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الثالثاء ٢ أغسطس ٢٠٢٢ الذكرى الـ ٣٢ 

لالحتالل العراقي الغاشم

الغزو العراقي
على الكويت

صراحة

Adel.almezel@gmail.com
عادل نايف املزعل

الثاني من أغســطس، الذكرى األليمة، بل الذكريات األليمة متر 
على اخلاطر لنستخلص منها الدروس ونستلهم منها العبر، فنحن 
نحتاج إلى التذكر والتدبر في األحداث الصعبة من حياتنا أكثر من 
توقفنا وتدبرنا في حلظات الفــرح لنتعلم منها ونتعظ، ومن هنا 
يجب أن نتوقف كثيرا عند دروس الغزو العراقي الغاشم ال لنبكي 
على األطــالل فقط، بل لنتعلم ونتدبر وننقل التجربة إلى األجيال 
احلالية والقادمة التي لم تعش هذه اللحظات األليمة، فمثل هذا اليوم 
قبل أكثر من ثالثة عقود كانت جحافل التتار تزحف من بغداد إلى 
الكويت واضعة غشاوة اجلهل والهمجية، عابرة على جسور الدم 
واألخوة املقدسة، مدنســة الروابط والعالقات والتاريخ، متناسية 
األخالق واألعراف والقواعد اإلنســانية، فكان التحدي والصمود 
الكويتي في وجه العدوان الغاشــم، وكانت وحدة الكويت وشعبها 
خلف راية األب العظيم الشيخ جابر األحمد أمير القلوب، الذي أبكت 
كلماته العالم أجمع، وجعلت وفود العالم تقف احتراما وإجالال لكلماته 
العظيمة التي خلصت عشق الكويتيني لتراب هذا الوطن، ورفضهم 
التنازل عن شبر واحد من تراب هذه األرض الطيبة الكرمية املقدسة.
لقد تســامى شعبنا األبّي فوق اجلراح من أجل الروابط الطيبة 
بيننــا وأهمها روابط الدين والعروبة والنســب، فإلى وقت قريب 
نسمي الكارثة «الغزو الصدامي» لنضع البلسم على خواطر أحبتنا 
من العراقيني الشرفاء، ولكننا لم نسمع صوت الشرفاء قبل فترة 
عندما مت التطاول على الكويت ورجالها ونسائها ورموزها من قبل 
الســفلة وأبناء الشــوارع واملرتزقة من حثالة بالد الرافدين الذي 
جف ماؤها ويبســت أرضها وجاع شعبها وتشرد أطفالها على يد 
الغزاة احلقيقيني ألرض العراق العظيم. فاسمحوا لنا يا محبينا بأن 
نقول إنه «غزو عراقي»، فصدام حســني لم يأتنا فردا، وإمنا جاء 
بجحافله ومعداته وجيوشه، واضعا السالح في وجوهنا وصدورنا، 
طامعا في خيراتنا وثرواتنا، مستبيحا أعراضنا ودماءنا، فهل كان 
ليفعل ذلــك وحده، إن التاريخ قد يقبل ببعض الرتوش والتجميل 
على األحداث واحلقائق، لكنــه عاجال أو آجال يعود ليمحو الزيف 
ويكشــف احلقائق املجردة التي ال حتتمل التزييف والتأويل، نعم 
إنه كان غزوا عراقيا، فصدام ما كان ليصل إلى هذا «التفرعن» لوال 
مناصروه ومؤيدوه، الذين استخفهم فأطاعوه ليغرق نفسه واملنطقة 

كلها في مرحلة يائسة من التبعية.
نقول «الغزو العراقي» ألنه ما زال في العراق وفي بعض الدول 
العربية من يتغنى بالطاغية، ألننا نحن العرب ال نقرأ وإذا قرأنا ال 
نفهم وإذا فهمنا ال نفعل، وألننا نعشق الطغاة، ونقدس اجلبابرة، 
ونسير «كالعجول» في مواكب السفاحني، وال أستثني من كلماتي بعض 
املثقفني املتشدقني بالطاغية صدام، بل هم أشد ضالال من اجلهالء.

أيها العراقيون الشرفاء، أنا وغيري الكثير كنا نحاول يوما بعد 
يــوم وعاما بعد عام أن نلتمس العذر ملن شــاركوا في هذا الغزو 
الغاشــم كونهم كانوا حتت تأثير الطاغية واخلوف من وحشيته، 
لكننــا لم جند لهم عذرا اليوم ألننا لم نســمع صوتهم دفاعا عن 
أرضنا وعرضنــا، نعم يا عراق أنا وغيــري الكثير حاولنا مرارا 
وتكرارا أال ننبش اجلرح حتى ال تشعر به األجيال احلالية التي لم 
تشــهد الغزو، كي ال تعود اآلالم إلى الذاكرة وإلى القلوب املكلومة 

على أبنائها وشهدائها وأسراها ومفقوديها.
وأخيراً: أيها العراقيون الشرفاء أين صوتكم؟ أين كلمة احلق؟ 
أين غيرتكم على العراق وأهــل العراق؟ إلى متى والعراق ينزف؟ 

إلى متى؟ وإلى متى؟
ارحموا العراق اجلريح أيها العراقيون، قوموا كجسد واحد (شيعة 
وُسنة) طهروا بلدكم وكلنا (العرب) معكم. وكل عام واجلميع بخير.

إنها الذكرى الـ ٣٢ على الغزو العراقي للكويت، الذي وقع يوم 
اخلميس في الـ ٢ من أغسطس عام ١٩٩٠، إذ احتل النظام العراقي 
آنذاك دولتنا الكويت، وقد دفع الرئيس العراقي صدام حسني بجيشه 
عبــر احلدود الكويتية - العراقية ، وعادت الذكرى بكل تفاصيلها 
األليمة لنشعر باحلزن على من رحلوا من أبناءنا الشهداء وبناتنا 
الشهيدات والفخر بهم، ولتبقى املعالم شاهدة على االحتالل الغاشم.
ولعلي لن أضمن املقال تفاصيل اليوم املشــؤوم على الكويت 
والكويتيني والويالت التي جرت على الوطن وشعبنا، واألرواح املبذولة 
التي جعلتنا نعود وهللا احلمد لســابق عهدنا قبل ١٩٩٠، والنهضة 
بالبالد واألمن واألمان بفضل اهللا أوال ثم باللحمة الوطنية بني أبناء 
الشــعب الكويتي، والتي متثلت بتكاتف اجلهود بني السياسيني 
والكتــاب واإلعالميني خارج الكويت وداخلها وما بذلوه من إعالء 
كلمة احلق والعمل السياسي املتواصل بني قيادة الكويت الشرعية 
والقــادة اخلليجيني والعرب ودول العالــم، في مقدمتهم اإلخوة 
األشقاء في اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الذي 

عزز الوحدة اخلليجية.
وظهر حينها عمق العالقات اخلارجية املتينة والشراكات التي 
جمعت الكويت ودول العالم، والذي متثل في دحر اجليش احملتل 
عبــر حرب عاصفة الصحراء لتحريــر البالد عام ١٩٩١، من دول 
عربية وأجنبية برئاسة الواليات املتحدة األميركية.. حقبة من تاريخ 
الكويت ستبقى في ذاكرة األجيال القادمة، ليس ألجل توسيع الهوة 
بني الشعب العراقي والشــعب الكويتي، بل ألنه تاريخ والتاريخ 

يكتب بدم أبنائه.
ما أحوجنا لتلك املشــاعر التي حملت اجلميع إلعالء الوطن، 
وعززت الترابط الوطني ، فضياع األوطان ضياع للهوية اإلنسانية، 
واليوم نعود لنســتلهم الدروس الوطنية من خالل دعم اجلهود 
اإلصالحية املأمولة من سمو رئيس احلكومة اجلديد الشيخ أحمد 
النواف، والســمع والطاعة لصاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، الذي وضع 
معالم طريق العمل السياسي في العهد اجلديد، وأن علينا احليطة 
وأخذ العبر والدروس من األزمات والتحديات التي عاشها وطننا 
الكويت عبر الزمن..وقد أشــار ســموه الى تصدع العالقات بني 

السلطتني التشريعية والتنفيذية.
ومن خالل هذه املناســبة احلزينة واألليمة علينا فهم خطاب 
القيادة السامية وعدم السماح بتصدع الوحدة الوطنية بل احملافظة 
عليها وعلى الدميوقراطية، وحتقيق الرفاهية لشــعبنا الكويتي 
يكون باختيار األفضل لتمثيلنا والعمل السياســي بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية بعيدا عن الشخصانية، إن الذين استشهدوا 
وضحوا من أجل الكويــت أرادوا كويتا مزدهرة فكانت ومازالت 
حرة أبية، ومازال الثاني من أغســطس شاهدا ومشهودا حتى ال 

نضيع جزءا من تاريخ الكويت.
 دعــوت مرارا لتوثيق األحداث إبان الغــزو العراقي بالوثائق 
املعتمــدة في متحف إلكتروني افتراضي، ونلمس التطور الكبير 
في العالقات األخوية بني الكويــت والعراق، إال أن التاريخ يجب 
أن يوثق بأدوات عصــره، والعالم االفتراضي ميثل إحدى أدوات 

عصرنا واألجيال القادمة.

يصــادف الثانــي مــن 
للغزو  الذكرى ٣٢  أغسطس 
الغاشم على دولتنا  العراقي 
احلبيبة الكويت، وهذا الغزو 
البربري لم يشــهد له تاريخ 
العالــم مثيال منــذ احتالل 
فلســطني عام ١٩٤٨ وهزميه 

العرب عام ١٩٦٧.
ومن املؤسف حقا أن هذا 
العدوان أتى من جار ينتسب 
العروبة واإلسالم، وهذا  إلى 
العدوان الغاشــم على بلدي 
الكويت كان مثــاال صارخا 
لنكــران اجلميــل وأعطى 
صورة سيئة للدين اإلسالمي 
واملسلمني، ولألسف لم يلتزم 
العراق بالعهود واملواثيق التي 
كانت بينه وبني الكويت وفي 
األمم املتحدة واجلامعة العربية 
ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، وقد 
أراد املجرم صدام حســني 
وأعوانــه االســتيالء على 
الكويت بكل ثرواتها وخيراتها 
واحتالل أهلها، ونتذكر جميعا 
هــذه الذكــرى املؤملة، حيث 
التي عاشها  املعاناة واملآسي 
الكويتيون، ومن معهم في فترة 
االحتالل، فقد رأوا جميع ألوان 
العذاب واإلهانات، حيث استباح 
احملتلــون كرامة اإلنســان 
وكانوا كاحليوانات املسعورة 
يتلذذون بألوان القتل وانتهاك 
حرمات الكويتيني ويتفننون 
الطاهرة  للجثث  في متثيلهم 
وسرقة األموال واآلثار وكل 

ما تقع عليه أعينهم.
وقــد كان املجرم صدام 
حسني يعتقد بأسلوبه النجس 
الكويتية  الهوية  أنه سيمحو 
ويلغي تاريخ الكويت العظيم 
لكنه لم يستطع، وتناسى أن 
الكويت هي منبت الرجال، إال 
أن أرادة اهللا عز وجل سخرت 
لنــا دول التحالــف والدول 
العربية اإلسالمية والصديقة 
في حفظ الشــرعية وبددت 
الغاشــم في  املعتدي  أحالم 

ابتالع الكويت.
أن نحمــد اهللا  علينــا 
ونشكره على أن أنعم علينا 
بتحرير بلدنا الكويت، ولعلها 
دعوة طفــل أو عجوز أو أي 
مخلوق دعــا اهللا فتحررت 
الكويت وبفضل كذلك أعمال 
الكويت اخليرية في شــتى 
بقاع العالم، وبفضل مساعدة 
األشقاء واألصدقاء من دول 
التحالــف، وعلينا أن نعرف 
أن العراق وحزب البعث ليس 
صدام حسني فقط فهذه حقيقة 
يجب أن نضعها أمام أعيننا، 
فمبادئ هــذا احلزب كانت 
ومازالت تســري في عروق 
ودمــاء العراقيني من أعضاء 
الدم في  هذا احلزب مسرى 

العروق.
ولم يســتطع العراقيون 
أن ينفذوا إلى هذا الشــعب 
ألن يتعــاون معهم، وحترك 
اجلميع بكل طوائفهم ســنة 
وشيعا وبدوا وحضرا ملواجه 
الغزاه وضربوا أروع األمثال 
البطولة والفداء، مقدمني  في 
الكويت على احلزبية البغيضة 
ولم يكن هذا السلوك غريبا 
علــى الكويتيــني، فهم على 
لم يعرفوا  الطويل  تاريخهم 
القسمة واالنقسام ولم يعرفوا 
للكويــت وأســرة  إال  والء 
الصباح، وآثار الغزو العراقي 
لم تنته فمازالت رفاة الشهداء 
واملفقودين تصل إلى الكويت 
الحتضانها بتراب وطننا الغالي 

الكويت.
والبد أن نعلم أبناءنا عن 
هذا الغزو الغاشم على الكويت 
وال ننسى من وقف مع الغزو 
العراقي الغاشم على الكويت 
وهي دول الضــد ومواقفها 
للكويــت، والبد أن  املخزية 
نحافظ علــى بلدنا الكويت، 
أعناقنا  أمانة فــي  فالكويت 
وبتكاتفنا جميعا ســترجع 
الكويت درة ولؤلؤة اخلليج 
كما كانت، وال مكان للمفسدين 
والفاسدين في ارض احملبة 

والسالم.
قال الشاعر:

لنا ســلمت  الكويت  بالدي 
وعشت مدى الدهر لي موطنا

عروس اخلليج وأرض الكفاح 
ألجلك نحمل كل الســالح

اللهم احفظ بلدي الكويت 
وأميرها وشعبها ومن عليها 
من املخلصني من كل مكروه 

اللهم آمني.

التضحية والبطولة نهبا  العظيم من 
ملن ال يدرك حجم املســؤولية امللقاة 
على عواتقنا، وكما قلنا من قبل مرارا 
وتكرارا أن األمم العظيمة تســتلهم 
روح العزمية من تاريخها املجيد وأن 
الضمائر حتيــا بذكر الصاحلني في 
كافة املجــاالت من أبناء هذه األرض 
الطيبة وأن الغفلة هي مرض العصر 
وكل عصر، وأن بقاء األوطان مرهون 
باليقظة وإحياء الهمم في النفوس، في 
ذكرى الغزو العراقي الغاشم هذا العام 
نســتحضر دروس الهجرة النبوية 
اليأس واالستسالم  الشريفة وعدم 
والثبات علــى املبدأ، لعل اهللا يرزقنا 
فتحا مبينا ميكن به عباده الصاحلني 

من رقاب الفاسدين.
في ذكرى الغزو نتوجه بأســمى 
وأجل آيات التقدير والتبجيل ألرواح 
شهداء ضحوا بأرواحهم لتبقى راية 
الوطن عزيزة شامخة، ونسأل اهللا عز 
وجل التوفيق والسداد لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 
اهللا وأن يرزقهمــا البطانة الصاحلة، 
وأن تبقــى الكويت حتــت قيادتهما 
حرة عزيزة شــامخة ال يضرها كيد 
الكائدين ومكر املاكرين، واهللا نسأل 
إنه  أن يحفظنا بنعمة األمن واألمان 

ولي ذلك والقادر عليه.

والدفاع بل باالستماتة من أجل كويت 
حرة أبية مســتقلة وأنها لم تخضع أو 
تركع! وسيبقى يوم الثاني من أغسطس 
يوما لشهداء الكويت في ذاكرة أجيال 
احلاضر واملستقبل يخلد كل عاما في 
ذاكرة هذا الشعب األبي املقدام عنوانا 

للكرامة!
حتية تقدير ملكتب الشهيد وجلميع 
اإلخــوة العاملني والداعمني ألنشــطة 
وبرامج هــذا التخليد الرائع في جبني 
الكويت وأسر الشهداء األبرار مدنيني 
وعسكريني مع اآلمال بعودة كل رفاة 
األسرى واملفقودين الحتضانهم على 
أرض الكويت الطاهرة! ورحم اهللا كل 

شهداء الكويت األبرار الطاهرين!

وتعامل معها، فقد منحها اهللا تعالى معرفة 
التداوي بطب األعشاب لألطفال، حيث 
كانت تقوم بذلك بصورة مجانية قاصدة 
األجر من اهللا عز وجل، وبفضله تعالى 
كان يكتب لكل من يقصدها بالشــفاء 
العاجل، رحلت واأللسنة تلهج بالدعاء 
لها عن كل عون قدمته للمحتاجني ولكل 
دواء قدمتــه ملريض، ولكل كلمة طيبة 

جبرت بها اخلواطر والقلوب.
ويبقى ٢ أغسطس محفورا بالذاكرة، 
ففي عــام ١٩٩٠ حفرته ذاكرة التاريخ 
الوطن احلبيب،  العتداء غاشــم على 
وبفضــل اهللا تعالى ونصــرة الدول 
األشقاء واألصدقاء عاد الوطن، وحترر 

بلد األجداد من دنس األوغاد.
وفي عام ٢٠١٠ حمل معه ذكرى رحيل 
عمود منزلنا واخليمة التي تظللنا، أمي 
الغالية رحمها اهللا وأسكنها فسيح جناته 

وفي الفردوس األعلى.
سائلني املولى عز وجل أن يدمي نعمة 
األمن واألمان على وطننا احلبيب الكويت 
ويحفظها وأميرها وشــعبها وكل من 
يقيم على أرضها من كل مكروه. وأن 
يرحم شهداءنا األبرار فهم أزهارنا اللي 
اقتلعت من دار الدنيا الفانية لتبقى في 
جنان اآلخــرة الباقية، وهم أحياء عند 

ربهم يرزقون.

املنشــآت العامة وغيرها من األماكن 
ساعية إلى صنع أيقونات بطولية أمام 
اجليل الناشئ، وهذا ما يجب أيضا أن 
يحدث في كويتنا احلبيبة، وكم أحلم 
أيضا أن يتم تدريس تلك البطوالت 
في املناهج التعليمية، وجتسيد بعض 
الشخصيات التي أظهرت بسالة وقوة 
في التصدي للعدو في أعمال درامية، 
وفي النهاية كلنا مؤمنون بقضاء اهللا 
خيره وشره وأن كويتنا تستحق أن 

نقدم لها أرواحنا.
مسج: الكل يترقب التشكل احلكومي 
وهل ســيالقي قبوال من الشــارع 
الكويتي.. هذا ما ننتظره من ســمو 
رئيس الوزراء الفريق أول م.الشيخ 

أحمد النواف.
* رئيس حترير جريدة حدث اإللكترونية

األوسط، وهي شاهد عيان على نضال 
الشباب الكويتي ودور املرأة الكويتية 
العظيم جنبا إلى جنب مع أبطال املقاومة 
وخاصة مجموعة بيت القرين الذين 
ســطروا ملحمة عظيمة بقيادة سيد 
هادي علوي ومعه األبطال بدر ناصر 
العيدان وخالد الكندري وعامر فرج 
العنزي ومحمد عثمان الشايع وحسني 
علي غلوم وإبراهيم ومبارك علي صفر 
البلوشي وعبداهللا عبدالنبي  وخليل 
مندني وجاسم علي غلوم، رحمهم اهللا 
جميعا وجزاهم اهللا عنا خير اجلزاء.

واحلديث عن شهداء املجد والنضال 
حديث ال ينتهى وتقشعر له األبدان، 
ونحن في حضــرة ذكراهم العطرة 
نشعر باألسف إلى ما آلت إليه األمور 
من انتشار للفساد وترك هذا اإلرث 

من أغسطس يوما الشهيد حتى نؤكد 
للعالم أجمع أن االعتداء الهمجي والبربري 
الغاشم قوبل من أهل الكويت بالصمود 

الروح، فارتوت أرض الكويت بدماء أبنائها 
الشهداء الذين قاوموا هذا االحتالل بكل ما 
ميلكون من قدرات حتى دفعوا أرواحهم 
ثمنا لتحرير هذا الوطن الغالي والذي 
ننعم بخيراته اليوم ونعيش على أرضه 

التي ارتوت بدمائهم الطاهرة.
ولكن ما زاد هــذا اليوم حزنا هو 
ارتباط هذا التاريخ برحيل أمي الغالية، 
أمي التي زرعت بقلوبنا معنى الوطن، 
وعلمتنا كيف أن االحتاد قوة وكيف أن 
احملبة والترابط في األســرة الصغيرة 
ينعكس بالقوة والترابط على املجتمع 
األكبر، علمتنا أن االلتزام بتقوى اهللا هو 
أساس التوفيق وأن العمل بنية صادقة من 
أجل بناء هذا الوطن هو أساس النجاح.

أمي احلبيبة التي مهما ذكرت مناقبها 
وأثرها في بناء شــخصيتي وأخوتي 
الوحيد بعد  لن أوفيها حقها، وعزاؤنا 
رحيلها هي ذكراها الطيبة لكل من عرفها 

واإلخالص لهذا البلد، وبالتأكيد ليس 
هناك أفضل من الشهادة في سبيل 
الدفاع عن الوطن ليكونوا قدوة لهم.
العالم حترص  في كل شــعوب 
الدول على إطالق أسماء الشهداء على 

اهللا سمو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد، وولي عهده ورئيس مجلس 
الوزراء املغفور له بإذن اهللا سمو األمير 
العبداهللا،  الشيخ سعد  الراحل  الوالد 
ووزير اخلارجية آنــذاك املغفور له 
بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، والذين بذلوا جهدا خارقا 

لنصرة الكويت في احملافل الدولية.
وفــي هذه الذكــرى نتذكر بكل 
الوطن  اإلجالل واالحترام شــهداء 
الذين جادوا بأرواحهم فداء لوطنهم 
ليبقى حرا عزيزا شامخا كاملناضالت 
أسرار القبندي وسناء الفودري ووفاء 
العامر، رحمهم اهللا وطيب اهللا ثراهم، 
ومن األحياء البطلة هند البحر، حفظها 
اهللا، والتي مت تكرميها من قبل القيادة 
املركزية للجيش األميركي بالشــرق 

ورضوانه!
التاريخ عنوانا  اليوم يخلدهم هذا 
الثاني  للفداء والشهادة وتأتي تسمية 

لم يكن ميثل سوى الكويت، والتف جميع 
الشعب الكويتي حول قيادته الشرعية 
املتمثلة في ذلك الوقت بســمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد، وولي عهده 
سمو األمير الوالد الراحل الشيخ سعد 
العبــداهللا، رحمهما اهللا وطيب ثراهما، 
لنثبــت للعالم أجمع أنه ال قيادة لنا إال 

بهم وال حكم لنا إال حكم آل الصباح.
العالــم دفاعا وانتصارا  فانتفض 
للحق ولعودة احلرية لهذا البلد الصغير 
مبساحته الكبير بشعبه، فاتخذت الدول 
الشقيقة والصديقة موقفا جادا ومشرفا 
لتحرير كويتنا احلبيبة وعودة القيادة 
الشرعية لها بكل قوة وفخر واعتزاز.

إن يوم الغزو الغاشم كان املنعطف 
الكبير في تاريخ الكويت ملا سطر فيه 
أبناء هذا الشــعب الصغير في تعداده 
والكبير في أفعاله من تضحيات كثيرة 
متثلت في أغلى ما ميلك اإلنسان وهي 

بشكل ملموس وواضح وليست كلمات 
تلقى في كل عام في ذكرى الغزو.

وفي ظل تغييرات العالم من شتى 
النواحي البد لنــا أن جنعل ألجيالنا 
القادمة قدوات يحتذون بها في الوطنية 

متر علينا الذكرى الـ ٣٢ لالحتالل 
العراقي الغاشم ونحن في بداية عام 
هجري جديد، وهي مصادفة لنتدبر 
الدروس املستفادة تاريخيا للحدثني، 
حيث التمسك باملبادئ واحلفاظ على 
مكتسبات رحلة شــاقة من اجلهاد 
لنصرة احلق فــي كل زمان ومكان، 
هي مصادفة شاءت األقدار أن نتوقف 
أمام أنفسنا لنعلم أن الثبات على احلق 
والعدل يحتاج إلى جهاد شاق ونفس 

طويل طاملا أن النصر آت.
هي ذكرى جتعلنا نثق أن اهللا ينصر 
من ينصره وأن لكل حقبة في التاريخ 
رجاال يدافعــون عن الدين واألرض 
والســالم، وأن الهزميــة واخلذالن 
يلحقان بالظلمة من أنصار الفســاد 
واجلاهليــة والعدوان بغير حق على 

اآلمنني واملساملني.
لقد حــرم اهللا في محكم التنزيل 
العدوان بغير حق على اآلمنني، وضرب 
لنا رســول اهللا ژ املثل في وثيقة 
املدينة كأول دستور مدني في اإلسالم 
يكفل العيش بسالم بني املسلمني وأهل 
الكتاب، وأن السالم واألمن والطمأنينة 
لها األولوية وهي أساس بقاء اجلنس 

البشرى.
في ذكرى الغزو نستحضر عظمة 
الشعب الكويتي آنذاك في ظل قيادة 
حكيمة حتــت قيادة املغفور له بإذن 

٣٢ عاما مرت علــى ملحمة الفداء 
اخلالدة التي سطر فيها رجال الكويت 
ونساؤها صفحات ووثائق ستبقى عبرة 
لألجيال وبصمة خالدة في سجالتهم 
وذكــرى كفاح بالــروح والدم حتكي 
سيناريوهات من احلكايات التي جتسد 
مالحم بطولية بداية من ٢ أغسطس إلى 
يوم ٢٤ فبراير الذي يحكي ملحمة اخلتام 
في معركة القرين الباسلة، والتي ستبقى 
قصة خلــود مللحمة الفداء والتضحية 
من أجــل كويت حرة وأبيــة وحفاظا 
على استقاللها وشرعيتها ودستورها 
الراســخ في ضمير كل أبناء الكويت 
وبخاصة الشهداء األبرار البواسل، رجاال 
ونساء، تقبلهم الباري عز وجل برحمته 

كلما وصلــت أوراق الرزنامة إلى 
اليوم الــذي يوافق التاريخ فيه الثاني 
من أغسطس جالت بالذاكرة ذكرى الغزو 
الغاشم لوطننا احلبيب الكويت في ذلك 
اليوم الذي اختلطت فيه مشاعر احلزن 
واخلوف مبشــاعر الصدمة والتحدي 
ومشاعر القوة والتصدي، لم نكن نعي 
وقتئذ ما يحدث من حولنا، فالكل يتساءل 
مستغربا ما يدور حوله وال يجد إجابة 

وافية لذلك.
فكل ما يقال هو هجوم غدر وطعنة 
خيانة من جار عربي مسلم، مددنا يدنا 
له باألمس القريب لنساعده في تعمير 
بالده إثر احلــرب العراقية - اإليرانية 
التي دمرت الكثير في العراق، ولكن لم 
يكن وفيا لتلك املساعدات فلم ننُج من 

طعنة غدره وخيانته.
سبعة شهور حملت في طياتها الكثير 
من املواقف واألحداث، حلظات مريرة 
كانت متر وكأنها ساعات، وأيام عصيبة 
مرت وكأنها سنوات، عشناها بآهات من 
األلم، ولكن بقدر األلم الذي عشناه كان 
األمل موجودا بتحرير بالدنا احلبيبة 
الكويت من هذا االعتــداء واالحتالل 
السافر والغاشم، فاحتد الشعب الكويتي 
قلبا وقالبا وانتفــت فيه كل معارضة 
سياسية وكل الطوائف والقبائل، فكل منا 

تبادر إلى ذهني سؤال ونحن في 
الذكرى الـ ٣٢ للغزو الصدامي الغاشم 
على الكويت، وهنا يأتي السؤال ملاذا ال 
يتم إطالق أسماء الشهداء على املنشآت 
العامة مثل املدارس أو الشــوارع أو 
بعض املرافق العامة؟ وهذا نوع من 
العرفان تخليدا لذكراهم وحتى تستذكر 
األجيال القادمة تاريخهم وبطوالتهم 

املشرفة.
إن إطالق أسماء الشهداء سيكون له 
األثر الطيب في نفوس أسرهم الكرمية 
ونوع من الشكر والعرفان على فقدانهم 
الذين  الشباب والشابات  أبنائهم من 
ضحــوا بأرواحهم فداء للوطن، ولم 
يبق لهم سوى صورة وذكرى عظيمة، 
ويتوجب علينا أن نشعر هؤالء األسر 
بفخرنــا احلقيقي مبا قدمه أبناؤهم 
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