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ــق فيه اإلنسان  ــذي حق ــرص ال ــذا الع                             * يف ه
ــه يف املقابل  ــف املجاالت , لكن ــا كبريا يف مختل تقدم
ــه يفتقد لراحة  ــاج عديدة جعلت ــاء بمصادر إزع ج
ــوح الشخيص ,  ــرار النفيس , والطم ــال واالستق الب
ــح ال يدري كيف  ــة يف مهب الري ــح بمثابة ورق وأصب

يسيطر وينظم مجريات حياته .
ــن اإلزعاج  ــاس م ــو الن ــم يشك ــل دول العال يف ك
ــج االزدحام  ــل النقل وضجي ــن وسائ ــذي يأتي م ال
ــع واملنشآت, واعترب  ــوات الصادرة من املصان واألص
ذلك من امللوثات التي ترهق العقل وتوتر األعصاب, 
ــل تقلل من تأثري  ــا وأساليب ووسائ فيبتكرون طرق

ذلك .
ــد طالتها  ــا اليمن فق ــة ومنه ــا العربي ويف بلدنن
ــاج املختلفة, فشوارع مدننا الرئيسية  مصادر اإلزع
ــرش ,والورش ,  ــات وازدحام الب ــة بفوىض املركب غارق
ــول املصانع فليس  ــن الصعب نق ــل (ألنه م واملعام
ــن  ــك ع ــح), ناهي ــى الصحي ــع باملعن ــا مصان لدين
ــات  ــم كلم ــة , واستخدامه ــرش املرتفع ــوات الب أص
ــة  , وفوق هذا  ــة وبعضها غري مهذب ــاً مزعج وألفاظ
ــو  ــايس , وه ــاج السي ــا األن اإلزع ــى علين وذاك طغ
ــل يشء , وخطورته  ــاد يعصف بك ــري الذي يك الخط
ــر، كنا نعتقد  ــربز اآلن يف هذا الجو املحتقن واملتوت ت
ــب  ــه  النخ ــه وتفتعل ــايس تصنع ــاج السي أن اإلزع
ــدان , وأن كل ما  ــذا املي ــي تلعب يف ه ــة الت السياسي

ــة , وتهم ,  ــدات سياسي ــن مكاي ــاك م ــا يح ــال وم يق
ــدو أن يكون جزءاً من اللعب  وتضليل وخداع , ال يع

السياسية فيما بينها . 
ــد هناك أي  ــدان اتسع ولم يع ــا اليوم فإن املي أم
ــب سيايس , بل  ــا يجري مجرد لع ــؤرش يدل بأن م م
ــا أي قوانني وال  ــر أنه رصاع يف حلبة , ليس فيه يظه

حكم يضبط إيقاع اللعب .
ــذ منحى  ــايس تأخ ــاج السي ــر اإلزع إذا فمظاه
ــوى  ــف الق ــني مختل ــة ب ــة عنيف ــد بلغ ــريا مه خط
املتصارعة , وانعكست تداعياتها عىل الشارع الذي 
ــذا الطرف أو  ــد واملعارضة له ــم بني التأيي بدأ ينقس
ــا الجزء األكرب من الشعب فواقف يف ساحة  ذاك , أم
ــني الهداية , وأن  ــاد  يدعو الله أن يلهم املختلف الحي
ــاق اللعب الرشيف والنظيف  تظل خالفاتهم  يف نط
ــى وإن كان  ــدودة , حت ــا مح ــات ميدانه ــىل ساح ع
ــاج ولكن دون  ــن الخشونة التي تصدر اإلزع فيها م
ــدو أن  ــن يب ــة , لك ــات الدامي ــول إىل املصادم الوص
ــب السيايس والخروج  ــه نحو ترك امللع األمور تتج
ــن الشعب هو  ــذا الجزء األعظم م ــاء , وه إىل الفوض
ــدري إىل أين ستؤول  األمور , فكل  ــوم حائر , وال ي الي
ــد , وال ندري كيف  ــة أصبح فيها مستجد جدي ساع
سيكون الغد , خاصة وأن التأجيج هو سيد املوقف .
ــة  الحديث ــال  االتص ــل  وسائ ــإن  ف ــف  ولألس
ــن فضائيات  ــا وسائل اإلعالم م ــد عليه التي تعتم

ــع اإلخبارية والتواصل االجتماعي  وصحف واملواق
ــي األدوات الفعلية لإلزعاج السيايس  اإللكرتونية ه
الذي تطور اليوم إىل عنف سيايس , فالعالم يستغل 
ــل للتنوير , والتنمية , واملعرفة , وتقديم  هذه الوسائ
ــات االقتصادية , والتطور العلمي , والرتفيه ,  الخدم
ــا اليمن استغلها البعض-  ــا العربية ومنه ويف بلدنن
ــارة الفنت  ــح الكبرية - إلث ــاب املصال ــة أصح وخاص
ــي , وانساق  ــق النسيج االجتماع ــة وتمزي والكراهي
ــني خلف الرسائل اإلعالمية املاكرة  الكثري من املغفل
ــاد وراء  ــب , واالنقي ــات التعص ــرشوا يف مربع , وانح
ــى ولو كان ذلك عىل حساب  هذا الطرف أو ذاك حت

حياتهم ومصري الوطن .
ــق أن تتسلل املصطلحات الخطرية  وكم هو مقل
ــل ذروة اإلزعاج السيايس  ــح لتمثل بالفع إىل السط
ــة , لم يكن  ــات املذهبية والطائفي ــك املصطلح , فتل
يسمع عنها اليمني أبداً, واملخيف أكرث أنها تتزامن 
ــت إىل أتون  ــدان انزلق ــة من بل ــع مشاهد مأساوي م
ــف دم اإلخوة  ــة نزي ــة والنتيج ــات الطائفي الرصاع

بدون أي مربر .
ــر مالمحها  ــورة اإلزعاج السيايس تظه إن خط
ــي  ــي واإلقليم ــيص والوطن ــوى الشخ ــىل املست ع
ــوم قلقا ال  ــح الي ــي أصب ــان اليمن ــدويل , فاإلنس وال
ــرى هذا  ــايل , وهو ي ــه اليوم الت ــاذا يخبئ ل ــدري م ي
ــف , فانعكس ذلك  ــي , والعن ــالق األمن ــر واإلق التوت

ــل بمستقبل افضل  ــاة األرسة وأفقدها األم عىل حي
ــق , وعىل  ــوف والقل ــم الخ ــال طاله ــى األطف , وحت
املستوى الوطني , فيكفي أن هناك رشخاً شق لحمة 
ــن الواحد ,  ــوة يف الوط ــك االجتماعي لإلخ التماس

وهذا يسبب التشظي  والتمزق.
أما إذا وقفنا أمام الرضر العام لإلزعاج السيايس 
والذي يصيب بناء الدولة والتنمية, فله أبعاد كثرية 
ــر األوضاع والسبب هذا الجو  , فحتى اآلن لم تستق
ــزق والغضب , وهذا يؤدي  السيايس  املشحون بالن
ــا , وينعكس  ــن القيام بواجباته ــاك الدولة ع إىل إرب
ــدوم ,  ــل واملع ــف ب ــوي الضعي ــك يف األداء التنم ذل
وانحرست االستثمارات الوطنية والخارجية إىل حد 
ــري , وارتفعت حدة البطالة , وتراجعت قيم العمل  كب

واإلنتاج .
ــاج السيايس  ــا فقد وضع اإلزع ــا ودولي وإقليمي
ــرة األطماع  وأتاح للكثري من التدخالت  بالدنا يف دائ
ــة, والشعب اليمني  ــروب بالوكال والرصاعات والح
ــذي يدفع من دمه وقدراته وإمكانياته  هو الوحيد ال

املختلفة , والنتيجة مزيد من الفقر والتخلف. 
ــإن الوضع  ــأزق الخطري, ف ــروج من هذا امل وللخ
 , ــة  التهدئ ــريا  ــني أوال وأخ اليمني ــن  ــي م يستدع
ــواب , واالتفاق أن السياسة  والرجوع اىل جادة الص
يجب أن تمارس يف مالعبها املعروفة بعيد عن إيذاء 

الشعب  وترويعه , وسفك دماء أبنائه .  

الخروف : كيف العيد معك يا ثور؟
الثور: ضاحك ، مطمنئ ، مستبرش

- أيش الرس والبلد يشتعل والوضع 
متدهور والناس ماسكني عىل قلوبهم 

من شدة األزمة؟
-  مصائب شعب عند ثور فوائد 

ــرتب العيد أخاف يضحوا  - كلما اق
بي وأنت مش خائف ؟

ــني  ــم مشغول ــاف وه ــش أخ - ولي
ــم البعض ومش  ــة ببعضه بالتضحي

فاضيني لنا.
ــذا يتصارعوا ويتقالعوا ملا  - هم هك
ــروا اللحمة ويشموا  يجي العيد يتذك

املرق ويستووا يالحقوا بعدنا.
ــر انفسهم  ــك مشغولني بنح - أقول
ــة واملذهبية  ــادام الطائفية والحزبي م

موجودة التهم يش.
ــي أن الشعب كله  ــيل مطمن - أنا ال
ــه حالة مش القيني قيمة  طفران حالت
ــاج عادهم بيشرتوا طيل وإال  نص دج

ثور.
- أيوه رعى الله أيام ما كانوا يشرتوا 
ــة أربعة  ــد بثالث ــل العي ــة قب األضحي

أشهر.
- الخالصة بدال من ان يضحوا فينا 
سيضحوا ببالدهم وبعضهم البعض.

ــم ويخرجوا  ــوا أنفسه ــوه يقتل - أي
ــن ديارهم حبيبي البلد هذا  بعضهم م
ــالح واآلن  ــني مليون قطعة س فيه ست
ــم البني وكل طرف  ــوا يفتنوا بينه يشت
ــه والشعب يطحن  يدور بعد مصلحت

نفسه بنفسه.
ــون الشعب  ــد أن من يطحن - تقص

لهم فوائد من طحنه.
- أيوه مثلما لنا فوائد من انشغالهم 

عنا ونسيانهم لعيد األضحى.

ــات  الرصاع أن  ــك  ل ــل  أق ــم  أل  -
ــدوى  والع ــة  والحزبي ــة  السياسي
ــىل  ع ــربى  ك ــد  فوائ ــا  له ــة  الطائفي

الحيوانات.
ــني  ــب املسك ــن الشع ــت لك - صدق

أيش ذنبه؟
ــني هذا الشعب  ــن صدقك مسك - م
ال حول له والقوة ما يدري يالحق بعد 
ــة عياله واال يدور  لقمة عيشه ودراس
له ملجأ آمن من رصاعات املتصارعني 

وطيش الطائشني.
- تعرف يا ثور؟

- أيش يا خروف؟
ــب  ــي شع ــا تالق ــور مل ــوأ شع - أس
ــو ينظر ومش  ــاق إىل املجهول وه يس

قادر يعمل حاجة.
ــت  ــه كان ــور مجربين ــذا الشع - ه
ــام واملوايش  ــي منه قطعان األغن تعان
واألبقار واألثوار والخرفان وصار حاال 
للكثري من الشعوب املغلوبة عىل أمرها 
خصوصا تلك التي تنترش فيها نسبة 

عالية من األمية.
ــم  ــه وللتقسي ــم شعارات للتقاس  -
ــاع قطاعاته، وللنفوذ  شاراته، ولإلقط
ــه،  صفقات ــرب  وللح ــه،  مؤامرات
ــه ،  ــل آفات ــه، وللجه ــم قات وللمبحش

ولليمن آماله وطموحاته.
ــىل األيام  ــالم اضحك ع ــرص الك - ق
ــن األغنام  ــرد م ــوار واب ــرد من األث واب

وأسأل الله أن يفرج عىل األنام.
ــم  قلوبك ــروا  وعط ــه  الل ــروا  اذك

بالصالة عىل النبي.
ــه فسيح  ــي وأسكن ــم أب ــم ارح الله

جناتك وجميع أموات املسلمني.

بني الثور والخروف
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ــا منذ أمد  ــرت وتمر بها بالدن ــات التي م األزم
ــوم أو تفاعالت الحارض  ــدة الي طويل ليست ولي
ــة  يف  ــدة ومتداخل ــة ومعق ــن مركب ــات اليم فأزم
ــور  ــة وحض ــاب التنمي ــب غي ــا والسب تفاعالته
ــاة كون اليمن  ــف جوانب الحي الفوىض يف مختل
ــع نخبها  ــن لم تستط ــرن العرشي ــذ بداية الق من
ــل البالد  ــي جامع ينق ــرشوع وطن ــل إىل م التوص
ــن  ــر ع ــض النظ ــة بغ ــوذج دول ــاد إىل نم والعب
ــة أو جمهورية " وإنما  ــا وتوجهها " ملكي ماهيته
ــت أو جمهورية  ــت النخب اليمنية ملكية كان ظل
ــق يف  ــة تحل ــة أممي ــة أو يساري ــة قومي وحدودي
فضاءات  هالمية عدمية  أنتجت مشاريع الغلبة 

بعيداً عن الواقعية السياسية.
ــة  ــة اليمني ــب السياسي ــت النخ ــرة انتج  فم
ــواذ وهو  ــة واالستح ــىل الغلب ــوم ع ــاً يق مرشوع
ــى الذي بدأ  ــرشوع اإلمام يحي ــاه خالل م ما رأين
ــه بالغلبة منذ أول يوم تم فيه مبايعته إماماً  حكم
عندما رفع الشيخ مبخوت األحمر عصاه بإعالن 
ــال الشمال " حاشد  ــل مناطق شم منارصة قبائ
ــام الجديد فجيش اإلمام يحيى  يف املقدمة " لإلم
ــرشوع الغلبة  ــة م ــل لصناع ــه القبائ ــه الل يرحم
ــوة " اليمن األسفل  ــق اليمن بالق ــع مناط وأخض
وتهامة" وتوقف عند حدود ما ظل يعرف باململكة 

املتوكلية اليمنية.
ــة  العسكري ــب  النخ ــت  انتج ــة  ثاني ــرة  وم
ــاً ثورياً  ــة مرشوع ــب املدني ــع النخ ــق م بالتنسي
يف  ــق  حل  " ــرب1962  سبتم  26 ــورة  ث ــاً"  تغيريي
ــد النارص  ــرص عب ــدة م ــم بمسان ــاءات الحل فض
ــروب ثمان سنوات  ــان مصريه االحتواء بعد ح فك
ــت وطنية من وجهة نظر  انتهت بمصالحة سمي
ــاً وطنياً دافع  ــي أقصت طرف ــن بينما ه املنترصي
ــم لكنه  ــي حال ــرشوع وطن ــاء ولديه م ــن صنع ع
ــة عىل الحكم  ــا اتفقت النخب القابض مخالف مل

بمساندة أطراف خارجية.
ــي قادته نخبة  ــاء مرشوع وطن ــرة ثالثة ج وم
ــة وقوية وهو  ــأداة واضح ــم تسجه ب ــة ل عسكري
ــا تم اغتيال  ــرشوع " الحمدي 74 77- " وعندم م
ــاب األداة  ــرشوع لغي ــرشوع انتهى امل ــب امل صاح
ــرشوع  ــاء امل ــة ج ــه ورابع ــايس ل ــل السي والحام
الهجني الذي زاوج بني القبيلة والعسكرة مرشوع 
ــري القبييل" برغم إنشاء تنظيم  "صالح  العسك
ــي العام "  الذي  ــايس هالمي" املؤتمر الشعب سي
ــع وإنما  ــو بالتنظيم الجام ــزب وال ه ــو بالح ال ه
سيطرت عليه نخب لم تستطع  حمايته فأصبح 
التنظيم هو الشخص الحاكم والشخص الحاكم 

هو التنظيم .

ــم نموذجاً  ــت تجربة الحك ــوب مثل ويف الجن
ــن حيث التنظيم وإنتاج اإلداة السياسية  قوياً م
ــاً كان يفرتض  ــا تجربة أقصت قطاعاً واسع لكنه
ــرشوع التجربة ظل حاملاً  ــه نظراً إلن م أن تحتوي
ــن  ــارب األخري ــي  لتج ــل امليكانيك ــوم بالنق ويق
ــب واملجتمع فكانت  ــاء لتفاعالت النخ دون إصغ
ــة أن تم خنق التجربة بفعل عوامل كثرية  النتيج
ــال ومنطقة  ــا مع املحيط يف الشم أولها تناقضه
الخليج وبمجرد سقوط الداعمني وتغيري املشهد 
ــرشوع الحلم برغم  ــاوى امل ــايس العاملي ته السي
ــات األخرية  ــاق يف اللحظ ــاليف اإلخف ــاوالت ت مح
ــات وعداء  ــات والتناقض ــن الحروب والرصاع لك
ــم تجِد  ــان أقوى فل ــد  ك ــب والبعي ــارج القري الخ

عملية املراجعة.
ــرشوع  ــة م ــة حامل ــدة اليمني ــاءت الوح وج
ــة السياسية  يف غياب  التوحد والتنوع والتعددي
ــة واملحافظة  ــايس واألداة الحامي ــل السي الحام
ــت عليها  ــدة فكانت أن انقض ــرشوع الوح عىل م
ــم تستوعب  ــرية بمسميات كبرية ل مشاريع صغ

الواقع فكان اإلقصاء والحرب مصرياً محتوماً .
وها نحن أمام أزمة مركبة سياسية اقتصادية 
ــدة تتفاعل  ــا نحو تجنحات جدي أطلت بقرونه
ــي  ــرشوع الوطن ــاب امل ــب غي ــة والسب يف املنطق

ــالت  ــد إىل تفاع ــذي يستن ــي ال ــع الواقع الجام
ــة املرشوع  ــارج ملصلح ــد من الخ ــة تستفي وطني
ــه إىل الداخل  ــي الجامع وال تنقل رصاعات الوطن
فأصبحنا قاب قوسني أو أدنى من التحول إىل ما 
ــت إليه بلدان أخرى يف املنطقة نسري صوب  وصل
حروب بالوكالة تنتج النخب من أجلها تجمعات 

وتكتالت تصبح نماذج دول كربى يف املنطقة
ــالت  ــات والتكت ــن التجمع ــد م ــرب العدي وتع
ــاذج وتوجهات  ــن نم ــزاب ع ــات واألح والجماع
ــاخ تجارب  ــري استنس ــح لليمن يج ــد ال تصل ق
ــك التجارب يف الحكم  غرينا ونتجه نحو فرض تل

والسياسية بالقوة والسالح.
ــة  اليمني ــب  النخ ــح  تصب ــا  عندم ــرياً:  وأخ
ــىل  ــادرة ع ــة ق ــة واجتماعي ــة واقتصادي سياسي
ــع يستفيد من تجارب  ــاج مرشوع وطني جام إنت
ــي يمكن لليمن  ــا بشكل ميكانيك الغري وال ينقله
ــة أو " عبور املضيق "  ــن عنق الزجاج الخروج م
ــري الدكتور ياسني سعيد نعمان األمني العام  بتعب
ــل نرهن  ــي مالم سنظ ــي اليمن ــزب اإلشرتاك للح
ــا وشعبنا لتجارب غرينا وسيتوسع الرصاع  بالدن
ــرتة تحت  ــة يف كل ف ــروب العبثي ــر الح وستتفج

الفتات مختلفة .

ــن املتابعني  ــاد كثري م ــادي واعتق باعتق
ــن الشعب أن مختلف  ــدر ال يستهان به م وق
ــارات املتوقعة واملطروحة أو التي كانت  الخي
ــايس الذي  ــاوز املخنق السي ــة لتج مطروح
ــل التجربة  ــان مح ــرضت وك ــه، قد ح نعيش
ورهن املحاولة خالل الفرتة الزمنية القصرية  
التي مضت، والتي شهدت احتداما وانفعاال 
ــاوف والتعقيدات   ــن وراءهما املخ كانت تكم
ــوالت العملية  ــارات وتح ــىل مس ــة ع الصعب
ــددت تلك  ــن .. وفيما تع ــة يف الوط السياسي
ــار جدل  ــاوالت، إال أنها مث ــارات واملح الخي
ــايل فقد انتهت  ــالف أوسع وبالت واسع واخت
ــة،  ــدادات متوالي ــا إىل انس ــل منافذه مجم
ــدة  ــرث ش ــا أك ــايل منه ــان الت ــدادات ك انس

وخطورة من سابقه.
ــاد اجتمعت أو تجمع  ــىل ذلك فقد تك وع
االعتقادات من جديد وبعد تأمل وتمحيص 
ــي  ــط الحقيق ــو املرب ــوار ه ــون الح ــىل ك ع
ــة تلك  ــت األزم ــني وعفاري ــل لشياط والفاع
ــرص وجودها  ــرص ويقت ــي اقت ــات الت الكائن
ــىل األزمات واالختناقات  وفاعليتها دائماً ع
ــة لهم البيئة  ــي تمثل بالنسب السياسية الت
ــايس  السي ــب  والتكس ــزاق  لالرت ــة  املناسب
واالقتصادي .. ويف حني يتذرع البعض بكون 
الحوار خياراً فاشًال استناداً عىل ما سبق من 
ــا ومعنا الكثري من  ــارب ومحاوالت، إال أنن تج
ــك االعتقاد،  ــني نؤكد ونشدد عىل ذل املتفائل
ــواراً جدياً  قائماً  ــن مرشوطاً بكونه ح وإن يك
ــن هذا املخنق  ــة الخروج بالبالد م عىل نسب
ــل إيجاد فرص  ــل، وليس حواراً من أج القات
ــالف واالختالف ما  ــددة للخ ــدة ومتج جدي
ــه ال يمكن االعتداد به أو حتى اعتباره  لم فإن

حواراً.
ــني نعتقد  ــان معظم املتفائل ــا وك وإذا كن
ــاد  ــوار الج ــون الح ــاداً بك ــدون اعتق و يعتق
ــة الوطن دون  ــىل مصلح ــم ع ــيل القائ والفع
ــو الخيار  ــة، ه ــة أو فردي ــح جزئي ــة مصال أي
ــذا املأزق  ــن ه ــن م ــروج بالوط ــم للخ األسل
السيايس الخطري .. فإن السياسيني والقوى 
ــة التي يجب أن تكون هي األطراف  السياسي
ــوار يدركون  ــذا الح ــة يف ه ــة واملوجه الفاعل
ــه بالفعل أن الحوار  ــاً يقينياً ال شك في إدراك
ــة واملؤثرة  ــارات الناجع ــر الخي ــو أول وآخ ه
ــوار ومتغريات الحال  ــة يف توجيه أط والفاعل
السيايس القائم حالياً، نعم تدرك إدراكاً كلياً 
أن أي خيار خارج إطار التفاهم والتوافق لن 

يكون ذا جدوى مهما تطاولت الثقة فيه.
ــوم مشبعة  ــة الي ــة السياسي إن الساح

ــة  ومفعم ــاً  أيض ــب  والتخري ــب  بالتجري
بالحيوية ونشاط غري اعتياديني اآلن بكونها 
ــاد تكون متكافئة  تحتضن قوى سياسية تك
ــور والجماهريية  ــة من حيث الحض ومتقارب
ــرث  ــا أك ــا يجعله ــذا م ــة، وه ــا التجرب وربم
ــت تلك الحيوية  ــة وفاعلية، سواء كان حيوي
ــا  ــك م ــة، وذل ــة أو سلبي ــة إيجابي والفاعلي
يفرض رضورة التقارب والتفاهم والحوار من 
ــراد بالقرار  ــل معه االنف ــب وما تستحي جان
ــاة بها مما  ــالد والنج ــادة  الب ــار يف قي والخي
ــايس وانسداد  ــه اليوم من انقفال  سي تعيش
ــن معالم  ــري م ــىل كث ــيض ع ــاد يق ــوي يك حي
ــاة الطبيعية اآلمنة والتحول السيايس  الحي
املأمول فيه منذ التوقيع عىل مبادرة الخليج 
التي اعتربت باباً أوًال لالنعتاق من مساحات 

الرعب واالنهيار.
ــوة أن الخيارات  ــظ بق ــد ونلح وهنا نج
ــت مطروحة لتجاوز  ــة أو التي كان املطروح
ــت استقالة  ــة قد اعلن ــات الوطن الراهن أزم
جماعية إن لم يكن انتحاراً جماعياً متنازلة 
ــة واألخذ بيد  ــد بإمكانه املواصل لخيار واح
ــان واالطمئنان،  ــات األم ــن إىل مساح الوط
وذلك هو خيار الحوار والتفاهم وهو بالطبع 
ــى يف  ــاً حت ــا تطلب ــارات وأكرثه ــد الخي سي
ــرى، فبدون الحوار  ــال وجود خيارات أخ ح
ــار أية عملية  ــم من الطبيعي أن تنه والتفاه
سياسية مهما كانت دقتها أو كانت األطراف 
ــا ..  ــة عليه ــات املرشف ــا أو الجه ــذة له املنف
ــات الراهنة قد  ــدو أننا يف اللحظ وبالتايل يب
ــىل طاولة  ــا نحن ع ــداً، وهن ــك جي ــا بذل آمن
ــو بجعله  ــه العف ــس من ــار .. نلتم ــذا الخي ه
ــربه خالفاً  ــف وقاضياً فيما نعت ــداً للموق سي

واختالفاً.
ــا أرشت سلفاً  ــاً .. كل أمنياتنا كم وختام
ــذا الخيار يف مستوياته العليا  أن نتشبث به
ــة إىل النجاة والحل  ــه الحقة الهادف وأغراض
ــالت عويصة  ــه ونواجهه من مشك ــا نعيش مل
ــزن  ــا بالح ــل وطنن ــا وكاه ــت كواهلن انهك
ــة  ــن مواكب ــف ع ــوع والتوق ــوف والج والخ
الحياة الحديثة التي يقرتض أن تكون جزءاً 
ــا أن نعلق تمسكنا  ــا .. أمنياتن ــن تفاصيله م
ــل مصلحة  ــن أج ــار م ــذا الخي ــا به وإيمانن
كبرية وهامة تعني الوطن وكل فرد من أفراده، 
ــر إيماننا  ــا عليه ونظه ــا كن ــود إىل م ال أن نع
ــه باتخاذه  ــم نلتوي علي ــاً، ث ــوار شكلي بالح
ــن الخالف  ــاد املزيد م ــة إليج ــط مساح فق
ــب الطاوالت يف وجوه بعضنا  واالختالف وقل

والله من وراء النوايا واملقاصد.

الحوار .. نافذتنا إىل الضوء
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