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13 الثــــورة

ــم اليمنيون للعقل،  ــس من الصدفة أن يحتك لي
وأن يغّلبوا لغة السلم عىل بنادق الحرب، هكذا هي 
ــا لقوله صىل الله  ــم من قديم األزل، مصداق شيمه
ــم ألني قلوبا وأرق  ــه وسلم: أتاكم أهل اليمن ه علي
أفئدة اإليمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان.. 
ــذا الحديث الرشيف دأب اليمنيون يف  وتحقيقا له
ــىل تفويت الفرصة أمام كل من  السعي الحثيث ع
ــف، لن يتوقف  ــم اىل مستنقع للعن ــد أن يجره يري
ــرشارة، بل  ــق منه تلك ال ــة التي تنطل عند اللحظ
ــب السيطرة  ــا بحيث يصع ــا واسع ــون مداه سيك

عليها.
ــجاعة  ــا املواقف الش ــن عالي ــا نثم ــذا فإنن وله
ــه منصور هادي رئيس  واملسؤولة للرئيس عبد رب
الجمهورية، والذي لم يكن مسقويا برأي شخيص 
ــذا املنطلق،  ــن مسؤولية الجميع ومن ه كون اليم
ــن تحت من كان لديهم  استطاع سحب البساط م
مآرب أخرى، من خالل اللجنة التي شكلها والتي 
ــي نحن فيها  ــكلة الت ــت مبادرة للحل من املش تبن

اليوم.
ــا يضمن  ــة بم ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم فتش
تحقيق الكفاءة والنزاهة والرشاكة الوطنية، خالل 
ــاور مع املكونات السياسية، وبدا  أسبوع عرب التش
ــان للرئيس  ــة حينما ك ــة الوطني ــب املصلح تغلي
ــار وتعيني الوزراء  ــىل وجه التحديد اختي هادي ع
ــة،  والداخلي ــاع،  كالدف ــة  السيادي ــوزارات  ال يف 
ــن يف  ــر اليم ــي تستم ــة.. ولك ــة، واملالي والخارجي
ــادرة التفريط باملكونات  ــاور لم تدع املب نهج التش
ــة الوطنية  ــدا ملتطلبات الرشاك السياسية تجسي
والكفاءة والنزاهة، وألننا سائرون عىل نهج املبادرة 
الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فقد 
ــاركة  ــم تحديد حجم مش ــب أن يت ــان من الصائ ك

ــة  ــوى السياسي ــة والق ــادرة الخليجي ــريف املب ط
ــراك الجنوبي السلمي  األخرى وأنصار الله والح

واملرأة والشباب، يف قوام الحكومة الجديدة.
ــت  ــادرة أن جعل ــة يف املب ــاء الجميل ــن األشي م
ــاس التخصص  ــوزراء عىل أس ــار ال ــة اختي مسأل
ــارك  ــىل املكون الذي سيش ــاءة والنزاهة وع والكف
ــدد له إىل  ــب وزاري مح ــل منص ــم أسمني لك تقدي
ــس الجمهورية  ــار رئي ــس الجمهورية، ويخت رئي
ــوزراء اسم من بني األسمني  ــاور مع رئيس ال بالتش
املقدمني.. ولعل االختيار بهذه الطريقة كنا نفتقده 
ــس لحكومة  ــذا يؤس ــة، وه ــات السابق يف الحكوم
ــة ستكون قادرة بعون الله عىل القيام بما هو  مهني

مناط بها.
ــاركة  ــات املش ــع املكون ــن جمي ــى م ــا نتمن وهن
ــددة وتقديم مرشحيها  ــرتة الزمنية املح خالل الف
ــدم مرشحيه يف املوعد  ــة، وأي طرف ال يق للحكوم
املحدد أو يعزف عن املشاركة يف الحكومة فلرئيس 
ــراه مناسبا وفقا  ــة اتخاذ القرار الذي ي الجمهوري
ــزوف  ــك الع ــن ذل ــة، ولك ــه الدستوري لصالحيات
ــات يف املكونات  ــع حساب ــعب يراج ــل الش سيجع
التي تضل تطلق الشعارات، وتحجم عن املشاركة 

الفعلية.
ــأة  ــن وط ــف م ــي ستخف ــول الت ــني الحل ــن ب م
ــس الجمهورية  ــات السعرية إصدار رئي اإلصالح
ــة املضافة عىل السعر  ــرارا بإعادة النظر يف الكلف ق
ــدويل بما يؤدي إىل تخفيض سعر كل من مادتي  ال
ــرتول (500ريال) بحيث يصبح سعر  الديزل والب
ــادة البرتول  ــال) وسعر م ــادة الديزل (3400ري م
ــخيص  ــال)، ولو أني عىل املستوى الش (3500ري
ــر يف  ــادت بالنظ ــي ن ــوى الت ــل الق ــد ان تتفاع أري
ــة عىل عدم  ــدة الدول ــة يف مساع ــة السابق التكلف

ــة، والوقوف بحزم أمام هذه  احتكار التجار والباع
التجاوزات الخطرية.

ــادرة أن  ــاء يف املب ــدة التي ج ــور الجي ــن األم م
يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إعادة النظر يف 
ــة والنقدية وتنفيذ  السياسات االقتصادية واملالي
ــة بما يف ذلك إعادة  ــة من اإلصالحات العميق حزم
ــزل والبرتول بما  ــرق الرشاء ملادتي الدي النظر بط
يضمن جعل السعر متحركا وفقا لألسعار الدولية 
ــض السعر وجعل  ــد من تخفي ــا يؤدي إىل مزي مم
ــدد  ــن تع ــدا ع ــة وبعي ــة علني ــرتيات النفطي املش
ــرارات اقتصادية  ــوالت واتخاذ ق ــاء والعم الوسط
ــتقات  ــم عن املش ــار رفع الدع ــة آث ــة ملعالج مزمن
ــن  ــني والصيادي ــن املزارع ــف ع ــة للتخفي النفطي
وتحسني التحصيل الرضيبي والجمركي وجميع 
اإليرادات العامة للدولة وإنهاء االزدواج الوظيفي 
ــىل كل مظاهر  ــام البصمة والقضاء ع ــم نظ وتعمي
ــق املثايل لهذه  ــايل... أن التطبي ــاد والعبث امل الفس
ــري معني للحكومة يف التخفيف  الحزمة سيكون خ
ــى لألجور ،  ــع الحد األدن ــن خاصة رف ــىل املواط ع

ومساعدتها عىل تحمل اعبائها.
ــىل جميع  ــا فنيبفي ع ــو نهجن ــوار ه وألن الح
ــات السياسية تنفيذ مخرجات  املكونات والفعالي
ــة، واستكمال  ــي وفقا آللياتها مزمن الحوار الوطن
ــور  الدست ــرار  وإق ــة  لصياغ ــة  املتبقي ــام  امله
ــه... ولكون اإلعالم رشيكاً مهماً يف  واالستفتاء علي
ــات اإلعالمية  ــة، فعىل املؤسس ــة السياسي العملي
ــاركة يف مؤتمر  ــة والخاصة واألطراف املش الرسمي
ــة إعالمية  ــامل تبني سياس ــوار الوطني الش الح
ــم للعملية  ــاء وإيجابي وداع ــاب إعالمي بن وخط
السياسية بشكل عام وملخرجات الحوار الوطني 
ــور من خالل  ــدم شخصنة األم ــكل خاص وع بش

ــاص وكرامتهم  ــن األشخ ــل م ــدم الني ــزام بع االلت
ــات  ــو للرصاع ــا يدع ــي م ــم أو تبن وخصوصياته
ــة واملناطقية أو التحريض عىل  املذهبية والطائفي
الكراهية والعنف وتكلف حكومة الوحدة الوطنية 
ــات املناسبة لذلك...فما نحن فيه كان  بوضع اآللي

نتاجا للتعبئة اإلعالمية الخاطئة.
ولكون العنف هو أسلوب مرفوض ديني وأممي 
فعىل الجميع التخيل عنه، وانتهاج العمل السلمي 
ــني،  ــن واملواطن ــح الوط ــدم اإلرضار بمصال ــع ع م
ــناه طيلة األربع السنوات املاضية،  فيكفينا ما عش
ــوارد والخدمات،  ــا األرواح الزكية وامل والتي كلفتن
ــايض يف الندوة العلمية  وقد شاركت يف األسبوع امل
ــة  االجتماعي ــات  املؤسس دور  ــول  ح ــة  العربي
ــاب األمن بالجزائر،  ــات املدنية يف استتب والجمعي
ــي،  ــعب اليمن ــود الش ــاركون صم ــا املش ــد حي وق
االنجرار نحو الفوىض التي وصلت اىل إغراق دول 

بأكملها يف الفوىض واالقتتال الداخيل .
ــات  املخيم ــة  إقام ــن  ع ــاد  االبتع ــا  فعلين
ــة عىل بسط  ــد الدول ــي نساع ــات، لك واالعتصام
ــا وعدم إضعافها، ومساعدة رجال الجيش  نفوذه
ــىل حماية  ــرة، ع ــني الساه ــن هم الع ــن الذي واألم
ــوف اىل جانب  ــة، والوق ــة والخاص ــح العام املصال
ــادي من اجل مصلحة البالد ال األفراد..  الرئيس ه
ــام العالم،  ــي نبقى كباراً أم ــا فرصة كبرية لك أمامن
ــالل االصطفاف  ــك من خ ــادرون عىل ذل ــن ق ونح
ــراء  واالستق ــرف  والتط ــف  العن ــذ  ونب ــي  الوطن

بالسالح.
● نائب عميد كلية الرتبية والعلوم 
بجامعة البيضاء

ــخ صنعاء وتفجري الوضع  ــرة يف التاريخ هي محاولة تفخي أسوأ مغام
ــا أياً كانت املربرات ، فتاريخ هذه املدينة اليهادن واليصالح من يعبث  فيه
بها ، زد عىل ذلك ما يمكن أن يمثله السقوط يف فخ العنف من ذاكرة سيئة 
ــؤالء ينتمون إىل جميع أنحاء  ــة ماليني مواطن يسكنون صنعاء وه لثالث

اليمن.
إن عمر اإلنسان أي إنسان ال يتعدى املائة والعرشين يف أقىص أحواله, 
ــا آالف السنوات كصنعاء  ــر مدينة مدينة عمره ــى لهذا البرش أن يدم فأن

التي وجدت منذ القرن السادس قبل امليالد.
ــل رمزا لإلتقان والصنعة املاهرة  ــذ فجر تاريخ هذه املدينة وهي تمث من
ــيدة بالحجارة  ــوا من مبانيها املش حتى أن األحباش ملا نزلوا بها اندهش
ــة الفريدة فقالوا هذه صنعة أي حصينة واليوم  وتعجبوا من هذه الصنع

بعد مرور مئات القرون نتساءل هل مازالت صنعاء حصينة ؟!!
ــار السالح حوت اليوم كل جن   ــاء التي حوت كل فن بسبب انتش صنع

الجن الذين كانوا موجودين يف األرض قبل أن يستخلفها اإلنسان. 
فكتب الله عليهم الزوال واستخلف اإلنسان فيها ملاذا ؟ 

يقول تعاىل : ( وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل يف األرض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 

لك قال إني أعلم ما ال تعلمون).
 يف علم الله سبحانه وتعاىل أن الخلود والتمكني يف هذه األرض لكل من 
يتخذ العنف منهجا ، وكل من ال يبايل بأرواح الناس ، ولكم أن تقرأوا كتب 
ــور وغزوات وحروب  ــاء واليمن مر عليها عص ــخ لتعرفوا أن صنع التاري
ــرة واألقوياء وبقيت اليمن وبقي  ــا من كان اشد قوة فذهب الجباب قادوه

صنعاء وبقي التاريخ الذي اليداهن.
ــف وقيم  ــن اإلسالمي الحني ــادئ الدي ــى وأنبل مب ــم وأسم ــن أه إن م
ــدم الكعبة حجرا  ــاس وإذا كان ه ــة دماء الن ــة هي عصم ــة النبيل املواطن
ــأي يشء يساوي الزج  ــد الله من إراقة دم امرئ مسلم ف ــرا أهون عن حج

بالبلد يف فتنة وقودها دماء الناس.
ــع يف الرصاعات والنزاعات  ــرب أن الحقوق تضي ــيشء املؤكد واملج وال
ــروب رش مستطري وفتح  ــة والح ــري والفتن ــة خري كث ــة اليماني وأن الحكم

ألبواب السعري.
ــخ صنعاء ال يرحم كل من  ــه يف صنعاء واليمن واحذروا فتاري اتقوا الل

يعبث بها.
حسبنا الله ونعم الوكيل 

اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصالة عىل النبي 
اللهم ارحم أبي واسكنه فسيح جناتك وجميع أموات املسلمني

صنعاء.. وفخ العنف 
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ــن أصعب  ــرتة م ــا بف ــر بالدن .. تم
ــا تعقيدا خصوصا  مراحلها وأكرثه
ــار هدم املعبد  مع قبول البعض لخي

عىل من فيه ملارب ومارب أخرى .. 
ــادة  ــة القي ــار لحكم ــرتة اختب .. ف
ــي تقف عىل  ــة وقوتها وه السياسي
ــن امللفات املعقدة واملرتاكبة  جملة م
ــات  حبيب ــة  بطريق ــا  بعضه ــع  م
ــي يف صدارتها األزمة  الرمان .. ويأت
ــة  بالجرع ــة  املتصل ــة  السياسي
ــذي أصبح  ــكيل الحكومي ال والتش
ــام  الع ــال  وأشك ــة  الساع ــث  حدي

الحايل .. 
ــن  ــددا م ــا ع ــن اختربن .. ويف اليم
ــن اغلبها عاقال يف  ــات لم يك الحكوم
ــاء اقتصاده  ــؤون البالد وبن إدارة ش
ــت النتيجة  ــدى وكان ــور وه ــىل ن ع
ــارش  ــاد مب ــة لفس ــات ضخم تراكم
ــق  ــل مراف ــل بك ــارش يتص ــري مب وغ
ــرزت  ــات أف ــذه الرتاكم ــد .. وه البل
ــاد البلد  ــي القتص ــري صح ــا غ واقع
ــذي أخذ يف التآكل تارة بفعل وباء  ال
ــارة بفعل عدم  ــاد الحاصل وت الفس
ــوارد البلد ومقدراتها  كفاءة إدارة م
ــة التي تعزز مناعة  الكامنة بالطريق
االقتصاد بدال من اإلسهام يف تهالكه 
بصورة قادت لعالج جراحي عميق 
ــتقات  ــم عن املش ــع الدع ــل برف تمث

النفطية..
ــة تعاملت مع  ــوى السياسي .. الق
ــه ومن  ــل بطريقت ــع الجديد ك الواق
منظور ما سيكسبه حاليا ومستقبال 
وكانت النتيجة رصاعاً خفياً ومبطناً 
ــوى  ــة وق ــض الجرع ــوى رف ــني ق ب
تثبيتها وهذا ما افرز مبادرة اللجنة 
ــض  تخفي ــوص  بخص ــة  الرئاسي
ــال  ــزل 500 ري ــرتول والدي ــة الب قيم
ــود خالل  ــرتا .. وسيق ــل عرشين ل لك
ــكيل حكومي  ــوع إىل تش ــذا األسب ه
ــارج أن يكون  ــل والخ ــب الداخ يرتق
ــاءة والنزاهة  مبيناً عىل قاعدة الكف

ــوازن غري  ــة أو الت ــس املحاصص ولي
االيجابي بني القوى السياسية كما 
ــر حكومة وأثبت  جرى سابقا يف آخ

فشله التام .. 
ــكيلها  تش يف  ــالىف  تت ــة  حكوم  ..
ــرثات  ع ــة  السياسي ــادة  القي
التشكيالت السابقة .. حكومة أكفاء 
ونزيهني تقود دفة االقتصاد والحياة 
ــل من الخدمة  ــة ملستوى أفض العام
ــت متضعضعة  ــة التي أصبح العام
ــة  ــوق .. حكوم ــري مسب ــوى غ بمست
ــة واضحة للمرحلة  لديها رؤية عام
القادمة ولديها آلياتها للتنفيذ حتى 
ــل يف حالة املراوحة أو التقهقر  ال نظ
كما جرى مع آخر أربع حكومات من 

سنوات عمر الوحدة اليمنية .. 
البلد يف وضع اقتصادي وسيايس 
ــذا يتطلب من الحكومة  متقلب .. وه
ــات املرحلة  ــد اولوي ــة تحدي القادم
ــا مبارشا من  ــا يتطلب دعم بدقة وم
ــززا بالتقييم  ــادة السياسية مع القي
ــا التفافاً  ــة ويتطلب أيض واملحاسب
ــوح  ــة طم ــاً الن املهم ــاً جمعي شعبي
ــب  واج ــة  املسؤولي وألن  ــع  الجمي

الجميع ..
.. وبعيداً عن التفاصيل التي تغرق 
ــادة مع  ــة ع ــوى السياسي ــا الق فيه
الشيطان عليها اجرتار مسؤوليتها 
ــي  ــا التاريخ ــة وواجبه ــاه األم تج
ــذي  ــع ال ــاه املجتم ــي تج واإلنسان
ستتسابق قريباً عىل الفوز بصوته .. 
وعليها أن تستفيد من أكرث الدروس 
ــا جميعا  ــي سقطت عىل رؤوسن الت
ــوات .. رضورة  ــس سن ــر خم يف آخ
العمل الجماعي وعدم عزل أي قوة 
ــدة  ــل الوح ــة , رضورة جع سياسي
ــة والعدالة االجتماعية  والجمهوري
تاجا عىل رؤوس الجميع بالتساوي 
ــي القائم  ــل االيجاب , ورضورة العم
ــفافية والثقة ال  ــاون والش ــىل التع ع

العزل والغموض والتخوين ..

إنه وقت الجد
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ــا كنتم سواء  ــالء اليمن أينم يا عق
ــا أهل الحل  ــة أم خارجها ي يف السلط
ــة واإليمان لقد  ــد يا أهل الحكم والعق
دعانا الله عز وجل أنه إذا اختلفنا يف 

يشء فرنده إىل الله ورسوله .
ــرآن  ــالق الق ــن أخ ــن م ــن نح فأي
ــة وصية من  ــو بمثاب ــذي ه ــم ال الكري
الله إىل خلقه من املؤمنني لكي يعملوا 
ــم قوًال  ــوه يف حياته ــه ويطبق بأحكام

وعمًال .
ــة  ــل وصي ــرك الرج ــم إذا ت أرأيت
ــده وقال  ــة من بع ــم الورث ألوالده وه
ــا أوصيكم بأن تنفذوا ما جاء  لهم فيه
ــة بالحرف الواحد وأوصاهم  بالوصي
ــا  ــا أو نقضه ــالف حوله ــدم االخت بع
ومن خالف الوصية (سأكون خصماً 
له ولن أرىض عنه وسوف يغضبني يف 

قربي) .
ــن الصالحني  ــة م ــان الورث ــإذا ك ف
ــني لوالدهم فإنهم سوف  ومن الطائع
دون  ــة  بالوصي ــاء  ج ــا  م ــذون  ينف
ــه املوىص له  ــل يأخذ حق اعرتاض وك
به عن قناعة وصدق . وإذا كان هؤالء 
ــم  ــوا يف يشء فإنه ــن يختلف ــة ل الورث
ــاً . فإذا  ــه إخوان ــاد الل ــون عب سيكون

ــل يدعي  ــة وك ــىل الوصي ــوا ع اختلف
ــاء فيها بحجة أنه  ــه لن يطبق ما ج أن
ــن القسمة  ــىل ما يريد م لم يحصل ع
ــذ حقه  ــا ويأخ ــوف يخالفه ــه س وأن
ــة ويف هذه  ــا كانت الوصي بالقوة مهم
ــون فيما بينهم  ــوف يختلف الحالة س
ــاجرون  اختالفاً شديداً وسوف يتش
ــم  عليه ــوذ  ويستح ــرون  ويتناف
الشيطان فيتبعون خطواته ويصلون 
ــم  ــب بينه ــدود وتنش ــق مس إىل طري
ــرسون  ــد يخ ــاء وق ــداوة والبغض الع
ــة  ــم نتيج ــن أبيه ــوه ع ــل يشء ورث ك

ملخالفتهم للوصية .
ــني بالله  ــني ومؤمن ــن كمسلم ونح
ــاذا ال  مل ــان  ــة واإليم الحكم ــا  ولدين
ــم إىل القرآن  ــة الله ونحتك ننفذ وصي
ــه عليه  ــىل الل ــم ص ــول األعظ والرس
ــن  ــاد والضغائ ــذ األحق ــم وننب وسل
ــا  حياتن ــن  م ــد  والحس ــاء  والبغض
ــاً ونرجع إىل  ــاد الله إخوان ونكون عب
الله وليكون تعاملنا مع بعضنا تعامًال 
أخالقياً صادقاً منزهاً من أي هدف أو 

مكسب .
ــىل الله عليه  ــان الرسول ص وإذا ك
وسلم خلقه القرآن كما قالت السيدة 

عائشة ريض الله عنها فلماذا ال تكون 
أخالقنا هي القرآن ونتدبر آياته التي 
ــا يف الدنيا  ــت كل يشء يف حياتن تناول
واآلخرة وبالتايل ملاذا ال نتعظ ونرتفع 
ــخصية  ــة واملصالح الش ــوق األناني ف
ــا ونصلح  ــذب أنفسن ــة ونه والحزبي

شأن األمة كلها .
قال أحد العلماء إن الصالة والزكاة 
ــاد يف سبيل  ــادة والحج والجه والعب
الله والصدقة من األشياء املحببة إىل 
ــل ولكن إصالح ذات البني  الله عز وج

أحب إىل الله مما سبق .
ــه إصالح  ــد الل ــل عن ــا أفض فأيهم
ــن من أجر  ــا يناله املؤم ــني وم ذات الب
ــل وسفك الدماء  كبري أم الفتنة والقت
ــاب وعذاب  ــب عليها من عق وما يرتت
ــري, يا  ــح خ ــه والصل ــن الل ــب م وغض
ــزاب لن  ــا عقالء األح ــن وي ــل اليم أه
وال  األرض  يف  ــم  كربياؤك ــم  تنفعك
ــائركم  ــم وال عش ــم وال أموالك تطاولك
وال  ــم  جيوشك وال  ــم  أنصارك وال 
ــة  ــم الضخم ــم وال أسلحتك مرافقوك
ــىل تدمري  ــرون ع ــم تتآم ــا وأنتك طامل
ــال والفتنة  ــن والدعوة إىل االقتت اليم
ــاس وتصنيفهم إىل  ــق بني الن والتفري

ــا أنزل الله  ــب وعقائد م فئات ومذاه
ــان , ألن الغرض من هذا  بها من سلط
ــط والسيطرة والتحكم  كله هو التسل
ــالء  واالستي األرض  يف  ــاء  والكربي
ــا دون غريكم من  عىل الدولة وثرواته
ــىل أمرهم (إن  ــني املغلوبني ع املواطن
ــى يغريوا ما  ــا بقوم حت ــه ال يغري م الل
ــاك  ــداً أن هن ــروا جي ــم) وفك بأنفسه
ــي لهم مصالح  ــون مواطن يمن 25 ملي
ــرضرون اشد  ــات سوف يت واحتياج
ــإذا  ــم ف ــم وتباغضك ــرضر بأفعالك ال
ــم  ــعب وينع ــح الش ــم سيصل صلحت
ــم  ــرار وإذا تباعدت ــن واالستق باألم
ــم وذهبت ريحكم وعقولكم  وتباغضت
ــم أخالقكم فإن  ــيطان ودمرت مع الش
الشعب كله سوف يتباغض ويتقاتل 
ــاً وسوف  ــا أو إيجاب ــر بكم سلب ويتأث
تدمر أخالقه كما دمرت أخالقه وقيمه 
ومبادئه منذ عام 2011 املشؤوم حتى 

يومنا هذا .
أعيدوا النظر يف أخالقكم الفاسدة 
ــاس فاعدلوا كما  ــم بني الن وإذا حكمت
ــه يأمر بالعدل  ــال الله تعاىل (إن الل ق

واإلحسان) .
ــة  ــض الثق ــني بع ــدوا للمواطن أعي

ــم وأفكاركم  ــذوا من عقولك فيكم وانب
ــام واعملوا  العنف واإلرهاب واالنتق
ــن يمني يتسع  ــىل بناء وط جميعاً ع
ــة الوطن  ــون مصلح ــع وأن تك للجمي
فوق كل اعتبار هذا إذا كنتكم تؤمنون 
ــه حق  ــدرون الل ــن وتق ــه وبالوط بالل
ــل يشء  ــىل ك ــان ع ــه ك ــدره (إن الل ق

حسيباً) .
ــون  تضح ــون  ستظل ــى  مت إىل 
ــم  ــل بقائك ــني يف سبي ــآالف املواطن ب
ــة مصالحكم وإىل  ــم وحماي وحمايتك
ــا تسيطر  ــل األنانية واألن متى ستظ
ــايل ملاذا  ــم بسلوكياتكم وبالت وتتحك
ــون وتنزلون عىل مستوى  ال تتواضع
ــن الله  ــوا كما أحس ــعب وأحسن الش

إليكم .
ــرات وهتافات  ــا مظاه ــد سئمن لق
ــا االعتصامات  ــارات كما سئمن وشع
ــة إىل  ــوارع باإلضاف ــق يف الش والزعي
ــدات واملناكفات  ــا قد سئمنا املكاي أنن
نريد أن نبني وطناً خالياً من األحقاد 
ــري يف  ــا يج ــوا بم ــن واتعظ والضغائ

ليبيا والعراق وسوريا يرحمكم الله .
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