و قال لها� :أتعلمني �أن يف اجلنة �شباب ًا فقط ،ولي�س هناك كبا ٌر يف ال�سن؟ مبعنى �أن
العجائز ال تدخل اجلنة ،فبكت و قالت :يا ر�سول اهلل كيف ذلك؟ ف�أجابها الر�سول
�صلى اهلل عليه و�آله وقال لها� :إنك �إن �شاء اهلل من �أهل اجلنة وتدخلينها عرو�س ًا
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و�شابة(((() .وورد يف الأخبار ال�صحيحة �أنّ احل�سن واحل�سني‘ �سيدا �شباب �أهل
اجلنة .مع �أنّ عمر الإمام احل�سني عليه ال�سالم حني ا�ست�شهاده كان �ست ًا وخم�سني
�سنة ،ولكن �سيكون �شاب ًا عندما يدخل اجلنة ،وهذا �شيء مهم ،ويف �أحوال �أن�صار
الإمام املنتظر� #أي�ض ًا ،ف�أن�صار الإمام� #شباب ..يروى �أنّ جاء رجل �صالح كبري
ال�سن ي�س�أل الإمام ال�صادق عليه ال�سالم� ،أين مكاننا ،هل ميكن �أن نكون من
�أ�صحاب الإمام؟ ويقول الإمام ال�صادق عليه ال�سالم :نعم ،فكبار ال�سن ميكن �أن
يكونوا من �أ�صحاب الإمام ،ولكن عددهم كامللح يف الطعام ،وكالكحل يف العني(((().
وهذان ميثالن ن�سبة ب�سيطة ،والن�سبة الأكرب للطعام �أو اجل�سم وهي ن�سبة ب�سيطة.
�إذن فاملواقع والأدوار املهمة هي لل�شباب ،و�أنا �أحيان ًا عندما ا�ست�شهد بدور
ال�شباب� ،أتذكر �أ�سامة بن زيد ،الرجل ال�شاب اليافع الذي اعتمد عليه ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله يف �أهم معركة من املعارك الإ�سالمية بعد عام الفتح،
وبعد انت�شار الإ�سالم و دخول النا�س يف دين اهلل �أفواج ًا ،ففي عام الفتح حتقق
الن�صر الكبري و ُف ِتحت مكة ،وانتمى النا�س للإ�سالم وارتبطوا به ،وكان اجلي�ش
الإ�سالمي جبار ًا وكبري ًا ،وعندها �أر�سل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ر�سالة �إىل
الإمرباطورية الرومانية البيزنطية يدعوهم �إىل الإ�سالم مل ي�ستجيبوا ،فق ّرر �إر�سال
اجلي�ش الإ�سالمي ملواجهة الإمرباطورية ،وكان اجلي�ش الإ�سالمي هو الأقوى ،كما
�أنّ اجلي�ش البيزنطي كان قوي ًا �أي�ض ًا ،وا�صطف الكل للتهي�ؤ للقتال وخروج اجلي�ش،
(((�سئل ابن عبا�س� :أكان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ميزح؟ قال :نعم .قيل :فما كان مزاحه؟ قال� :إ ّنه
ك�سا ذات يوم امر�أة من ن�سائه ثوب ًا وا�سع ًا فقال لها الب�سيه وج ّري منه ذي ًال كذيل العرو�س .و�أتته عجوز يدعو
لها باجلنة ،فقال لها :ال يدخل اجلنة عجوز ،فبكت ،فقال لها :ل�ست يومئذ بعجوز ،وقر�أ�} :إنا �أن�ش�أناهن ان�شاءا
فجعلناهن �أبكارا{ (التحفة ال�سنية،ج�،3ص )( .)47بحار الأنوار ،ج � ،2ص  ،79ح .70
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وكانوا ينتظرون الأمر من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ،يف تعيني القائد العام
للقوات امل�سلحة يف قتال الإمرباطورية الرومانية .و�إذا بالقرار ي�صدر من ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله �أ�سامة بن زيد ًا قائد ًا عام ًا لهذا اجلي�ش ،ولكن من هو
�أ�سامة؟ �إ ّنه �شاب عمره ثمانية ع�شرة �سنة ،بينما كان بني الأ�صحاب من عمره �ستني
�أو �سبعني ،ولكل واحد منهم تاريخه يف القتال ،ور�أوا �أنهم ال ي�ستطيعون الوقوف
خلف �شاب عمره ثمانية ع�شرة �سنة ف�صاروا يطلبون منه تغيري قراره ،باعتبار
�أنهم ال ي�ستطيعون احلرب وراء قيادة �شابة وفتى ِغ ّر ،وهم �أكرب منه �س ّنا و�أ�صحاب
خربة طويلة يف املعارك والقتال� ،إىل �آخره ما كانوا يقولون .فثمان ع�شرة �سنة كانت
بالن�سبة لهم م�شكلة �أن ي�سريوا وراءه ،فطلبوا من الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله تعيني
�أحدا منهم وي�أخذوا معهم �أ�سامة� ,أ�صر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله �أن يكون
�أ�سامة هو قائد اجلي�ش ،وقال« :انفروا جي�ش �أ�سامة ،لعن اهلل من تخلف عن جي�ش
�أ�سامة»(((() .وبالفعل مل يخرج بع�ض النا�س و �شق عليهم �أن ي�أمتروا ب�أمر ال�شباب،
مما تعرفون .وكان من املمكن لو �أنهم
وعا�شوا اخلذالن ،ومر ما مر على امل�سلمني ّ
�أطاعوا الر�سول �صلى اهلل عليه و�آله و�ساروا وراء �أ�سامة بن زيد لأ�صبح الإ�سالم له
غري واقعنا اليوم.
�إذن كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله يرى �أنّ ال�شباب مهيئون لأخذ �أهم الأدوار
و�أهم املعارك و �أهم احلاالت و�أقوى التحديات و�أخطرها ،فهذا هو دور ال�شباب،
و�أ�سامة بن زيد لي�س مع�صوم ًا ،ولديه قدرات خا�صة� ،شاب طيب و�شجاع وكفوء،
و�أراد ر�سول اهلل �أن يعطيه هذا الدور� .إذن فهذه منزلة ال�شباب ،وهذا دورهم،

((( ق�صة جي�ش �أ�سامة من الق�ص�ص والأحداث املعروفة يف التاريخ الإ�سالمي و�سرية النبي الأكرم ،يراجع:
ق�ص�ص الأنبياء للراوندي� :ص � ،432- 357سرية ابن ه�شام ج� ،4ص  ،300تاريخ اليعقوبي ،ج� ،2ص .113
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وهذه �صفاتهم.
ونحن �إذا �أردنا للعراق �أن ينطلق ،يجب �أن نعتمد على ال�شباب الكفوء املتحم�س
الذي يعي�ش الأمل والطموح ،ونعطيه الفر�صة ،ونقول لهم :هيا يا �شباب خذوا
فر�صتكم وانطلقوا ،وهذا ما نحتاج �إليه كثريا .و�أما الريا�ضة ـ املمار�سة الطيبة
الكرمية املقد�سة ـ فالإن�سان ي�ستطيع �أن يح�صل منها على الثواب ،وهي مثل العبادة
والزيارة والدعاء ُيت َق ّرب بها �إىل اهلل .وي�ستطيع الإن�سان �أن يفعل ذلك حينما ينوي
�أن تكون الريا�ضة لتطوير قدراته وقابلياته ،ونحن نعرف �أن هناك ن�صو�ص ًا وروايات
ت�شجع على �أ�صل الريا�ضة وبع�ض املمار�سات الريا�ضية مثل الرماية وركوب اخليل
وال�سباحة.

الريا�ضة والروح الريا�ضية

الريا�ضة تعاون ،ولي�س جمرد اللعب منفرد ًا ،فدائم ًا هناك فريق وجتان�س وتعاون
وتكامل بالأدوار بني �أع�ضاء الفريق ،ففي �أي فريق لكرة القدم �أو كرة ال�سلة �أو
غريها فما دام هو فريق واحد يف الدفاع والهجوم تتوزع الأدوار بني �أفراده ،و يكفينا
يف ا�ستذكار توزيع الأدوار و�أهمية العمل اجلماعي يف الريا�ضة �أن نتذكر �أن فريق
كرة القدم هم �أحد ع�شر نفر ًا ،و�إذا �أُ�شهِ ر بوجه �أحدهم الكارت الأحمر ف�إن الفريق
يختل و ي�ضعف مع بقاء ع�شرة العبني� ..إذن فالواحد ي�ؤثر؛ لأنّ الأدوار موزعة.
واليوم لو �أننا نتعاون يف �إدارة بلدنا بالروح الريا�ضية ،فيكمل �أحدنا الآخر،
عمل متكامل لكان
وكل وزير ي�ساعد الأخر ،وكل م�س�ؤول ي�ساعد الآخر ،ونك ّون فريقَ ٍ
العراق قد انطلق انطالقة كبرية جد ًا ،ولهذا نحتاج �إىل بذل املزيد يف �إر�ساء الروح
الريا�ضية ويف تعزيز الأخالق الريا�ضية ،فالريا�ضة فيها ال�صفح والعفو ،وفيها �شيء
من الت�سامح والنخوة والهمة واحلما�س والتعا�ضد والتكاتف والتحدي ،وهذا يجري
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يف كل مباراة للفريق ..فنالحظ كيف يتحدى الفريق املناف�س ويتغلب عليه� .إن الروح
الريا�ضية هي روح املواجهة والتحدي والتعاون ،وللفريق الواحد �أخالقيات مهمة
يف العمل الريا�ضي نحن بحاجة �إليها يف بناء جتربتنا العراقية ،ويف بناء البلد،
وهذه مطلوبة ،ولكن ي�ؤ�سفنا �أن نقول� :إن الريا�ضة العراقية اليوم يف �سنة  2011هي
�أ�ضعف مما كانت قبل ن�صف قرن �أي ع ّما كانت عليه يف اخلم�سينات وال�ستينات� ،إذ
كانت الفرق الريا�ضية العراقية دائم ًا متقدمة على نظرائها من �أ�شقائنا يف املنطقة
والوطن العربي ،ودائم ًا كان املنتخب العراقي مت�ألق ًا ،ولكن بد�أ العد التنازيل حينما
�سي�ست الريا�ضة.
ويف اليوم الذي نعود لنعطي االهتمام الكايف للريا�ضة �سنجد الت�ألق من جديد،
و�إذا �أردنا الت�ألق للريا�ضة يجب �أن نبد�أ بالفرق ال�شعبية ،فهي منجم الرجال،
والروافد الأ�سا�سية ،والتي من خاللها ن�ستطيع �أن نبني ريا�ضة حقيقية ،ون�ستطيع
�أن نحقق اجناز ًا كبري ًا ومهم ًا يف تطوير الواقع الريا�ضي .ولكن مع الأ�سف ال�شديد
�أن االهتمام بالفرق ال�شعبية ب�سيط ومتوا�ضع ،و�سمعنا من �أخونا الكرمي بعدم تو ّفر
�ساحة ب�إمكانيات ب�سيطة تلعب فيها الفرق ال�شعبية وهي ال حتتاج �إىل مليارات،
واحلمد هلل فن�صف املحافظة �صحاري وبراري ،وميكن ل�سيارات البلدية �أن ت�سوي
الأر�ض وتع ّد �ساحة منا�سبة وتوفر الفر�ص للفرق ال�شعبية لتمار�س الريا�ضة وتطوير
نف�سها.
ونحن بحاجة �أي�ض ًا �إىل دورات تدريبية ،وتطوير قدرات �شبابنا وفرقنا ال�شعبية،
وانتقاء الأكفاء وامل�ؤهلني وزجهم �إىل املنتخبات الوطنية ،وهذا ما نحتاج �إليه ونعمل
بهذا االجتاه .وقد �سبق �أن دعوت يف �أكرث من منا�سبة �إىل اعتبار وزارة ال�شباب
والريا�ضة وزارة �سيادية يف تخ�صي�صاتها و�إمكاناتها والفر�ص والقدرات التي يجب
�أن حت�صل عليها هذه الوزارة؛ خلدمة القطاع الريا�ضي ب�شكل كبري .وهذا ما يجب
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لقد تكلمت كثري ًا و�أطلت عليكم يف احلديث ،ولكن �أ�شعر ب�سعادة كبرية لإتاحة هذه الفر�صة،
و�أمتنى لكم دوام التوفيق والنجاح ،وكلنا �أمل �أن جند �شبابنا وريا�ضيينا مت�ألقني وقادرين على
�أن يحققوا �أهم االجنازات ـ ويف احلقيقة �إين �أحر�ص دائم ًا �إذا ما زرت �أي حمافظة �أن يكون يل
لقاء خا�ص بالريا�ضيني وال�شباب ،لأنيّ م�ؤمن �أن ال�شباب �إذا ما �أخذوا دورهم ،والفرق ال�شعبية
�إذا انطلقت انطالقتها احلقيقية ،ف�سيكون واقع العراق بخري .اعرفوا قيمتكم يا �أحبة ،وحاولوا
�أن جتندوا كل طاقاتكم و�إمكاناتكم يف تطوير �أنف�سكم وبلدكم ،ون�س�أل اهلل �أن يحقق الآمال ..كل
ال�شكر والتقدير مل�شاعركم الطيبة ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

حتية
لدور
ال�شباب

توطئة

املحا�ضرة
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حتية لدور ال�شباب

املنا�سبة :لقاء جمعا من �أهايل مدينة الب�صرة
الـمكــان :حمافظة الب�صرة
الـزمــان2010/2/28 :

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ونبينا �أبي القا�سم
امل�صطفى ،و�آله الطيبني الطاهرين ،و�صحبه املنتجبني امليامني..
�سادتي الكرام! ا�سمحوا يل بداية �أن �أعرب عن �سعادتي يف اللقاء بكم واحل�ضور
يف هذا التجمع املهم.
�أيها الأحبة! لتمتزج �أفراحنا مع �آمالنا وطموحاتنا يف بناء هذا الوطن ،ولنعمل
غال ونفي�س من �أجل هذا الوطن وبنائه و �إعماره و توفري
جاهدين ون�ضحي بكل ٍ
اخلدمات والرفاه فيه� .أيها ال�شرفاء! هنيئ ًا لكم �صربكم وثباتكم وا�ستقامتكم..
وهنيئ ًا ما قدمتم وتقدمون من �أجل غاية نبيلة ،ومن �أجل احلياة ،ومن �أجل هذا
الوطن.
�أيها ال�شباب �أهنئكم على هذا العزم والإ�صرار مل�ساهماتكم يف بناء الوطن.
�إن الطاقات ال�شبابية ووقفة الع�شائر العراقية يف هذه املحافظة الكرمية ،ويف
حمافظات بالدنا ،هي التي �ستحقق الكثري والكثري لننطلق ونبني هذا الوطن� .إن
علينا �أيها الأعزاء �أن نقف بعد مرور �ست �سنوات على بناء العراق اجلديد ونتابع
ونقيم ما �أجنزناه وحققناه ،لقد حققتم ـ �أيها ال�شرفاء ـ �أمور ًا كثرية ،وانت�صارات
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عظيمة نعتز بها ،والبد �أن نفخر بها ،فنحن ل�سنا مع �أولئك الذين يثبطون النا�س ويقولون �إن
هذا البلد عا�ش الف�شل يف كل �شيء� .إن �إرادة البلد و�إرادة ال�شرفاء والوطنيني من �أبناء هذا
الوطن احلبيب حققت الكثري من االنت�صارات التي نعتز بها ،و �أنتم ـ �أيها الأعزاء ـ كان لكم
ري يف حتقيق الأمن واال�ستقرار يف الب�صرة ويف كل املحافظات العراقية ،وكان لكم
دو ٌر كب ٌ
�أنتم ـ �أيها ال�شرفاء ـ الدور الكبري يف تثبيت الدميقراطية ويف االنتخابات ،وكان لكم �أنتم �أيها
ال�شرفاء الدور الكبري يف كتابة الد�ستور .وقد كان هذا الإجناز من �أهم الإجنازات ،فالد�ستور
مثل الطابو ،ف�إذا كان الإن�سان جال�س ًا يف بيت فيمكن يف �أية حلظة �أن يخرجوه منه ،ولكن �إذا
كان الطابو يف يدك ف�ست�صبح �أنت �صاحب املكان ،وال ي�ستطيع �أحد �أن يخرجك ..الد�ستور طابو
العراق ،و �أنتم كتبتموه ب�أيديكم ،وحققتم هذا االجناز العظيم ،ويف الوقت الذي ن�ستذكر فيه
انت�صارات �شعبنا ،ويف الوقت الذي نقف عند اجنازات هذا ال�شعب العظيم و�صربه و�صموده و
ثباته ..ينبغي �أن ال نتنا�سى الإ�شكاليات والتحديات ،و�أن ن�ستذكر الإ�شكاليات والأخطاء ،لي�س
لنتذكرها ونعي�شها فقط ،و�إمنا لنبحث لها عن احللول واملعاجلات ،ونخطو خطوات مهمة �إىل
الأمام.

فر�صة ال�شباب والعدالة االجتماعية

نحن اليوم يف هذه املنطقة املحرومة وامل�ضحية ،و �أ�شدد على حمرومة وم�ضحية ،مع �أ ّنه من
املفرو�ض �أن ال جتتمع هاتان ال�صفتان� ،إذ ينبغي ك ّلما توجد الت�ضحية تكاف�أ املناطق امل�ضحية
وال تعي�ش احلرمان ،فال نريد حرمان ًا ملناطق م�ضحية قدّمت الكثري من �أجل هذا الوطن ،ولكن
مع الأ�سف ال�شديد حينما نقف اليوم يف منطقة احليانية جند �أن احلرمان والت�ضحية اقرتنا
بع�ضهما مع الآخر يف هذه املنطقة .ي�س�أل املواطن و يقول :ن�سمع و نقر�أ يف الكتب �أن بحرية من
النفط حتت �أقدامنا ،ف�أين ح�صتنا من هذا البحر من النفط؟ �أين �سهمنا ؟ هل هذا مقبول؟
اجلواب :كال .ال يوجد وطني �شريف من�صف يف هذا البلد يقبل �أن تعي�ش الب�صرة على بحرية
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من النفط و�سمات احلرمان فيها ،نحتاج �إىل ت�صحيح ،فعراق الرثوات يجب �أن يكون عراق
اخلريات للعراقيني .و�أما ثروة ن�سمع بها ،ونقر�أ يف الكتب عنها ،ونحن ال نراها يف حياتنا،
فما فائدتها! عندما كان �شهيد املحراب قد�س �سره ال�شريف مير على هذه املناطق كان يذرف
الدموع ,وحني ُي�س�أل :ملاذا تبكي �سيدنا؟ يقول �أبكي على ه�ؤالء املحرومني ،و�أنا �أرى الأطفال
يرك�ضون بدون �أحذية ،فيما هم يرك�ضون على �أر�ض حتتها بحرية من النفط ،فلي�س هذا حق
العراقيني ،ولي�س هذا قدر العراقيني.

�أيها ال�شرفاء! �أيها امل�ؤمنون! �إذا جاء �أحدهم وقال لكم :هذا قدر العراقيني �أن
نعي�ش يف ال�ضيم وال�ضنك ،و �إن �شاء اهلل لنا الآخرة ،فال تقبلوا هذا الكالم منه،
�إن قدرنا ن�صنعه ب�أيدينا و ب�إرادتنا ..وذلك بتوفري الإمكانات ال�صحيحة يف بناء
�شعبنا ووطننا( .من ح ّرم زينة اهلل) !..من الذي منعنا من ا�ستثمار هذه الطاقات
واال�ستفادة منها! قدرنا �أن نبني ،ويف اليوم الذي نرى فيه الرفاه وفر�ص العي�ش
الكرمي لأبناء الب�صرة والعراق الغيارى �سيكون البلد على ال�سكة ال�صحيحة ،عندما
ال يوجد �شاب عاطل عن العمل ..ويوم تتوفر فيه فر�ص لل�شباب ،ويتوفر ال�سكن
لكل عائلة ،و ُتب ّلط �شوارعنا ،وي�صلها املاء والكهرباء واملجاري واخلدمات ،و نرى
الرثوات على مائدة الطعام يف بيوتنا .ال نريد ثروات نقر�أ عنها يف الكتب ،ون�سمع
عنها يف اخلطابات ،يجب �أن نراها ب�أعيننا ،ونلم�سها ب�أيدينا ،يجب �أن نرى هذه
الرثوة يف بيوتنا ،ويجب �أن نراها توزع ب�شكل عادل ومن�صف.
و �إذا �أردنا ـ �أيها الأحبة ـ �أن ن�صف واقعنا ب�شكل �صحيح ،نرى �أن ال وجود للعدالة
االجتماعية ،واملوجود هو م�س�ؤول راتبه ماليني الدنانري ،والإمكانات املتوفرة له ال
ميكن �أن يت�صورها املواطن ،فيما هناك مواطن ب�سيط ال يجد لقمة العي�ش ،فهذا
لي�س عد ًال� .أيها امل�س�ؤول نق ّدر م�س�ؤوليتك وموقعك ،ونق ّدر �أخطارك الأمنية ،ومن
حقك �أن تتوفر لك الفر�ص املنا�سبة ملوقعك ،لكن لي�س ب�إ�سراف وتبذير و زيادة عن
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احلاجة ،فهذا لي�س �إن�صاف ًا� .إن االمتيازات التي يحظى بها امل�س�ؤولون لي�س فيها
�إن�صاف لل�شعب ،ولذلك ترون �أن املرجعية ت�صرخ ،وال�شرفاء ي�صرخون ،و�إخوانكم
يف االئتالف العراقي لهم ال�شرف �أن يقفوا ويقولوا ال منرر ميزانية � 2010إال �إذا
ّ
خف�ضتم امتيازات امل�س�ؤولني من نواب وزراء م�س�ؤولني  ..ملاذا لديهم هذه الرواتب
العالية واالمتيازات؟ ق ّللوا منها و�أعطوا للفقراء واملحرومني ،وح ّلوا م�شاكل البلد
بها ،نريد العدالة االجتماعية ،ومكافحة الف�ساد املايل والإداري.

واليوم حني تذهبون �إىل بع�ض الدول املجاورة للعراق مث ًال جتدون فيها خدمات و�إعمار
و �أو�ضاع النا�س جيدة فيها ،فيما �أن ميزانياتهم ال�سنوية هي ُخ ْم�س ميزانيات العراق ،فلماذا
نحن بخم�سة �أ�ضعاف مل ن�ستطع �أن نوفر الرفاه املطلوب للمواطن؟! ال �أريد �أن يقال يل :يا عمار
ال تتكلم بهذه الأمور� .إذا مل ن�صارح �شعبنا ف�أين نتكلم �إذن؟ هذا واقع علينا �أن ن�صارح به �أبناء
�شعبنا ،وعلينا �أن ن�ضع اليد على اجلرح لكي نعاجله ،هذه لي�ست دعاية انتخابية ،فهذا جيد،
وهذا لي�س كذلك ،بل هذه ظواهر حتتاج �إىل معاجلة ،وال�س�ؤال الكبري كيف نعالج؟ وامل�س�ؤول
ال�صادق ال يتكلم يف امل�شاكل فقط؟ وطفلنا اليوم يعرف ما هي امل�شاكل ،فطفل عمره خم�س
�سنوات �سيخربك �إننا ال منلك املاء و الكهرباء ،و من ال يعلم ما هي امل�شاكل!!

البحث عن احللول
نحن بحاجة �إىل م�س�ؤولني ي�ضعون احللول واملعاجلات للم�شاكل ،ومن يختبئ وراء التربيرات
ال ي�صلح �أن يكون م�س�ؤو ًال .نريد م�س�ؤو ًال يرفع ر�أ�سه كاجلبل الأ�شم بوجه امل�شكالت ،ويذلل هذه
امل�شكالت ،ونريد معاجلات لها ،كيف حتل هذه امل�شاكل؟ هل بالأمنيات وال�شعارات وال�صراخ؟؟
حني يعاين مري�ض من مر�ض ع�ضال ويرقد يف البيت وي�صرخ فهل ي�شفى؟! �إنه ال ي�شفى
بال�صراخ ،بل بالذهاب �إىل الطبيب ،وقد يحتاج �إىل عملية �أو عالج ي�ستغرق بع�ض الوقت و
�أخذ الو�صفة العلمية ،ولكن هذه الو�صفة وراءها �سنني من املعرفة وخبري يكتبها� ،صحيح �إنها
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تكتب بخم�س دقائق لكنها جاءت بعد �سنني من الدرا�سة واخلربة ،وبعدها قد يحتاج املري�ض
�سنة �أو �شهر �أو �شهرين حتى ي�شفى ،و البلد حاله كاملري�ض ،فالعراق الذي يعي�ش حالة احلرمان
هو مري�ض ال ي�شفى بال�صراخ وال�شعارات الرنانة ومئات املل�صقات التي تل�صق يف ال�شارع ،مع
كامل احرتامي لكل هذه «املل�صقات»� .إنّ هذه املل�صقات التي متلأ ال�شارع ال حتل امل�شاكل،
فالكل يعرف بنف�سه هذا حق ،ال تبالغوا بالتعريف ب�أنف�سكم �أيها املر�شحون فالزيادة كالنق�صان،
واملواطن الذي يرى ال�شخ�ص الذي ملأ ال�شارع باملل�صقات قد يت�ساءل :ملاذا مل يوفر تلك النقود
ل�صرفها على امل�ساكني واملحرومني؟ �أمل يكن �أف�ضل له ذلك؟! فقد ي�شبع �أكرث من �ألف عائلة ،ثم
هي من ت�أتي بالأ�صوات .هل ت�سمحون يل �أن �أكمل؟
�إذن �أعزائي نحن نحتاج �إىل حلول ومعاجلات طبيعية ،ولي�ست �أحالم ًا و�شعارات� .إن واحدة
من �أهم الق�ضايا التي قام بها �إخوانكم يف االئتالف العراقي هي �أنهم و�ضعوا برناجم ًا علمي ًا
حلل امل�شاكل ،وجلبوا الع�شرات من اخلرباء ،و�صرفوا الوقت الطويل كي يكتبوا برنامج من
مائة وخم�سني �صفحة بعد �أ�شهر من العمل وع�شرات من اخلرباء ،وجاء �آخرون وقالوا لنا� :أنتم
(بطرانني)! �آتونا بقلم وورقة و�سنكتب لكم برنامج ب�ساعتني .وقلنا لهم� :إن الربنامج الذي
يكتب ب�ساعتني لي�س برناجم ًا علمي ًا ،وغد ًا ال ميكن �أن ُنعاتب على برنامج ال�شعار ب�ساعتني ،ولكن
الربنامج العلمي الذي يحل م�شاكل البلد وي�ضع النقاط على احلروف مثل هذا الربنامج يجب
�أن تُبذل من �أجله كل اجلهود.
اليوم هناك برنامج ي�ضع احللول والت�صور لكل امل�شاكل ،من املاء والكهرباء والطاقة
والزراعة وت�شغيل العاطلني وال�صحة ،ويف كل ق�ضية هناك حلول ومعاجلات حلرمانكم و لأزمة
اخلدمات عندكم� .إننا اليوم مدعوون للوقوف مع االئتالف العراقي املوحد ،قائمة امل�ضحني
وال�شهداء واملقابر اجلماعية ،واالئتالف �أمانة يف �أعناقكم ،والوطن �أمانة يف �أعناقكم ،ف�إ ّنه
املدخل �إن �شاء اهلل حلل الكثري من امل�شاكل ،و�إننا متفائلون اليوم ب�أن االئتالف �سيحقق ب�إذن
اهلل ما فيه خري هذه الأمة ،واحللول واملعاجلات ملحروميتكم ،االئتالف العراقي �أمانة يف
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�أعناقكم ،و �أبناء وبنات �شهيد املحراب �أمانة يف �أعناقكم �أي�ض ًا.
�أيها الأحبة! لدينا خم�سة �أيام من اليوم �إىل اجلمعة م�سا ًء ،وبعدها ال�صمت الإعالمي,
فماذا �سنعمل يف هذه الأيام اخلم�سة؟ نحتاج �إىل جهد وحركة ،ف�إذا كان يف حي احل�سني ،احلي
املن�سوب ل�سيد ال�شهداء �سالم اهلل عليه ،فيه بيت مل يتخذ قراره حلد الآن يف �أن يخرج وي�شارك
يف االنتخابات فعلينا �أن ن�شجعه للم�شاركة ،ونقول ملن يوافقنا ويخالفنا :اخرج وقل كلمتك �إذا
كنت معنا �أو �ضدنا ..اخرج وقل كلمتك ،ون�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل �أن ي�سددكم جميع ًا يف الكلمة
ال�صادقة واالختيا،ر لأنها �أمانة ،وانتم ال�شرفاء والأمناء وحماة هذا الوطن ،وقد �ضحيتم يف
املا�ضي واحلا�ضر ،ويف هذه العملية االنتخابية الكربى �ستقفون و�ست�سطرون امللحمة من خالل
الثورة البنف�سجية ،جزاكم اهلل خري اجلزاء على هذا احل�ضور وامل�شاعر الطيبة ،ونحتاج �إىل
عمل حقيقي يف الأيام املتبقية.
ون�س�أل اهلل �أن يوفقنا ،وي�سدد اختيارنا ،ليقع االختيار على ال�صلحاء والطيبني ،وبذلك
نكون قد خطونا مهمة �إىل الأمام يف تثبيت هذا الوطن و�إرجاعه �إىل �أهله ،فهذا الوطن مل يرجع
�إىل �أهله بال�سهولة يا �إخوان ،فانتم كلكم م�ضحون ،و�أنا �أعلم اليوم انه ال توجد عائلة واحدة يف
حي احل�سني �إال وقدمت الت�ضحية ،والوطن رجع لأهله بعد كل تلك الت�ضحيات ،ال ت�ضيعوا هذا
الوطن ،و�س ّلموا الراية لأهلها ،و�أنتم لذلك �أهل �إن �شاء اهلل� .شكر ًا لكم ،وال�سالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته .
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