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حسن أنور الرميض

أغلى ما ميلك اإلنسان روحه، 
لكن تبقى رخيصــة أمام حماية 
الوطن الذي يعبد فيه اهللا ال شريك 
له، وينتمي إليه املواطن ليذود به 
عن دينه وشرفه، ليبقى عزيزا في 
حياته ال يخضع للطامعني وال يذل 
للظاملني. ولذلك كان الشهداء في 
سبيل اهللا هم سادة األمم املخلدون، 

واألحياء عند ربهم يرزقون.
الكويت  أهــل  مثلمــا دافع 
عن وطنهــم الغالي ضد طاغوت 
العراق إثر غزوه الغاشــم في ٢ 
أغسطس ١٩٩٠، فكان منهم الشهداء 
واجلرحى واألسرى واملفقودين 

حتى اآلن.
وشــهداء مقاومة االحتالل 
اإلسرائيلي هم اليوم أحد مصادق 
هذه التضحية ورموز الفداء من 
التــي حتتضن  أجل فلســطني 
املقدسات، ومنها القدس الشريف.

كان اإلمام احلسني گ قدوة 
للمجاهدين في كل مكان، وأنشودة 
على لســان العاملني األحرار في 
كل زمــان. فبعد أن نصح وذكر 
وأعذر وأنذر، وأمام إصرارهم على 
العدوان، خطب فيهم في مواقف 

متفرقة قائال:
٭ «سأمضي وما باملوت عار على 
الفتــى إذا ما نــوى حقا وجاهد 

مسلما»
٭ «من رأى سلطانا جائرا مستحال 
حلرام اهللا، ناكثا عهده مخالفا لسنة 
رســول اهللا، يعمل في عباد اهللا 
باإلثم والعــدوان فلم يغير عليه 
بفعل وال قول، كان حقا على اهللا 

أن يدخله مدخله».
٭ «إني ال أرى املوت إال سعادة 

واحلياة مع الظاملني إال برما».
٭ «أال تــرون إلى احلق ال يعمل 
به وإلى الباطــل ال يتناهى عنه؟ 
فليرغب املؤمن في لقاء ربه محقا».

٭ «ال محيص عن يوم خط بالقلم، 
رضــى اهللا رضانا أهــل البيت، 
نصبر على بالئه ويوفينا أجور 

الصابرين».
٭ «مــن كان بــاذال فينا مهجته 
وموطنــا على لقاء اهللا نفســه، 
فليرحل فإني راحل مصبحا، إن 

شاء اهللا».

 paracetamol البنادول دواء 
هو أحد األدوية األكثر استخداما، 
حيث ال يكاد يخلو بيت من وجود 
هذا الدواء، لكــن قليل من يعلم 
أنه اختراع ساقته العناية اإللهية 
وشغف العلماء بالعلم والغور في 
اكتشاف هذا  بدأ حكاية  أسباره. 
الدواء بعد أن قام صيدلي في مدينة 
ستراسبورغ بإعطاء مركب اسمه 
Acetanilide ملريض مصاب بديدان 
في األمعاء ويعاني أيضا من ارتفاع 

في درجة احلرارة، 
الحظ الطبيب املعالج انخفاض 
درجات احلرارة عند املريض بعد 
تناوله للمركب Acetanilide وبعد 
استفسار الطبيب تبني انه وباخلطأ 
بإعطاء مركب  الصيدليــة  قامت 
Acetanilide بدال من النفثالني، وبعد 
أن مت اختبار مادة Acetanilide على 
احليوانات املخبرية لوحظ أن املادة 
تقوم بخفض درجات احلرارة لدى 
احليوانات املخبرية دون أن تتعرض 

آلثار جانبية خطيرة.
بعد تلك اخلطوة اختبر الدواء 
على مجموعــة من املرضى لكن 
ظهر عليهم عــرض غريب وهو 
تغير بســيط في لون اجللد إلى 

اللون األزرق!
 Bayer بايــر  قامت شــركة 
بالعديــد من محاوالت  الدوائية 
 Acetanilide التعديل على مركب
وبعد عدة اشتقاقات، ظهر مركب 
paracetamol الــذي يحويه دواء 
البنادول، لم تكتمل الفرحة بظهور 
مركبنا اجلديــد فقد صاحب مع 
التي  الشوائب  وجوده بعض من 
أثرت علــى مأمونية الدواء حتى 
قامت شركة باير الدوائية وشركات 
بإنتــاج مركب  دوائية أخــرى 
paracetamol كمركب مستحدث 

خال من أي شوائب.
هكــذا كانت العنايــة اإللهية 
حاضرة مع إصرار العلماء وقوة 
مالحظتهم ليسجل التاريخ الدوائي 
اكتشافه األجمل واألقوى في العالم 

في خمسينيات القرن املاضي.

للوطنية والتضحية والفداء!
نعم، ســتظل ذكرى الشهداء الطلبة، 
رحمهم اهللا وأحســن مثواهم، عالقة في 
األذهان لتبقى درســا معبرا لكل أجيال 
جامعة الكويت ولن ننســاهم إلى األبد، 
ومن أجلهم نقول ستبقى صورهم عالقة 
على جدار الزمن وجداريات كليات املدينة 
اجلامعية وكل املواقع اجلامعية بالشدادية! 
ودائما ستبقى ذكراهم أمامنا خالدة، لذلك 
نقول تذكروا شــهداءكم األبطال الطلبة 
وهم: الشهيدة سعاد علي حسني احلسن، 
والشهداء خالد علي الضامر، عيسى محمد 
فايز علي، هاني أحمد موسى املصيليخ، 
سعود مساعد الغريب، خالد غلفيص ناجع 
العجمي، وليد سعد مبارك العساف، صالح 
حسني صالح، وعبدالرحمن محمد علي 
الكندري، رحمهم اهللا وأثابهم جنات النعيم، 
وتبقى ذكراهم راسخة في ذاكرتنا وعلى 

جدار الوطن الكويت الغالية!

املئوية الدنيا ملكونات الكاكاو الصلبة مبوجب 
القانون، فقط بإضافة ما يصل إلى ٥٪ من 

الدهون النباتية في وزن املنتج النهائي.
أكبر الشركات املصنعة للشوكوالتة:  تشتد املنافسة 
بني الشركات املصنعة للشوكوالتة ومنها 
األميركية واليابانية واألوروبية، مسجلة 
بذلك مبيعات تفوق املليار دوالر (كاندى 

اندستريز).
مارس األميركيــة ١٨ مليارا، فيريرو 
اإليطالية ١٣ مليارا، موندليز األميركية ١١ 
مليارا، ميجي اليابانية ٩ مليارات، نستلة 

السويسرية ٨ مليارات.
عمرها ١٢٠ عامًا!:  ذكرت وســائل إعالم في 
الوطنية  املكتبــة  أن موظفي  أســتراليا 
الشوكوالتة  ألواح  اكتشــفوا  األسترالية 
في مقتنيات الشــاعر األسترالي الراحل 
باترسون، وهي عبارة عن هدية تذكارية 
قدمتها امللكة البريطانيــة فيكتوريا إلى 

اجلنود، خالل حرب «البوير».
حيث صنعت شركة «كادبوري» احللوى 
لصالح القوات البريطانية عام ١٩٠٠، بناء 
على طلب من قصر باكنغهام. كتب على 
ألواح الشوكوالتة «أمتنى لك عاما جديدا 

وسعيدا. فيكتوريا».

نعم، اليوم متضي ســنوات الذكرى 
الغالية الستشهاد هذه النخبة من طلبة 
جامعة الكويت قبل ٣٢ عاما لنستذكرهم 
رموزا أمام إخوانهم وأخواتهم طلبة اجلامعة 
قدوة تاريخية نطلب فيها تخليدا، معتبرا 
لهم في جميع مداخل ومخارج مباني مدينة 
السالم اجلامعية وكلياتها رموزا  صباح 

مصدر دخل للعديد من الدول املنتجة، حيث 
ميكن أن تختلف غلة اإلنتاج من سنة إلى 
أخرى. لذلك تساهم الدول املنتجة في ارتفاع 
وانخفــاض إنتاج الكاكاو وتصديره، كما 
أن هناك عدة معاهدات دولية أبرمت لدعم 
هذه الدول املنتجة، ومن أشهرها معاهدة 
لومي، حيث يلتزم االحتاد األوروبي في 
هذه املعاهدة باالمتناع عن فرض رسوم 
استيراد على واردات الكاكاو من عدد من 
الدول املنتجة. وفي معظم الدول األوروبية 
الشــوكوالتة  املتحدة، تتمتع  والواليات 
باحلماية القانونية كمنتج. يتم حتديد النسبة 

ذاكرة كل اخلريجني الذين عاصروا فترة 
االحتالل الغاشم وكذلك كانوا زمالء هذه 
الثلة الباسلة التي بال شك ستبقى أسماؤهم 
وصورهم فخرا عزيزا لكل خريجي جامعة 
الكويت منذ بدايتها عام ١٩٦٦ ولكل من 
سيأتون مستقبال لنيل شرف االنضمام 

للدراسة في كلياتها املختلفة.

ثورة في صناعة الكاكاو. ابتكر هوتني، من 
أمستردام، اختراعني مهمني. في عام ١٨٢٨، 
حصل على براءة اختراع طريقة لعصر 
معظم الدهون من كتلة الكاكاو، والتي تنتج 
في النهاية مسحوق الكاكاو وزبدة الكاكاو.
من احلبوب إلى الشوكوالتة: وتتم عملية حتويل 
الكاكاو الى شــكوالتة من خالل  حبوب 
مراحل احلصاد، والتخمير، والتجفيف، 
الغربلــة، طحن احلبيبات،  والتحميص، 
القلوية، طحن الكاكاو، زبدة الكاكاو، صناعة 

الشوكوالتة.
مصدر للدخل: يعتبر الــكاكاو، كمادة خام، 

بصمة خالدة في جدار الزمن تركتها 
قطرات من الدماء العزيزة والغالية ملجموعة 
ال تتعدى بضعا من طالب وطالبات جامعة 
الكليات اجلامعية  الكويت ومن مختلف 
لتخلد بطوالتهم اليوم في وثائق وسجالت 
جامعة الكويت رمــوزا خالدة إلى األبد، 
فتصبح صورهم وقصصهم وكفاحهم 
ثم استشهادهم بصمة واضحة وجميلة 
ودرساً للفداء والتضحية من أجل وطنهم 

الكويت.
إنهم ثلة يجــب علينا تخليدهم لكل 
الكويت  الذين يختارون جامعة  األجيال 
منهالً لتلقي دراستهم على مقاعد كلياتها 
املختلفة، فتصبح هذه الثلة الباسلة لشهداء 
اجلامعة رموزا وقدوة للتضحية والفداء 
واملثابرة واالجتهاد في خدمة الوطن بالغالي 
والنفيس بعد تخرجهم وانضمامهم لسوق 
العمل بالقطاعات املهنية العامة أو اخلاصة، 
وتبقى صورة شهداء جامعة الكويت في 

«الشــوكوالتة ال تعــرف احلــدود، 
وتتحدث جميــع اللغات وتأتي في جميع 
األحجام، وتنسج عبر العديد من الثقافات 
والتخصصات. وهي جزء من حياتنا منذ 
الطفولة وحتى سنوات الشيخوخة». (بيرليز)
كان هناك وقت  منتج طبيعــي ال غنى عنــه:  
عزا فيه األطبــاء خصائص طبية خاصة 
للكاكاو، كما فعلوا للشاي والقهوة. لكن 
في األزمنة احلديثة نســتهلك هذا املنتج 
الطبيعي بشكل أساسي بسبب مذاقه. في 
حني أن كتلة الكاكاو هي املكون الرئيسي 
للشوكوالتة، فإن مسحوق الكاكاو هو عامل 
النكهة املثالي في اآليس كرمي، ومنتجات 
الكاكاو  األلبان، واحللويات تعتبر رائحة 
هي األكثر شعبية في العالم باإلضافة إلى 
ذلك، أصبحت منتجــات الكاكاو جزءا ال 

غنى عنه في نظامنا الغذائي.
ففي الســابع من يوليو من كل عام، 
يتم االحتفال عامليا في يوم الشــوكوالتة 
العاملي، كما ميكن حملبي الشوكوالتة في 
جميع أنحاء العالم االنغماس في احللوى 
اللذيذة واملفضلة لديهم دون الشعور بالذنب 

في ذلك.
املخترعون: شهدت بداية القرن التاسع عشر 

جتليات االغتراب فــي الوطن عديدة 
ومتنوعة أيام الغزو الغاشم، ولعل من بني 
أكثرها وضوحا «الچرميبة»، التي حضرت 
على الــرؤوس، بعدما تخلى «العقال» عن 
موقعه الرفيع فوق هامات الرجال والشباب 
حزنا على الكويت، واحتجاجا على الغزو، 
وغدر صديق األمس عدو اليوم، وفي غمرة 
الهم املتراكم يوما بعد آخر، وصبيحة يوم 
كسابقه في شهور الغزو احملرمة، وإذا بلحن 
هادئ يأتي عبر الراديو أراد له د.عبدالرب 
إدريس أال يكون طاغيا على نبرة احلزن 
املمزوجة بالفخر، والتضحية املقرونة باألم، 
والوطن أم، وبكلمات ملؤها الشجن، وحوار 
خاص جدا بني «االبن وأمه» صاغها املبدع 
دوما عبداللطيف البناي، وأنشدها الصوت 
العذب عبداهللا الرويشد «ميه فدى لكويت.. 
فدى لكويت.. أصنع بيدي تابوتي».. تشعر 
بغصة خانقة، تتحدر دمعة باردة.. تتخلص 
من أغالل األرض املغتصبة حلظة، فتحلق 
بني األرض والسماء.. لعلها تصفو من جديد.

عبثية قصيرة في «سوق سوادي»، الذي 
تكون في حلظة مظلمة، وشــهد عمليات 
نوعية للمقاومة الكويتية، التقيت بأحدهم، 
وال أذكر كيف بدأ احلديث، وجل ما أذكره 
«إن لم تأخذ (تسرق) سيأخذه غيرك»، فأجبته 
هذا مبدأ حرامية، رمقني شزرا، وأدار ظهره 
مبتعدا.. تغير اإلنسان مر، لكن تغير مبادئه 

أكثر مرارة.

مغلقة، خلطاء مشبوهون، حصان نافق على 
الطريق، و«دور» طويل جدا على املخبز، تقف 
ملا يقرب من ٤ ســاعات متواصلة، لتخرج 
بخمسة أكياس فقط، وإن سلمت من كلمة 
بذيئة من «العســكري» فأنت في مغنمة 
مضاعفة، اخلبز و«كسرة» من كرامة متبقية.

التغيرات جوهرية، واالنحدار في تسارع 
مطرد، في طريقي يوما إلى البيت، بعد جولة 

األيام متثاقلــة بطيئة حد اإلرهاق، ال 
تســير بنمط ثابت، يشوبها احلذر املترع 
القلق  باخلــوف والريبة، واالضطــراب 
يترصدك في كل ســاعاتها الطويلة، اليد 
اآلثمة موغلة في طغيانها، ومعاول الهدم ال 
تغادر صغيرة وكبيرة إال وطاولتها باخلراب، 
وفي معمعة التغيــرات الكبيرة، وترادف 
األحداث واحلــوادث، ال تكاد جتد حلظة 
تتنفس بعمق لتستوعب املشهد أو جزءا منه.

«احللم اجلميل» حتول فجأة إلى كابوس 
البدل العسكرية منتشرة في كل  بغيض، 
مكان، األسلحة مشهرة، والوجوه متأهبة 
عابســة، ونقاط التفتيش أخذت مواقعها 
في جميع املناطق، تلك كانت زاوية ضيقة 
الختالط قســري بني املدنية والعسكرية، 
ويومــا بعد آخر، بــدأ واقع مرير يفرض 
إيقاعه بقسوة على احلياة اليومية، ليغيرها 

رغما عنها إلى ما يريد ويأمل.
اجلهراء.. لم تعد واحة كما عرفت يوما، 
بيوت مهجورة، شــوارع فارغة، محالت 

قارعة الطريق

«چرميبة» الرفض.. 
ويوميات الشهور 

احملرمة
hadialenzi@yahoo.comهادي العنزي

التراثي لبيوت يزيد عمرها على املائة عام.
لم تكتف بذلك بل ربطت تاريخ البحرين 
القدمي باجلديــد بعرض الصوت والضوء 
على جدران قلعة البحرين بأسلوب ترفيهي 
ثقافي، شيدت املكتبة اخلليفية في احملرق، 
واهتمت بترميم املآذن واملساجد التاريخية 
القدمية، لم تغفل عن مركز احلرف اليدوية 
في بيت اجلسرة، ورش العمل والدورات 
شــاهدة على اهتمامها، حافظت على بيت 
الكورار لصنع األثواب البحرينية التراثية، 
ملساتها في مدخل سوق باب البحرين في 
املنامة واضحة، كل ما ذكرته في هذه السطور 

غيض من فيض، والقائمة طويلة.
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة كفيِت 
ووفيِت، فعلــت الكثير حتى انك لم تترك 
شيئا ملن يأتي بعدك، نعم يا مي لقد أتعبِت 
من بعدك، فمن يستطيع أن يجاري حجم 
إجنازاتك اخلالدة املتســارعة واملتقنة في 

آن واحد؟
وأخيرا، شكرا لك من األعماق لقد جّملت 
في عيوننــا البحرين فوق ما هي جميلة، 
ونهنئ الشيخ خليفة بن أحمد بن عبداهللا 
آل خليفة بتعيينه رئيســا لهيئة البحرين 
للثقافة واآلثار، متمنني أن يعينه اهللا على 
محافظة هذا اإلرث الثقافي القيم وأن يكون 

خير خلف خلير سلف.

خليفة كمركز ومعلم مللتقى األدباء واملثقفني 
العرب، وركيزة لبداية االنطالقة املاراثونية، 
ثم توالت البيوت التراثية الواحد تلو اآلخر 
بحمــاس وفن ال مثيل له حتت إشــراف 
مصممي ديكور عامليــني، فهذا بيت رائد 
الصحافة البحرينية عبداهللا الزايد، وذاك بيت 
األديب إبراهيم العريض للشعر، وبيت رائد 
فن الصوت والطرب للفنان محمد بن فارس، 
وعمارة بن مطر تاجر اللؤلؤ في البحرين، 
وبيت في املنامة شهد طفولة شاعر وأديب 
ووزير هو الديبلوماسي السعودي د.غازي 
القصيبي، جميعها حتولت إلى مراكز ثقافية 
جذابــة ال متل من زيارتها، مزودة ببعض 
الشــخصية في عرض جذاب  مقتنياتهم 
بالصوت والصورة لتكتمل صورتهم أمام 
الزائر، اجلميل هو مرورك في تلك (الفرجان) 
العتيقة فتتذوق روعة التصميم والتنفيذ 
والديكورات الراقيــة املتناغمة مع الطابع 

بلد الطيبني.
ليس من السهل على أي مسؤول في أي 
مؤسسة أو هيئة ثقافية أن يعمل على حتويل 
منازل الرواد األوائــل من أبناء وطنه إلى 
متاحف ومراكز ثقافية، لقد تفردت الشيخة 
مي اخلليفــة بقدرتها الفائقة على اإلجناز 
الســريع واملتقن في آن واحد رغم بعض 
الصعوبات املالية. إن املتتبع لتاريخ افتتاح كل 
بيت تراثي أو مركز ثقافي يجد أنها متقاربة، 
فنكاد جنزم بأنها تعزف على كافة أصابعها 
في آن واحد لتقدم نوتة جميلة حتكي لنا 
تاريخ وثقافة البحرين بأحلان خالدة تالمس 

قلوبنا كأحلان (يالزينه ذكريني).
لقد سطرت لنا تاريخ رجاالت البحرين 
األوائل في كافة املجاالت بأسلوب مختلف، 
وجسدت سيرتهم العطرة حتت سقف بيوتهم 
العتيقة، على سبيل املثال ال احلصر، إحياء 
مجلس جدها الشيخ إبراهيم بن محمد آل 

أيتها املرأة احلديدية التي صنعت لبلدها 
سلســلة من اإلجنازات الثقافية املشرفة 
بطموحها الالمحدود، ماذا عساه أن يضيف 
قلمي الصغير في هذه الســطور لصيت 
إجنازاتك الذي تعدى حــدود وطنك، لقد 
سبقنا في اإلشادة بك كبار الكتاب، ومازلت 
أتذكر مقاال قرأته منذ سنوات للكاتب الكبير 
محمد مســاعد الصالح - رحمه اهللا - في 
صحيفة «القبس» يشيد بعطائك وإجنازاتك، 
ولم يكن مبالغا حني رأى أنك تستحقني أن 

تخلّدي بتمثال.
الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم آل 
خليفة فخــورون بعطائك املخلص لبلدك 
وحفاظك على تراث البحرين، وحني نقول 
البحرين ال يحق لنا أن نصفها بالبلد الثاني 
أبدا فهي للكويتيني قطعة من الفؤاد، في كل 
إلى  البحرين تأخذنا أقدامنا  زيارة ململكة 
أزقة احملرق العتيقة فتكون «قهوة بوخلف» 
الشاي)  (باستكانة  أولى محطاتنا، نبدؤها 
املغلفة باحلفاوة والترحيب من الشاب النشط 
«ماجد» - القائم على إدارتها - نســأله عن 
جديدك فيرشدنا إليه بكل لطف مقدما إلينا 
كتيبا أنيقا بطبعة فاخــرة، يحتوي على 
جميع املراكــز الثقافية وفعالياتها، وهكذا 
في كل زيارة نرى جديدا يضيف بحرا من 
بحور املعرفــة الى تاريخ وتراث البحرين 
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عبداهللا جاسم الشمري

٭ املسؤولون عن الفن والفنانني.. أين أنتم من بعض 
الفنانني الذين اختفوا عن الســاحة الفنية والشاشة 
التلفزيونية؟ فقط جندكم عندما يشتد املرض على 
بعض رواد الفن تقومون باملناشدة للمسؤولني لعالجهم، 
هل هذا من أجــل التواجد اإلعالمي؟ أم هل هذا من 
أجل السباق ملن هو األقوى بالوصول للمسؤولني؟

في البدء: شكرا لكم لتلك الفزعة اإلعالمية، ولكن ما 
يحتاجه الفنان واملبدع ونخص العمالقة ورواده االهتمام 
به وظهوره بني احلني واآلخر دون االنتظار ملرضه ال 
سمح اهللا من أجل الظهور والفرقعة اإلعالمية للبعض، 
وعلى ســبيل املثال لبعض املهتمني بالفن والفنانني 
الكويتيني: أين أنتم من املبدع والرائد خالد العبيد؟ 
٭ املسؤولون عن التعليم والتربية؟! إلى متى ونحن 
نستقطب اخلبرات من اخلارج؟ إلى متى ونحن نستورد 
العلم من اخلارج؟ إلى متى وبعض املراكز اإلشرافية 
باإلنابة؟ إلى متى وبعض االستشارات من مستشارين 
من فئة الوافدين؟ إلى متى والعديد من الشــكاوى 
والطلبات معلقة دون التعليق باملوافقة أو الرفض؟ 
سئمنا يا من متتلكون القرار بجمع تلك احلقيبتني 
في يد وزير واحد، حان الوقت الستقاللية كل وزارة 
على حدة ومن مينح لــه احلقيبة ال مينح له وزارة 

أخرى.. رسالة ملن بيده القرار.
٭ طرقات وشــوارع ومطبات وحفريات، تلك هو 
الصورة أعلم بأنها ال متتلك أي صلة باجلمال ولكنه 
هذا هو الواقع، السؤال الذي يطرح نفسه ملن ميتلك 
القرار: متى ستنتهي من تلك اللوحة لتصبح مثلما 
كانت في املاضي؟ في املاضي كانت الصورة جميلة 
الكثير من اجلماليات املستقبلية  وواضحة وحتمل 
إلى أن أتى من أتى وقام بتمزيقها ظنا بأنه ســوف 
يقوم برسم أفضل منها، ولكن لألسف الشديد املاضي 
اختفى واختفت معامله ومالمحه واملستقبل تشوه، ألن 
من قام برسمه ال يجيد الفن وال يعلم بجمالياته، فمن 
ميتلك القرار: متى جتدون املبدع ليبدع لنا املستقبل 

كما كان املاضي؟
مسك اخلتام: سئمنا ونحن نسمع بأسماء متثل عروس 
اخلليج فــي احملافل الدولية والعربية وهم ليس من 

أبناء عروس اخلليج.

اثنان وثالثــون عاما مضت على ذكرى االحتالل 
العراقي الغاشم لكويتنا الغالية، سنوات مرت ومازالت 
ذكريات الغزو راسخة في عقولنا متجذرة في قلوبنا، 
حيث كنا أطفاال صغارا ولم نكن ندرك ما يحدث حولنا، 
غير أن دور آبائنا وأمهاتنا ومعلمينا ومعلماتنا كان كبيرا 
جدا فيغرس معاني الوالء واالنتماء لهذا الوطن وتأكيد 
معاني التضحية في نفوسنا من خالل استحضار سير 
الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ونفوسهم فداء للكويت 
ودفاعا عن ترابها الطاهر، وكذلك بطوالت أبناء وبنات 
الكويت من املقاومني الذين واجهوا املخاطر والتحديات 
اجلسام في جميع املجاالت سواء في العمل العسكري 
أو استمرارهم بالعمل في مجاالتهم خدمة ألبناء الكويت، 
وتأكيدا ملقدرتهم وحقهم في إدارة شــؤون اجلهات 
التي يعملون فيها، وأيضا التحاقهم مبجاالت العمل 
التطوعي الكثيرة وبشــكل ذاتي، كما أبرزوا قدرتهم 
على تنظيم أنفسهم وتنسيق العمل فيما بينهم خلدمة 
الثابتني من املواطنني الذين لم يغادروا الكويت وثبتوا 
خلف قيادتهم الشرعية، والذين ضربوا أروع األمثلة 

في التعاون والثبات.
نعم أكثر من ثالثة عقود مرت على هذه املأساة التي 
حلت بالكويت يوم الثاني من أغســطس عام ١٩٩٠م، 
بسبب غدر جار الشمال وعنجهية النظام العراقي البائد 
وقيادته ممثلة بصدام حسني وزبانيته، لكن هذه املأساة 
حتولت إلى محفز على العطاء والثبات فكان التحرير 
وهزمية العدو الغادر، بفضل حكمة قيادة الكويت ووالء 
شــعبها وحبهم لترابها، وبفضل اهللا تعالى ووقوف 
دول العالم احلر والدول العربية الشقيقة والصديقة 
إلى جانب احلق الكويتي، وكم كانت فرحتنا مع انطالق 
«عاصفة الصحراء» واجتماع املدافعني عن احلق وفي 
مقدمتهم اململكة العربية السعودية ودول اخلليج العربية 
ومصر وسورية ودول التحالف بقيادة الواليات املتحدة 
األميركية لدك صفوف الغزاة وتدمير قوتهم املزعومة 
ورفع راية احلق، واإلجماع الدولي في األمم املتحدة 
ومجلس األمن على حترير الكويت ورفض االحتالل 
العراقــي للكويت، وكان ذلك رســالة قوية على قوة 
الديبلوماسية الكويتية وما زرعه الكويتيون من خير 
وعالقات جيدة مع جميع دول العالم بقاراته املختلفة.

نعم كنا أطفاال، تعلمنا عــن الغزو، واليوم علينا 
جميعا أن نرســخ معاني املواطنة في قلوب وعقول 
أبنائنا، وعلى اجلهات املعنية خصوصا وزارات اإلعالم 
والتربية والتعليم العالي واألوقاف والدفاع والداخلية 
ومكتب الشــهيد وغيرها القيام بواجباتها التوعوية 
والتثقيفية، من خالل بذل اجلهود وعرض كل ما يتعلق 
باالحتالل العراقي للكويت حتى التحرير، وبيان مواقف 
دول وشــعوب العالم من ذلك، كما على األهل توعية 
أبنائهم وشرح معاني حب الوطن لهم بأساليب بسيطة 
وتقدمي القصص املناسبة لهم، فالكثيرون من أبنائنا 
وجيل الشباب احلالي لم يعيشوا جتربة االحتالل وما 
عاناه أهل الكويت، واليعرفون الكثير عن ذلك، وعلينا 
تعليمهم وشــرح كل ما ميكن لهم بصورة توعوية 
مدروسة ليحافظوا على الكويت ويقوموا بواجباتهم 
جتاههــا، وتأكيد معاني حبها بالعمل والعطاء والبذل 
بشكل إيجابي ومشــهود ومن اجلميع، فالوطن لنا 
جميعا وعلينا احلفاظ عليه وأن نعطيه ألنه سابق في 
عطائه ألجدادنا وآبائنا، ونقول ألبنائنا املستقبل لكم 
والوطن يبنى بسواعدكم في كل زمان ومكان، فحب 

الوطن ثبات وعطاء.


