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تحية للكويت في ذكرى تحريرها.. وشكًرا للملك فهد بن عبدالعزيز
Û  فــي هــذه األيام تحتفل دولة الكويت الشــقيقة شــعًبا

وقيــادة، ونحتفــل نحــن الخليجييــن معهــا أيًضا بكل 
يــوم  وبذكــرى  الوطنــي  بعيدهــا  وجوارحنــا،  قلوبنــا 
تحريــر أراضيهــا وتطهيرهــا بالكامــل مــن االحتــال 

العراقي الغاشم الذي دام لخمسة أشهر عجاف.
Û  وقبل أن نسترســل في الحديث عن هذه الذكرى أود

أن أشير إلى واقعة سمعتها من مصدر موثوق، وهي 
أنه بعد أيام من غزو الكويت وإحكام الجيش العراقي 
لقبضتــه واحتاله لكل األراضي الكويتية، طلب أحد 
ســفراء البحريــن فــي الخــارج أن يــزور البحريــن في 
أســرع وقت ممكن ليســلم إلى قادتها رســالة شــفوية 
هامة وعاجلة من الرئيس صدام حسين التي وصلته 
عن طريق أخيه غير الشقيق برزان التكريتي مندوب 
العــراق آنذاك في األمم المتحــدة بجنيف، ولما وصل 
الســفير ابلــغ الرســالة التــي كان فحواهــا أن للبحريــن 
وضعــا خاصــا ومكانة مميزة في قلب الرئيس صدام، 
وأنــه يرغب فــي طمأنة قادتها بأن الســطوة العراقية 
لــن تطالهــا ولــن يصيب البحريــن أي ضــرر أو مكروه، 
وإنه يضمن لها اســتمرار اســتقالها وسامة أراضيها، 
الكويــت  تحريــر  أن  البحريــن  قيــادة  جــواب  فــكان 
وســامتها وســيادتها تســبق فــي هــذه المرحلــة وفي 
كل األحوال ســامة البحرين وسيادتها، وُأِمَر السفير 

بعدم العودة إلى مقر عمله.
Û  نعــود إلــى هــذه الذكــرى فنقــول أنهــا ليســت كغيرهــا

مــن المناســبات المشــابهة، وال يمكن لهــا أن تمر مرور 
الكــرام فــي كل عــام دون أن تثيــر األشــجان واألتربة 
والذكريــات األليمــة، ودون أن تقرع نواقيس الذاكرة 
الحزينــة وتعيــد إلــى األذهــان الصور المرعبة لشــعب 
أبــي آمــن مســالم تعــرض العتــداء ســافر علــى أعــز 

وأقدس مقدراته.
Û  فــي هــذه األيــام علينــا أن ننفــض الغبــار عــن الذاكــرة

لتســتعيد الذكريات الموجعة؛ ذكريات السطو والغدر 
والمباغتــة والتآمر ونكــران الجميل، وعلينا أن نجري 
باســتمرار مراجعــة دورية لفواتير األرباح والخســائر، 
كمــا علينــا أن نتذكــر وال ننســى أن الشــقيق والجــار 
الجاحــد يمكــن لــه أن يغــدر بــك ويعتدي عليــك، وأن 
هنــاك مــن بيــن األشــقاء مــن تنكــر للحــق واإلنصــاف، 
ومنهم من تخاذل وتلكأ ورفض أن يستنكر ويشجب 
العدوان، ومنهم من ســاند العدوان ووقف إلى جانب 

المعتدي والمحتل طمًعا في تقاسم الغنيمة.
Û  وفــي هــذه المناســبة بالــذات وعلــى الرغــم مــن مرور

مــا يقــارب الثاثيــن عاًمــا علــى كارثة االحتــال، فإن 
أحاســيس البهجــة والغبطــة والفرحــة بالتحريــر مــا 

الوجــع وبذكريــات وكوابيــس  بمــرارة  زالــت تمتــزج 
أيــام االحتــال المزريــة بعد أن اجتاحــت بغتة وعلى 
حيــن غــرة القــوات العراقية أراضــي الكويــت الغالية 
فــي الوقــت الــذي كان فيــه الكويتيــون واثقيــن مــن 
جارهــم ونائميــن فــي أســرتهم، فاســتبيحت ســيادة 
وطنهــم وانتهكــت كرامتهــم؛ واســتقر خنجر مســموم 
فــي قلوبهــم وقلوبنــا تارًكا أثــًرا عميًقا يصعــب إزالته 

بسهولة.
Û  تمخضــت التــي  والعبــر  الــدروس  ننســى  ال  وحتــى 

مــن األســئلة  الكثيــر  فــإن هنــاك  الجريمــة  تلــك  عــن 
والتســاؤالت التــي يجــب أن نعيــد طرحهــا وتداولهــا 
ومراجعتهــا، وهناك العديد مــن المحطات التي يجب 
أن نكرر التوقف عندها ونحن على دروب الذكريات.

Û  فــي هــذه الوقفــة نعــود إلى طــرح الســؤال الجوهري
واألساســي وهو ما الذي دفع المرحوم صدام حســين 
الرتــكاب حماقــة غزو الكويت؟ وما هــو الخطأ األكبر 
الذي ارتكبه أو العامل األهم الذي غفل عنه وتجاهله 
أو لم يعمل له ما يستحقه من حساب عندما قرر غزو 

الكويت؟
Û  قيــادة فــي  فراغــا  بــأن  يــدرك  حســين  صــدام  كان 

الجماهيــر العربيــة كان قــد حــدث بعــد وفــاة الرئيس 
المصــري الراحــل جمــال عبدالناصــر فــي العــام 1970 
وبعــد اهتــزاز مكانتــه وقامتــه بعــد هزيمــة حزيــران 

.1967
Û  ولما تولى صدام السلطة في العام 1979 أصبح يبحث

عــن طريقــة لملء ذلــك الفراغ وعــن دور قيادي يعزز 
مكانتــه فــي المنطقــة، واعتقد بــأن الفرصة قد حانت 
عندمــا قاطــع العــرب مصــر وأنور الســادات بعــد قرار 
األخير االنســحاب من ميدان العنتريــات والمزايدات 
والتخلــي عــن خيار الحــرب، فأبرم اتفاقيــة صلح مع 
إسرائيل استعاد بموجبها كل األراضي المصرية التي 

استولت عليها إسرائيل واحتلتها في حرب 1967.
Û  وعلى أثر ذلك دعا صدام حسين إلى عقد مؤتمر قمة

عربــي طــارئ فــي بغــداد للتصــدي لخطــوات الرئيس 
الســادات وسياســاته، وقــاد مــن خــال هــذا المؤتمــر 
بـــ “جبهــة  عمليــة مقاطعــة مصــر، وتزعــم مــا ســمي 

الرفض”.
Û  ،وفــي العام 1980 نشــبت الحــرب العراقيــة اإليرانية

وبعــد انتهائهــا أصبــح صدام ضحية لحالــة من الوهم 
بمــا فــي ذلك اعتقاده بأنه قــد انتصر في هذه الحرب 
لثمانــي ســنوات كمــا انتصــر مــن قبــل  التــي دامــت 
الصحابــي الجليــل ســعد بن أبــي وقاص فــي “معركة 
القادســية” ضــد الفــرس التــي دامت أربعــة أيام فقط 

والتــي انهــارت بعدهــا الدولــة الساســانية الفارســية 
العتيــدة، أمــا “قادســية صــدام” فقد انتهــت بعد ثمان 
للعــراق،  تذكــر  مكاســب  أي  تحقيــق  دون  ســنوات 
اللهــم إال أنهــا ربمــا لجمــت أطمــاع النظــام اإليرانــي 
مؤقًتــا، لكنهــا بالتأكيــد لــم تثمــر عــن أيــة مكاســب أو 
نتائج إيجابية ملموســة ومحسوســة بالنسبة للشعب 
العراقــي الــذي دفع ثمًنا غالًيــا وتكلفة باهظة جًدا من 

األرواح واألموال.
Û  وكان صــدام يريــد قــادة الخليج أن يقبلــوا ويعترفوا

بأنــه قاتــل مــن أجلهــم، وأنــه كســب الحــرب، وأصبح 
قائــًدا منتصــًرا يســتحق التبجيــل واإلكبــار وتقبيــل 
األيدي، وأنه قد حمى البوابة الشــرقية للعالم العربي 
كان  فقــد  وعليــه  لإليرانييــن،  الجــارف  الزحــف  مــن 
يتوقــع من قــادة الخليــج عموًمــا والكويتيين بشــكل 
يــن الــذي  خــاص أن يقــروا بالمعــروف والجميــل والدَّ
يطوق أرقابهم، وأن يســارعوا إلى تسديد ذلك الدين 
ودفع ثمن التضحيات التي تكبدها العراق من أجلهم. 
ولما لم يبادروا بذلك بالقدر الذي كان يتوقعه قرر أن 

يقبض الثمن بنفسه وبيديه.
Û  تخيــل صدام أن جيشــه أقوى الجيــوش وهو اعتقاد

ليــس مخطًئا برمته، لكنها ليســت الحقيقة، فالجيش 
الــذي احتــل الكويــت انهــار بصفــوة رجالــه وأفضــل 
عتــاده بشــكل مــزر ومخجل بعد أربعة أيــام أيًضا من 
بدء معركة تحرير الكويت، وما أشبه اليوم بالبارحة!

Û  اعتقــد صــدام أن الظــروف اإلقليميــة والدوليــة توفر
مناًخا مواتًيا ومائًما يسمح له بتحقيق مآربه وتنفيذ 
خططــه، وأن الدروب مهيأة وســالكة، وقد كان محًقا 
في قراءته إلى حد بعيد، إال من ناحية واحدة فقط.

Û  وكانــت الكويــت،  كانــت  المســتهدفة  الفريســة  إن 
بالفعــل فريســة ســهلة، وادعــة آمنــة، ال تقــارن قوتهــا 
بقوة المفترس وال تقوى على مواجهة قوة عســكرية 

مكونة من أكثر من نصف مليون جندي.
Û  ثــم إنــه ال خوف مــن ردة فعل الــدول العربية األخرى

التــي كانــت غارقــة فــي بحر مــن التشــرذم والتصدع 
واالنقسام.

Û  ومنهمــكا مشــغوال  كان  فقــد  برمتــه  العالــم  وأمــا 
ومشدودا إلى تجاذبات واهتزازات مرحلة التحوالت 
والتقلبــات المتســارعة التــي كان يمــر بهــا والتــي كان 
مــن أهمهــا بدايــة تصــدع وانهيــار منظومــة االتحــاد 
الســوفيتي ودول أوروبا الشــرقية وما أدى إليه ذلك 

من اختال في ميزان القوى العالمية.
Û  واســتنتج صدام بذلك أن المعطيات والظروف كافة

كانت مهيأة البتاع الفريسة.

Û  لكــن العقبــة أو الصخــرة الكبــرى التــي اصطدمــت بها
أطماع صدام، أو الشــخص الذي لم يحســب له صدام 
حســاًبا كافًيــا كان المرحوم الملــك فهد بن عبدالعزيز، 
الــذي احتضــن قضيــة الكويــت منــذ لحظتهــا األولى، 
وجــه  فــي  الوقــوف  وقــرر  الوضــع،  خطــورة  وأدرك 
طوفــان العــدوان والغــدر والدمــار؛ فعمل علــى تعبئة 
الــرأي العــام العالمــي حكومــات ومنظمــات وشــعوبا 
لهــذه القضيــة المصيريــة، وأطلــق علــى الفــور حملــة 
التعــاون  دول مجلــس  متشــعبة غطــت  دبلوماســية 
والمحيــط العربــي إلــى المجتمع الدولــي والتي كانت 
تهــدف إلى إنهاء العدوان وإزالة آثاره والحفاظ على 
سيادة الكويت وسامتها اإلقليمية وعودة شرعيتها، 
ووضــع الملــك فهــد علــى عاتقــه وبيــده زمــام إدارة 
األزمة بمســاندة أشــقائه قادة الخليج، وجند شــبكات 
عاقاتــه الدوليــة وســخر كل طاقاتــه وكل إمكانيــات 
ومــوارد بــاده، وغامر وخاطر بكل شــيء في ســبيل 
تحريــر الكويــت وحمايــة دول مجلــس التعــاون مــن 
األخطــار والتهديــدات العراقيــة، وتحمــل بــل واجــه 
تيــارات وفتــاوى مناهضــة لمقتضيــات واحتياجــات 
تحريــر الكويــت، وجمــع حولة قادة الــدول الخليجية 
وعــددا مــن الــدول العربيــة التــي قررت الوقــوف إلى 
جانــب الحــق وعددا مــن الدول الصديقة على رأســها 

الواليات المتحدة األمريكية.
Û  وفــي ظــل تصــدع موقــف األشــقاء فــإن اإلبقــاء أو

ضمــان موقف األصدقاء والحلفــاء احتاج إلى مهارة 
التضحيــات،  مــن  والكثيــر  مضنيــة  وجهــود  خارقــة 
فالقضية بالنسبة لهم لم تكن قضية مبدأ فقط ولكنها 
كانت تميل أكثر إلى جانب حماية وضمان مصالحهم 
وأهدافهــم االســتراتيجية فــي المنطقــة، وللمصالــح 
رياحها؛ أي أنهم كانوا بالطبع على اســتعداد لانحياز 
إلى الجهة التي ستقدم لهم ضمانات أوفر لمصالحهم، 
وفي نفق هذه األزمة الخانقة فإن التصدي للمزايدات 
واالبتــزاز احتــاج دون شــك إلــى كــم هائــل مــن قــوة 
اإلرادة والحكمة والروية وهي خصال لم تكن تنقص 

الملك فهد وأشقاءه قادة دول مجلس التعاون.
Û  الكويتييــن تصميــم  بفضــل  الكويــت  تحريــر  وتــم 

ووقوفهــم وراء قيادتهــم، وبفضــل عزيمــة وإصــرار 
وشــجاعة المغفور له بــإذن هللا تعالى خادم الحرمين 
الشــريفين الملــك فهد بــن عبدالعزيز آل ســعود طيب 
هللا ثراه وأشــقائه قادة دول مجلس التعاون، فتحية 
لدولــة الكويــت الشــقيقة فــي عيدهــا الوطنــي ويــوم 
تحريرها وشــكًرا للملك فهد ولقادة دولنا في مجلس 

التعاون.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

عوالي - المحافظة الجنوبية

فـــي إطار الحملـــة التوعوية التي دشـــنها 
محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، تحـــت 
شـــعار “ال للتدخين” وأقيمت مطلع فبراير 
الجاري تزامًنا مع اليوم العالمي لمكافحة 
الســـرطان، نظمـــت المحافظـــة المعـــرض 
التوعـــوي عـــن مضـــار التدخيـــن بمجمـــع 

اإلنماء بالرفاع.
وأكـــد مديـــر إدارة البرامـــج االجتماعيـــة 
محمـــد  بالمحافظـــة  المجتمـــع  وشـــؤون 
المعـــرض يأتـــي ضمـــن  الفـــاو أن  حســـن 
دور  إلبـــراز  المحافـــظ  ســـمو  توجيهـــات 
الشـــراكة المجتمعيـــة والتعـــاون الوثيـــق 
في تعزيز الجانب التوعوي والصحي مع 
مختلـــف الجهـــات ذات العاقـــة، لمجتمع 
أكثـــر وعًيـــا وصحـــة مـــن خـــال تثقيـــف 
الناشـــئة والشـــباب بالمحافظة، إذ اشتمل 

المعـــرض علـــى ركـــن توعـــوي وتثقيفـــي 
عـــن أضرار التدخين وآثاره على الناشـــئة 
والشـــباب وأهميـــة مكافحتـــه فـــي تعزيز 

صحة الفرد والمجتمع.
وأوضـــح أن الحملـــة مســـتمرة بمشـــاركة 
العديد من القطاعـــات األهلية والعيادات 
والمراكـــز الصحيـــة فـــي المحافظـــة، مـــع 

الرســـائل  ونشـــر  المحاضـــرات  إقامـــة 
التوعويـــة والبرامج الوقائية التي تهدف 
جميعهـــا إلـــى مجتمع خاٍل مـــن التدخين، 
بالتعاون مـــع إدارة الصحة العامة وإدارة 
وإدارة  الصحـــة  بـــوزارة  الصحـــة  تعزيـــز 
الداخليـــة،  بـــوزارة  الصحـــي  التثقيـــف 

وجمعية مكافحة التدخين.

“الجنوبية” تنظم معرضا عن مضار التدخين

الجنبية - محافظ الشمالية

البـــاد  عاهـــل  حـــرص  مـــن  انطاقـــا 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
وتشـــجيع  رعايـــة  علـــى  خليفـــة  آل 
أواصـــر اللحمة الوطنية، رعى محافظ 
الشـــمالية علي العصفـــور حفل الزواج 
الجماعـــي المشـــترك )تكامـــل 2( الـــذي 
نظمته 10 جمعيات خيرية واجتماعية 
هي القدم وكرانة والحلة والشـــاخورة 
وكربابـــاد ومقابـــة والحجـــر والمقشـــع 
 142 وضـــم  وجنوســـان،  وجدالحـــاج 
عريســـا وعروســـا مـــن أبنـــاء البحرين 
تحـــت شـــعار “ألفـــة ورحمـــة ومـــودة” 
بحضـــور جمـــع غفير مـــن المســـؤولين 
مـــن  والمهنئيـــن  العرســـان  وأهالـــي 

مختلف محافظات المملكة.
تحيـــات  للعرســـان  المحافـــظ  ونقـــل 
وتهانـــي وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
مقرونـــة بتمنياتـــه لهـــم حيـــاة زوجية 
والخلـــف  والرحمـــة  المـــودة  يســـودها 

دور  العصفـــور  أكـــد  كمـــا  الصالـــح، 
المحافظة في العمل الخيري التكافلي 
والتواصـــل  التكافـــل  عـــرى  وتوثيـــق 
وتقوية النســـيج االجتماعـــي الواحد، 
والسعي لتعزيز االنتماء وترسيخ قيم 

الوالء بما يحقق المواطنة السليمة.

محافظ الشمالية يرعى الزواج الجماعي “تكامل 2”


