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  ١ ةثقافة الفرص
  

 
 زار حيدرن

 
 .ان العراق اجلديد الذي حيتاج اىل ثقافة جديدة، ال بد ان تعتمد التغيري الذايت اوال   
 .سات سابقةادرهذا ما اتفقنا عليه يف    
 وقلنا، بان من الثقافات اليت حيتاجها العراق اجلديد، هي؛   
 ثقافة احلياة: اوال   
 ثقافة التعايش: ثانيا   
 ثقافة املعرفة: ثالثا   
 ثقافة احلوار: رابعا   
 ثقافة اجلرأة: خامسا   
 ثقافة احلب: سادسا   
 ثقافة النقد: سابعا   
 ثقافة احلقوق: ثامنا   
 ثقافة الشورى: تاسعا   
 ثقافة االعتدال: عاشرا   
 ثقافة الوفاء: حادي عشر   
 ثقافة املؤسسة: ثاين عشر   
 حلاضرثقافة ا: ثالث عشر   
 ثقافة املسؤولية: رابع عشر   
 ثقافة الشفافية: خامس عشر   
 ثقافة االجناز: سادس عشر   

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع  ١
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 ثقافة القانون: سابع عشر   
 ثقافة االنفاق: ثامن عشر   
 ثقافة الدعاء: تاسع عشر   

 ثقافة الفرصة: عشرون
 

زمن خارج (باا  القول املمكنالفرصة ببضع كلمات فمن  اذا اردنا ان نعرف، بتشديد الراء وكسرها،   
وان االمم والشعوب ال تنهض اال اذا عرفت كيف تقتنص هذا الزمن ) زمن خارج الروتني(او اا ) املالوف

لالستمرار بعد اقتناص الزمن  عندها فال تنهض به، فقد يكون عامال حتديدا اما الروتني والزمن املالوف
 .كون هو الزمن االستثنائياالستثنائي، اال انه ال ميكن ابدا ان ي

ان الشعوب اليت متر عليها الفرصة وهي مستيقضة فتقتنصها، هلي الشعوب اليت تستحق احلياة، وهي اليت    
وهلو دائم،  نوم عميق يف تتطور وتنهض من خالل التجديد، اما الشعوب اليت متر عليها الفرصة وهي يف غفوة او

 .ب ميتة وان عاشت على ظهر هذا الكوكبفاا شعوب ال تستحق احلياة، وهي شعو
ولذلك فان العقل واملنطق حيرضان دائما على اقتناص الفرص، فرص اخلري، الا هي اليت تؤسس الحداث    

انتهزوا فرص اخلري، فاا متر {القفزة احلضارية يف حياة االمم، فلقد جاء على لسان امري املؤمنني عليه السالم قوله 
حيتم على املرء، فردا كان ام مجاعة  ما} الفرصة متر مر السحاب، فانتهزوا فرص اخلري{ قوله او يف) مر السحاب

الفرصة سريعة الفوت بطيئة } ان يكون مستنفرا ويقضا دائما ليستشعر الفرصة اذا مرت، فال تفوته الن (شعبا(
السالم، فهي عندما متر على  على حد قوله عليه} الفرصة خلسة{على حد قول امري املؤمنني، كما ان  {العود

املرء وكاا تتلصص عليه او ان تدب امامه دبيب النمل، فقد ال حتدث ضجيجا او قرقعة فتمر من دون ان يشعر 
 .ا املرء، فكيف اذا كان نائما او يف غفلة؟

رص اخلري، اما ال تتحقق اال باغتنام ف ولدى كل شعوب االرض، ان كل عمليات التغيري االجتماعي يف العامل،   
احلياة الروتينية والزمن املالوف الذي تعيشه االمم فهو ليس اكثر من دورة حياتية متكررة ال تغري شيئا من واقعها 

 خاصة اذا كان سيئاز
 واذا كانت هذه القاعدة تنطبق على الشعوب، فاا تنطبق كذلك على االفراد، ولذلك جيب؛   
منتظرا، فقد يطول انتظاره بال نتيجة، اي ان عليه ان يذهب اىل  الفرصة فال جيلسان يبادر املرء الغتنام  :اوال   

وعن } بادر الفرصة قبل ان تكون غصة{الفرصة فليس دائما هي اليت تايت اليه، فعن امري املؤمنني عليه السالم 
 .{بادر بانتهاز البغية عند امكان الفرصة{االمام الباقر عليه السالم قوله 
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ان ال يتردد يف اغتنام الفرصة فاذا مكنته من نفسه فعليه ان يبادر الغتنامها فورا، واال فقد تذهب بعيدا  :ثانيا   
ايها الناس، االن االن، من قبل الندم، ومن قبل ان تقول نفس يا {عنه، فعن امري املؤمنني عليه السالم قوله 

لو ان اهللا هداين لكنت من املتقني، او : تقولحسريت على ما فرطت يف جنب اهللا وان كنت ملن الساخرين، او 
يا ابن {او يف قول االمام احلسن اتىب عليه السالم } تقول حني ترى العذاب لو ان يل كرة فاكون من احملسنني

سقطت من بطن امك، فخذ مما يف يديك ملا بني يديك، فان املؤمن يتزود  آدم، انك مل تزل يف هدم عمرك منذ
 .{والكافر يتمتع

ان ال يترك الفرصة بانتظار غريها مثال او مترددا يف امهيتها، فقد تكون آخر الفرص او افضلها، ولذلك : ثالثا   
من فتح له باب من اخلري {انه قال ) ص(ينبغي لعاقل ان يترك الفرصة حبجج واعذار واهية، فعن رسول اهللا  ال

من انتظر {فر بن حممد الصادق عليه السالم انه قال وعن االمام جع} فلينتهزه، فانه ال يدري مىت يغلق عنه
وعنه } مبعاجلة الفرصة مؤاجلة االستقصاء سلبته االيام فرصته الن من شان االيام السلب، وسبيل الزمن الفوت

من اخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة {وعن امري املؤمنني عليه السالم انه قال } ترك الفرص غصص{كذلك 
افضل الراي ما مل يفت الفرص {وعنه عليه السالم } اشد الغصص فوت الفرص{عنه عليه السالم و} من فوا

 .فاملشورة اليت تضيع فرصة ال خري فيها ابدا، فتجنبها} ومل يوجب الغصص
ان يدقق يف وقت الفرصة، الن زمنها حمدود ووقتها غري ممدود، ولذلك جيب ان يكون على حذر عند : رابعا   

ر االغتنام واالقتناص، فال يستعجل قبل اواا وال يتاخر عن اواا، فعن امري املؤمنني عليه السالم انه قال اختاذ قرا
من ناهز {وقوله } االمور مرهونة باوقاا{او يف قوله } من اخلرق املعاجلة قبل االمكان، واالناة بعد الفرصة{

 .{ة الفرصةالصرب على املضض يؤدي اىل اصاب{و } الفرصة امن الغصة
ان ال ينشغل بندب نفسه اذا ما فاتته الفرصة، فقد متر االخرى وهو مشغول بالويل والثبور وجمالس : خامسا   

العزاء، ولذلك فان العاقل اذا ما افلتت منه فرصة، يتوقف متفكرا باالسباب اليت ادت اىل ذلك ليتعلم الدرس 
ينشغل باحلسرة والندامة والثبور اذا ما مرت عليه فرصة وكاا من اجل ان ال تفوته اخرى، اما غري العاقل فانه 

 .الوحيدة يف حياته، فتمر اخرى واخرى وهو يف غفلة
فيلومها او  ان بعض الناس من يضيع الفرص النه ال يصرب عليها فيستعجلها فال تايت له كما يريد، :سادسا   

ان يرعاها اشد رعاية لتؤيت مثارها، فهي متوت اذا مل تر النور يلوم حظه، ناسيا او متناسيا بان الفرصة كالنبتة عليه 
ومتوت اذا قطع عنها املاء كما اا متوت اذا استعجل حصادها قبل اواا وتفسد اذا انتظرها اكثر من اواا، 
فالصرب على الفرصة احد اعظم مقومات اقتناصها بالشكل الصحيح والسليم، فباملثابرة يغتنم املرء فرصته 

 .التارخيية
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ولكن بشرط ان تغتنم الفرصة وتواضب على ذلك بعيدا عن ضيق  (اذا اردت النجاح فان النجاح يريدك ايضا

الصدر واالفق والتذمر والسام، بل البد من املثابرة وتكرار احملاولة، فال تيأس اذا فاتتك فرصة وال تتذمر اذا 
 .غفلت عن فرصة

حتول بني االنسان ــ الفرد واالنسان ــ اتمع واغتنام الفرصة منها ان هناك عددا من املعوقات اليت    
 :على سبيل املثال ال احلصر

عدم االستعداد للتضحية، فكما هو معروف فان الفرصة تتطلب نوعا من التضحية، باعتبارها تغيري من  :اوال   
دة للتضحية من اجل فرصة تغيري نوع ما يف حياة االنسان، ومبا انه ليس كل الناس وليس كل الشعوب مستع

 .ولذلك فام يضيعون الفرص الواحدة تلو االخرى
روح القناعة واالكتفاء الذايت والقبول باالمر الواقع، واالستسالم للحال، معوقات ثقافية ومعنوية حتول  :ثانيا   

 .دون اقتناص الفرصة
كتب عليها ان تشقى يف هذه احلياة فماذا ان بعض الناس، وكذلك بعض الشعوب، تعتقد بان اهللا تعاىل    

ستفيدها الفرصة اذن؟ فضال عن ان البعض يتصور بان الفرص خلقت لغريه وليس له، فما الداعي من البحث 
 .عنها بني ركام احلياة؟

غتنام املستفيدون من الواقع القائم واملنتفعون من االمر الواقع يكونون يف احيان كثرية عقبات يف طريق ا :ثالثا   
 .الفرصة الن التغيري يفقدهم الكثري من االمتيازات ورمبا يفقدهم مواقعهم وخصوصيام

خذ مثال على ذلك، السعي للدميقراطية عند الشعوب، فان االنظمة احلاكمة وشخص احلاكم يعرقل مثل هذه    
الناس امام صندوق الفرصة اذا ما سنحت لشعبه، الا قد تسقطه عن عرشه وتفقده السلطة اذا ما وقف 

 .االقتراع الختيار مندوبيهم وممثليهم للربملان او لتسنم مواقع السلطة
احملاصصة هي االخرى احدى اخطر اسباب انفالت الفرص ممن يستحقها الا ال تعتمد القدرة والكفاءة  :رابعا   

 .واجلدارة واالهلية، وامنا تعتمد الوالءات واالنتماءات
هل املرء فيما اذا كانت هذه الفرصة حقيقية ام ومهية؟ هو االخر سبب من اسباب ضياع كما ان ج :خامسا   

الفرص على الكثري من الناس، ولذلك انصح بان يسال االنسان اهل اخلربة واملعرفة عن حقيقة املعروض عليه 
قتها، فليس على املرء للتاكد من اا فرصة ام ال؟ فقد تكون فرصة حقيقية سيفقدها واىل االبد بسبب جهله حبقي

 .اذا مر مبثل هذه احلالة ان يستعجل يف قراره ابدا، بل ان عليه ان يتريث فيسال ويستشري قبل ان يقبل او يرفض
علينا ان نسال اذا كنا نشك يف فرصة، فنسال عن حقيقتها ونسال عن كيفية اغتنامها، فالطريقة مهمة بقدر    
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 .امهية الفرصة ذاا
ك من الفرص ما تايت يل مباشرة، وهناك من الفرص ما متر من خاليل لغريي، فاذا جاءتين مباشرة هنا :سادسا   

 .فانعم واكرم، اما اذا مرت من خاليل لغريي فعلي ان ابادر اىل ايصاهلا لصاحبها، ملساعدته على اقتناصها
نص الفرصة اذا كانت له ويضيعها هناك بعض الناس من يتعامل بانانية مفرطة يف مثل هذه احلاالت، فتراه يقت   

اما ان تكون الفرصة يل او ال )او يئدها اذا كانت لغريه وقد مرت من خالله، وقاعدته يف مثل هذه احلاالت هي 
وهذه قاعدة خاطئة مجلة وتفصيال، فقد ال اكون مستعدا لفرصة او ان ظرويف ال تسمح يل  (تكون الحد غريي

 .اذا امنعها عن غريي القادر على اقتناصها؟باقتناصها واالستفادة منها، فلم
ان الفرص جيب ان تقتنص من اجل حياة افضل، فاذا مل تكن يل فلغريي فما الضري يف ذلك؟ اوليس هذا الغري    

هو جزء من اتمع الذي اعيش فيه وانتمي اليه؟ اوليس تطوره وحتسني حياته سيخدم يف اية املطاف حيايت؟ 
 .مل بانانية من الفرص؟فلماذا، اذن، اتعا

ولنتذكر دائما بان اكثر الفرص متر بطريق غري مباشرة للناس، كان تايت الفرصة للبنت من خالل امها او لالبن    
من خالل االب او للطالب من خالل املعلم واملدرس واالستاذ ولليد العاملة من خالل اصحاب االموال وللرعية 

د من هؤالء يتعامل بانانية مع الفرصة لضاعت جلها من دون ان يستفيد من خالل الدولة، فاذا كان كل واح
 .احد منها، وتلك هي الطامة الكربى واملصيبة العظمى

ان اتمع الناجح هو اتمع الذي خيلق افراده الفرص النفسهم ولغريهم، كما انه اتمع الذي ختلق فيه    
هلو جمتمع ميت ال يقوى على النهوض مهما بذل من جمهود، الدولة الفرص لرعاياها، الن جمتمع بال فرص 

 .فالروتني، كما قلت سابقا، ال ينتج تطورا وال يساعد على تنمية ابدا
ان كل فرصة مبثابة تغيري او حماولة اىل ذلك، ولذلك جيب ان ال تضيع فرصة ابدا، فهي فضاء جديد للتغيري    

العامل؟ وكم من فرصة خري قلبت حياة انسان حنو االحسن؟ فلماذا  والتنمية والتطوير، فكم من فرصة غريت وجه
نكون لؤماء يف تغييب الفرص عن االخرين؟ وملاذا ال ندل غرينا عليها اذا مل نكن مستعدين القتناصها الي سبب 

 .من االسباب؟
املناسب ويف الوقت لقد غري نيب اهللا يوسف عليه السالم وجه مصر عندما عرف كيف يغتنم الفرصة يف املكان    

ملا استطاع عن يفعل شيئا  {انك اليوم لدينا مكني امني}املناسب، فلو تردد او تباطأ او جامل امللك عندما قال له 
ال لنفسه وال لشعب مصر، ولكنه كان مصمما على اغتنام الفرصة يف اول حماولة فلم يتردد بالطلب من امللك ان 

 .ما مكنه بتوفيق اهللا تعاىل ان يغري وجه مصر ويغري حياة اهل بيته {عليمعلى خزائن االرض اين حفيظ }جيعله 
لذلك، انصح بان ال يتردد املرء عندما يقف امام فرصة، او يستحي او يطلب االدىن او جيامل، بل جيب ان    
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ملهم ان ال تفلت يبادر لطلب اعلى ما يقدر عليه وهو االبصر بوضعه وقدراته وامكانياته، او ان يدل غريه عليها، ا
   .الفرصة

لقد خلق اهللا تعاىل الكثري من الفرص املومسية، اذا صح التعبري، لعباده، ليغتنموها من اجل اعادة النظر يف    
حيام الروتينية اليومية والصالح ما ميكن اصالحه من املشاكل واالخطاء والعثرات اليت يتورط ا املرء على 

احلياة وزمحة املشاكل، وان من ابرز مثل هذه الفرص الزمنية على سبيل املثال ال طول ايام السنة بسبب ضغط 
احلصر، هو موسم شهر رمضان املبارك الذي سيحل علينا بعد ايام معدودة، فهو فرصة حنو االصالح والتغيري 

 :وحتسني العمل واالداء، فكم ستكون هذه الفرصة عظيمة اذا استغلها العراقيون
ح الذات اليت شاا الكثري من االحنرافات واملشاكل االخالقية اليت حولت بعض الناس يف العراق الصال :اوال   

اىل وحوش كاسرة تقتل وتدمر وتفجر مقابل حفنة من الدوالرات امللوثة بدماء االبرياء، هذا اذا ظل مثل هذا 
ذلك مقابل وعود كاذبة حبضوره حفل  املواطن على قيد احلياة بعد عمليته االجرامية، اما اذا انتحر فيها فان

 .بعثه اهللا تعاىل ليقتل الناس، وليس انه رمحة للعاملني (ص)وكانه  (ص)عشاء مع رسول اهللا 
الصالح العالقات االجتماعية، بدءا من العالقات العائلية يف االسرة الواحدة مرورا بالعالقات مع  :ثانيا   

 .عالقات مع زمالء املدرسة وزمالء العمل وغري ذلكاالقارب ومع اجلريان، وليس انتهاءا بال
ليقرر كل واحد منا ان ينجز ما يلي يف هذا الشهر الفضيل، والذي هو اعظم فرصة روحية الصالح اخللل يف    

 حياتنا؛
ان يقرر االقالع عن واحدة من العادات السيئة على االقل اليت تطبع عليها كالكذب مثال او الغش  :اوال   

 .واخلداع والنفاق والعصبية وضيق الصدر وعدم الصرب على االمور والزعل والقطيعة
عدل ان يقرر تعلم ولو صفة حسنة واحدة على االقل، كاالنفاق يف سبيل اهللا والكرم واجلود وال :ثانيا   

 .واالحسان وصدق احلديث وحسن املعاشرة واالمانة والوفاء بالعهود واصالح ذات البني وغري ذلك
وائمة اهلدى من اهل بيته عليهم  (ص)ان يندمج اكثر فاكثر مع القران الكرمي وسرية رسول اهللا  :ثالثا   

وليس لقلقة لسان خلتم القران الكرمي  السالم، فيقرر مثال ان يقرا آية على االقل يف اليوم تدبرا وفهما ووعيا،
فقط، وهي العادة اليت تعودنا عليها يف شهر رمضان الكرمي من كل عام، فان قراءة القران يف هذا الشهر الفضيل 
حسنة كبرية ولكن ما هو افضل واحسن من ذلك هو السعي لوعي آيات القران الكرمي من اجل السعي للعمل 

ع ويف حياتنا اليومية، ولقد اوصى امري املؤمنني عليه السالم بذلك يف وصيته ا وتطبيقها على ارض الواق
فهو مل يوص باالسراع يف قراءة  {اهللا اهللا يف القران، ال يسبقكم بالعمل به غريكم}للحسنني عليهما السالم بقوله 

  .القران او ترتيله وجتويده، وامنا اوصى باالسراع بالعمل به
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الح ذات البني سواء فيما بينه وبني غريه من اهله واقاربه وجريانه واصدقائه، او فيما بني ان يقرر اص :رابعا   
الناس، فلقد اوصى االمام امري املؤمنني عليه السالم ولديه احلسن واحلسني عليهما السالم ملا ضربه ابن ملجم لعنه 

ونظم امركم، وصالح ذات بينكم، فاين  اوصيكما ومجيع ولدي واهلي ومن بلغه كتايب، بتقوى اهللا،}اهللا بقوله 
 .{صالح ذات البني افضل من عامة الصالة والصيام :يقول (ص)مسعت جدكما 

ان يقرر تبين يتيما يف هذا الشهر الفضيل، يطعمه ويكسوه ويتفقده ويتابع حوائجه وحين عليه، ففي  :خامسا   
 .{هللا يف االيتام، فال تغبوا افواههم، وال يضيعوا حبضرتكماهللا ا}وصيته االنفة الذكر قال امري املؤمنني عليه السالم

ان تقرر كل عائلة ميسورة تبين عائلة فقرية يف هذا الشهر الفضيل، فتطعمها وتسقيها مما تاكل  :سادسا   
 .وتشرب عند االفطار ويف السحر، مث ديها كسوة العيد عند حلول عيد الفطر املبارك

وتطوير عالقاته مع جريانه، فاجلريان هم اللبنة الثانية يف اتمع بعد االسرة، فاذا ان يسعى لتحسني  :سابعا   
صلحت عالقات اجلريان صلحت ا عالقات االبعدين، ما يساهم يف صياغة جمتمع سليم، ولقد قال عنهم امري 

ية نبيكم، ما زال يوصي م، اهللا اهللا يف جريانكم، فام وص}املؤمنني عليه السالم يف وصيته االنفة الذكر بقوله 
 .{حىت ظننا انه سيورثهم

 ان مثل هذه اخلطوات الفردية واالجتماعية اذا ما حتققت يف شهر اهللا الفضيل فاا؛   
 .ستغري من حياتنا اليومية حنو االفضل واالحسن بكل تاكيد :الف   
 .فضلستسهم يف تغيري قناعاتنا وثقافاتنا وفهمنا ووعينا حنو اال :باء   
ستشعرنا بفلسفة الصوم، فيعيش امليسور حياة املعسور، ما حيثه على التواصل مع الفقراء واملساكني  :الف   

 .طوال ايام السنة
جيم؛ ستقلل من ضغط احلياة على العوائل الفقرية اليت ستشعر بان الدنيا ال زالت خبري واا مل تعدم اخلريين    

 .اليت يعيشها الفقراء الذين يتحسسون االالم واملعاناة
دال؛ كما اا ستثري يف اتمع العراقي مبدا التكافل االجتماعي الذي هو عماد تقدم اي جمتمع يف هذا العامل،    

 .خاصة اتمعات االسالمية اليت تقوم على اساس مبدا االيثار وليس االستئثار
االجتماعية احلسنة، واليت ال ميكن حتقيقها اال بالتكافل  ان بناء اتمع الصاحل عملية ال تتحقق اال بالعالقات   

االجتماعي، واالخري ليس من مسؤولية الدولة فحسب، كما يتصور البعض، وامنا هي مسؤولية كل فرد يف 
اتمع، ولذلك علينا ان حنول شهر رمضان الكرمي هلذا العام اىل فرصة عامرة بالروح الوثابة والنفوس الطاهرة 

مسؤولية التكافل االجتماعي على كل فرد من افراد اتمع العراقي لنساهم يف بناء عالقات اجتماعية لتعميم 
 .سليمة تفضي اىل بناء جمتمع سليم
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اليت استقبل فيها مع املسلمني شهر اهللا الفضيل، رمضان  (ص)تعالوا، ذه املناسبة، نقرا معا خطبة رسول اهللا    
عاين اليت تصب يف املسعى الذي جيب ان يبذله االنسان من اجل بناء اتمع السليم، املبارك، فسنجد فيها كل امل

 .فقد يوفقنا اهللا تعاىل للعمل مبضامينها، ما ينقذنا من شرور انفسنا، وشرور اعدائنا
 :(ص)يقول    

أفضل الشهور وأيامه افضل أيها الناس، انه قد أقبل اليكم شهر اهللا بالربكة والرمحة واملغفرة، شهر هو عند اهللا }  
االيام ولياليه أفضل الليايل، وساعاته أفضل الساعات، دعيتم فيه اىل ضيافة اهللا وجعلتم فيه من أهل الكرامة، 
أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فأسألوا اهللا ربكم بنيات 

يامه وتالوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران اهللا يف هذا الشهر العظيم، صادقة وقلوب طاهرة ان يوفقكم لص
واذكروا جبوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا 
كباركم وارمحوا صغاركم، وصلوا ارحامكم واحفظوا السنتكم، وغضوا عما ال حيل النظر اليه أبصاركم، وعما 

ل االستماع اليه أمساعكم، وحتننوا على أيتام الناس حىت يتحنن على أيتامكم، وتوبوا اىل اهللا من ذنوبكم ال حي
وارفعوا اليه أيديكم بالدعاء يف أوقات صالتكم فاا أفضل الساعات ينظر اهللا عز وجل فيها بالرمحة اىل عباده، 

  .ويستجيب هلم اذا دعوهجييبهم اذا ناجوه ويلبيهم اذا نادوه ويعطيهم اذا سألوه، 
أيها الناس، ان انفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها    

بطول سجودكم، واعلموا ان اهللا تعاىل ذكره اقسم بعزته ان ال يعذب املصلني والساجدين وان ال يروعهم بالنار 
  .يوم يقوم الناس لرب العاملني

ها الناس من فطّر منكم صائماً مؤمناً يف هذا الشهر كان له بذلك عند اهللا عتق رقبة ومغفرة ملا مضى من أي   
اتقوا اهللا ولو بشق مترة، اتقوا  :ذنوبه، فقيل يا رسول اهللا وليس كلنا قادر على ذلك، فقال صلى اهللا عليه وآله

  .اهللا ولو بشربة ماء
الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه االقدام، ومن خفف أيها الناس من حسن منكم يف هذا    

يف هذا الشهر عما ملكت ميينه خفف اهللا عنه حسابه، ومن كف فيه شره كف عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم 
 عنه رمحته فيه يتيماً اكرمه اهللا يوم يلقاه، ومن وصل فيه رمحه وصله اهللا برمحته يوم يلقاه، ومن قطع رمحه قطع اهللا

يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصالة كتب اهللا له براءة من النار ومن أدى فيه فرضاً كان له ثواب من أدى سبعني 
فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصالة على ثقل اهللا ثقّل اهللا ميزانه يوم خيفف املوازين، ومن تال 

  .ن ختم القرآن يف غريه من الشهورفيه آية من القرآن كان له مثل أجر م
أيها الناس ان ابواب اجلنان يف هذا الشهر مفتحة فاسألوا ربكم ان ال يغلقها عليكم، والشياطني مغلولة فاسألوا    
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  .ربكم ان ال يسلطها عليكم
ال يف هذا يا رسوال اهللا ما أفضل االعم :فقال أمري املؤمنني علي بن ايب طالب عليه السالم، فقمت وقلت   

يا أبا احلسن، ان أفضل االعمال يف هذا الشهر الورع عن حمارم اهللا، مث  :الشهر؟ فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم
 {.يا علي أبكي ملا يستحل منك يف هذا الشهر :فقال .فقلت يا رسول اهللا ما يبكيك؟ .بكى
اسي اجلديد، نظام يقوم على اسس الدميقراطية ان العراقيني اليوم يف فرصة تارخيية نادرة لبناء نظامهم السي   

وادواا، مقوماا التداول السلمي للسلطة واحلرية واملساواة بعيدا عن كل انواع التمييز الديين والطائفي واالثين 
واحلزيب واملناطقي وغري ذلك، نظام يعتمد التعددية والتنوع والتعايش والشراكة احلقيقية بني كل مكونات اتمع 

 .العراقي بعيدا عن سياسات االقصاء والتهميش
يسعى العراقيون لتغيري حيام مقتنصني الفرصة اليت  2003فمنذ سقوط الصنم يف التاسع من نيسان عام    

 .منحتها هلم الظروف الدولية اليت سامهت يف اسقاط النظام الشمويل البائد
ان تكون الفرصة متاحة بالتساوي لكل العراقيني،  ومن اجل حتقيق توظيف كامل هلذه الفرصة، جيب اوال   

ليتمكن كل من له القدرة والقابلية على توظيف الفرصة من حتقيق غاياته النبيلة اليت تصب بالنهاية يف خدمة 
البالد حاضرا ومستقبال، وان علينا ان نتذكر دائما بان سياسة احملاصصة اليت تتبعها القوى السياسية اليت ورثت 

يف بغداد بعد سقوط الصنم ال تساهم يف حتقيق ذلك ابدا، فاحملاصصة اليت تعين التمييز بشكل من  السلطة
االشكال ب فرصة ملواطن ومتنع اخرى عن آخرين، ليس على اساس الكفاءة والقابلية واالحقية واالستحقاق 

طن او بعده عن هذا الزعيم او ذاك العلمي مثال او العقلي او اخلربة والتجربة ابدا، وامنا على اساس قرب املوا
القائد، مبعىن آخر فاا تعتمد الوالء لالشخاص ولالحزاب وال تعتمد الكفاءة، فهي تشبه كل الشبه ما كان يعاين 
منه املواطن العراقي ايام النظام البائد، فالبعثات العلمية مثال كانت تذهب اىل الطالب الفاشلني وخيسرها الطالب 

االسس اليت كانت تعتمدها اللجان املختصة تقوم على اساس الوالء للزعيم االوحد واحلزب القائد  املتفوقون الن
واىل مؤسسة االحتاد الوطين سيئة الصيت، ومل تكن لتعتمد على التفوق العلمي والدرجات العالية اليت حيصل 

رى، العلمية واملهنية واالجتماعية عليها الطالب يف االمتحان، وهكذا هو احلال بالنسبة اىل كل ااالت االخ
 .والسياسية والثقافية واالقتصادية وغريها

ان من اوىل عالمات عدالة الدولة اية دولة، هو احترامها ملبدا تكافؤ الفرص امام مجيع املواطنني وبالتساوي،    
صة من الفرص، اذ جيب ان فال ابن املسؤول يتميز عن االخرين، وال اوالد الزعماء يتميزون عن اقرام باية فر

يكون املالك هو التنافس بادوات املهنة واملوقع فحسب، فاذا كان التنافس على جائزة معينة فيجب ان يكون 
ذلك على اساس ما انتجه املتنافسون وليس على اساس اسم العائلة او اسم االب او زيه او منصبه وموقعه وغري 
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 .ذلك من املالكات غري احلقيقية
تسمى الواليات املتحدة االمريكية ببلد الفرص الن الفرصة هنا متاحة للجميع وبال متييز، ليس فقط  لذلك   

للمواطنني وامنا حىت لالجئني الذين يفدون للتو اىل هذه البالد بشكل رمسي، فكم من مواطن عراقي حصل على 
ن يتجنس؟ ولذلك مثال دخل البيت فرصته يف الواليات املتحدة مبجرد ان وصل اليها الجئا مثال؟ حىت قبل ا

االبيض رجل اسود من اصول افريقية، وان من بني الوزراء االمريكيني ثالثة من اصول لبنانية وان اجلامعات 
االمريكية تستقبل الطالب ليس على اساس اديام واثنيام واصوهلم وامنا على اساس تفوقهم الدراسي 

بكد ايديهم وبعرق جبينهم، فالتنافس هنا مهين، ختصصي، وليس والئيا او ودرجام العلمية اليت حيصلون عليها 
 .دينيا او اثنيا او حزبيا او مناطقيا

تاسيسا على ذلك، فانا ادعو الدولة العراقية اجلديدة وبكل مؤسساا اىل وضع حد لسياسات احملاصصة اليت    
لى الكثري من املواطنني املتميزين الذين مل تسللت اىل كل مفاصلها، فاستحكمت ومتكنت، ما اضاع الفرص ع

حيصلوا على فرصتهم بسبب عدم انتمائهم اىل حزب سياسي او عدم والئهم اىل املسؤول او الن آبائهم 
 .وعوائلهم ال حيكمون يف بغداد

ظات لقد امتألت سفارات العراق وقنصلياته يف اخلارج وجل مؤسسات الدولة يف العاصمة بغداد وبقية احملاف   
العراقية بشبكة من ابناء واقارب املسؤولني، وياليتهم ميتلكون الكفاءة لقلنا بام تسنموا مواقعهم جبدارة، امنا 
فيهم الكثري من االميني وممن زوروا شهادام العلمية املطلوبة هلذا املوقع او ذاك، فكيف ميكننا ان نبين نظاما 

 .بدا تكافؤ الفرص غائبا بشكل خميف؟سياسيا صاحلا يف العراق اجلديد اذا كان م
ان النظام السياسي العادل هو الذي خيلق الفرص ويوزعها بالتساوي على رعاياه، كل واستحقاقه، اما النظام    

السياسي الديكتاتوري والشمويل او النظام الذي يعتمد احملاصصة فال خيلق الفرص ابدا وامنا خينقها ويئدها، واذا 
 (ص)فرصة فالزالمه وليس لرعاياه املستحقني هلا، ولذلك مثال راينا كيف ان رسول اهللا  صادف يوما ان خلق

منح شرف جلوء املسلمني اىل ملك احلبشة النجاشي، ليس النه يصلي صالة الليل او النه يزكي او حيج اىل بيت 
ر الكرمي لرعاياه وملن يلجأ اليه، اهللا احلرام، ابدا، وامنا النه كان حيكم يف نظام سياسي عادل مينح فرصة العيش احل

ولذلك جلأ اليه املسلمون وهم الذين كانوا يبحثون عن مالذ آمن يعيشون فيه بعيدا عن اعني قريش وسطوا 
 .وزبانيتها وعيوا ومالحقتها وتعذيبها وقتلها هلم، ملواصلة مشوار محل الرسالة وتبليغها اىل العامل

ألت بالد الغرب مباليني املسلمني اهلاربني من بطش انظمتهم الشمولية اليت حتكم كما اننا نرى اليوم كيف امت   
بالد املسلمني باحلديد والنار، بعد ان ملسوا فيها عدال يف توزيع الفرص على رعاياها وعلى من يلجا اليها، ال 

 .فرق، يف حياة حرة كرمية، على الرغم من ان االنظمة اليت حتكم فيها على غري ديننا
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