
 ١

  

  

   الشورىمجلس ضرورة الحيوية والسالمة في 
  طهران: المكان

   دورته التاسعةي في اإلسالمالشورىنواب مجلس : الحضور
  م١٤/٦/٢٠١٢ق ت .هـ٢٣/٧/١٤٣٣ش ـ .هـ۱۳۹۱/۰۳/۲۴: التاريخ

٤٣٢١� �

 مـن قبـل     ني والمنتخب ني باإلخوة واألخوات األعزاء، النواب المحترم     أرحب
ـ  للنقاط الج  يجاني الر ديوأشكر حضرة الس  . دي المؤمن الرش  يرانيالشعب اإل   دةي

 ومجلـس   ةيعي المؤسـسة التـشر    خي تـار  دي صع ى ذكرها، سواء عل   ي الت دةيوالمف
 مـن مجلـس     توقّعي ما دي صع ى أو عل  ر،ي القص خناي البالد خالل تار   ي ف الشورى
وإذا بـرمج نـواب     . حةي ذكرها نقـاط صـح     يالنقاط الت فإن  . ي اإلسالم الشورى

 وهناك أمـل ورجـاء واثـق        -رمون ونظموا أعمالهم إن شاء اهللا       المجلس المحت 
 فكر، وبمراعاة مصالح الـبالد،      ةي موقعهم هذا باستقالل، وبحر    ي ف - ءيبهذا الش 

 هـذا   ى وبأمل بالمستقبل، وتابعوا األعمال عل     ،وبشعور بالشجاعة مقابل األعداء   
  .ليلسب هذا اي بال شك، وسوف نتقدم فنتفعيالمنوال، فإن البلد سوف 

 وأنا أحوج مـنكم للتنبـه       - التنبه لها    عاًي جم ناي عل جبي ةي هنا نقطة أساس   ثمة
ـ   - اتكمي مـسؤول  ىلهذه النقطة، وكلكم بحاجة للتنبه بمقتـض        الـشعور   ي أال وه

 عيإذا توفر هذا فسوف تعالج جم     .  والعمل هللا  ةي وإخالص الن  فيبالواجب والتكل 
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ـ وإذا تح .  الطرق عيالمشكالت وستفتح جم    هـذا فـسوف تـشملنا الرحمـة         قق
ـ  اتيهذه اآل . )١(}إَن تَتَّقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَاناً     {. ةيوالمعونة اإلله  ـ  تل ي الت  تي

 االنهزام مقابل األعـداء  ي فسوف تزول األوهام الخاطئة ف  هاياآلن، إذا تحقق ما ف    
ـ الن والناجم عـن     - اهللا واالرتباط به     ىالتوكل عل .  األعداء منةيوه  - الخالـصة    ةي

 - لي الجل يني إلمامنا الخم  كنيلو لم   . وهكذا انتصرت الثورة  .  كل المشكالت  حلّي
 هذا التوكل واإلخالص لما انتصرت      - الكامل للكلمة    ى كان قائداً حقاً بالمعن    يالذ

ـ  ريوالجماه. ديهذه الثورة بالتأك   ـ    ي الت ـ      ى نزلـت إل  دعـت   ي الـساحة والنخـب الت
ـ           كني، لو لم     الساحة ى للنزول إل  ريالجماه  ى عملها هذا هللا لمـا تقـدمت األمـور إل
ـ    راًيقالوا إن عدداً كب   .  فترة الدفاع المقدس   يوكذا الحال ف  . األمام  ي منكم ساهموا ف

ـ  األمور وك  هي ماذا كانت عل   علموني ساهموا عن قرب     نيالدفاع المقدس، والذ    في
 ورضا  فيل للنهوض بالواجب والتك   نسعى هو أن    يالسر األصل . كانت وماذا حدث  

لقد قلت مراراً ومنـذ     . جةي نفس النت  جةي لكانت النت  ةي نظرة تجار  اةيإذا نظرنا للح  . اهللا
ـ  إنـه مـوت بمحور     ي أ ،ي اهللا موت تجـار    لي سب ي بأن الشهادة ف   لةيسنوات طو   ةي

 هذه الروح   يعطي اهللا، وال    لي سب ي ف ستشهدي ال   يالذ. وهكذا هو الحال فعالً   . الربح
 وسوف  ة،ي االحتفاظ بها إلى النها    عيستطي اهللا، فإنه ال     لي سب ي ف ااهي أعارنا اهللا إ   يالت
ومـا  .  سـنمنحه عـاجالً أو آجـالً هللا    ي وما أفضل أن نمنح هذا الـذ       ،ي بالتال هايعطي

ـ   - بالنسبة لنا    ي والموت أمر حتم   - ي هذه األمر الحتم   تحوليأجمل أن     لةي إلى وس
الحق أن الشهادة مـوت  . ةيقي الحق اةي الح ي ف ي لتمتعنا باللطف اإلله   لةيوس.. لسعادتنا

  .يتجار
لو تجاوزنا عن المال والمتع     . ةيوي الدن ناي مساع ى تصدق عل  ةيمثل هذه القض  و
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 نربح مـن ورائـه، ألن       اًيواألهواء المحرمة والفارغة نكون قد مارسنا عمالً تجار       
ها  ربما أصـبنا   ي بسبب هذا التجاوز أجراً تعود كل األمور الت        منحناياهللا تعالى س  

ـ    .  مقابلـه  ي الصفر ف  تحتبتلك األهواء والتمتعات صفراً أو       ـ  ئاًيتعـود ال ش  ي ف
  .انايأعتقد أن هذا هو أساس قضا. هكذا هو العمل هللا. مقابله

 ي ركن أساس  ي اإلسالم الشورى مجلس   -نظام  ال ي ف اًي تتولون ركناً أساس   أنتم
نـداء   رفـع ي المـضطرب وراح     ي وقد ظهر هذا النظـام وسـط العـالم المـاد           -

من  حاالت   واجهي أن   يعيومن الطب . ي بخطأ مسار العالم الماد    ينادي و ة،يالمعنو
ـ  بـصراحة وبالكنا   - باسـتمرار     يعتـرض  أن البعض و. عداءال  ال  قولـوا ي و - اتي

 نمـا يح. ري بوجهكم، فاعتقد أن هذا كالم ناجم عن عدم تفك         قفيتجعلوا العالم   
ـ مقراطي أو الد  ةيني الد ةيمقراطي وتنادون بالد  ة،يني د ةيتدعون إلى حكومة معنو     ةي

ـ ني الـدعوة الد واجهيمشكلة العالم أنه .  فإن هذا أول النزاع  ةياإلسالم ـ . ةي  نيوح
 تهميهؤالء أناس قوامهم وهـو    .  العالم ري تد ي الت هزةأقول العالم أقصد هذه األج    

 مـن أجـل     ةي اإلنـسان  مي وسحق الق  ةي وضرب اإلنسان  ني أساس نهب اآلخر   ىعل
 خيوفراعنـة التـار   . تمـوهم ي ورأ خيلقد سمعتم بفراعنة التـار    . ةيويالتمتعات الدن 

 مقـابلهم جهـازاً   ي توجدون ف  نمايح. دهمي والعالم ب  ة،ي اإلنسان مي بوجه الق  قفوني
 وهـذا  - ةي واإللهةي اإلنسانمي والدفاع عن الق  ةي إلى المعنو  دعوي اًي وحكوم اًيإدار

ن تواجه هذه الـدعوة حـاالت    أيعي فمن الطب- ومعناها ةي اإلنسانميهو روح الق 
 هذه  ستيول.  غمرة هذه المعارضة   ي ف نةي قوة مع  ى االعتماد عل  جبيو. معارضة

ـ  قـدرة معنو ي وما إلى ذلك، إنما ه     ةية والقنبلة الذر  يالقوة قوة األسلحة الماد     ةي
  .ةيهذا هو أساس القض.  اهللاى االعتماد عليتتمثل ف
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 وقلوبنـا وأهـدافنا   انـا ين نجعل نوا إلى أ- وأنا أكثر منكم   - وأنتم بحاجة    أنا
إذا كان هذا فسوف تُحلّ المشكالت، وإذا كـان هـذا سـوف             .  أكثر فأكثر  ةيإله

ـ الق. ناي العدو من االنتصار عل    أسييوإذا كان هذا سوف     . نتقدم ـ  ودي  تكبـل   ي الت
 عكمي هذا موضعها، وجم   سي ل ي الت مفصلة ال لةي ولهذا نقاشاته الطو   رة،يالعدو كث 

ـ    ةي عال اتي مستو يوالحمد هللا ف    معرفـة   عوني والعلـم وتـستط    مي من الفكر والتعل
 إذا استطاع اإلنـسان     ة،يهذا هو واقع القض   .  بشكل تام  لهاي وتحل اياألمور والقضا 

ـ         ني تمت ي هذا النظام اإلله   يف  لي هـذا الـسب    ي عالقته باهللا، فبمقدار مـا نتقـدم ف
. تفـع الموانـع    مواجهة األعداء أكثر بال شـك، وسـوف تر         يستكون نجاحاتنا ف  

ـ  اتيطبعاً ثمـة لـوازم ومقتـض      .  أخذ هذه المسألة بنظر االعتبار     جبي  كـل   ي ف
وإذا . اتهي مقتـض ي اإلسـالم الشورىولمجلس  . ةيمنصب وكل عمل وكل مأمور    

ـ . ى أخر اتي الحكومة كانت هناك مقتض    يكنتم ف   األجهـزة والمؤسـسات     يوف
. ى ولوازم أخـر   تاي أو خارج المؤسسات الحاكمة ثمة مقتض      األخرىالمتنوعة  

ـ    ريالكث.  العمل هللا  كوني أن   جبيالهدف   ـ  ي من اإلشكاالت الت  نـا ي عل سجلونهاي
ـ  والكث - وميال ـ  سـوف ترتفـع تلقائ     - نـا ي منهـا وارد عل    ري ـ  إذا كانـت النوا    اًي  اي

  . حةيوالتوجهات صح
 باختـصار هـو أن      ي اإلسـالم  الشورى أن أقوله بخصوص مجلس      عي استط ما

 ي الزمتان ف  تانيهاتان الخصوص . ماًي وسل اًيوي ح نكوي أن   جبي الشورىمجلس  
  .ي اإلسالمالشورىمجلس 

ـ وي عن نفسه النـشاط والحركـة والح       يبدي المجلس بأن    ةيويح إذا كـان   . ةي
 المجاالت  ي ومناسبة ف  حةي راكداً وخامالً ولم تكن له ثمار صح       الشورىمجلس  

ـ وي الح ى عل لي والدل اةيومؤشر الح . المختلفة فهو مجلس ناقص     هـو النـشاط     ةي
 ؟ي الواقع الخارج  ي ف اناًي ع ةي هذا النشاط والحرك   دي تجس مكني فيك. ةيوالحرك
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ـ  الج نيالقـوان . حي بالواجبات بشكل صـح    امي الق جبي ـ . دةي  شـرح كلمـة     يوف
 عشرة مؤشرات أو خمسة عشر مؤشر، منهـا         ري تقر مكني هذه   »دةي الج نيالقوان«

ـ  تكون متعارضة، وغ    وال تكون مكررة، وال    ة،ي عصر نيأن تكون القوان   .  ذلـك  ري
ـ وثان. دةي الج ني القوان يهذه ه   فتـان يهاتـان همـا الوظ    . حياً اإلشـراف الـصح    ي

ـ  وثان ن،ي القوان عيأوالً تشر . الشورى لمجلس   تانيسيالرئ لإلشـراف  .  اإلشـراف  اًي
ـ .  عالماته ومؤشراته، فحددوا هذه المؤشرات     حيالصح  أن  ي مـن الـضرور    سيل

ـ  مـن األمـور الواضـحة والجل       ي تعلمونها، فه  أنتم. أذكر أنا هذه المؤشرات    . ةي
ـ واإلشراف المتح . حي صح ري إشراف غ  حةي صح ري غ اي عن نوا  لناجماإلشراف ا   زي

ـ  تعمـق ي ال   يواإلشـراف الـذ   . حي صح ري كالهما إشراف غ   زيوالمضاد للتح   ي ف
 جبي ي الت اتهي مؤشراته وخصوص  حيلإلشراف الصح . حي صح رياألمور إشراف غ  

  . صهايتشخ
ـ وي مـن عالمـات الح  ضاًيهذه أ..  مكان العمل وأجوائه ي ف ديالمف التواجد . ةي

 لكـن   ،الشورى التوقعات المرجوة من مجموع مجلس       ي أقوله ه  يطبعاً هذا الذ  
ـ  اًيإذا لـم تحـضر أنـت شخـص        .  األفراد ى طبعاً عل  عتمديمجموع المجلس     ي ف

ل وتق قد   نك أ حي اللجنة، صح  ي قاعة المجلس أو ف    يأوقات عمل المجلس أو ف    
ـ  شخصاً، لكن هذا سـوف       ني وتسع ني واحد من مائت   يإنن  بمقـدار شخـصك     ؤثري

 عدم الحضور بنفس    ةي ال تحضر فسوف تتسهل عمل     نماي إنك ح  يأ. ني اآلخر ىوعل
هذه من جملـة المـشكالت      .  كان ملتزماً بالحضور   ي اآلخر الذ  حضريالمقدار، فال   

ـ يالتاسع بشكل حق   المجلس   يحاولوا أن تعالجوا هذه المشكلة ف     .  المجلس يف . يق
  . ةيوي مكان العمل من عالمات الحي فديإذن، التواجد المف

ـ المجلـس صـفحة علن    .  أجواء البالد والعالم   ي ف ياسيهناك التواجد الس  و  ةي
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ـ   اساتي العام عند الشعب، وللس    يللثورة، وللرأ  ـ   .  الـبالد  ي العامة ف  يتحـدث ف
ـ  جـب ي ف نـة، يع العـالم أحـداث م     ي وتقع ف  ايالمنطقة بعض األمور والقضا     ى عل

 كانـت   حـظ ولحـسن ال  .  عن مواقفه منها بـصورة واضـحة       عربيالمجلس أن   
ـ   .  هذا المجال  ي ف دةي ناشطة وج  رةيالمجالس األخ  ـ  المنطقـة ال   يترون أن ف  ومي

 األخبار ووكاالت األنباء صدقاً كان أو كذباً هو جـزء           ي ف نشريما  . ريصخب كب 
ـ وهـذه المنطقـة ل    .  هذه المنطقة  ي تقع ف  ي من تلك الحادثة الت    ريصغ  مـن   ستي

إنها المنطقـة المهمـة التـصال    . لعالم قلب ا ي العالم، إنما ه   ي ف ةيالمناطق العاد 
ـ  منطقـة نفط   يثالث قارات، وه   ـ  الغرب اساتي مهمـة، ومنطقـة مهمـة للـس        ةي  ةي

 هـذه   ايقـضا . بـة يإنهـا منطقـة عج    . ةيوني مع وجود الحكومة الصه    ةياالستعمار
ـ  وجـد ي: قالي أن   حيمن الصح وال  .  العالم اي قضا يالمنطقة ه   بعـض بلـدان     ي ف

تقع هنا أحداث، فما هـو      .  مماثلة، ال، فهنا قلب العالم     لالعالم هنا وهناك مشاك   
ـ  جانب كب  ى عل ايموقفنا من هذه األحداث؟ هذه قضا      ـ  مـن األهم   ري ـ ويح. ةي  ةي

ـ  و اي هـذه القـضا    ي حاضراً ف  كونيالمجلس بأن    وهـذه  .  مواقفـه وآراءه   سجلي
 واخترنا الجمالت والكلمـات بـشكل       حيإذا فكرنا بشكل صح   . المواقف مؤثرة 

 التحركـات   ى عل رهي هذا تأث  تركي الوقت المناسب، فسوف     ي وأطلقناها ف  بصائ
ـ  من جانـب األجهـزة الغرب      ن،ي المنطقة من جانب   ي راهناً ف  ةيالجار  ةيطاني الـش  ةي

ـ    .  صاحبة الموقف الحـق    يالمهاجمة، ومن جانب الشعوب وه      يإذن، هـذه ه
ـ  حيصـح  بشكل   ني القوان شرعي ي هو المجلس الذ   يالمجلس الح . ةيويالح  ي وف

 لـه حـضوره     كـون ي الـبالد، و   اي قضا ى اإلشراف عل  مارسيالوقت المناسب، و  
  .  المنطقةاي قضاي فتهيوفاعل
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ـ  والتفك اتيإنها غرف العمل  ..  مهمة ي عدم الغفلة عن اللجان فه     جبي كما  ري
 ي قاعة المجلـس، أ    ياذ القرار ف   قاعة المجلس، ومن ثم اتخ     ي األمور ف  جيلتنض

 تركيتارة تسنّون قانوناً و   .  لمجرد أربع سنوات   سي البالد، ول  رياتخاذ القرار لمص  
  .ضةي خطوطاً عررسمي إنه قانون يأ.  عاماًني البالد لعشري فرهيهذا القانون تأث

فمجلـس  .  سالمة المجلس ونزاهتـه    ةي المجلس هناك قض   ةيويإلى جوار ح  و
والسالمة هنـا   . ماًي سل كوني أن   ضاًي أ ينبغي و اًيوي ح اًي ح كوني أن   جبي الشورى

ـ  والـسالمة األخالق   ة،ياسيالسالمة الس . لها مجاالت وجوانب عدة     والـسالمة   ة،ي
إذا . نيهذه أمور ترتبط بكل واحد من أصدقائنا األعزاء النواب المحترم         .. ةيالمال

ـ  وطبعاً مثل هـذه الم     - ولي م الشورى مجلس   يظهرت ف  ة مـا تكـون      عـاد  ولي
 تتعارض مع بعض أصول الثورة، فهذه عالمة عدم         - ةي عامة وكل  ستي ول رةيصغ

 فهـذا مـن عـدم       الـشورى  مجلس   يأو إذا زالت هموم أداء الواجب ف      . سالمة
 أخـذ األمـوال     - ةي بخصوص الشؤون المال   باالةوإذا سادت حالة الالم   . السالمة

 يمن هذه األمور الموجودة ف    وإعطاء األموال واالرتباط والتوسط وما إلى ذلك        
 فيوافتعـال التكـال   .  مهـم  ءيهذا ش .  فهذا من عدم السالمة    - من األماكن    ريكث

 مـع   لي أمس بالتفص  وميتحدثنا  . واإلنفاقات للمجلس من عالمات عدم السالمة     
ـ  .  بهذا الخصوصيجاني الردي الس حضرة  أن جـب ي يالحق أنه من األعمـال الت

 األجهـزة والمؤسـسات     ىكونوا نموذجاً لـشت    هو أن ت   الشورى بها مجلس    قومي
ـ  األسفار غ  في تكون تكال  اناًيأح.  من اإلنفاقات  لي التقل ي ف األخرى  ة،ي ضـرور  ري

ـ  العمل ذه للنواب، وطبعاً جانب مهم من ه      ةي الشخص فيوكذلك التكال  ـ  ةي  رتبطي
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 قـع ي وكذلك ق،ي المراقبة والتدقهاي المجلس، إذ عل  ي المحترمة ف  ةي الرئاس ئةيباله
 اطـالع عـام     ي لد - علم   ىوبالطبع فأنا عل  .  كل واحد من النواب    ىجب عل الوا

 ني نواب المجلس أولئك األشخاص الذ     ني قالئل ب  سواي بأنهم ل  -واطالع خاص   
ـ يثمة أشـخاص    . ألمور هذه ا  ي ف راقبوني و حتاطوني ـ  يثن  اإلنـسان حقـاً   همي عل
هـذه  . الـشورى  مجلس   ي وجودهم ف  ى قرارة قلبه عل   ي اهللا ف  شكري لهم و  فرحيو

  . ي مهمة بالتالضاًي أةيالقض
 ذكرت بعض اآلراء حـول      ني بالنواب المحترم  ي لقائ ي وف ني سنة أو سنت   قبل

الحظـوا أن هـذه     .  قانون بهذا الشأن   ى وقد تمت المصادقة عل    ،ياإلشراف الذات 
 ري تش )٢(}آصَّةًواتَّقُواْ ِفتْنَةً الَّ تُِصيبن الَِّذين ظَلَمواْ ِمنكُم خَ       {:  هنا تي تل ي الت ةياآل

 وال  نـة ي مع ةي بنا ي ف ني البنز قيري ي الشخص الذ  كونيقد  . إلى نقطة مهمة جداً   
 كوني لن حترقي ي شخصاً واحداً، لكن الذ    كوني عود ثقاب، قد     شعلي و حتاطي

 هذا الـشخص  سي لغرقي ي لكن الذ نةي الشخص السف  ثقبيوقد  . شخصاً واحداً 
ـ      اجتنبوا مثل    مي القرآن الكر  قولي. فقط  بي ال تـص   ي تـأت  نيهذه الفتن ألنهـا ح

 لهم دور   كني لم   ني والذ ضاًي أ اءي بل تشمل األبر   فقط، أوجد الفتنة    يالظالم الذ 
 لـوازم هـذه   يتجنبوا مثل هذه الفتنة وراقبوا، فما ه    . }واتَّقُواْ{.  الفتنة جادي إ يف

ـ  {.  بعضنا ى أن نشرف عل   ي أ ،يالمهمة؟ لوازمها اإلشراف الذات    الْحق وتَواصَوا ِب
  . سالمةهذه من عالمات ال.  باستمرارنتواصىأن . )٣(}وتَواصَوا ِبالصَّبِر

                                        

   .٢٥ ةي سورة األنفال، اآل)٢(
   .٣ ةي سورة العصر، اآل)٣(
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  ـ     ي األمور الت  منإن اجتنـاب  هـي   الـشورى  مجلـس   ي تمثل عالمة للسالمة ف
 منبر تحـت تـصرفكم، وهـو      كميلد. وجه بحق هذا وذاك   الالتعرض لسمعة وماء    

 صـوتها   صلي ةيخلف منصة وطن   تتكلمون إنما تتكلمون من      نمايح. يمنبر عموم 
 مـا تقولونـه تعـرض لـسمعة شـخص واتهـام       يوإذا كان ف . عيإلى أسماع الجم  

 أو تعـرض ألمـر      - ثابت   ري لكن ذنبه غ   كم،ي رأ ي لو كان مذنباً ف    حتى -شخص  
ـ  نظ ه،ي واجبنا أنا وأنتم الخوض ف     سي لو كان هذا األمر واقعاً، لكن ل       حتى نيمع  ري

 منـصة   ى ومن عل  ، المجلس يماذا تذكر هذه األمور ف    الشؤون الخاصة لألفراد، فل   
وإذا تم اجتنابها فهذا من عالمات      . دة تجنّب هذه الممارسات بش    ينبغيالمجلس؟  

  .السالمة

 وأقولهـا اآلن لكـم      ن،ي أن ذكرت هذه النقطة لبعض النـواب المحتـرم         سبق
 مـة ي مكـان الحـوارات الحك     الـشورى مجلـس   :  موجـودون هنـا    عاًيألنكم جم 

ومـن   نكم،يتأتون بأدلتكم وبـراه   إن كان لكم أدلة     تقولون كلمتكم و  . ةينوالعقال
ـ    قولي و الالحقشخص  ال يأتيثم   ـ    ه لهذه األسباب كالم  خاطئـة،   ه خطـأ وأدلت

 إذاأما  و. حي لصالح هذا أو ذاك هذا صح      صوتي المجموع أمام أن     إن ف يوبالتال
ـ   جي أو الضج  قي وكالمكم بالتصف  ثكميقام اآلخر أثناء حد    ـ ل أن ال     من أج  صلي

ـ   مة؟يصوتكم إلى المستمع، فهل هذه ممارسة حك       ـ  ممارسـة عقالن   ي هل ه  ة؟ي
 نائـب أو عنـدما      تحـدث ي أنه عنـدما     ، استئصال هذه العادة من المجلس     جبي
 جانب مـن المجلـس      ي عدة أشخاص ف   بدأي ي أو مسؤول حكوم   ري وز تحدثي

ـ    .  جداً ئي س ءيهذا ش ! بإصدار بعض األصوات   جلـس   الم يلألسف كان هذا ف
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ـ لقـد تح  .  المجلس الـسابع أم ال     ي هل كان ف   يالثامن، وال أدر    ودهـشت   رتي
:  ممكن؟ ووجـدت أن الجـواب      ءيوهل مثل هذا الش   ..  هذه الحالة  تيعندما رأ 

 مكان مثل هذه    الشورى مجلس   سيل.  المجلس يوقع ف !  ممكن وقد وقع   إنهنعم  
ـ        فعلي التجمعات العامة قد     ينعم ف . اءياألش ـ   عـوام النـاس مثـل ه . اءيذه األش

كانت مثل هـذه األمـور      .  شخص آخر بعض األصوات    صدري شخص و  تحدثي
 نمـا يح. )٤(}وهم ينْهون عنْه وينْأَون عنْـه     {: مي القرآن الكر  يف. خي مر التار  ىعل

 بعض األفراد بوصـول صـوته       سمحي كني لم   تحدثي |كان الرسول األكرم  
ـ  نهـج الجمهور   سيهذا ل لكن  . لغوني و ضجوني فكانوا   ن،يلآلخر . ةي اإلسـالم ةي

 مكـان   ي اإلسـالم  الـشورى مجلـس   . ي اإلسالم الشورى مجلس   يوخصوصاً ف 
ـ  خاطئـاً وغ   مـه  ثم إذا كان كال    ه،ينهي الشخص كالمه بالكامل و    قولي. الكالم  ري

 ي لـه أ   سي تتدخّل حضرتك وتسوق األدلة وتقول إن كالم هذا الرجل ل          يمنطق
  . هذايال إشكال ف. تطالب برفضه من المنطق وال أساس له وبينص

 واعتقـد أن المجلـس   ،الـشورى  بالغـة السـتقالل مجلـس        ةي أهم ي أول يإنن
 ي هذا ف  كرروني والبعض   تصورون،يالبعض  . ىالمستقل هو حقاً من النعم الكبر     

ـ           خالونيوسائل اإلعالم، و    ى أن عالمة االستقالل عن الحكومة هـو الـتهجم عل
 يف.  الحكومة ك الكالم عن هذه الحكومة وتل     سيل.  األمر كذلك  سيل. الحكومة

 وتعلمون أنه كانت هناك حكومات مختلفـة        -كل الدورات طوال هذه األعوام      
ـ    .  نبهت دوماً إلى هذه النقطة     - ـ  معنـاه أن     سياالستقالل عن الحكومة ل  تهجمي

                                        

  .٢٦ ةي سورة األنعام، اآل)٤(
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األعمـال  ..  أعمالهـا  عـارض ي الحكومة لسبب أو بدون سبب، و      ىالمرء دوماً عل  
 أن تسنّوا قانوناً بخـالف االتجـاه        مكني. هاية أصالً لالعتراض عل    ال ضرور  يالت

  . كل حال هذه أمور الزمةىعل.  الحكومةهي فري تسيالذ

وال .  البالد راهنـاً هـو االتحـاد       ي نحتاجها ف  ي أن من األمور المهمة الت     اعتقد
ـ     عاًيأنتم جم .  األفكار وتطابقها  ي االتحاد تساو  يعني  اتي مـستو  ي والحمـد هللا ف

 رناينحـن بحاجـة لتـذك     .  وال حاجة لذكر هذه األمور لكم      ة،ي عال ةي وعلم ةيرفك
ـ    كوني أن   جبي. مور من األ  ري نعمل، وإال فنحن نعلم الكث     ىحت  ي هناك اتحاد ف

 واالختالف والتفرقة مظهـر ضـعف الـشعب وانحطاطـه           ةيالثنائ. الوقت الراهن 
ـ   هنـاك اخ  . ءي أن ال تسمحوا بوقوع مثل هذا الـش        جبي. متهيوهز  يتالفـات ف

ـ نايلـد .. نعـم ..  اآلراء يوجهات النظر وال حرج من ذكر هذه االختالفات ف          ي ف
 فـالن مـثالً     قولي.  متعاضدة نايدي النظر، لكن أ   وجهات ي اختالف ف  ةيهذه القض 

 مرجع  وجدي يبالتال.  به امي عدم الق  جبي وأقول أنا    ،ي بالعمل الفالن  امي الق جبي
ـ    يجهاز القضائ المرجع إما القانون أو ال    .. ةيللقض  الدسـتور أو    انةي أو مجلس ص

 أن ال نتنازع ونمسك     جبي القرار، ولكن    تخذي آخر، وذلك المرجع سوف      ءيش
 توفر التعاطف والتعاون وظهور     ينبغي.  تحقق هذا االتحاد   جبي.  بعضنا بيبتالب

وبـالطبع  .  للـبالد  اي المصالح العل  انةي المؤسسات واألجهزة لص   نيهذا التعاطف ب  
ـ  ءي عن ش  دافعيذات مرة كان أحدهم     .  هذا قولوني عيفإن الجم   بغـضب،  ني مع

ـ :  فصرخ به بنفس نبرته الغاضـبة      ؟ولماذا أنت غاضب هكذا   : وقال له قائل    يإنن
 القـول مـن     مكـن ي وال   -وبخصوص االتحاد هناك من األطراف      ! لست غاضباً 
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 الوقـت ذاتـه عالمـات       ي عن االتحاد، ولكن تالحظ ف     تحدثوني من   - نيالطرف
ـ            يالذ. قهايفرقة ومصاد الت  داخـل   ي أرجوه هو التنبـه لهـذه المـسألة، سـواء ف

 الـسلطة   - المجلس وسائر السلطات     ني المجلس، أو ب   ي األعزاء ف  نيالمجلس ب 
 هذا االتحـاد واالتفـاق، واعلمـوا أن    ى حافظوا عل- ةي والسلطة القضائ ةيذيالتنف

هـذا لطـف اهللا   .. واالنتصار قيهذا الشعب وهذا النظام وهذا االتجاه مبشَّر بالتوف   
  . اإللهية السنن هيوما تقتض

وشعبنا لحسن الحظ ال    . وشبابنا شباب صالحون  .  شعب صالح ومؤمن   الشعب
 ةي واإلسالم ةيني والتوجهات الد  يني الد ريوالحمد هللا فإن التفك   .  شعب شاب  زالي
 ومـسؤولو الـبالد     ،الـشورى نواب مجلـس    .  لحركة البالد  ي المحور األصل  يه

.  اإلسالم والثـورة   يان المؤمنة بمب  اتي الحكومة والقضاء من الشخص    اتيوشخص
. الشعب مؤمن والمـسؤولون مؤمنـون     . ةي من األهم  ري جانب كب  ى عل ءيوهذا ش 

ـ  .  إن شاء اهللا ونتقدم إلى األمامي اإللهقي التوف شملنايس  هـذا  يوسوف نحقـق ف
ـ  هو عقد التقـدم والعدالـة بتوف     يالعقد الذ  ـ  قي دماً محـسوساً،   وإذن مـن اهللا تق
  . العدالةدي صعى علزاًي إن شاء اهللا رقماً مملمدة هذه اةي نهايونسجل ف

 .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهو


