أكدوا على الوحدة الوطنية والبعد عن التأزمي

سياسيون :األعياد الوطنية
فرصة ثمينة لرسم البسمة على وجه الوطن

> أجراه :محمد أحمد
لتجدد األمل في صنع
تأتي ذكرى االس ��تقالل والتحرير خالل ش ��هر فبراير من كل عام
ّ
مس ��تقبل مش ��رق لألجيال القادمة بتكاتف أبناء الش ��عب الكويتي املخل ��ص ،تاركني خلف
ظهوره ��م كل اخلالف ��ات واالنتماءات الطائفي ��ة والقبلية واملذهبي ��ة ،مجتمعني على كلمة
سواء أال وهي الكويت وال شيء غير الكويت ،وكعادتهم وقت الشدائد واألزمات حيث يظهر
ضحى بالغالي والنفيس من أجل الوطن.
املعدن األصيل لهذا الشعب الذي ّ
إن أعياد فبراير لم تكن مجرد ذكرى واحتفاالت تعلق فيها الزينات واألعالم في الشوارع
وف ��وق املن ��ازل ،لكنها ذك ��رى عزيزة على كل الكويتيني حملت في ط ّياتها كفاح هذا الش ��عب
العري ��ق ال ��ذي صن ��ع ح ّريته بنفس ��ه ووقف خل ��ف قيادته احلكيم ��ة ،إميان ًا من ��ه بحكمتها
ووعيها وفكرها الواعي املستنير على م ّر العصور واألزمان ،ويشهد على ذلك التاريخ الذي
سجل نضال الكويتيني بحروف من ذهب في أنصع صفحاته ومراحله كافة.
ّ
وتتزين الكويت كل عام في ش ��هر فبراير كعروس في أبهى صورها وفي حلة ورداء صنعه
أبناؤه ��ا بأيديهم ليع ّبروا لها عن مدى اإلخالص واالنتماء واحملبة ،معترفني لها بالفضل
جميعا.
يعد َد ْينا في أعناقهم
واجلميل الذين ّ
ً
تتبدد
وإن كانت سحابة اخلالفات بني األبناء تخ ّيم قليال على الكويت لكنها سرعان ما ّ
واحدا خل ��ف القيادة احلكيمة لس ��مو أمير
خ�ل�ال األعي ��اد الوطني ��ة ،فنرى اجلميع صف� � ًا
ً
الب�ل�اد الش ��يخ صباح األحمد الذي يؤك ��د مرا ًرا وتكرا ًرا عل ��ى أن الكويتيني ليس لهم وطن
آخر غير الكويت فعليهم نبذ كل اخلالفات واألحقاد واالنصهار في بوتقة الوطن الواحد.
وتأت ��ي ذك ��رى فبراي ��ر كل عام وت ��روح ،لكن ال ��دروس والعب ��ر تبقى ليعيه ��ا أولي احلكمة
واألفئ ��دة املس ��تنيرة الذي ��ن يوقنون ب ��أن األوطان هي امللج ��أ واملالذ بعد الله ع ��ز وجل ،لذا
يجب اإلخالص والتفاني واالنتماء لها بكل ما وهب الله اإلنسان من جوارح.
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«العام ��ل» أج ��رت ه ��ذا التحقيق مع األس ��اتذة
واملتخصص�ي�ن ،لي ��س إللق ��اء الض ��وء ح ��ول
ّ
مظاه ��ر االحتف ��ال بق ��در م ��ا ه ��و بح ��ث ع ��ن
العظ ��ات والعبر من ه ��ذا احلدث التاريخي في
حي ��اة الش ��عب الكويت ��ي األصيل ..فت ��رى ماذا
قالوا؟...
حتدث أس ��تاذ العلوم السياس ��ية
> ف ��ي البداية ّ
ف ��ي جامع ��ة الكويت الدكت ��ور إبراهيم الهدبان
قائ�ل�ا :إن ذك ��رى فبراي ��ر واالحتف ��االت الت ��ي
تش ��هدها البالد خالل ش ��هر فبراير من كل عام
تعد ظاهرة صح ّية للغاية ،فإن اهتمام الشعب
ّ
ب ��كل طوائف ��ه وانتماءاته بهذا العي ��د الوطني
ال ��ذي يواك ��ب ذكرت�ي�ن عزيزت�ي�ن عل ��ى قلوبن ��ا
جميع ��ا ليؤك ��د عل ��ى م ��دى االنتم ��اء وال ��والء
ً
له ��ذا البلد وعلى التناغ ��م والتالحم بني كافة
طوائف ��ه مهما كان هناك من خالفات أو بعض
اإلش ��كاليات ،س ��واء على الصعيد السياسي أو
االجتماعي ،لكن أبناء الش ��عب الكويتي جسد
واح ��د إذا اش ��تكى من ��ه عض ��و تداعى ل ��ه باقي
اجلس ��د بالس ��هر واحلم ��ى ،وه ��ذا ما ن ��راه في

