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بسم هللا الزةمن الزةيم،
والصالر والسالممللى أشزف اازسلين
 السيد رئيس فزيم ألاصالة وااملاصزر بمجلس ااسخشارين؛ السيدات والسادر مسخشارو مجلس ااسخشارين؛ ةضزات السيدات والسادر.أيها الحضىر الكزيم؛
ٌععذوي أن أجلذم بالؽكش الجضٍل لفشٍم ألاـالت واإلاعاـشة بمجلغ اإلاعدؽاسًٍ عبر
سبِعه العُذ عبذ العضٍض بىعضوص لذعىحي للمؽاسكت في أؼغااللُىم الذساظُفي مىضىع
"الؽغبىالشٍاضت".
كما أهىئكم ،العُذ الشبِغ والعادة اإلاعدؽاسًٍ اإلادترمين على اخخُاسكم إلاىضىع
اإلاىاظشةهظشا لألهمُت التي ًكدعيها وهظشا أًضا لشاهىِخه في بالدها.
وفي هزا الفذد ،أود ؤلاؼاسة إلى أن ظُاظت وصاسة الؽباب والشٍاضت جيبني على
اإلاشجكضاث ألاظاظُت الخالُت:
 جىظُع كاعذة مماسظت الشٍاضت بغُت ضمان خم اإلاىاظً في مماسظت الشٍاضت؛ ضمان خضىس مخميز في اإلادافل الشٍاضُت الذولُت؛ جىفير ميؽآث سٍاضُت في مخخلف ألاهىاع الشٍاضُت بغُت إخذار عذالت مجالُتاظخجابت لشغباث مخعذدة ومخىىعت للمىاظىين؛
 جكىًٍ ألاظش الخلىُت الالصمت للخؤظير والخدبع الشٍاض ي؛ جلىين اإلاؽهذ الشٍاض ي بىضع جشظاهت كاهىهُت حععي للحشكت الشٍاضُت وألاوإلابُت دوسامهما في جذبير الؽؤن الشٍاض ي.
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مً هزا اإلاىعلم ،بزلذ وصاسة الؽباب والشٍاضت مجهىداث حباسة مً أحل جىفير
ميؽآث سٍاضُت في حمُع حهاث اإلاملكت مخعذدة ومخىىعت ،جخىخى باألظاط ضمان خم
اإلاىاظً في مماسظت ومضاولت الىىع الشٍاض ي الزي ًبخغُه ،علما بؤن هزا الحم أـبذ الُىم
دظخىسٍا.وباإلضافت إلى رلك ،جم إظالق أوساػ إـالخُت تهم جشظُخ أظغ الحكامت الجُذة
داخل اإلاىظىمت الشٍاضُت ،وإًالء عىاًت خاـت لخعىٍش الشٍاضت اللاعذًت بغُت جىظُع دابشة
اهدؽاسها في ؼتى سبىع اإلاملكت.

أيها الحضىر الكزيم
إرا كاهذ الخظاهشاث الشٍاضُت حؽكل عىفش حزب للجماهير وخفىـا فئت الؽباب،
فئهه في اإلالابل ًىاصيها بشوص ظىاهش ملللت جلض مضجع كل مكىهاث اإلاجخمع والحشكت
الشٍاضُت ،وٍخعلم ألامش بدىادر الؽغب التي ًمكً أن جخشج عً العُعشة ألامىُت وجخلف
خعابش وأضشاسا مادًت في اإلايؽآث الشٍاضُت واإلامخلكاث العمىمُت ،وختى في تهذًذ بعض
اإلاىاظىين في ظالمتهم البذهُت والفىسة العلبُت التي حعكعها عً اإلاماسظت الشٍاضُت ببالدها.
وأود الخؤكُذ على أهني أؼاظشكم الشأي بخفىؿ آلازاس العلبُت التي جخلفها ـ لألظف-
ظاهشة الؽغب والعىف في اإلاالعب الشٍاضُت على كل اإلاعخىٍاث ،علما أن هزه آلافت التي
عشفتها بعض البلذان ألاوسوبُت كئهجلترا وأإلااهُا وفشوعا التي عاهذ مً ظاهشة العىف اإلاىظم،
أو ما عشف "بالهىلُكاهيزم" لم جخمكً مً الخغلب علُه إال على مذي ظىىاث.
وعلى معخىي بالدها ،فئن ظاهشة العىف التي عشفتها مباساة الذًشبي البُضاوي ًمكً
اعخباسها امخذادا إلاا عشفخه مالعب أخشي بكل مً مذن ظال ومكىاط وفاط وأكادًش وظىجت
ووحذة ...إلخ .علما أن الظاهشة بذأث جؤخز أبعادا خعيرة ،ألامش الزي ٌعخذعي الخفذي لها
مً خالل حعبئت كل الجهىد والكفاءاث.
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ومً بين اإلاالخظاث راث الاسجباط الىزُم بالؽغب في اإلاالعب التي حعترعي الاهخمام هجذ
بؤن:
 اإلاغشب لم ٌعذ معدثنى مً هزه الظاهشة راث البعذ العالمي؛
 الؽغب والعىف ال ًلخفش على كشة اللذم ،بل امخذ إلى سٍاضاث أخشي؛
 العىف لم ٌعذ مىدفشا على مذًىت واخذة ،بل ًخىاحذ في عذة مذن باإلاملكت؛
 حعذد مظاهش العىف والؽغب وحغير ظبُعخه؛
 الظاهشة أـبدذ جخعذي خذود اإلاالعب الشٍاضُت؛
 الجماهير الشٍاضُت جخفشف بعذ الفىص أو الخعاسة بعشٍلت غير خضاسٍت عً ظشٍم
الاعخذاء على آلاخشًٍ وإلحاق ألاري والضشس بهم أو بممخلكاتهم؛
 اظخفادة وحغزًتهزه آلافت مً وظابغ الخىاـل الاحخماعي؛
وكذ بادسث وصاسة الؽباب والشٍاضت بخيعُم مع اللعاعاث الحكىمُت اإلاعىُت إلى اجخار
جذابير وإحشاءاث راث أبعاد مؤظعاجُت وحؽشَعُت ووكابُت وجىعىٍت وجدعِعُت وعلى معخىي
جؤهُل اإلايؽآث الشٍاضُت .
وفي هزا الفذد البذ مً ؤلاؼادة بالذوس الفعال والىاحع الزي جلىم به مفالح ألامً
بعهشها على اظخدباب ألامً والعمؤهِىت ظىاء بذاخل اإلاالعب أو خاسحها وخماًت اإلامخلكاث
العامت والخاـت ،مع الخزكير بؤن اإلالاسبت ألامىُت وكزا ؤلاحشاءاث والعلىباث التي جخخزها
الجامعت اإلالكُت اإلاغشبُت لكشة اللذم وحامعاث أخشي مً جىكُف وجؤدًب في خم ألاهذًت التي
جدعبب في أخذار الؽغب والعىف وكزا مخابعت اإلاعىُين مً ظشف العلعاث اللضابُت،
بالشغم مً أهمُتها ووحىبها غير كافُت.
فعلى ظبُل اإلاثال ،أود ؤلاؼاسة إلى أن أخذار الؽغب التي عشفتها أخيرا مباساة الذًشبي
البُضاوي بعُذة كل البعذ عً الشوح الشٍاضُت ومبادا الدشجُع الشاكُت ،خُث اهذلعذ
أعمال عىف داخل وخاسج اإلالعب بالشغم مً ؤلاحشاءاث الاختراصٍت التي ظبلذ جىظُم
الذًشبي ،ومنها جىظُم هذوة جدذ إؼشاف والًت حهت الذاس البُضاءـ ظعاث وبدضىس ممثلي
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العلعاث ألامىُت والفعالُاث الشٍاضُت اإلادلُت والىظىُت ،لدعلُغ الضىء على ظاهشة
الؽغب وبدث ظبل مداسبتها.
أًتها السيدات والسادر؛
إن الؽغب والعىف ظاهشة معلذة جخعلب ملاسبت ؼمىلُت لخعىٍلها ،أو على ألاكل
للحذ مً جذاعُاتها .فمىاحهخه جخعلب إحشاءاث كاهىهُت وأمىُت وجلىُت ،مما ًخعين معه فخذ
وسؼاث لخعمُم الخفكير والخيعُم وألاحشأة لإلخاظت بكل ألابعاد اإلاشجبعت بهزه الظاهشة .كما
ًجب ؤلاكشاس بؤن الؽغب أـبذ ظاهشة مالصمت للفعل الشٍاض ي ولِعذ ظاهشة عابشة وبالخالي
فمً غير اإلامكً الاظخمشاس في الاكخفاس على اإلالاسبت ألامىُت ،بل البذ مً الخعاظي مع الظاهشة
باعخماد ملاسبت ؼمىلُت وحؽاسكُت ًىخشط فيها الجمُع :الىصاساث اإلاعىُت ،الجامعاث
الشٍاضُت ،ألاحهضة ألامىُت ،وظابل ؤلاعالم ،اإلاجخمع اإلاذوي ،ألاظشة ،اإلاذسظت  ...إلخ ،ورلك مً
خالل ما ًلي:
 إـالح هظام الخكىًٍ وجؤهُل أظاجزة التربُت البذهُت والشٍاضت واإلاكىهين واإلاذسبينوالحكام لجعلهم ًؤخزون بالجاهب الخدعِس ي للمىاظىت واللُم الشٍاضُت بعين الاعخباس
وال ًلخفشون على الىخابج وألاداء الخلني؛
 إدساج حعلُم اللُم الشٍاضُت وكىاعذ اإلاىاظىت على معخىي الجامعاث والعفب والفشقومشاكض الخكىًٍ واإلاؤظعاث الخعلُمُت العامت والخاـت؛
 -الخفكير في الؽكل الجمعىي اإلاىاظب إلاجمىعاث اإلاشجعين (

 )Ultrasلضمان جدبع

ومعشفت ألاشخاؿ وألاوؽعت اإلاضمع اللُام بها.
وباإلضافت إلى رلك ،فئن ألامش في اإلاُذان ًجب أن ًمخذ إلى الجىاهب الخالُت:
 الفشامت والحضم في جعبُم اإلالخضُاث اللاهىهُت؛ جفعُل دوس اللجىت الىظىُت إلاكافدت الؽغب في اإلاالعب؛ إًالء دوس هام للجً اإلادلُت جدذ إؼشاف العادة العمال لخيعُم مجهىداث كلألاظشاف اإلاعىُت وخفىـا الخؤظير اللاهىوي لجمعُاث اإلادبين؛
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 حعامل الجامعاث الشٍاضُت بالجذًت والفشامت الالصمخين مع الظاهشة؛ جفعُل وجعىٍش وجدعين أداء مؤظعاث الخيؽئت الاحخماعُت (مً ضمنها اإلاؤظعاثالخابعت لىصاسة الؽباب والشٍاضت)؛
 جعىٍش وجؤهُل التربُت البذهُت باإلاذاسط وسٍاضت اللشب في ألاخُاء الؽعبُت؛ الاظخفادة مً الخجاسب الىاجحت لبعض الذول في الخعامل والحذ مً الظاهشة.أيها الحضىر الكزيم؛
مً هزا اإلاىعلم جكمً أهمُت هزا الُىم الذساس ي ،اهعالكا مً كىاعت ساسخت في دوس
مجلغ اإلاعدؽاسًٍ،إلى حاهب مخخلف مكىهاث الحشكت الشٍاضُت ،في إؼاعت زلافت ومبادا
الحشكت ألاوإلابُت ،التي جشهى إلى حعل الشٍاضت أداة لخدلُم الخعاٌؾ والعلم وجشظُخ مبادا
الخعاون والخآصس بين ألافشاد ،وـلل الشخفُت والخىمُت الزاجُت والعمل ضمً الفشٍم
باليعبت للفشد.
وكبل الخخام ،البذ مً اظخدضاس ما أكذث علُه الشظالت اإلالكُت العامُت اإلاىحهت إلى
اإلاؽاسكين في اإلاىاظشة الىظىُت الثاهُت خىل الشٍاضت في  24أكخىبش  ،2008عىذما أكذ حاللخه
"إن الشملىر باإلةباط وخيبة ألامل ،الذي ثىلده إلاخفاكات ااححالية للفزق الىطنية ال
ًمكن أن ًبررها ما جشهده الفضاءات واايادًن الزياضية من اسحفحاو عدد من ااظاهز
ااشينة اازفىضة أخالكيا وكاهىهيا وأعماو الملنف والاعحداء على اامحلكات الملمىمية

والخاصة ".اهخهى كالم حاللخه.
وال ٌععني في خخام كلمتي هاجه إال أن أحذد حؽكشاحي الخالفت والعمُلت لفشٍم ألاـالت
واإلاعاـشة ،مخمىُا أن جخمخض عً هزاالُىم الذساس ي جىـُاث عملُت ًخم أحشأتها على أسض
الىاكع.
وفلىا هللا حمُعا إلاا فُه خيرسٍاضدىا الىظىُت ،جدذ الشعاًت العامُت للشٍاض ي ألاول
ـاخب الجاللت اإلالك مدمذ العادط هفشه هللا وأًذه،
والسالم عليكم ورةمة هللا جملالى وبزكاثه.
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