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وددت يف هــذا اليــوم أن يكــون الحديــث نوًعــا مــن الحكايــات حــول 
ــاء  ــو االحتف ــي ه ــوم الوطن ــة، الي ــه الحالي ــه وتحديات ــن وإنجازات الوط
يــوم  هــو  الكريــم،  الطيــب  وشــعبه  ومؤسســاته  وقيادتــه  بالوطــن 
نتغنــى بــه وبفضلــه علينــا بعــد اللــه ســبحانه وتعــاىل، ووطنــي فعــًا لــه 
فضــل عــيَّ شــخصًيا مــن املنحــة الحكوميــة للتعليــم، حتــى ترشيفــي 
ــن  ــدة م ــون واح ــأن أك ــي ب ــام، إىل ترشيف ــن الع ــل لألم ــب وكي ملنص
ثاثــن مواطنــة عّينــا يف مجلــس الشــورى بكامــل األهليــة ألول مــرة، 
إىل وســام امللــك عبدالعزيــز مــن الدرجــة األوىل، تركــت وطنــي وأنــا مل 
أبلــغ الســابعة، ورجعــت لــه وأنــا يف السادســة والســتن، ومل أفكــر قــط 

ــه الطيــب. يف أن أدفــن يف أي مــكان آخــر غــر تحــت تراب

ــة يف  ــة دار الحكم ــابات جامع ــرج ش ــل تخ ــت يف حف ــا تحدث عندم
ــة،  ــريت الحياتي ــن مس ــا م ــي تعلمته ــدروس الت ــم ال ــّددت له ــدة، ع ج
وانتهيــت بــأين اكتشــفت مــن خــال تنقــي مــن بلــد إىل آخــر يف 
كرتنــا األرضيــة أنــه ال كرامــة إلنســان إال يف وطنــه، مهــا عظمــت فيهــا 
ــه،  ــة ب ــص خاص ــن خصائ ــذا الوط ــرة ه ــكالها، وملس ــكل أش ــاب ب الصع
فالدولــة الحديثــة التــي ترعانــا اآلن، ومؤسســاتها الوطنيــة التــي نعمــل 
بهــا أو نتعامــل معهــا، هــي شــابة إذا مــا قورنــت بــدول أخــرى، ولكــن مــع 
صغــر عمرهــا ومنــذ والدتهــا كان ملواطنيهــا أحــام وطنيــة عميقــة تنبــع 
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ــا. ــزًءا منه ــايل ج ــم امل ــون الحل ــل، دون أن يك ــر والعق ــب والضم ــن القل م

هــذا كان جيــل قبــل النفــط وأنــا ابنــة ذلــك الجيــل ومنــه، كان حلــم 
جيــل والــدي رحمــة اللــه عليهــم أن يشــارك يف بنــاء دولــة عربيــة 
ــم  ــى العل ــاًدا ع ــدم اعت ــان، وتتق ــى اإلمي ــا ع ــى هويته ــامية ُتبن إس
واملعرفــة، مل يكــن جيــًا ميلــك املايــن ولكنــه كان ميلــك حــب اللــه ثم 
ــال األوىل عــى  ــك األجي ــب األرض والوطــن ووالة األمــر، وعملــت تل ح
ــك  ــة يف تل ــت متاح ــي كان ــة الت ــوارد القليل ــن امل ــن م ــذا الوط ــاء ه بن

ــرة. الف

وكان التعليــم مفتــاح التقــدم، يأمرنــا اللــه تعــاىل بقولــه الكريــم: 
ــات أن  ــن األمه ــم م ــاء بدع ــرر اآلب ــَق{ فق
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يعّلمــوا أطفالهــم مهــا كانــت التكلفــة، ولذلــك تعلمــت كــا تعلــم أخــي 
ــم  ــاك تعلي ــن هن ــم، ومل يك ــه عليه ــة الل ــام رحم ــم وعص ــر وإبراهي طاه
رســمي للبنــات ففــي ســبتمرب ألــف وتســعمئة واحــد وخمســن ُأرســلت 
إىل مدرســة قســم داخــي يف القاهــرة لــي أقــرأ مثــل إخــويت، وليكــون 
ــدل  ــؤوليته يف الع ــق مس ــه، وحق ــر الل ــق أم ــد حق ــه ق ــه الل ــدي رحم وال

ــاز. ــًا أدى إىل إنج ــه، وكان حل ــه وبنات ــن أبنائ ب

ــكا  ــة يف أمري ــة الجامعي ــه للمرحل ــاث ابنت ــاين ابتع ــم الث وكان الحل
مــع أخيهــا طاهــر، ولكــن تكلفــة هــذا الحلــم أكــر مــا يتحمــل، فحقــق 
لــه امللــك فيصــل طّيــب اللــه ثــراه هــذا الحلــم فــكان حلــم أٍب وإنجــاز 
ــورى  ــس الش ــل مجل ــاد تفعي ــدي أن ُيع ــث لوال ــم الثال ــٍك، وكان الحل مل
ويشــارك فيــه شــخصًيا إال أن اللــه مل يكتــب لــه ذلــك، ولكــن أراد اللــه أن 
ــدي  ــم وال ــورى، وكأّن حل ــس الش ــوة يف مجل ــارك كعض ــب يل أن أش يكت

قــد حققــه امللــك عبداللــه طّيــب اللــه ثــراه.

وكان الحلــم الرابــع ليــس يل شــخصًيا ولكنــه حلــم إخــويت وبنــايت 
مســتقًا  كيانــًا  للمواطنــة  يكــون  أن  الوطــن؛  هــذا  يف  وحفيــدايت 
ــوق  ــا حق ــن له ــا املواط ــع أخيه ــار األرض م ــه إلع ــا الل ــانة خلقه كإنس
ويف  مؤسســاتها  ويف  أرستهــا  يف  فعــال  كعضــو  واجبــات،  وعليهــا 
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مجتمعهــا، فــكان حلمنــا جميًعــا، وحققــه ملــك ســلان أكرمــه اللــه كــا 
ــهم  ــا وأن يس ــدم بلدن ــي أن تتق ــا الجاع ــات، وكان حلمن ــرم املواطن أك
الشــباب يف بنــاء الوطــن، والحلــم يتحقــق ضمــن نظــرة شــاملة لحركــة 
املجتمــع إىل األمــام مــن خــال رؤيــة عرشيــن ثاثــن، كــا قادهــا ويل 

ــه.  ــه الل ــلان حفظ ــن س ــد ب ــر محم ــد األم العه

ــن  ــنة م ــة س ــل إىل مائ ــث مل تص ــد حدي ــازات لبل ــام وإنج ــذه أح ه
عمــره اآلن، ولكــن الطريــق مل يكــن دامًئــا ممهــًدا سلًســا أمــام كل حلم من 
هــذه األحــام، وكل إنجــاز مــن هــذه اإلنجــازات، فلــكل مرحلــة تحديــات 
ــاىل،  ــبحانه وتع ــه س ــم بالل ــن إميانه ــال م ــذه األجي ــوة ه ــع ق ــت تنب كان
ومــن التزامهــم بقيمــة العلــم والعمــل، واالســتعداد عــى التعلــم، ونقــل 
ــا يف  ــي ال نتعلمه ــة الت ــدروس الحياتي ــك ال ــال، وتل ــن األجي ــرة ب الخ
املــدارس والجامعــات، فأنــا تعلمــت مــن والــدي الكثــر، وبنفــس الــروح 

نتذكــر كام أمنــا ونرحــم عليهــا، ونقــرر مــا قالــوه لنــا ألطفالنــا.

ــن  ــن نح ــر ولك ــل إىل آخ ــن جي ــه م ــد نفس ــخ يعي ــد التاري وبالتأكي
ــا عــن املــايض بــكل تقدمــه العلمــي والتقنــي،  يف عــر يختلــف متاًم
وتنــوع تخصصاتــه، والتشــابك بينهــا، وهنــاك مــا يدفعنــا أن نؤكــد عــى 
ــد،  ــة األم ــاين طويل ــس أم ــة ولي ــال حقيق ــن األجي ــوار ب ــون الح أن يك
فالشــباب اآلن ذكــوًرا وإناًثــا لهــم ثقافتهــم ومفاهيمهــم وتصورهــم 
للحيــاة التــي يــودون أن يســتمتعون بهــا، وهــم يعيشــون اآلن تجــارب 
تعليــم عــري تقنــي، ويعملــون يف مؤسســات قدميــة جديــدة يعمــل 

ــا. ــلًبا وإيجاًب ــل س ــة تتفاع ــال مختلف ــا أجي به

ــى  ــرام، وحت ــة واح ــث محب ــو حدي ــباب ه ــع الش ــا م ــي هن وحديث
انبهــار ملــا اســتطاعوا أن يحققــوه مــن تعليــم ومهــارات ومناصــب 
متميــزة يف فــرة تاريخيــة وجيــزة، وحديثــي اليــوم هــو حديــث مــن 
عــاش حيــاة متنوعــة يف ظــروف مختلفــة يف أرض اللــه الواســعة؛ 
ــروب  ــن الح ــعوبها م ــاين ش ــا وأم ــت أوصاله ــاد تقطع ــت يف ب أواًل عش
والراعــات، فمــن لبنــان والحــرب األهليــة، ثــم اجتيــاح إرسائيــل للبنان، 
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ثــم احتالهــا للعــراق، والحــرب العراقيــة اإليرانيــة التــي طحنــت شــباب 
ــك األرسة  ــن، وتفكي ــى البلدي ــار ع ــت والدم ــاح الكوي ــد، إىل اجتي البل
ــد  ــد الواح ــم البل ــذي قّس ــد ال ــم الجدي ــي القدي ــراع اليمن ــة، وال العربي
إىل الشــال والجنــوب، وقضيــة الحــق املغتصــب أي اســتمرار احتــال 
فلســطن وهــذه كلهــا تركــت آثارهــا عــى املواطــن، فمــن اســتطاع أن 

ــه الفقــر مــات فيهــا. يهاجــر تــرك البلــد ومــن قتل

وال أنــى كذلــك مــا شــاهدته مــن خــال عمــي األممــي يف إفريقيــا 
مــن حــروب ومجاعــة وفقــر ومــرض، ولكــن كذلــك رأيــت الجهــد لإلعــار 
ــور  ــاهد ص ــا أش ــزن كل ــم أح ــان، وك ــاء اإلنس ــادة بن ــدول وإع ــاء ال وبن
أفغانســتان ألين أعرفهــا جيــًدا مــن خــال عمــي، ومعايشــتي فيــه 
ــو  ــن فه ــى الوط ــاظ ع ــًيا: الحف ــا أساس ــي درًس ــه فعلمن ــذا جربت وكل ه
أهــم درس تعلمتــه مــن رحلتــي الحياتيــة. الحفــاظ عــى الوطــن يعنــي 
ــانية  ــوق إنس ــركة وحق ــة مش ــن رؤي ــرك ضم ــل املش ــف والعم التكات

ــك تــأيت أهميــة الحــوار بــن األجيــال. ــة لذل مفّعل

ــة  ــات الوطني ــاء املؤسس ــن وبن ــاء الوط ــرة يف بن ــاك دروس كث هن
ــّد  ــي ال ب ــخ مؤس ــاك تاري ــباب، فهن ــع الش ــا م ــث عنه ــن الحدي ــّد م ال ب
مــن دراســته وفهمــه مــن خــال تحليــل قصــص النجــاح والفشــل، 
وتشــخيص ســبب كل منهــا، مل ُيكتــب التاريــخ املؤســي بعلميــة 
دقيقــة لنفهــم الجهــود املاضيــة لبنــاء املؤسســات وظروفهــا، وحقيقــة 
ــم  ــه يف ذاكرته ــا يحمل ــذا م ــة، وه ــة واملهني ــة والبرشي ــا املالي موارده
األجيــال التــي عملــت عــى بنــاء هــذه املؤسســات، وتكمــن أهميــة هــذه 
ــي  ــياق التنظيم ــف الس ــى نكتش ــتفادة حت ــدروس املس ــرة يف ال الذاك
ــي  ــة الت ــات األرسي ــى العاق ــي، وحت ــادي واالجتاع واالداري واالقتص
أّدت إىل النتائــج التــي أمامنــا ناجحــة كانــت أو فاشــلة، إيجابيــة كانــت 

ــلبية. أو س

ــم  ــن فه ــنتمكن م ــرارات س ــذه الق ــع ه ــى تب ــرف ع ــال التع ــن خ وم
ــل  ــة، ب ــة بحت ــة ميكانيكي ــط مبهني ــس فق ــه، لي ــل مع ــارض والتعام الح



5

الوطن إلهام وإنجاز

كذلــك بفهــم للعمــق التاريخــي لــكل مؤسســة وأضيــف كذلــك لــي 
ــرام. ــة واح ــخ مبحب ــع التاري ــل م نتعام

أقــول هــذا ألين اســتمع ألحاديــث عــن املرحلــة التاريخيــة الحاليــة 
ــة  ــي، نتيج ــل املؤس ــاة للعم ــوق النج ــباب كط ــى الش ــز ع ــي ترك الت
لتعليمهــم التقنــي املتقــدم، بــل ميكننــي أن أشــر إىل نــوع مــن التعــايل 
ــا  مــن قبــل كثــر مــن الشــباب عــى األجيــال الســابقة؛ ألنهــم يعتربونن
ســبب مــا يرونــه كأزمــة الوطــن املؤسســية التــي ُجنــدوا إلنقاذهــا، 
وُولّــد مــن هــذا املوقــف نوًعــا مــن الــراع بــن األجيــال خفــّي أحياًنــا، 

ــرى. ــا أخ ــرّب أحياًن ــا ومع ــت أحياًن صام

ــا  ــاع م ــى س ــرب ع ــم ص ــس له ــايل لي ــل الح ــباب الجي ــن ش ــر م كث
ــنة إذ  ــن س ــن الخمس ــدًءا م ــر ب ــا يف العم ــن تقدمن ــن الذي ــه، نح نقول
مل نقــل مــن األربعــن، فهــم يف عجلــة مــن أمرهــم للحصــول عــى 
املعلومــة الرسيعــة، وتصبــح التغريــدة مصــدر الحقيقــة التــي يتــم 
ــذا  ــة يف ه ــطيح املعرف ــن أدوات تس ــك م ــا إىل ذل ــا، وم ــاوب معه التج

ــا. ــط يف بلدن ــس فق ــة ولي ــرة عاملي ــي ظاه ــد، وه ــرن الجدي الق

ــا الوطنــي أن األوطــان ال  ــه لشــباب الوطــن يف عيدن مــا أود أن أقول
ــاور  ــص يف ب ــط، وال مبلخ ــدة فق ــة جدي ــد، وال مبعرف ــل واح ــى بجي ُتبن
ــا وال ُيبنــى إال ســوًيا مــن جيــل إىل جيــل،  بوينــت، الوطــن نحــن جميًع
بتعاضــد األجيــال، ومتكــن جميــع فئــات املجتمــع مــن املشــاركة 
ــال،  ــن األجي ــوار ب ــربات والح ــل الخ ــال نق ــن خ ــن، م ــدم الوط يف تق
ــك قــررت يف لقــاءات عامــة عديــدة عــن الحاجــة لربنامــج وطنــي  لذل
للحــوار بــن األجيــال يف املؤسســات الرســمية، ويف القطــاع الخــاص، 
ويف مؤسســات املجتمــع املــدين، حتــى يتــم التواصــل بــن األجيــال 
ــم الحــارض ،  واالســتفادة املثــى مــن دروس املــايض، ومزجهــا مــع عل
لصالــح مؤسســات وطننــا املختلفــة، وعــى جميــع األصعــدة، وكل عــام 

ــار.  ــان وازده ــن وأم ــا يف أم وبلدن




