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احملامي بدر العلوش

تصدر اخلليج العربي ومضيق هرمز والسواحل املجاورة 
له عناوين األخبار بعد استهداف السفن والناقالت في مياهه 
باألشهر املاضية، باإلضافة إلى تصاعد التوتر بني إيران والواليات 
املتحدة األميركية حول االتفاق النووي والعقوبات األميركية.
لــذا انطلقت عدة مبادات دولية حتاول صياغة مشــروع 
ألمن منطقة اخلليج وممراتها املائية التي مير منها ثلث إنتاج 

النفط العاملي.
هنــاك اربع مبادرات أساســية وهي املبــادرة األميركية 
واألوروبية والروسية واإليرانية حتمل تصورا ألمن املنطقة، 

وهي كالتالي: 
املبادرة األميركية: بعد حوادث السفن وناقالت البترول في 
مياه اخلليج وبالقرب من مضيق هرمز باألشهر املاضية والتي 
اعتبرت تهديدا ألمن املالحة اخلليجية سعت الواليات املتحدة 
إلى طرح مبادرة أميركية جديدة لألمن البحري حلماية املالحة 
في اخلليج، تقوم على أســاس إطالق عملية بحرية متعددة 
اجلنســيات في مياه اخلليج، تسمى »احلارس« وتهدف الى 
تشديد املراقبة واألمن في املجاري املائية الرئيسية اخلليجية، 
وعلى ضوء ذلك تقوم دول املنطقة بحراسة سفنها بالتعاون 
مع القوة املزمع إنشــاؤها. املبادرة األميركية ميكن تقييمها، 
بأنها مجرد خطة تكتيكية ال حتل مشــكالت األمن اخلليجي 
املزمنة، بل ستزيد من التوتر في املنطقة وستجلب العديد من 

القوات األجنبية إليها.
املبادرة األوروبية: ترى دول االحتاد األوربي بأن انسحاب 
أميركا من االتفاق النووي اإليراني أدى إلى اختالل امني في 
منطقة اخلليج العربي، وتعتقد بضرورة إيجاد قوة حماية بحرية 
ألمن املالحة في مضيق هرمز. يحاول األوروبيون العمل وفق 
خطة تقوم على عاملني، األول هو إيجاد آلية قانونية حلماية 
املمــرات املائية تعمل وفقها القوة البحرية املزمع إنشــاؤها، 
العامل الثانــي هو الوقوف الى جانب إيران واالتفاق النووي 
لطمأنتها وبذل جهود ديبلوماسية مكثفة حلل اإلشكال بينها 

وبني والواليات املتحدة.
املبادرة الروسية: التصور الروسي ألمن اخلليج يسعى إليجاد 
مخرج ديبلوماسي لألزمة بني إيران والواليات املتحدة، ويقوم 
على مبادرة روســية من شأنها تعزيز الثقة بني إيران ودول 
اخلليج العربي مبساعدة مجلس األمن الدولي. وتهدف املبادرة 
إلى إنشاء نظام لبناء الثقة وضمان األمن اجلماعي اإلقليمي، 

يشمل حل كل أزمات املنطقة في اخلليج واليمن وسورية.
املبادرة اإليرانية: التصور اإليراني ألمن اخلليج حتدث عنه 
الرئيس روحاني باجتماعات للجمعية العامة لألمم املتحدة في 
سبتمبر املاضي، عندما طرح »مبادرة هرمز للسالم«، أو خطة 

إيران إلرساء األمن واالستقرار في منطقة اخلليج.
تهدف املبادرة اإليرانية إلى تأمني حرية مرور الطاقة والتجارة 
الدولية في اخلليج العربي عبر مضيق هرمز، ومن أساسيات 
التصــور اإليراني ألمن املنطقة هو خروج كل القوى الدولية 
مبا فيها أميركا من املنطقة، كما تدعو املبادرة إلى عدم التدخل 
في شــؤون الدول األخرى وعدم االعتداء، وااللتزام املتبادل 
بأمــن الطاقة وحرية التجارة الدوليــة، وإعطاء األمم املتحدة 
دورا أوسع في حل اخلالفات باالحتكام إلى ميثاقها ومبادئ 

القانون الدولي.
ختاما: يتساءل الكثيرون بعد كل تلك املبادرات الدولية واإليرانية 
ألمن اخلليج، أين هي املبــادرة اخلليجية بل ما هو التصور 

اخلليجي احملض لألمن اإلقليمي؟!
واحلقيقة أنه ال توجد مبادرة خليجية، بل متاشت بعض 
الدول اخلليجية مع املبادرتني األوروبية واألميركية، واألهم هو 
جتاوب اخلليجيني ولو بشكل بسيط مع الرسائل اإليرانية التي 
حملت مبادرتها بواسطة الكويت إلى بعض العواصم اخلليجية.

كان كتاب الصينّي »صن تــزو« The Art Of War أو فن 
احلرب والذي كتبه في القرن اخلامس امليالدي، املرجع الرئيس 
لفنون احلروب في العالم، إال أن التقدم التقني والرقمي أدخل 
إلى احلروب فنونا وأمناطا جديدة لم تعرفها البشرية من قبل، 
وقد صنفت احلروب بكل أمناطها في خمسة أجيال، اجليل 
األول منها هي التي تقع بني جيشني تقليديني تابعني لدولتني 
متحاربتني وجتري املعركة على ســاحة جتمع اجليشني في 
مواجهة مباشــرة بينهما، أما اجليل الثاني - وفيه أضيفت 
املدرعات إلى أسلحة القتال - فيقصد به احلروب التي جتري 
بني اجليش النظامي للدولة وخصومها من جماعات مسلحة 
لكنها ليســت قوات نظامية، ومــن أمثلة حروب هذا اجليل 
تلك الدائرة في هذه األيام بني اجلماعات اإلرهابية املســلحة 
واجليش املصري في سيناء وحروب العصابات املنتشرة في 

أميركا اجلنوبية ضد جتار املخدرات.
يتميز اجليل الثالث من احلروب بدخول الدبابات والطائرات 
كأسلحة جديدة إلى أسلحة اجليوش املتقاتلة ويطلق على حروبه 
اسم احلروب الوقائية وعادة ما تكون حروبا استباقية تشنها 
دولة ما ضد أخرى كتلك التي كان يشنها اجليش األملاني في 
احلرب العاملية الثانية على احللفاء وحرب االحتالل األميركي 
للعراق، ومن خصائص هذا اجليل استغالل عناصر املفاجأة 

والسرعة واملرونة. 
 Fourth Generation يعرف اجليــل الرابع من احلــروب
4GW( War( باحلروب غيــر املتماثلة Asymmetric وفيها ال 
تشتبك اجليوش مع بعضها البعض، إذ تقتصر احلرب على 
استخدام الدولة الغازية كل وسائل القوة الناعمة املتاحة لها 
إلضعاف وانهاك الدولة املستهدفة وإخضاعها إلرادتها دون 
اللجوء للقوة العسكرية اخلشنة، فتسخر اإلعالم والرأي العام 
سواء من حسني النية من املعارضني أو من يجري شراؤهم 
وجتنيدهم ضد وطنهم - الدولة املستهدفة - من العمالء لقاء 
إغراءات معينة، وقد استخدم مصطلح حروب اجليل الرابع 

للمرة األولى من قبل األميركي وليام اس لند.
 The( يعتمد اجليل اخلامس أو اجليل اجلديد من احلروب
G5( على اســتخدام القوتني اخلشنة العســكرية والناعمة، 
وتسبق األعمال العسكرية النظامية عمليات فردية الستنزاف 
وإرهاق قوات اخلصم، أما على مستوى القوة الناعمة فيعمل 
الغزاة على إضعاف الدولة املستهدفة بنشر الفساد واستعداء 
الشعوب على أنظمة احلكم مستخدمني اإلعالم وعناصر خاليا 
مزروعــة موالية لهم مدربة علــى مختلف صنوف اإلرهاب 
وحروب الشوارع، وفي اجليش األميركي تزود القوة العسكرية 
الغازية بلباس تقنــي يضاعف من قوة املقاتل عدة أضعاف 
ويحميــه من األعيرة النارية التقليدية أي إنه يتحول إلى ما 
يشبه الرجل احلديدي Iron Man، ويطلق د.عبداهلل النفيسي 
األكادميي والسياســي املرموق على استخدام القوة الناعمة 
في هذا اجليل وصف »االختراق بالدبيب« والدبيب هو دبيب 
النمل والذي ال تشعر به الدولة املستهدفة، لكنه أسلوب ناجح 

وفعال كفاعلية النمل في عمله.

الدميوقراطية يجد البعض أنها وسيلة 
مناســبة للنيل من اخلصوم، وعندما 
يرد عليه خصمه بالدفاع عن نفســه 
يدعي املعتدي أن له احلق في إبداء رأيه 
ألنه في بلد يكفل له احلرية، »وغالبا ما 
يكون رأيه عبارة عن كلمة حق أريد بها 
باطل«. وليس هذا فحسب بل إن ضالل 
الدميوقراطية خلق مساحة كبيرة من 
احلرية وصلت لدرجة الغلو في اخلصومة 
على حساب القيم واألعراف واملبادئ 
واملصلحة الوطنية ناهيك عن تعاليم الدين 
اإلسالمي احلنيف الذي جاء ليتمم مكارم 
األخالق عند العرب، تلك املكارم النبيلة 
واجلميلة التي عاشها آباؤنا وأجدادنا، 
ولكن أين هي اليوم أمام الطغيان الفكري 
واملادي والتكنولوجي الذي جعل العالم 
بقاراته كلها عبــارة عن قرية صغيرة 
تداخلت فيها العوالم االجتماعية واللغوية 

والسلوكية واالجتماعية. 
 فأصبح الفرد يخلط بني لغته العربية 
األصيلة ولغــة أجنبية ليس لها تاريخ 
ووجود مشرق ومشرف كاللغة العربية 
وأصبح أيضا يخلط بني سلوكه وسلوك 
املجتمعات األخــرى وكثير من هؤالء 
فقد هويته االجتماعية وقيمه ومبادئه. 
 بل إنه نسي أنه فرد ينتمي إلى خير 
أمة أخرجت للناس وهي أمة اإلسالم، 
إذ قال تعالى: »كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن 
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وهذه شهادة ربانية عظيمة تستحق 
منا التأمل والعــودة إلى الصواب في 
جميع أمور حياتنــا وخصوصا فيما 
يخص اجلدال بني اخلصوم وما يتبعه 
من نشر الشائعات والشماتة والتطاول 
على رموز الدولة بصورة مباشرة أو 

غير مباشرة. 
ومن أجل التحول إلى اإليجابية يجب 
علينا جميعا نشر ثقافة التسامح والعفو 
وتقبل وجهة نظر الطرف اآلخر بحدود 

ما يرضي اهلل ورسوله.
أما التصعيد والتناحر واجلدل العقيم 
فإنه يخلق بيئة خصبة للمندسني الذين 
ال يريدون خيرا للبالد. وأسال اهلل أن 
أميرا وحكومة وشعبا  الكويت  يحفظ 

من كل مكروه.

اميانا منا وثقة باختيارات صاحب 
الســمو االمير الشيخ صباح االحمد 
باختيار سمو الشــيخ صباح اخلالد 
لرئاســة الوزراء، فال شك انه رجل 

املرحلة.
ان الفترة التي توالها سمو الشيخ 
صباح اخلالد في مجال العمل السياسي 
اظهرت انه يترك بصمات يتحدث عنها 
من خلفه ويتعلم من حنكة القرارات 
الصائبة التي يتركهــا، فمنذ ان كان 
وزيرا للشــؤون كانت لــه بصمات 
واضحة فــي عدة مجاالت واصبحت 
مرجعا يحتذى به، وفي مجال وزارة 
اخلارجية منذ توليه اتسمت تلك الفترة 
باحلكمة والديبلوماسية الرشيدة التي 
تعمل على لم الشمل بني الدول العربية، 
والتي كانــت بتوجيهات من صاحب 
الشيخ صباح االحمد،  السمو االمير 

اطال اهلل عمره.
وأقرب موقف عندما ظهرت املشاكل 
بني الدول الشقيقة السعودية واالمارات 
والبحرين ومصر من جهة وقطر من 
جهة ثانيــة، صرح بأن هذه االزمة ال 
ميكن حلها اال باحلوار، وان الكويت 
ال تألو جهدا للعمل على رأب الصدع 
وايجاد حــل بني االخوة مبا ال يفرق 

بني االشقاء.
وخالل تلك الفترة التي توالها في 
وزارة اخلارجية، وصفت السياســة 
اخلارجية والديبلوماســية باحلكمة 
واملسؤولية والتي شهد بها جميع دول 
العالم، وكان ظاهرا هذا وجليا خالل 
جميع اجتماعاته الدولية على الصعيد 
الدولي والعربي واخلليجي، والذي اظهر 
ان هذا الرجل رجل املواقف الصعبة 
وهو الرجل املناسب في املكان املناسب.

عندما اختاره صاحب السمو وكلفه 
برئاســة الوزراء، قوبــل هذا اخلبر 
بالسعادة والترحيب من اهل الكويت 
الختيار سموه لهذا املنصب وتنبأوا 

له باالجناز والنجاح.
وفق اهلل سمو الشيخ صباح اخلالد 

لهذا املنصب.
ووفق اهلل اميرنا الشــيخ صباح 

االحمد، واطال اهلل لنا في عمره.

البحريني  للشـــعب  نبارك 
الدور قبل  إلى  لتأهل منتخبهم 
لـ »خليجــي 24« بعد  النهائي 
فوزه املســتحق على منتخبنا 
أبــارك بصفة  الكويتــي، كما 
»شخصية« للشيخ عيسى بن 
راشد آل خليفة تلك الشخصية 
الرياضية املميزة، أما بالنســبة 
للمباراة فهي فوز وخسارة ونظل 
أخوة دائما، فأصوات »النشاز« 
التي تريد تعكير العالقات األخوية 
العميقة هي متثل نفسها، علما 
أن كل صوت »شاذ« كانت هناك 
أصوات كثيرة تصدت له وأجلمته، 
فهذه هي الروح الكويتية بشكل 
خاص والروح اخلليجية بشكل 
عام، فالهــدف من تلك البطولة 
هو جتمــع »األشــقاء«، فكما 
الوطني في  املنتخب  قال كابنت 
العصر الذهبي النجم الكبير سعد 
احلوطي في تغريدته على تويتر: 
ان البطوالت واملنافسات لم توجد 
أو تقام من أجل االنتقام أو زرع 
الفنت بل وجدت للتقارب وتقوية 
العالقات بني جميع املشــاركني 
التحديات. وأضاف قائال:  بهذه 

ان الروح الرياضية هي الدستور 
الذي على اجلميع السير عليه، 
وكفى وكفى مــن صراعات لم 
نحصــد منها إال الكره لبعضنا 

البعض.
تلك املقدمة هي مبناسبة خروج 
منتخبنا من بطولة »خليجي 24« 
والتي حتدث الكثيرون عن سوء 
»مستوى« فريقنا والذي أدى إلى 
خروجه من تلك البطولة، ولكن ما 
يهمني في هذه املقالة هو تواجد 
»ملــح« البطولة وهو اجلمهور 
الوفي والذي استحق  الكويتي 
أن يكــون هو بطــل »خليجي 

»الكأس« لدعمه  24« ويستحق 
بالوقوف وراء عشــقه  الكبير 
»األزرق«، فبشهادة اجلميع أن 
الدورة فقدت عنصرا مهما في 
التشجيع وكانوا »شعلة« نشاط 
بالصيحات والشيالت.. فتواجد 
املدرجات  الكبير والصغير في 
يرددون صيحاتهم املعروفة »أوه 
يا األزرق العب بالساحة«.. وغيرها 
من الصيحــات اجلميلة حلبهم 
»األزلي« مرتدين لباسهم األزرق 
املميز، جتــد صوتهم »يطغى« 
على اجلميع في املدرجات عند 
النشيد الوطني الكويتي فتشعر 

بقشعريرة تسري في جسدك، 
سواء كنت بامللعب أو أمام التلفاز، 
رغم خسارة منتخبنا وخروجه 
لكننا »كســبنا«  البطولة  مــن 
جمهورا وفيــا وراقيا وصادقا 
ومحبا للفريق األزرق، فله أكبر 
حتيــة من جميع األشــقاء في 
دول اخلليج العربية وستفتقده 
املدرجــات وســيفتقده أيضا 
سوق »واجف« في الدوحة، رغم 
خسارتنا إال انك جتد في حلظات 
قليلــة بعد املبــاراة التعليقات 
»املضحكة« داللة على ان الكويتي 
ينسى جراحه بسرعة، ألن طبيعته 
محبا لالبتســامة ويتعالى على 
جراحه ويتعافى منها بسرعة، 
فاستحق عن جـدارة أن يكون 

ملحا للبطولة.
آخر الكالم: نبــارك لدوحة 
اجلميع على جناحها في استضافة 
بطولة »خليجــي 24«، فالهدف 
احلقيقي هو جتمع األشقاء من 
أجل منافســه شريفة، ونبارك 
للفريق الفائز مقدما ونقول: إن 
فوزك هــو فوز للجميع وليس 

لك وحدك.

القضائي األخير  أثار احلكم 
بإلغاء تعيينات اخلبراء منذ العام 
2014 ضجة إعالمية واسعة، حتى 
أن األمر وصل إلى محكمة الوزراء 
الوزراء املسؤولني عن  حملاسبة 
تلك التعيينات خالل فترة تقلدهم 

املنصب الوزاري.
الــكل يعــرف أنه ليســت 
الكثير من  الكويت فحسب، بل 
الواسطة في  تنتهج مبدأ  الدول 
التعيينات، وهذا ليس بأمر جديد 
ألنها طبيعتنا نحن كشعوب عربية 
ال نؤمن بأن هنــاك معايير في 
التعيينــات البد أن يتم االلتزام 
بهــا، وأن هناك من هو اكفأ منا 
ويســتحق هذه الوظيفة، وهذه 
الظاهرة هي التي جعلتنا مجتمعني 
النامية، ولم  الدول  في صفوف 
نرتق بعد لنصبح دوال متقدمة.

لذا، بالنســبة إلّي لم اجد أن 
هناك حدثا جديدا، فهناك الكثير 
من احلاالت وال تقتصر فقط على 
إدارة اخلبراء، وهذه الظاهرة هي 
تعيني من هو أقل كفاءة مكان من 
هو اكثر كفاءة ال تعني احلكومة 
بل تعنينا نحن شخصيا، فكل 
منا يرغــب بوظيفة معينة يلجأ 
للواسطة حتى ان األجيال الصاعدة 
باتت ثقافــة لديهم وال ينقصنا 

أن يتم تدريــس هذه  ســوى 
الظــــاهرة السلبية في املناهج 

الدراسية.
لن  إن ما حدث وســيحدث 
القضاء عليــه وعلى مثله  يتم 
من أزمات إال متى ما قمنا نحن 
كمواطنني مبحاربتها، وبأن نؤمن 
بتكافؤ الفرص وال يلجأ إلى مثل 
هذه األفعال من ال ميلك مؤهال 
وخبرة ويلجأ بالتالي للواسطة، 
أمر  الفرص  بتكافؤ  ألن اإلميان 

ضروري. 
وقد تكون هذه القضية ليست 
األولى في أحكام القضاء الكويتي، 
فقد مت مسبقا إلغاء تعيينات في 
جهات حساسة مماثلة، واألزمة ال 
نستطيع معاجلتها من خالل إلزام 
بالضوابط ثم  بالتقيد  احلكومة 

نقوم باللجوء للواسطة للحصول 
على ما ال نستحقه.

وهذه حقيقة وليست ضربا 
من اخليــال، فمعاجلة مثل هذه 
الظواهر السلبية تكون من خالل 
عقلياتنا نحن، بحيث من يرسب 
فــي امتحان ال يلجأ لواســطة 
لتكسبه ما ال يســتحقه، وفي 
املقابل من الضروري أن يتم دعم 
كفاءات الكويت وتشجيعهم حتى 
يحصل كل ذي حق على حقه، ألن 
املستفيد من ذلك بالتأكيد الدولة 

بأن تنهض بسواعد أبنائها.
األمر اآلخر الذي نشهده أيضا 
الوظائف  أزمة  باســتمرار هي 
اإلشــرافية، فالكل يقر بأنه ال 
توجد عدالة في توزيع الوظائف 
أنها حق املوظف  اإلشرافية مع 

بالترقية وتقلد املنصب  امللتزم 
الواســطة  ان  إال  اإلشــرافي، 
واحملسوبية تخلق ازمات دائما، 
وســاحات احملاكم تشــهد بكم 
القضايا اإلدارية املرفوعة أمامها، 
والسؤال في هذه احلالة للحكومة 
ومــن ميرر واســطة الوظائف 
اإلشرافية، إلى متى سيتم هضم 

كفاءات الدولة بهذا الشكل؟
فالظلم الوظيفي الواقع على 
أمراضا  املوظفني بات يســبب 
ومشــاكل حتى علــى الصعيد 
االجتماعي، نظرا ألن الشــعور 
بالظلم الوظيفي يؤثر كثيرا على 
نفسية املواطنني، فمن يستحق 
الوظيفة اإلشرافية فلنمنحه إياها 
وليس بالضرورة أن يكون لديه 
واسطة أو ممن يتقنون الفن العالي 
في املجامالت التي في غير محلها 
حتى يحصل املواطن على حقه 
سواء في الوظيفة اإلشرافية او 

حتى في التعيني.
من الضروري أن يكون هدفنا 
األول هو نهضة وطننا الكويت 
بســواعدنا نحن ككويتني حتى 
تكون لنــا بصمتنا اخلاصة بنا 
لنتميز بها عن بقية الشــعوب، 
وذلك من خالل مبدأ »حب ألخيك 

ما حتبه لنفسك«.

صدى األحداث

املبادرات 
الدولية 

ألمن اخلليج
عادل عبداهلل املطيري

الزاوية

أجيال 
احلروب

dralialhuwail@icloud.comد. علي عبدالرحمن احلويل

ال جديد في أزمة تعيينات اخلبراء 
ولكن ما نأمله هو النهج اجلديد 

في التعيينات والوظائف اإلشرافية!
عزة الغامدي

حينما تتشابه األيام، نتوقف 
عن إدراك األشياء اجلميلة، التي 
تعطي احلياة لونها ومذاقها وتقوي 
شغف االستمرارية في أقاصي 

نفوسنا.
فنتجدد كل يوم ينتصر فيه 
نور الصباح على ســواد الليل 
الشمس  املظلم، وتعبر أشــعة 
القامتة،  الباردة  الدافئة سماءنا 

فيشرق نور يوم جديد.
في تلك اللحظات الــــرائعة 
التي ال ميكن للكلمات وصـــف 
جمالها يذهــب عقلك إلى عمق 
التأمل في روعــة صنع يد اهلل 
الكون بدقة وجاذبية  وتيسيره 
متناهية تفوق قدرتنا على التخيل 

واإلدراك. 
يأخذك ســحر ذلك اجلمال 
إلى رحلة كونية تعرج فيها إلى 
الســماء، فترى روحك ترافق 
الطيور احمللقة التي تكاد تالمس 
السحاب، حتلق مغردة بعزفها 
الراقي الذي يطرب مســامعك، 
فيبدو وكأنه آلة موسيقية خلقت 
بيد  الساحرة  الطبيعة  من رحم 

رب األكوان ال بيد إنسان!، تهاجر 
من مكان ملكان بحثا عن الرزق 
واحلياة محمولة على بساط الريح 
احلرة الطليقة التي جتد نفسك 
تغبطها على احلرية التي تتمتع 
بهــا، ال مينعها مانع وال حتدها 
حدود وال هي مصفدة بقوانني 
حتد من انطالقها، حتمل ما تشاء 
وتأخذ معها ما تشتهي من طيور 
وسفن وســحب، وتعصف مبا 
تشاء، وحتمل معها رائحة الزهور 
وحبــوب اللقاح، وال مانع لديها 
من أن تأخذ معها أحالمنا وتلقي 

بها في أي واد تختار، فتخدعك 
للحظات بأنه في إمكانك أن تغدو 
حرا مثلها حتلق حامال أحالمك، 
حيث تلتقي فتتحول إلى حقيقة!، 
ثم تهبط إلــى األرض فتالمس 
قطرات الندى برقة حانية وجهك 
الباهت املتعب، فتتفجر فيه أوردة 
الدماء ويتحول إلى اللون األحمر 
القاني، وتهدأ نفســك وتنعش 
دواخلك ذلك الســكون والثبات 
الذي يعم الكــون في اللحظات 
األولى من ولوج يومك اجلديد 
الكون  الصباح، فيرســم  رحم 

أمل  ابتسامة  السحرية  بريشته 
مبشرة بوالدة يوم سعيد هادئ!، 
في تلك اللحظات.. تشعر باحلياة 
تدب داخلــك، وكأنك ولدت من 
جديد من رحم خلق ليلفظك كل 
يوم نقي من الشوائب التي لوثت 

بها في يومك الذي مضى.
مع كل ذلك التناغم واجلمال 
والتناسق الكوني الذي تستمتع 
بســحره املتكــرر املتجدد كل 
يوم، مــن جمال الطيور احمللقة 
املنعشة  الندى  مغردة وقطرات 
ومداعبة الريح للزهور ورقصها 
مع األشجار يبدو لك الكون وكأنه 
يقيــم حفال موســيقيا معطرا 
اليوم اجلديد!،  الستقبال ميالد 
لغــة تناغمية تخطــت الكلمات 
وترجمــت العبارات دون خطها 
باحلبر على الورق، وأجابت عن 
تساؤالت العقول احليرة التائهة 
إدراك ماهية  الــى  التي حتتاج 
الكون من حولها!، ويبحثون عن 
السعادة ثم كيفية عيشها، فهل 
هناك سـعادة أروع وأرقى مما 

عشناه معاً اآلن؟!

حديث اخلاطر
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