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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أيها االرخو واالرخوات
نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب مساحة السيد (دام ظلّه) يف النجف األشرف:
لقد مضت أربعة اشهر على بدء احلراك الشعيب املطالب باإلصالح وختليص البلد من براثن
الفساد والفشل اليت عمّت خمتلف مؤسسات الدولة ودوائرها ،ويف رخالل هذه املد سالت
الكثري من الدماء الرب يئة وجرح وأصيب اآلالف من املواطنني ،وال يزال يقع هنا وهناك بعض
االصطدامات اليت تسفر عن مزيد من الضحايا األبرياء.
واملرجعية الدينية إذ تؤكد مر أرخرى إدانتها الستعمال العنف ضد املتظاهرين السلميني وما
حصل من عمليات االغتيال واخلطف للبعض منهم ورفضها القاطع حملاولة فضّ التجمعات
واالعتصامات السلمية باستخدام العنف والقو  ،فإنها يف الوقت نفسه ترفض ما يقوم به البعض
من االعتداء على القوات األمنية واألجهز احلكومية وما ميارس من أعمال التخريب والتهديد
ضد بعض املؤسسات التعليمية واخلدمية وكل ما خيلّ بأمن املواطنني ويضّر مبصاحلهم ،وتنبّه
على انّ هذه االعمال اليت ال مسوغ هلا لن تصلح بديالً عن احلضور اجلماهريي احلاشد
للضغط باجتاه االستجابة للمطالب االصالحية ،بل على العكس من ذلك تؤدي اىل احنسار
التضامن مع احلركة االحتجاجية واملشاركني فيها.

ومن جهة أرخرى فانّ استمرار األزمة الراهنة وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي واألمين
ليس يف مصلحة البلد ومستقبل أبنائه ،فال بد من التمهيد للخروج منها باإلسراع يف تشكيل
احلكومة اجلديد  ،ويتعني أن تكون حكومة جدير بثقة الشعب وقادر على تهدئة األوضاع
واستعاد هيبة الدولة والقيام باخلطوات الضرورية إلجراء انتخابات حر ونزيهة يف أقرب
فرصة ممكنة.
إنّ الرجوع اىل صناديق االقرتاع لتحديد ما يرتئيه الشعب هو اخليار املناسب يف الوضع
احلاضر ،بالنظر اىل االنقسامات اليت تشهدها القوى السياسية من خمتلف املكونات ،وتباين
وجهات النظر بينها فيما حيظى باألول وية يف املرحلة املقبلة ،وتعذر اتفاقها على اجراء
اإلصالحات الضرورية اليت يطالب بها معظم املواطنني ،مما يعرّض البلد ملزيد من املخاطر
واملشاكل ،فيتحتم االسراع يف اجراء االنتخابات املبكر ليقول الشعب كلمته ويكون جملس
النواب القادم املنبثق عن ارادته احلر هو املعينّ باختاذ اخلطوات الضرورية لإلصالح وإصدار
القرارات املصريية اليت حتدد مستقبل البلد وال سيما فيما خيص احملافظة على سيادته واستقالل
قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً.
ورختاماً :يبقى أن نشري اىل انّ املرجعية الدينية تدين بشد اخلطة الظاملة اليت كُشف عنها
مؤرخراً إلضفاء (الشرعية) على احتالل مزيد من األراضي الفلسطينية املغتصبة ،وهي تؤكد
وقوفها مع الشعب الفلسطيين املظلوم يف متسكه حبقه يف استعاد أراضيه احملتلة وإقامة دولته
املستقلة ،وتدعو العرب واملسلمني ومجيع احرار العامل اىل مساندته يف ذلك .

