﴿أُﻃْﻠُ ِ
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اإلميل األوّل

مساء األمس كتبت اإلميل األوّل إلى صديقي أحمد في دولة اإلمارات العربي ّة المتّحدة وفيما يلي
نصّه:
عزيزي أحمد ،ألف سالم وتحي ّة طي ّبة وبعد ...
كيفك؟ وكيف العمل في ات ّحاد البنوك اإلسالمي ّة؟ كيف الحياة في اإلمارات؟ ھل نجحت في انتخابات
تم التحقيق في أسباب األزمة والقضايا والمشاكل في مجال الميزاني ّة؟
لجان المجالس األخيرة؟ ھل ّ
وصلني إميلك قبل بعض األي ّام وبدأت بالجواب عليه  ٥أو  ٦مرات وھذه اآلن محاولة جديدة .كنت قبل
العام على
ھذا األسبوع في الجامعة والليلة سوف أبدأ بكتابة التقرير الثاني حول تأثير الحرب
ّ
الوطني واألسواق العالمي ّة وحول القرارات والتطوّرات التي حصلت منذ السنة
الشعوب واالقتصاد
ّ
األولى لھذه الحرب حتّى أي ّامنا ھذه.
مؤسستي ال أحد يعرف لماذا بدأت في ذلك الوقت بالذات واألھداف الحقيقي ّة والجھات التي
وھنا في
ّ
قامت بتفجيرھا والدور الذي تلعبه الدول المجاورة وحكوماتھا وتأثير صوت الشعوب فيھا وفي عملي ّة
السالم في المنطقة.
معقدة مثل الجانب
وتقريري ربما ال يشمل قضايا
اإلنساني ووضع حقوق اإلنسان والمرأة واألطفال
ّ
ّ
والجوانب التي وراءھا األحزاب السياسي ّة وأصحاب المصالح وعلى ضوء ذلك فال أطرح أسس الحلول
وأشكالھا ألن ّني ال أعرفھا.
أنا في انتظار جوابك .بل ّغ تحي ّاتي ألحمد ومريم وسل ّم لي
كثيرا عليھما.
ً
صديقك المخلص
أيمن
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 ١ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻹﻣﻴﻞ ﻳﺴﺄل أﳝﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ.
 ٢ﻳﻌﻤﻞ أﲪﺪ ﰲ ﺑﻨﻚ ﰲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﳌﺘّﺤﺪة.
اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ٣ﻛﺎن أﳝﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﰲ ّ

 ٤اﻟﻨﺎس اﻟّﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻊ أﳝﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن أﺳﺒﺎب ﺑﺪاﻳﺔ اﳊﺮب ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ.

ﻣﻌﻘﺪة.
 ٥ﻳﻌﺮف أﳝﻦ ﻣﺌﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ ّ
أن ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ّ

A٥

 ١ﻣﱴ ﻛﺘﺐ أﳝﻦ ﻫﺬا اﻹﻣﻴﻞ؟

 ٢ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺒﻠﺪ اﻟّﺬي ﻳﻌﻤﻞ أﲪﺪ ﻓﻴﻪ؟

 ٣ﻣﱴ ﺳﻮف ﻳﺒﺪأ أﳝﻦ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﻟﺜﺎﱐ؟
 ٤ﻣﻦ ﻳﻌﺮف أﺳﺒﺎب ﺑﺪاﻳﺔ اﳊﺮب ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ؟
 ٥ﳌﺎذا ﻻ ﻳﻄﺮح أﳝﻦ أﺳﺲ اﳊﻠﻮل وأﺷﻜﺎﳍﺎ؟
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