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 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

يف  فئات خمتلفة من املواطنني ستمرت، حيث وضاعًا صعبة ومقلقةأال يزال البلد يعيش    

يتعرض بعض يف حني املطالبة باإلصالح،  السلمية واالعتصاماتالتظاهرات  يف املشاركة

من الدوائر احلكومية جترب العديد يف املقابل و ،والتهديداخلطف و الغتياللفيها  الفاعلني

 ممتلكاتعرض تتو ،من دون ضرورة تدعو اىل ذلك بوابهاأعلى غلق واملؤسسات التعليمية 

د البعض ومتّر ضعف هيبة الدولةالكثريون من ، ويشتكي التخريبوبعض املواطنني للحرق 

 على القوانني والضوابط املنظمة للحياة العامة يف البلد بال رادع أو مانع.

ـ كما  تهاشرعيالسلطات ومنه تستمد الشعب هو مصدر  سابقة اىل ان ةرنا يف خطبوقد أش  

 زمة الراهنةمن األ سلمها للخروجأقرب الطرق وأ ّنإفوعلى ذلك ينص عليه الدستور ـ 

الرجوع اىل  هوـ ال مسح اهلل ـ و االقتتال الداخلي أو الفوضى أتفادي الذهاب اىل اجملهول و

تشكيل مفوضية مستقلة و، اتشريع قانون منصف هل بعد ،نتخابات مبكرةاإجراء ب الشعب



سمح باستعادة الثقة بالعملية ت عملها على مجيع مراحل فاعلة، ووضع آلية مراقبة إلجرائها

 االنتخابية. 

قرار قانون االنتخابات اىل اليوم وتفاقم اخلالف بشأن بعض مواده إ قلولكن املالحظ تعر  

منسجمًا مع تطلعات يكون أن قراره واالسراع يف إالرئيسة، وهنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة 

اقرار  ّنإ. وال يسمح بااللتفاف عليهاصواتهم أ، ويرعى حرمة ممثليهم يقّربهم من ،الناخبني

 .زمة احلاليةيساعد على جتاوز األلن  يكون بهذه الصفةال قانون 

لنخب الفكرية والكفاءات ل يأتي الدوراالنتخابات على الوجه املقبول قانون  قرارإمّت اذا و   

وحّل مشاكله لنهوض بالبلد د براجمها لتعتنظم صفوفها ولالراغبة يف العمل السياسي الوطنية 

على الناخبني يف  لعرضهاستعداد إتكون على كي ، لطار خطط عملية مدروسةإيف  املتفاقمة

املناطقية او  االنتماءات ال على أساسالتنافس فيها التثقيف على ويتم  ،االنتخاباتوان أ

بل بالنظر اىل ما يتصفون به من كفاءة ومؤهالت وما لديهم  للمرشحنيالعشائرية أو املذهبية 

فضل، على أمل أن يقوم جملس النواب أللعبور بالبلد اىل مستقبل  قابلة للتطبيقمن برامج 

صالحات الضرورية للخالص جراء اإلإالدور املطلوب منهما يف القادم واحلكومة املنبثقة منه ب

 . يف املدة السابقة عدالة االجتماعيةغياب المن تبعات الفساد واحملاصصة و

أن تكون حكومة  اليت ال بد من، احلكومة اجلديدةتشكيل طوياًل ال يتأخر نأمل أن ختامًا و   

ستعادة هيبة الدولة وتهدئة إ وتتمكن من ،ستحقاقات املرحلة الراهنةتستجيب ال ،غري جدلية

ات اجلانبية للمال او تأثريالبعيدة عن جواء مطمئنة جراء االنتخابات القادمة يف أإو ،وضاعاأل
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