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ــايل ؛ كان  ــن سبتمرب – أيلول الح ــع عرش م الراب
ــات واملعاهد الفنية  ، وقبل  ــدء الدراسة يف الجامع ب
ــام  اتجهت األنظار نحو ما يزيد عىل ستة  عرشة  أي
ماليني طالب وطالبة ؛ يفرتض أنهم عادوا إىل مقاعد  
ــوم محافظات  ــايس والثانوي  يف عم ــم األس التعلي
ــدرايس الجديد  ــا ببدء العام ال ــة ، إيذان الجمهوري

.(2015 - 2014)
ــد والجامعة،  ــودة إىل  املدرسة واملعه ــل  الع وقب
ــاء  ــن اآلب ــرية م ــات كب ــان  قطاع ــت يف أذه ترسخ
ــات واملواطنني ؛ فكرة بان  الطالب والطالبات  واألمه
ــة ،  ــح أولي ــة بمالم ــام الدراس ــون أول أي سيستقبل
ــر الحوار  ــض مخرجات مؤتم ــم بتطبيق بع تبرشه
ــي بصفة عامة ، وما يتصل بالرتبية والتعليم   الوطن
ــو قاطرة  ــون التعليم ه ــوص ؛ لك ــه الخص ــىل وج ع
ــل ؛ والسالح األمىض ؛ إلنقاذ اليمن من بني  املستقب
ركام الخراب الشامل ؛ واستعادة األمن والطمأنينة 
ــوع الوطن ،  يف ظل قيام  دولة مدنية معارصة..  يف رب
ــة.. نظيفة من براثن  ــن التمييز والعنرصي خالية م
ــالم ، دولة تفتح  ــاد والفساد والجهل والظ االستعب
ــدرا من املناخ  ــاب ..توفر له ق ــاح للشب ــواب النج أب
السليم ؛  تجعله يتفرغ للتحصيل العلمي ، ويندفع 
ــة ، حتى يصل إىل  ــع املسافة بأقل مدة ممكن ويقط
ــرية التقدم  ــم يساهم يف مس ــات العالية، ث املستوي

االجتماعي واالقتصادي. 
ــوار - االنجاز قبل  ــال حملها ذاك الح هذه اآلم
ــر كيف صدحت حناجر  ــة أشهر ؛ مازلنا نتذك أربع
ــم يف التعلم واملعرفة  ــال لتغني بزهو ألحالمه األطف
ــالم والحرية  والحياة  الكريمة يف ظالل اليمن  والس
الجديد .. يمن  الوحدة والسالم واملحبة والتسامح 
والوفاق والتعايش واملساواة .زاد من فرحتهم  أنهم 
سمعوا كافة األطراف تتعهد للشعب بنبذها العنف 

والحروب ؛ واىل هنا وكفى اليمنيني رش القتال. 
ــم يتم .. فهاهم شباب اليوم وقادة  إال أن  شيئا ل
ــم وجامعاتهم ، بنفس  ــون إىل  مدارسه الغد ؛ يمض
ــة ؛ - كما رأيت  ــة متثاقل ــوات بطيئ ــرسة وبخط منك
ــى ستنتظم  ــدري  مت ــم - ال ي ــت مع بعضه وتحدث
ــة ؟!، بسبب  ــة ؟! وكيف ستميض أيام السن الدراس
ــة هذه  ــد ..حتى كتاب ــا بع ــع غمته ــم تنقش ــة  ل أزم
املقالة(9-15) ، بقدر ما تلقى بظاللها القاتمة عىل 
ــن ..وصنعاء يف القلب منه ، فيها يسعى  سماء اليم
دعاة الفرقة والتقسيم لحفر مقابر جماعية ألحالم 
أبناء الشعب  يف الساحات واملدارس بعد أن حولوها 
ــاء والدمار؛ فيما  ــازن ألدوات الفن ــارس ومخ إىل مت
ــوخ وساسة الفتنة الجديدة يتواجدون يف  أوالد شي
ــا وأوروبا ، وأرسهم تعيش  مدارس وجامعات أمريك
ــم الفخمة املنترشة يف مدن الرثاء العربي  يف قصوره

والغربي!!.
ــا هي عىل  ــىل األرض ، كم ــع ع ــع الوقائ ويف جم
ــايس  ــد السي ــدو املشه ــات ؛ يب ــات الفضائي شاش
ــأن عاصمة  ــل املقاييس ، لك ــزن يف ك ــي  ؛ مح اليمن
ــد تحولت  ــا نعرفها ، فق ــت كم ــد ليس ــن املوح اليم
ــة منقسمة ؛ تتمدد  ــع إىل مدينة مخنوق منذ أسابي
ــة املنفلتة  ــر مفخخة باألسلح ــا مظاه يف أحشائه
ــع  واإلرعاب..م ــف  العن ــات  وجماع ــات  ملليشي
ــن يف مداخلها وأهم  انتشار مدرعات الجيش واألم
ــة ، حتى ال تقع صنعاء واليمن  مؤسساتها الحيوي
ــا  أن نخرج إىل ما هو  ــا نتمنى دوم ــوأ ، وألنن يف األس
أفضل  وما هو أحسن  عرب حل وطني حقيقي  يضع 
ــة التي تسيل بال معنى  ــدا للدماء اليمنية الربيئ ح

..هذه واحدة. 
ــذا العام  ــن ه ــل م ــة ؛  تجع ــب ثاني ــة متاع وثم
ــار وتدهور  ــاع األسع ــن  ارتف ــا ، فم ــدرايس صعب ال
ــرشاء  ــي إىل است ــادي واالجتماع ــع االقتص الوض
ــه "الجرعة " من أعباء   ــاد والفقر ؛ وما أضافت الفس
ــاء واألمهات ؛   ــل اآلب ــا عىل كواه ــف أثقاله تتضاع
ــات املدرسية  ،  ــات املستلزم ــب مواجهة  طلب بسب

وهي قضية  قديمة تؤرق كل بيت وأرسة   .
ــة ، ال  ــة  واملقلق ــواء امللتهب ــم  األج ــل تلك ويف ظ
ــني ..اختلفوا فيما  ــول للسياسي ــي إال أن أق يسعن

ــاوروا بالكالم  ــي ..تح ــت اليمن ــل البي ــم  داخ بينك
ــوى   ــون االستق ــذروا جن ــاص  ، واح ــة الرص ال بلغ
ــر ليلة وال تدوم طويال  ــالح لفرض رؤية ال تعم بالس
ــم  شعب واحد  ــني  نظهر أمام العال ــا كيمني .. دعون
ــع من عقله ويعرب عن ضمريه ؛  وقوي ؛ له صوت ينب
ويضع مصلحة اليمن فوق املنافع الذاتية ، ساهموا  
ــن تفاقم األزمة املعيشية ..  بأموالكم يف التخفيف م
ــات لتزيني عقول  ــدارس واملعاهد والجامع ابنوا امل
ــن تزويدهم  ــم  واملعرفة ؛ بدال م ــن بالعل ــاء الوط أبن

بأسلحة القتل والقتل اآلخر . 
ــات  ــذة الجامع ــداء وأسات ــن عم ــوب م ومطل
ــي املدارس واملكاتب أن  وسواهم من معلمي وإداري
ــق جيل  ــي يف خل ــم الوطن ــوا يف أداء واجبه يخلص
ــداف الوجدانية وغرس  ــم ، والرتكيز  عىل األه متعل
قيم الرتبية الوطنية ، وتحبيب طالبهم عىل املنافسة 
ــذات ، ورشح  ــاد عىل ال ــداع واالعتم ــة  واإلب الرشيف
ــن  ــل وم ــن قب ــات ..وم ــش" يف االمتحان أرضار "الغ
ــات للتعليم والتنوير  بعد ..دعوا املدارس والجامع
ــن االبتعاد عن  ــل ذلك ال بد م ــر ؛ ويف سبي والتطوي
ــة والقبلية والعصبية واملذهبية  السياسة والحزبي
واملناطقية ،  ألنها مجتمعة تفرتس العقل اليمني..
ــة  ــة والتمني ــة والتعليمي ــة الرتبوي ــق العملي وتعي

املستدامة ..فهال وصلت الرسالة للجميع  ..!

اذا زعلت املؤتمريني يقولوا عليك 
اخوانجي

ــوا  يقول ــني  ــت االصالحي اذا زعل
عليك عفايش

ــت الحوثيني يقولوا عليك  اذا زعل
داعيش 

اذا زعلت الليرباليني يقولوا عليك 
فايش 

اذا زعلت الشماليني يقولوا عليك 
حبيش 

اذا زعلت الجنوبيني يقولوا عليك 
دحبايش 

ــت الوطن  ــل وكسب ــت الك اذا زعل
أحىل يشء 

ــاً سعيداً  ــد يمن ــا نري ــدء كن يف الب
ــط  وس ــاده  ع   " ــط  قش  " ــداً  جدي

القرطاس .
ــا وقلنا  ــن احالمن ــم تراجعنا ع ث
ــش رضوري  ــن سعيد وم ــا بيم يأتون

يكون جديد املهم نظيف..
ــوا  يجيب ــا  وقلن ــا  تنازلن ــا  بعده
ــل مافيش  ــف مستعم ــا يمن نظي لن

مشكلة.. 
ــش  ــادي م ــن ع ــا يم ــا قلن بعده
ــم يكون 21 بوصة  رضوري ملون امله

لكل مليون مواطن بوصة.. 
ــول املهم  ــن مقب ــا يم ــا قلن بعده
ــا تكونش  ــون نظيفة وم ــة تك املاكين

مبوشة ..
بعدها قلنا يرجعوا لنا اليمن كما 

كان وكرث الله خريهم ..
بعدها قلنا يحموا اليمن الحاصل 

وكفى الله اليمنيني القتال.
ــوف دولة  ــم نش ــا امله ــا قلن بعده
ــا نأكل العيال  ــو متنا جوع وبطلن ول

النريد ان نرى بالدنا تنهار.
ــاء تواجه  ــة صنع ــوم العاصم الي
ــة  ــت قبل ــار واصبح ــع االخط جمي

للمسلحني.

واالوضاع من حولها مشتعلة ؟ 
ماذا تبقى ؟ 

ــي ان اليركن  ــود املواطن اليمن تع
ــة وال عىل  ــىل ساس ــة وال ع ــىل دول ع
مسؤولني وال عىل احزاب وجماعات 
ــه  ــىل نفس ــط ع ــن فق ــود ان يرك ، تع
ــه ولكن عندما تصل  ويتوكل عىل رب
ــاه  باتج ــة  الفتن ــة  ــور اىل درج االم
ــح  ــط يصب ــا فق ــة هن ــرب االهلي الح
الصمت جريمة ، هذا واجبنا جميعا  
ــاء  ــة الدم ــون بإسال ــن يفرح والذي
ــح الطريق لهم  ــا تفت ــدون انه ويعتق
ــون ان من  ــل مخطئ ــل افض ملستقب
ــد اليمكن يجني  ــواك الحق يزرع اش
سبوال والعنبا فالنتيجة كاملقدمات 
ــن شط ايده رقع  ــا تدين تدان وم وكم

بجلده.
مازالت الفرصة مواتية لوقف هذا 
ــون بالبلد  ــق املجن ــث والتساب العب

نحو الهاوية.
ــواء اليمنيني  ــس يف اغ فشل ابلي
ــع  وقط ــب  والنه ــة  والرسق ــل  بالقت
يف  ــح  ينج ــني  ح ــه  لكن ــق  الطري
ــم  سيجعله ــم  بينه ــش  التحري
ــع الجرائم دون شعور  يرتكبون ابش
ــئ  ــع فالش ــا تندل ــة عندم ألن الفتن
ــا ، لذا اطفئوها يا اويل االلباب  يردمه
، اطفئوها ان كنتم تعقلون ، اعيدوها 
ــا اكرث  ــق التوقظوه ــا العمي اىل نومه
ــم البلد بمن  ــي غول بشع سيلته فه

فيها.
ــم  قلوبك ــروا  وعط ــه  الل ــروا  اذك

بالصالة عىل النبي
ــه فسيح  ــم ابي واسكن اللهم ارح

جناتك وجميع اموات املسلمني 

ال تحرقوا اليمن 
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دراسة.. يف أتون أزمة!!
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ــل انشغال اليمنيني بما يحدث هنا وهناك  يف ظ
ــة، وإعادة  ــالق للسكينة العام ــن اعتصامات وإق م
البالد اىل مربع األزمة األول يف 2011، لم تنتبه الدولة 
ــا يحدث يف مدينة رداع من أحداث مؤسفة راح  إىل م
ــذا الغرض  ــاء، وله ــن األبري ــرشات م ــا الع ضحيته
اجتمع مشائخ وأعيان مديريات رداع السبع بمنزل 
ــي بمصىل العرش،  ــد الله محمد العزان القايض عب
وناقشوا األحداث والتطورات األمنية الخطرية التي 
ــي غري مسبوق  ــل انفالت أمن ــر بها املدينة يف ظ تم

وغياب لدور األجهزة األمنية والعسكرية.
ــل هذا االجتماع  ــا تحتاجه مدينة رداع هو مث م
ــات  والشخصي ــان  واألعي ــخ  املشائ ــم  ض ــذي  ال
ــزاب السياسية  ــني واألح ــة واألكاديمي االجتماعي
ــي واإلعالميني واملثقفني،  ــات املجتمع املدن ومنظم
ــون ما يحدث يف مدينة ???? من  حيث أدان املجتمع
اغتياالت متبادلة وسفك للدماء طال العرشات من 
ــالت واملراكز  ــري للمباني واملح ــاء املنطقة وتفج أبن
ــازل والبيوت ؛ معتربين  ــة واستهداف للمن التجاري
ــة بأكملها نحو  ــرياً قد يجر املنطق ذلك مؤرشاً خط
ــد . مؤكدين عىل  ــم منها أح ــرب طائفية لن يسل ح
ــدم ووضع حد ملا  ــل عىل وقف نزيف ال رضورة العم

يجري يف املدينة من أحداث مروعة.
لقد حرضت االجتماع الذي ثّمن فيه املجتمعون 
ــريي شيخ  ــح الط ــيل صال ــخ ع ــد الشي ــوة الوال دع
ــادرة املجتمعية  ــرش لهذه املب ــخ مديرية الع مشائ

ــع حولها  ــاف الجمي ــن رضورة التف ــة، مؤكدي الهام
والعمل عىل نجاحها إلنقاذ مدينة ???? من االنزالق 
ــة العنف والرصاعات املذهبية والطائفية ..،  يف دوام
ــي ما تحتاجه رداع،  ــل هذه الدعوات الخرية، ه فمث
ــع األطراف،  ــا من جمي ــاء الغالية فيه ــن الدم لحق
ــن واحد،  ــاء وط ــم أبن ــة، ألنه ــم زكي ــم دماؤه فكله

ويجمعهم دين ولغة وروابط قربى مشرتكة.
بعد مناقشات مستفيضة ومداخالت لعدد من 
ــاع ببيان، دعا إىل تشكيل  الحارضين خرج االجتم
ــان القضاء  ــخ وأعي ــن مشائ ــدداً م ــم ع ــة تض لجن
ــم يتمكنوا  ــن ل ــني اللذي ــة املعني ــع بقي ــل م للتواص
ــور  ــم لحض ــاع ودعوته ــذا االجتم ــور ه ــن حض م
ــوة نرسلها لجميع  ــة، وهي دع ــات املقبل االجتماع
ــت بيدكم إلنقاذ مدينة  ــاء بأن الفرصة ما زال الوجه

رداع فال تفوتوها.
ــا تم االتفاق عىل صياغة وثيقة رشف خاصة  كم
ــا الضوابط والرشوط  ــة ???? تحدد له ــني مدين بتأم
الكفيلة بتنفيذها، والوثيقة جدا مهمة، فما ينقص 
ــالم اىل شوارعها  ــودة األمن والس ــة رداع هو ع مدين
ــا من املدن  ــل لعمله، خاصة وأنه ــا، لتفرغ ك وأزقته
ــريا، ويقصدها العمال  ــد نموا تجاريا كب التي تشه
ــن كل املحافظات، والتجارة ال يمكن لها أن تزدهر  م

بغياب األمن.
ــس الجمهورية  ــد الجميع رئي ــان ناش ويف البي
ــادي، واللجنة األمنية العليا إىل  عبد ربه منصور ه

ــري يف مدينة ???? من اختالالت  االلتفات إىل ما يج
ــاب دور األجهزة  ــل غي ــة يف ظ ــري مسبوق ــة غ أمني
ــك ؛ مؤكدين  ــد لذل ــة ووضع ح ــة والعسكري األمني
وقوفهم إىل جانب القيادة السياسية ممثلة برئيس 
ــن شأنه العمل عىل تثبيت  ــة، يف كل ما م الجمهوري
ــة العامة، وهي  ــادة السكين ــن واالستقرار وإع األم
ــع األخ الرئيس،  ــب أن تصل إىل مسام ــدة يج مناش
ــا، بل  ــف عنده ــن يتوق ــري يف رداع ل ــا يج ــون م لك

ستنتقل عدواها للمحافظات األخرى .
ــرف عن جميع  ــة عامرة بالخري، ويع رداع مدين
أهاليها الكرم والجود واملسارعة يف نجدة الغري، كما 
ــراف والتقاليد واالحتكام  ــرف عنهم مراعاة األع يع
ــع  جمي ــن  م ــك  كذل ــم  وألنه ــف..  الحني ــرشع  لل
ــدل عىل أن هناك  ــإن ما يحدث فيها ي املديريات، ف
من يريد العبث بأمن املدينة، وإشاعة الفوىض، وما 
نرجوه ان يحكم الجميع لغة العقل، وأن يدركوا بأن 

سفك الدماء له حرمة عظيمة عند الله عز وجل.
رداع ببعدها السكاني الكبري، وتجارتها الرائدة، 
ــون محافظة  ــا، تستحق ألن تك ــاع مديرياته واتس
ــك، استطاعت أن  ــي إن أصبحت كذل مستقلة، فه
ــن الناحية  ــة املديريات الست م ــىل بقي تسيطر ع
ــخ وعقال ومثقفي  ــة، بتكاتف وجهاء ومشائ األمني
جميع املديريات.. فلو أن عمران ليست محافظة ملا 
ــا أحد.. ولهذا من حق أبناء  انتبه إىل ما يحدث فيه
ــة مستقلة، وهو  ــم محافظ ــون له ــاع رداع أن تك قط

الحل الكفيل بالسيطرة عىل ما يحدث فيها اليوم.
ــم مسؤولية كبرية  ــىل عاتقه ــع ع ــار رداع تق تج
ــم املشاريع القائمة  ــن خالل القيام بدورهم يف دع م
بها.. فمشاكل الكهرباء والرصف الصحي والنظافة 
ــر اىل كارثة بيئية  ــؤرق السكان، بل وقد يج ثالوث ي
ــاه  ــزاف املي ــة استن ــة اىل مسأل ــرية.. باإلضاف خط
ــم، والذي  ــر العشوائي والدائ ــرب الحف ــة، ع الجوفي
ــض املناطق  ــون عمق الحفر يف بع ــل إىل أن يك أوص
ــرت.. بمعنى أنها مهددة بالجفاف، إن لم تكن  800 م

فعال دخلت دائرة الجفاف.
عىل الجميع يف رداع دعم كليتي الرتبية والعلوم 
ــة إرسال  ــون، وبخاص ــا يستطيع ــل م ــة بك اإلداري
ــا، فمعظم مشاكل  ــم للتعليم فيهم ــم وبناته أبنائه
ــا يف التعليم  ــار األمية، السيم ــن انتش ــج ع رداع نات
ــي.. وهي رسالة نوجهها لآلباء بأن التعليم  الجامع
ــة، كما حدث يف  ــل املدينة نقلة نوعي ــل بأن ينق كفي
ــة ذمار، ونذكرها ألنها قريبة من رداع وتشرتك  مدين

معها يف كثري من املقومات.
نسأل الله العيل القدير أن يوفق الجميع يف رداع 
ــني االرس واملحالت  ــن والسالم، وتأم ــادة األم إىل إع
ــوارع والطرقات.. إنه عىل ما يشاء قدير.. آمني  والش

اللهم آمني.
* نائب عميد كلية الرتبية والعلوم 
بجامعة البيضاء..

الخوف والهلع والذعر الذي أصاب 
ــة صنعاء منذ  ــة سكان العاصم غالبي
ــات النفطية او  رفع الدعم عن املشتق
ما يسمى بالجرعة السعرية وما أدت 
ــداث سياسية واقتصادية  إليه من أح
ــد أدت إىل  ــة وعىل نحو متصاع وأمني
ــن تبقى فيها  ــادرة الكثري منهم وم مغ
ــوف والرجاء عىل أمل  يعيش بني الخ
ــالل التفاهم  ــل من خ ــول إىل ح الوص
ــوزع املشاكل والهواجس  والحوار لتت
ــاق  اتف اىل  ــول  الوص ــؤرشات  م ــني  ب
ــه يف األخبار ويف أحاديث  لطاملا برش ب
وترصيحات السياسيني واإلعالميني.

ــو أيضا له  ــار الوضع الذي ه انفج
ــر املسلحة  ــد املظاه ــه يف تزاي مؤرشات
ــاء  صنع ــة  العاصم ــل  مداخ ــول  ح
ــني  املعتصم ــني  ب ــات  املواجه ويف 
ــن يف شارع  ــوات األم ــن وق واملتظاهري
املطار وبالقرب من مجلس الوزراء ويف 
ــي شهدتها  ــة الت ــات املسلح الصدام
منطقة حزيز وأحداث شارع الثالثني 
ــوات الرصاص هنا وهناك  وسماع أص
،كل هذا يضاعف القلق وحالة الرتقب 
لدى الجميع وهو ما يعزز نذر انفجار 
ــذي الخشية  ــه ال ــدر الل ــع ال ق الوض
ــد عىل مدينة  ــه ال يقترص بكل تأكي من
ــاء وحدها بل الوطن كله وأبنائه  صنع
ألن ذلك سيجعل البلد يميض بصورة 
ــة دموية  ــو كارثة عنفي ــة نح متسارع
ــي حاولنا  ــن تلك الت ــة أكرب م تدمريي
ــا يف 2011م  ــا أننا تجنبناه او اعتقدن
ــوار الذي  ــة والح ــادرة الخليجي باملب
ــل األطراف  ــت فيه ك ــه وشارك قبلت ب
ــوا بها  ــول التي خرج ــربت الحل واعت
ــوار وتضمنته وثيقته ولم  من هذا الح
ــروج من عنق  ــق اال تطبيقها للخ يتب
الزجاجة لتنتهي الرصاعات واألزمات 
ــا اليمنيون ألكرث  ــاش مآسيه ــي ع الت

من خمسة عقود.
ــع  ــج أن الوض ــق يستنت ــا سب مم
ــذي يفوق  ــد ال ــك الح ــري اىل ذل خط

ــوى  ــىل الق ــي وع ــور تشاؤم أي تص
ــق  بعم ــك  ذل ــي  تع أن  ــة  السياسي
ــة التي  ــم املسؤولي ــب حج وتستوع
ــي تقع  ــا الت ــع به ــي ان تضطل ينبغ
ــول  ــه اىل الحل ــا وتتج ــىل عاتقه ع
ــة السلمية والحوار املبني  السياسي
عىل تحديد دقيق لألولويات املنقذة 
ــات  تداعي ــن  م ــني  واليمني ــن  لليم
ــة  ــرتة دقيق ــة فالف ــداث الراهن األح
ــون مدركا  ــة وينبغي أن يك وحساس
ــل منطق  ــت ال يحتم ــرف والوق الظ
ــل  وتسجي ــات  الحساب ــة  تصفي
ــب..  املكاس ــق  وتحقي ــف  املواق
ــل االنفجار وهذا  ــوب نزع فتي فاملطل
ــادق لحقيقة  ــون اال بفهم ص ــن يك ل
ــاب إىل أي رصاع او  ــع وأن الذه الوض
حرب سوف يحرق األخرض واليابس 
ــرص أو كسبان  ــون هناك منت ولن يك
ــذا البد من  ــل مهزوم وخارس.. ل فالك
ــم التنازالت  ــداد لتقدي ــود استع وج
واالستجابة ألية متطلبات مرشوعة 
ــات موضوعية فما نحن  واستحقاق
فيه ال يحتمل اية مكابرة أو عناد وان 
ــة يف اضيق  ــا الخالفي ــون القضاي تك
ــق عليه اىل  ــرك ما لم يتف ــدود وت الح
ــوار  ــات الح ــذ مخرج ــد تنفي ــا بع م
ــال اىل مسار جديد  ــي واالنتق الوطن
ــرؤى  ال ــح  ــة بتصحي ــام كفيل فاالي
ــذا الطرف او  ــة طرح ه ــات صح واثب
ــاد مما مررنا  ــم أن يستف ذاك.. واأله
ــراره يف املستقبل  ــه بحيث يمنع تك ب
ــن الرشاكة  ــل لنا ع وإدراك ان ال بدي
ــال يستطيع أحد  ــول باآلخر ف والقب
بالقوة أن يلغي أي طرف أو مكون من 
ــد وشعبه واإلرصار  مكونات هذا البل
ــرب  بالح اإلرادات   ــرض  ف ــىل  ع
ــي، اإلرصار عىل  ــالح يعن ــوة الس وق
االنجرار اىل الرصاعات العبثية التي 
ــا يف اكرث من بلد  نرى بشاعتها يومي
ــي والتي تأخذ شكل الرصاعات  عرب
ــرة والحكيم من يتعظ  املذهبية املدم

بغريه قبل فوات األوان.
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