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المناسبات الوطنية
عندم��ا نتحدث عن املنا�سبات الوطنية وما متثل��ه لل�شعوب ،ال نق�صد مظاهر االحتفال وامل�سريات
فكلها على �أهميتها للتعبري عن الفرحة وحب الوطن ..فهذه املنا�سبات �أكرب و�أعمق من ذلك بكثري،
خا�صة بالن�سبة لنا ككويتيني تتجدّد كل عام لتذ ّكرنا مبعنى احل ّرية التي ننعم بها ،والدميقراطية
الت��ي نعي�ش يف ظلها ،والأمن والأمان الذي نتح ّرك من خالل��ه ،بعد جتربة قا�سية وم�ؤملة فقدنا
خالله��ا الوطن ..وقد عادت الينا كويتنا احلبيبة بف�ضل ملحمة �أهل الكويت ووقوفهم ب�أج�سادهم
�أم��ام �آل��ة الغزو و�صموده��م كالبنيان املر�صو�ص حت��ى حتقق الن�صر وحت ّررت الب�لاد ،وال نن�سى
املواقف امل�شرفة ملن وقف بجانب ق�ضيتنا العادلة من الدول وال�شعوب ال�شقيقة وال�صديقة وقدموا
الت�ضحيات يف �سبيل ن�صرة احلق ..فلهم منا كل تقدير..
م��ن حق اجلميع �أن يف��رح و�أن يحتفل ،ولكن مع ذل��ك يجب �أن يقف كل منا م��ع نف�سه حلظات،
وي�س�أل هل هو حمب للكويت كما يجب �أن يكون ،بكل ت�أكيد �ستكون الإجابة «نعم» وال �أحد ي�ساوره
�أدنى �شك يف حبنا جميعا لوطننا و�إ�ستعدادنا للت�ضحية ب�أرواحنا فداء له ،ولكن مع ذلك فالوطنية
احلقيقية يجب �أن تظهر يف �سلوكنا وحياتنا اليومية ،وال يقت�صر الأمر على امل�شاركة يف االحتفاالت
ورف��ع الأع�لام .بل يجب �أن يرتج��م ذلك �إىل �أفعال ت�ؤك��د هذا احلب وذلك الإنتم��اء ،و�أن تكون
م�صالح الوطن وبناءه ونه�ضته واملحافظة عليه هي �أهدافنا جميعاً.
فاملواط��ن الذي يحب بلده هو من ي�ضع م�صلحته ن�صب عينيه ،ويكون خري �سفري يف اي بلد ينزل
في��ه ،ويعك�س م��دى رقي �شعبه وحت�ضره ،وي�سعى جاهداً من �أج��ل حتقيق الهدف الذي �أوفد من
�أجل��ه ،وان كان طالب علم فعلي��ه �أن يحقق الغاية الق�صوى من �إبتعاث��ه يف حت�صيل العلم ليفيد
بذلك جمتمعه...
وكذلك املحب لوطنه هو من يلتزم ب�ساعات دوامه ،ينجز �أعماله ،دون تعطيل مل�صالح النا�س ،و هو
�أي�ضا من يتلزم بالأعراف والعادات والتقاليد يف تعامله مع النا�س ...وهو من يحرتم قوانني املرور
يف �إرتي��اده الطرق��ات وال يخالفها مهما كان��ت الأ�سباب واملربرات ..وهو م��ن يراعي حقوق اجلار
وي�ساعده وي�شاركه �أفراحه و�أتراحه ...وهو من يحافظ على املرافق العامة ونظافة ال�شارع...
�إن املنا�سب��ات الوطني��ة هي ذكريات خال��دة يف تاريخ هذا ال�شعب ،لأنها دلي��ل وا�ضح �أمام الأجيال
القادمة على كفاح الأجيال ال�سابقة لي�أخذوا منها العربة والعظة يف امل�ستقبل ،ويجب �أال مت ّر مرور
الكرام ،بل علينا �أن اال�ستفادة منها يف غر�س املبادئ والقيم يف نفو�س ال�صغار ،وتعليم ال�شباب املعنى
حلب الوطن والعمل ل�صاحله.
احلقيقي ّ
ويف هذه املنا�سبات يجب علينا جمي ًعا جت�سيد �سلوكنا الوطني ب�إيجابية نحو معاين الوالء واالنتماء
وحب الوطن يف حياتنا اليوميةٌّ ،
كل يف موقعه يعطي ،وال نبخل على الكويت التي نعي�ش يف خريها،
ّ
والت��ي �أعطتنا الكثري وال زالت تعط��ي ،فالب ّد من العمل اجلا ّد نحو تنميته��ا وبناءها ،وا�ستمرار
تقدّمه��ا وازدهارها من �أجل رفاهية الأجي��ال احلا�ضرة وت�أمني الأجي��ال القادمة يف امل�ستقبل يف
جمتم��ع �آم��ن تتوافر فيه �سبل احلياة واملعي�ش��ة الكرمية ،كما �أنه ال ب�� ّد و�أن ي�ستم ّر ذلك ال�شعور
منهجا ن�س�ير عليه ،وبذلك نكون قد
والعم��ل به بعد انته��اء االحتفاالت ،و�أن يكون ذلك ال�سلوك ً
ح ّققنا املواطنة ال�صاحلة التي تبني وت� ّؤ�س�س.
وبه��ذه املنا�سبة نتقدم بخال�ص التهاين اىل �سمو امري البالد ال�شيخ �صباح االحمد اجلابر ال�صباح
وويل عه��ده االمني ال�شيخ نواف االحمد اجلابر ال�صباح و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر
املبارك ال�صباح واىل ال�شعب الكويتي وطبقته العاملة وحركتها النقابية مبنا�سبة االعياد الوطنية
اعادها اهلل علينا باخلري من عام اىل عام.

