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ُُُّكْ فَاْعُبُدونِ ﴿ قال هللا تعاىل:   ًة َوإِحَدًة َوَأََن َرب ُتُُكْ ُأمَّ ِذِه ُأمَّ نَّ َه َٰ ِ
 . ﴾ إ

 [.92إلآية  /إلأنبياءسورة ]

 دإء إلإخاء، من معق الابتالء ن 

 

  .إلإسالميةو إإىل أأحصاب إجلالةل، وإلس يادة، ملوك ورؤساء أأمتنا إلعربية، 

 !ورَن، وبأأيديُك مصائر شؤوننا اي من تتولون مقاليد أأم

 !اي أأهيا إملؤمتنون عىل إس تقرإرَن، وإحلامون لس يادة أأقطارَن 

ليُك ابلَعربإت وإلزفَرإت.. ت، نبعث إإ ننا من معق إحملنة وإملأأساة، ومن دإخل إلآهات وإلأَنا  إإ

 !فيا أأحصاب إجلالةل وإلس يادة 

ية جزإئرية ُأخرجت للناس، إملشهود لها مجع  امء إملسلمني إجلزإئريني، ويه أأقومإإن مجعية إلعل

، وإلتسامح وإلإخاء، لَتبعث إإىل وإلوفية دوما ملبادئ الاعتدإل وصدقيته، ابس تقاللية الانامتء،

ىل س يادإتُك  ، بندإء تذكري، لإبرإء لذلمة وإلضمري.جاللتُك، وإإ

نُك مجيعا  ليه أأمتنا، وقد أأخثنت جسدإلرتدي إذل معق تعيشون ،إإ إجلرإح،  ن منأألوإها ي أ لت إإ

ت كياهنا   إلفرقة، وإلزنإعات، وقعقعة إلسالح. رصإعاتوهدا
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 من أأشد إلأوبئة فتاك يف إلتارخي، هاهو وابء كوروَن اكلطاعون، هو كوروَن، وها هو وابء جاحئة

وابلعزل إلصحي،  فئات شعبنا ابملوت إمجلاعي، إلأترإح، ويصيب مجيع بدلإننا، ولكو  حإجلرإ يعماق

 إملوت. نا ابملكوث يف إلبيوت وإخلوف منعلي  إذلي حُك

وإعلموإ وفقُك هللا، أأن هذإ إلوابء إذلي جتناد إلعامل حملاربته، ل فرق بني مجهوري أأو مليك، ول 

ذن  ن هذإ إلوابء، ل حماةل سريحل، ابإ بني رأأساميل وش يوعي، ول بني إدلول إلعظمى أأو إلفقرية، إإ

خريطة  -ول شك–، وإقتصادية، وإجامتعية، ستتغري لها هللا، وخلفا ورإءه أأزمات حادة، س ياس ية

ل من ميكل مؤهالت إلقوة إليت  إلعامل، ويومئذ لن جيد هل ماكَن حمرتما، عىل ظهر إلكرة إلأرضية، إإ

ن أأمه مقومات إلقوة إلوحدة.  متكنه من فرض وجوده، وإإ

 وإعون؟ وهل حنن بأأس باب إلقوة أآخذون؟ ولس يادتنا ضامنون؟ هبذإ فهل حنن

دو  -اي حاكم أأمتنا –أأما أآن لُك  صفوف شعوبُك  إأأن تتناسوإ خالفاتُك، وتتجاوزوإ نزإعاتُك، وتوحاِ

 ورعاايمك؟

ننا نناشدمك ابمس إدلين إذلي يقوم عىل  إذلي ل إلوحدة وإلتوحيد، وابملصري إملشرتك لأمتنا، إإ

 ، وإلتشييد.يُبىن، إإل يف ظل إلأمن

ننا  هنيب بُك، ابمس إلقمي إلإنسانية إلنبيةل، أأن ترتفعوإ إإىل مس توى طموحات ومطاِلب شعوبُك، إإ

ابحلب وإلثقة، إلفجوة إليت تفصل بينُك  إلؤووطنية إلعليا، بني فئات شعوبُك، فمتلتحققوإ إملصاحلة إل

 وبني جامهريمك، فُتفرجوإ عن جسناء إلرأأي وإملعتقلني يف بدلإنُك.

ل ابلوحدة إلقومية إلسديدةوإإن إخلالص ل يك ، وإلهباة إلشعبية إجمليدة، وإملساحة إلكرمية ن إإ

 إلتليدة.

 إإن صفحات إلتارخي مفتوحة لتسجيل أأعاملنا، وما حنن فاعلون بأأوطاننا.

ن إلعامل من ح ل ولنا، يرقبنا، بسخرية وإس هتزإء، وإإ كيف حتولنا، من خري أأمة ُأخرجت للناس، إإ

 ا إلوسوإس إخلناس.رشإذم، يتحُك يف عالقاهت

أأما أآن أأن حيمكنا صوت إلعقل وإلإميان؟ وأأن يقودَن منطق إلتسامح وإلغفرإن، لنقيض عىل لك 

 مترد أأو عصيان؟
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ننا نتوق إإىل أأن ينترص صوت إحلمكة وإملصلحة إلوطنية إلعليا، فنتنادى إإىل لقاء شامل واكمل،  إإ

 ونتصارح، ونتصاحف. احص،، ونتنجامع ومانع، لنغسل إلقلوب من إلأضغان، فنتصاحل

كام نتوق إإىل أأن ينخرط يف مسعاَن هذإ، لك ذوي إلنوإاي إلطيبة، من إلعلامء وإلعقالء، 

إلعدإوة  ور إلإخاء، وإلقضاء عىل لك مظاهرذب ل إلأرجاء، لتقريب إلآرإء، وتأأصيلوإحلكامء، يف اكم

 وإجلفاء.

ن إلوطن إلكبري، !كفى قتال  !كفى نزإعا  !كفى خالفا  ن  إإ إلوطن يصنعه إلعقل إلكبري. وإإ

للموإطن إلصغري وإلكبري، وإلغين وإلفقري، وإلرشيف وإحلقري، وبذكل إلكبري يتسعان  وإلعقلإلكبري، 

 ، ويُبْىن إملس تقبل إلأفضل، إلسعيد إلوثري، وهللا َنرصَن، وهو إلعيل إلقدير.إملصريحسن حقق يت

ًة َوإِحدَ أَ وَ ﴿ ُتُُكْ ُأمَّ ِذِه ُأمَّ َُّقونِ نَّ َه َٰ ُُُّكْ فَات  [.52]سورة إملؤمنون، إلآية ﴾ًة َوَأََن َرب

 
 


