الرفاعي:
للكويت نحتفل
العازمي:
الكويت تستحق
بداي��ة نرف��ع اىل ح�ضرة �صاح��ب ال�سمو االمري
ال�شي��خ �صب��اح االحم��د ـ حفظ��ه اهلل ورع��اه ـ
و�سم��و ويل العهد ال�شيخ ن��واف االحمد ،حفظه
اهلل ،و�سم��و رئي���س جمل���س ال��وزراء بخال���ص
الته��اين والتربي��كات مبنا�سبة احتف��ال الكويت
باملنا�سب��ات الوطنية املجي��دة والتي تتزامن مع
الذك��رى احلادي��ة ع�شرة لتويل �صاح��ب ال�سمو
الأمري مقاليد احلكم يف البالد.
انه��ا منا�سب��ات عزي��زة عل��ى قل��ب كل كويت��ي
نتذكر م��ن خالله��ا ت�ضحيات ال�شه��داء الذين
�ضح��وا ب�أرواحهم ودمائهم ف��داء لهذا الوطن،
ون�ستخل���ص الدرو���س والعرب من حمن��ة الغزو،
التي ج�س��دت اللحم��ة الوطنية ووح��دة ال�شعب
الكويت��ي يف مقاومته ال�شعبي��ة .ون�ستذكر اي�ضا
التاريخ النا�صع لوطنن��ا العزيز منذ ا�ستقاللها
بد�ستوره��ا ودميقراطيتها التي نتمتع بها ،والتي
اف�سح��ت املجال وا�سع��ا امام اقام��ة م�ؤ�س�سات
املجتم��ع امل��دين ومنه��ا النقاب��ات واالحتادات
العمالية الت��ي نت�شرف ب�إن�ضمامن��ا لها وخدمة
زمال�ؤنا العاملني.
ان املنا�سب��ات الوطني��ة بال �ش��ك ،متثل فر�صة
ذهبي��ة للتقارب بني اجلميع ،حي��ث تتجلى هذه
االي��ام ال��روح الوطني��ة العالي��ة ،واالخالقيات
املجتمعي��ة الرفيع��ة بني الكويتيني عل��ى �أروع ما
يكون ،فالكل يجمع على �أمر جوهري ووحيد ،اال
وه��و ان الكويت هي الباقي��ة ،والتي ت�ستحق منا
كل ت�ضحية وبذل ووفاء.
وندع��وا اهلل �أن يحف��ظ الكوي��ت و�أهلها من كل
�س��وء ومك��روه ،وان ي��دمي عليه��ا نعم��ة االم��ن
واالزدهار ،والتالحم بني ابنائها جميعا.
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نعي�ش حاليا احتفاالتنا ب�أيام الكويت الوطنية �إحيا ًء لذكرى اال�ستقالل والتحرير.
وتتعدد الأ�ساليب وال�صور ،ولكل �إن�سان م�سلك ي�سلكه للتعبري عن حبه� ،أدنى �أنواع
التعبري الكلمة و�أعالها الفعل واجلمع بينهما غاية ،فكيف �إذا كان املحبوب «وطن»!
احل��ب قيمة عظيمة ،تزداد و�ضوح�� ًا بازدياد درجتها ،بديهي وفطري �أن يحب كل
�إن�س��ان وطن��ه ،لكن �أي��ن الفهم ال�صحيح للح��ب؟ حتى ال ي�سقم احل��ب ال بد من
�صائب له ،فه ٌم يتجاوز املح�سو�س �إىل امللمو���س ،يتعدى الأقوال �إىلالأفعال،
فه��م ٍ
ٍ
ً
نرى احلب فيه بدال �أن ن�سمع عنه كما اعتدنا! ولو كان تقدم ال�شعوب واملجتمعات
ُيقا�س باحلب وامل�شاعر لكانت الكويت يف م�صاف الدول املتقدمة ،فهي �أكرث دولة
تغنى بحبها ال�شعراء وكتب عنها الأدباء وتغزل بها املحبون وهام بها الأبناء ،لكن
الكالم «ال يغني وال ي�سمن من جوع».
احل��ب النا�ضج يظهر جلي ًا وا�ضح ًا يف ال�سل��وك والأفعال وال يقت�صر على الل�سان،
�أعتق��د �أن��ك الحظ��ت قارئ��ي العزي��ز زي��ادة ع��دد احل��وادث يف �أي��ام م�سريات
االحتف��االت الوطني��ة ،هل يف ذل��ك حب للوطن؟ تف�ش��ي امل�شاج��رات ال�شوارعية
والع��راك ال��ذي قد ي�صل �إىل �إزهاق الأرواح ،ه��ل يف ذلك �شعر ٌة من حب؟ �إزعاج
النا���س وا�ستخ��دام مواد غري �صحي��ة يف امل�سريات تعبري ًا ع��ن الفرحة! هل ميت
حب ال يعرتف بال��كالم �إمنا يقدّ�س الأفعال
ذل��ك للحب ب�صل��ة؟ �إن حب الأوطان ٌ
ً
لأنها هي املحك الفعلي لتقييم احلب� ،سهل جدا �أن �أخربك كم �أحبك ،لكن  ..هل
�أعطيت��ك وقت ًا ،اهتمام ًا ،تقدي��ر ًا ووفا ًء؟ �أن يخربك �أحدهم ك��م يحبك ،ال يعني
�شيئ ًا البتة ،لكن (كيف) يحبك هي املحك ،هذا على م�ستوى العالقات ال�شخ�صية
عالقات �صغرية فم�ؤكد ًا �أنه
فم��ا بالك بحب الأوط��ان؟ �إن مل ينفع حب الكالم يف
ٍ
ال طائل من ورائه يف حب الكويت.
وبعي��د ًا عن ج��و امل�س�يرات ال�صاخب �أ�ؤك��د � ..أن ح��ب الوطن يبد�أ م��ن �أ�شيائنا
ال�صغرية� ،إن �أتق ّنا احلب فيها ،انتقلنا �إىل الدائرة الأكرب ،ولي�س العك�س! �س�أكتب
ح��ول جوانب �صغرية ذات �أهمية كبرية يف ح��ب الأوطان� ،أن �أحب وطني يعني �أن
�أخل�ص يف عملي ،نعم هكذا ..بب�ساطة وو�ضوح ،بعيد ًا عن التذمر ف�إخال�ص العمل
واجب ديني وطني ال جدال فيه ،و�إن الت�أخر يف �شتى املجاالت مرهون بفقدان روح
ٌ
الإخال�ص والإتقان ،و�أين احلب يف ذلك؟ �أن �أحب وطني يعني �أن �أتقيد بالقوانني
وال �أت�سب��ب بامل�شكالت� ،أن �أحب وطني يعني �أن �أعك�س �صورة �إيجابية عنه عندما
�أ�سافر� ،أن �أحب وطني يعني �أن ال �أكون يد ًا م�ساعد ًة يف ن�شر فتن ٍة �أو �إ�شعال فتيلها،
�أن �أح��ب وطني يعني �أن �أربي �أبنائي تربي ًة �صاحلة تخدم املجتمع والوطن ،نعم ..
تلك الأ�شياء ال�صغرية تبني الأمم!
و�أخري ًا نبارك للكويت وللأمري وال�شعب �أعيادنا الوطنية وندعو اهلل �أن يدمي علينا
الأمن والأمان و�أن يحفظنا من كل �شر .
عمر �صفاء الرفاعي
ع�ضو جمل�س ادارة نقابة البلدية

