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مناعتنا حياة

حتـى وقـت قريـب كان المجتمـع السـعودي 
يوصف بأنه مجموعة من البادية الذين سـكنوا 
الصحراء ثم اسـتقروا بعد ذلك في المدن نتيجة 
الطفرة االقتصادية. نشـأت هـذه القبائل -كما 
يزعمـون- دون أن يكون لها أي حراك ثقافي أو 
تأثير على صناعة المكان والقدرة على التعايش 

والبقاء في الظروف القاسـية. 
سردت هذه الحكاية وترسخت -لألسف الشديد- 
في ذهنية العديد من األجيال المتعاقبة وانطلت 
عليهم لتوحي للجميـع أن عمر هذا المجتمع ال 
يتجاوز بضع مئات من السنين وليس له ارتباط 
وجذور تاريخية عميقة، وحاولت اآللة اإلعالمية 
الخارجية بشتى الوسـائل تجاهل تاريخ العرب 
عموما، والعمق التاريخي لهذه األرض المباركة 
وعالقتها بالحضارات السالفة؛ بل عدم اإلشارة 
ال من قريب وال من بعيد لألثر اإليجابي لإلنسان 
السـعودي ودوره فـي صناعة التاريـخ وثقافة 
المـكان، وكأن هذا المجتمـع ليس من حقه أن 
يفخر بتاريخه ويرسـم خطه الثقافي بين األمم 

والحضارات. 
لقد شـددت الرؤية الوطنيـة 2030 على أهمية 
حمايـة التـراث الوطنـي، والتـراث اإلسـالمي، 
والمـوروث القديم وتمكين الجميع من الوصول 
لـإلرث التاريخـي ونقله إلـى األجيـال القادمة 
بوصفـه رافـدا مـن روافـد السـياحة وداعمـا 
لالقتصـاد الوطنـي. كما أكدت الرؤيـة الوطنية 
على إحياء المواقع التراثية والتاريخية والتعامل 

معها كعمـق تاريخي يرسـخ الهويـة الوطنية 
ويعبـر عن تواصـل األجيال.

عندمـا نتحدث عـن الحضارة السـعودية فإننا 
نتحـدث عـن العمـق التاريخـي لهـذه األرض 
بوصفها تحتل موقعا بارزا في خريطة الحضارة 
اإلنسـانية والتي تركت آثارها شاهدة إلى يومنا 
هذا. كانت هذه األرض ملتقى للحضارات بطرق 
التجـارة التي ربطتها بوادي النيـل وبالد ما بين 
النهرين، ثم تعاقبت الحضارات اإلنسـانية على 
هـذه األرض لتتـرك خلفهـا إرثـا تاريخيا على 
هيئة مواقع تاريخية، ومبـان، وقصور، وقالع، 

ونقـوش حجريـة، وأوان فخارية، ومقابر. 
وتعد المملكة العربية السـعودية من أغنى دول 
العالـم في النقـوش الحجريـة التاريخية والتي 
أدرج بعضها فـي قائمة مواقع التراث العالمي. 
وقبـل ذلك كله، هـذه األرض هي مهد الرسـالة 
اإلسـالمية ومهبط الوحي ومكان مولد أشـرف 
الخلـق -صلـى الله عليه وسـلم-. ولسـت هنا 
بصدد اإلسـهاب عن قيمـة المواقـع التاريخية 
واالكتشـافات األثرية التـي نطالعها بين الحين 
واآلخـر، والتـي تؤكـد علـى عمق االسـتيطان 
البشري في المملكة العربية السعودية والممتد 
لفترات زمنية سحيقة تجاوزت 9 آالف سنة قبل 

الميالد. 
لقد عبرت هـذه المواقـع التاريخية عن طبيعة 
الحيـاة وقـدرة اإلنسـان فـي تطويـع البيئـة 
والتعامـل مع معطيـات الطبيعـة، أعطت هذه 
المواقـع التاريخيـة تصورا شـموليا عن درجة 
الرقـي والثقافـة التـي تمتع بها اإلنسـان الذي 
عاش في هذه األرض عبر عنها بنقوش حجرية 
رمزيـة أكـدت علـى حبـه للصحـراء، والفـن، 
والشـعر، والفروسـية، والجمـل، والسـيوف، 
والخناجر، والصقور، وكالب الصيد )السلوقي(. 
لقد روت هـذه النقوش الحجرية قصص الحياة 
االجتماعية، ورحالت الصيد، ومالحم البطوالت، 
وحكايـات اإلبـداع التي عاشـها أسـالفنا لتظل 
حتـى يومنا هـذا مخزونـا للثقافة السـعودية؛ 
بل هي الحضارة السـعودية التـي ولدت إنتاجا 
فكريـا وثقافيا وماديا تراكميا تعاقب عبر األمم 
واألجيال التي عاشت على هذه األرض المباركة. 
إن مشـاريع الحفـاظ علـى هـذه المواقـع 
التاريخيـة يجب أن تنطلق من اسـتراتيجية 
شـمولية ذات أبعـاد تخدم المدينة وترسـخ 
ارتباط اإلنسـان بالمـكان، هذه المشـاريع 
يجـب ربطها في سـياقها الحضري لتحقق 
العوائـد االقتصاديـة وتدعم إيـرادات المدن 
وتعـزز ارتباط المجتمـع المحلـي بجذوره 

الثقافيـة وأصالته وهويتـه الوطنية. 
وختامـا، علينا أن ندرك أن صيانة البنية المادية 
للمواقع التاريخية غير كافية دون أن نفهم أصل 
الحكاية منذ البداية؛ ونـروج لثقافتنا المحلية؛ 
بل ونفخر بها، لتصبح المواقع التاريخية عندئذ 

شاهدا للحضارة السعودية.

يقال »عدن الشـخص بلدا« بقصد التعبير عن 
التوطـن واإلقامة فيه، ولهـذه المدينة نصيب 
كبيـر مـن اسـمها، إذ احتلتهـا بريطانيا عام 
1839م وهي تحت حكم سلطنة لحج، ويقول 
معظم المؤرخين الغربيين إن سـبب االحتالل 
هـو غرق السـفينة البريطانيـة »داريا دولت« 
التـي تحطمـت بالقرب مـن خليج عـدن قبل 
ذلـك التاريـخ بحوالـي عامين، نتيجـة أعمال 
نهب وسـلب لحمولتها من قبل العدنيين، وقد 
سـبق البريطانييـن إليهـا سـليمان القانوني 
محـاوال جعلها مخزنـا للحمايـة البحرية من 
البرتغالييـن والبريطانيين، كمـا كانت نقطة 
صـراع الممالك العائلية الصغيـرة لمدة قرنين 
قبـل ذلك، وبعـد توالي األحـداث دخلت جنوب 
اليمن في حرب أهلية طاحنة نتيجة اسـتقالة 
حاكم عدن السـير تشـارلز جونستون، وحتى 
إعالن جمهورية اليمن الديمقراطية الشـعبية 

1967م. عام 
أما ما اصطلح على تسـميته باليمن الشمالي 
فقد ظـل تحت االحتـالل العثمانـي ثم خضع 
لحكـم دينـي يُلزم طاعـة اإلمام فـي المملكة 
المتوكلية آنذاك وحتى سـقوطها في 1962م، 
وهـي الفترة التـي اتسـمت بعدم االسـتقرار 
السياسـي التي امتـدت حتى توقيـع اتفاقية 
الوحـدة عـام 1990م، وكانـت هـذه المملكة 
تحـاول تقديـم إمامهـا ككيـان ممـزوج بين 
اإلنسـان واإللـه لتضفـي علـى إمامهـا هالة 

قدسـية تحـول دون محاولـة عصيانه.
وما زالت عدن تحتفظ بأهميتها االستراتيجية 
كونها تقع علـى أعتاب بحر العـرب وبالقرب 
من البحر األحمر والسـاحل الشرقي األفريقي 
ممـا يتيح للقـوى الخارجية إرسـاء سـفنها 
في هـذه القواعد لالنطالق منهـا إلى المحيط 
الهندي ومـد نفوذها إلى الخليج العربي، وهي 
بهذه األهمية إذ دفعت الحكومة الشـرعية إلى 
أن »عدنـت« فيها منذ االنقالب الحوثي وتقديم 
نفسه في الشمال في بداية الحرب األهلية في 
اليمن كحاكم بالحق اإللهي مرة أخرى امتدادا 
ألسطورة »كسرى أعظم اآللهة وسيد األرض« 
التاريخية، وآية اللـه الولي الفقيه المعاصرة.

وقـد أثـارت الحـرب األهلية في اليمـن نعرات 
االنفصـال لـدى أبنـاء الجنوب وأظهـرت أمام 
المـأل نقـاط الخلـل فـي مشـتركات الفكـر 
والوجدان وفي صالبة تكوين المجتمع اليمني 
بعـد الوحـدة؛ نتيجة معانـاة اليمن مـن أزمة 
الوالءات التحتية والفوقية في آن واحد، فهناك 
الـوالء الحوثـي العابـر للحـدود والمرتمي في 
أحضان مؤسسـة الولـي الفقيـه، وهناك في 
بعض الحـاالت تقدم القبيلـة مصلحتها على 
المصلحـة الوطنية بل وتسـاوم عليها أحيانا، 
وهناك حـاالت أخـرى تتجاوز فيهـا مصلحة 
المنطقة المحلية أو األقاليم المصلحة الوطنية 
كذلك، وهكذا دواليك من األسـباب التي تعرقل 
التوافـق الجماعـي وال تمهـد ألي اتفـاق على 
أهـداف مشـتركة تحت مظلة وطنيـة واحدة. 
إن من أكبر التهديدات التي ستواجه اليمن حال 
االنفصـال هو امتداد نزعـة التمرد االنفصالية 
لتشـمل أجـزاء أخرى مـن الشـمال والجنوب 
معا، وهـذه النزعات سـتجد لها مـن يدعمها 
مـن المحيط اإلقليمـي والدولي مما ال يبشـر 
بأي حل سياسـي على المـدى القريب؛ فإيران 
تسـعى عالنية إلى تهديـد العمق الخليجي من 
خالل محاوالتها الهيمنة على الدول المجاورة 
لدول الخليج، وجنوب اليمن يعد خيارا مناسبا 
لها على اعتبار أن إيران سـتعزل جنوب اليمن 
عن الحـدود السـعودية من خـالل االنفصال، 
وتطـوق بذلـك اليمـن كليـا بـل وتتحكـم في 
موارده ومصـدر حياته وتسـاوم أبناءه عليها 

وتمنعهـم من التعاون مـع دول الخليج. 
اليوم ال تغرق سفينة »داريا دولت« في خليج 
عدن بل تعوم سـفينة »صافر« قبالة ساحل 
الحديـدة تنتظـر أطرافـا خارجيـة غرقهـا، 
كذلـك ليس لـدى الجنـوب وصـي بريطاني 
أو واٍل عثمانـي لكن لديهـم نزعة انفصالية 
أثناء صعود اإلنسـان الممـزوج مع اإلله في 
الشـمال، وفي المحصلة اليمن اليوم ليسـت 
منفصلة جغرافيا وليست موحدة اجتماعيا، 
لذلك سيبقى السؤال قائما حتى تقرر القوى 
اليمنيـة تقييـم وطنيتها من أسـس واقعية 
وجادة انطالقا من مجلس القيادة الرئاسـي.
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كانـت صدمتي بالغة حيـن فاجأنـي ابني وبعض 
أقربائـه بجهلهم تفاصيـل غزوة بـدر الكبرى، تلك 
التـي برز فيهـا اإليمان كلـه للكفر كله، وشـهدت 
حضـورا مالئكيـا مبـاركا، ونصـر الله فيهـا نبيه 
وأصحابـه الكرام البـررة بالرغم من قلـة عددهم، 
علـى الجمهـرة الكثيـرة مـن المقاتليـن األشـداء 
بقيادة صناديـد قريش، الذين عاجلهـم الموت بيد 
المسـتضعفين مـن المؤمنيـن فكان نصـرا عزيزا 
ظاهـرا وباطنـا، وفتحـا مبينا لرسـول الله -صلى 
الله عليه وآله وسـلم- وأصحابه المستضعفين من 
المهاجريـن الذيـن أخرجوا من ديارهـم بغير حق، 
ووجـدوا النصرة من األوس والخـزرج الذين أووهم 
وآثروهم على أنفسـهم في كل شـيء، فطوبى لهم 

أحيـاء وأمواتا. 
شعرت في حينه بألم كبير، واستشعرت مسؤولية 
كبـرى، وودت لو أن الزمن يعود التبعت منهجا آخر 
فـي حياتي، ولكن مـا حيلتي وكنـت كغيري ممن 
سـحقتهم عجلة الحياة فـي حياتنـا المدنية التي 
تفتت فيها أواصر القربـى، وتباعدت فيها األنفس، 
وصـار كل واحد منا يلهث وراء لقمة عيشـه ليوفر 
ألبنائه حياة كريمة، وحيـن توقف تنبه بأنه وحيدا 
بمعرفتـه وقيمـه، وأن من أفنى عمـره من أجلهم، 
يمشون في سـبيل آخر تسـوده الظلمة الموحشة 

وال نـور في آخره. 
إن أخطـر ما نواجهه حاضرا ومسـتقبال كامن في 
غياب الذاكرة الجمعية عـن وعينا أفرادا ومجتمعا، 
السـيما ونحـن نشـهد حالـة الصـراع المحمـوم 
القائـم حاليا بين الشـرق والغرب مـن جهة، وبين 
الحـق والباطل من جهـة أخرى، وأمام ما نعيشـه 
مـن صلف صهيوني ظالم، يسـتهدف محو الذاكرة 

الجمعيـة لنكـون قطيعـا حيوانيا ال ذاكـرة تصنع 
شـخصيته، وتدعم واقعه، وتؤسـس لمستقبله. 

ذلـك ما يجـب أن نَحذَر منـه، وهو مـا أراه قائما 
بخطى حثيثة في ظل سـيطرة العقل الصهيوني 
على خارطة البرامـج اإلعالمية حاضرا، تلك التي 
سطحت كثيرا من المفاهيم بمسلسالتها الفارغة 
مضمونا، واسكتشـاتها الهزلية، واألخطر ما يتم 
تمريره من صور خادشـة وممارسـات مرفوضة 
شـريعة وأخالقا بوصفها تمثيال كالشـذوذ، وزنا 
المحـارم، ولعمـري فذلـك مـا يريده الشـيطان 

وأعوانه، فهـل نحن منتبهون؟
علـى أن األمر ال يتوقف عند ذلـك، بل جرى ويجري 
التشـكيك بمقدسـاتنا، ابتـداء بموقـع المسـجد 
األقصى الذي خرج علينا بعض الجهلة المتفذلكون 
ليرددوا قوال صهيونيا بأن منطقة جعرانة على بعد 
20 كـم إلى الشـمال الشـرقي من مكـة هي موقع 
المسـجد األقصى الذي باركه اللـه وبارك محيطه، 
وهو قول سـاقط منطقا ودليال، وقد فندت ذلك في 

سابقة.  مقاالت 
كمـا يأتينا اليـوم من يدعي بأنه ينتمي إلينا اسـما 
ونسـبا وهو أبعد ما يكون عـن ذلك، ليروج لمقولة 
سـاقطة أخرى مفادها أن المسلمين يدافعون في 
القدس عن مسـجد أموي ال قيمة لـه، وأنه قد بُني 
على الهيكل المزعوم، ولألسـف فـإن هذه المقولة 
الكاذبـة تجد مـن يدعمها من أبنائنـا جهال بحكم 
تغييـب ذاكرتهـم الجمعيـة، وهو ما تعمـل القوى 
الصهيونيـة للوصول إليه عبـر منصاتها المتنوعة، 
ثـم تعمل علـى اختراقنـا بعمالئها الذيـن يملؤون 
ذاكرتنـا الجمعية بما يشـاؤون من أفـكار ورؤى، 
وحتما فالمراد تحويلنا مستقبال إلى قطيع حيواني 

ال حول لـه وال قوة. فهـل نحن واعون؟
أختـم بالتأكيـد علـى أن الليبرالية التـي أؤمن بها، 
والتي جاء ديننا ونبينـا ليؤكد عليها على اعتبار أن 
الحريـة واالختيار قيمة عظمى كفلهـا الله لخلقه 
فـي كتابـه، ال تعني التخلي عن ذاكرتنـا التاريخية 
التي هي عمود ارتكازنـا أردنا أم لم نرد، وأول وأهم 
مشـاهدها كامـن في سـيرة النبـي الكريـم الذي 
نشهد كمسلمين بأنه رسول الله وأنه خاتم األنبياء 
والمرسـلين، ولذلـك فمـا أحوجنا إلـى أن نتدارس 
سـيرته ونجعلها حية بين ظهرانينا عمال وسلوكا، 
ونعمـل على تضميـن أهـم مالمحها وشـواهدها 
وآثارهـا العمرانية في مختلف مشـاهدنا الدرامية 
بحبكـة مهنية، ونبـرز واقع ما كان عليه الرسـول 
مـن اعتدال واحتواء ورحمـة، وليس وفق ما صوره 
المتطرفون الذين تسـيدوا المشـهد خـالل العقود 
السـالفة، فأظهروا نبينا بصورة ال تفي بحقيقته، 
اسـتنادا إلـى أحاديـث أحادية ضعيفة حـذر منها 
سـمو ولي العهد -وفقه الله-، ويعمل على تنقيتها 

حاليـا عبر فريق متخصـص كما أعلن. 
فـي السـياق ذاته فقـد خلـدت ذاكرتنـا التاريخية 
عددا مـن المواقـع الجغرافية التي صار لها شـأن 
كبير بين المسـلمين بخاصة، كموقع بـدر، وأحد، 
والخندق بمكان جلوس رسـول الله الذي بُني عليه 
مسجدا عرف باسم مسـجد الفتح، ناهيك عن غار 
حـراء بجبـل النور، وغـار جبل ثـور، وموقع صلح 
الحديبيـة، وغير ذلك من المشـاهد الجغرافية التي 
ارتبطت بسيرة رسول الله، والتي يمكن استثمارها 
سـياحيا بما يعزز من ذاكرتنا التاريخية من جهة، 
ويدر منفعة علينا أفرادا ومؤسسـات، فهل إلى ذلك 

سبيل؟

فـي يـوم مـن األيـام صرخـت الواليـات المتحدة 
األمريكيـة صرختهـا التعليمية الشـهيرة )أمة في 
خطـر( في تقرير عام 1983م عن ضعف مسـتوى 
التعليم والحاجة الماسة إلى تحسين نوعية التعليم 
والتعلـم، وبيـن التقريـر الخطـر من هـذا الضعف 
التعليمي على مسـتوى الوجود والهوية األمريكية. 
ونحـن كذلك فـي المملكة أمة فـي خطر، نحن في 
المرتبة الرابعة والخمسين عالميا والسادسة عربيا 
وفق مؤشـر دافوس لجودة التعليم 2021، وترتيبنا 
السـابع عشـر بين مجموعة العشـرين التي تضم 
أكبر اقتصادات العالم وأكثرها إنتاجا وقوة شرائية 
لمواطنيها، ومعظم جامعاتنا لم تدخل التصنيفات 
العالمية للجامعات والقلة القليلة منها التي دخلت 
وتقبـع فـي مراكز متأخـرة جـدا باسـتثناء ثالث 
جامعـات، ونأتي فـي المرتبة الثانية بعـد الواليات 
المتحـدة األمريكية في حجم اإلنفـاق على التعليم 
بموازنـات ملياريـة سـنوية، وكلنـا كسـعوديين 
مؤمنون بضعف مسـتوى التعليم فـي بالدنا وعدم 
قدرتـه على الوفاء بمتطلباتنـا التنموية في الوقت 
الحاضر والمستقبل، ومع كل ذلك ال يتورع البعض 
عن النقد الالموضوعي لمنظومة التعليم دون وعي 
بمخاطر استمرار منظومتنا التعليمية دون تطوير 

يذكر.
أتفهم أن أي منظومة وطنية تخضع للتقييم والنقد 
الهـادف من المسـتفيدين من خدماتها دون شـك، 
وهو حق مشـروع لـكل مواطن في إطـار المبادئ 
والقيم العقالنية المقبولة في المجتمع، ولكن ما ال 
أتفهمه أن تكون أهم مؤسسة في الدولة وهي وزارة 
التعليم مسـتهدفة بتشـويه وتعطيل مشـروعاتها 
التطويرية رغم العمـل الكبير الذي تقوم به الوزارة 
في إصـالح منظومة التعليم وتشـوهاتها المزمنة 

بدءا من هياكلها التنظيمية المترهلة ونمط إدارتها 
التقليدي والهدر في مواردها البشـرية والمالية إلى 

مستوى مخرجاتها المتواضع جدا. 
هذا الواقع ال يليق ببلدنا وال يعكس الرغبة الصادقة 
فـي التحول النوعـي والتطور الذي ننشـده بإعادة 
اكتشـاف مصادر قوتنا الوطنية الرهيبة لنصل إلى 
المستوى والمكانة التي تليق بالمملكة وبمقوماتها 
البشـرية واالقتصادية والجغرافية، وأهم مشـروع 
وطنـي لتحقيق هـذا التحـول النوعي هـو تطوير 
النظـام التعليمـي بـكل مكوناته وإعـادة هيكلته 
وبنـاءه أو إن صـح التعبيـر ودون مبالغـة إعـادة 
هندسـته من الصفر إذا ما أردنا أن نكون من الدول 

القياديـة والنموذجية على مسـتوى العالم. 
اليـوم نشـاهد صـورا عديـدة مـن اإلسـقاطات 
المؤسـفة على منظومة التعليم والمنتسبين إليها، 
مـا يعني وجود خلـل تربوي كبير تقع مسـؤوليته 
ليس فقـط على مؤسسـات التعليم الرسـمية، بل 
يشترك فيها كل مؤسسـات المجتمع وأفراده، وإال 
كيف يجرؤ طفل مثال على التهكم بالمسؤول األول 
عـن التعليم في صورة ال تليق بمنظومة القيم التي 
يتبناها المجتمع وليس فقط المؤسسات التربوية 
الرسمية، ويجد هذا الطفل من يحييه على تجاوزه 
بدال من أن يأخـذ بيده ويوجهه نحو قيمة االحترام 
كقيمة تربوية عظيمة حتى مع من نختلف معهم. 
وفـي صـورة أخـرى ال تقـل سـوءا عن سـابقتها 
اسـتمرار النقـد الالمسـؤول للمعلـم والتقليل من 
دوره وأهميتـه وكفاءتـه التـي أدركناها على وجه 
الخصوص أثناء إغالق المدارس في جائحة كورونا، 
ومـا يقدمه مـن تضحيات تسـتحق منـا االحتفاء 
بجهوده وعطائه المسـتمر ودعمه ومسـاندته في 

أداء رسـالته التربويـة العظيمة. 

وفـي صـورة ثالثـة النقـد السـطحي لمحتـوى 
المتعلقـة  التطويريـة  المشـروعات  ومضمـون 
بالمناهـج وأسـاليب التعلـم والبيئـة المدرسـية 
والجامعيـة، وكأن تلـك المشـروعات ناتجـه عـن 
قرارات شخصية لمسؤولي التعليم دون إدراك بأنها 
تتم في ضوء خطط ودراسات معمقة من قبل فرق 
عمل وبيوت خبرة محلية ودولية على مستوى عال 

مـن الخبـرة التطويرية. 
المملكـة اليوم ليسـت كمملكة األمـس، ويجب أن 
نعـي الجهـود الكبيرة التـي تبذلها الدولـة لتطوير 
منظومـة التعليـم، ونقدر لهـا اسـتعادة منظومة 
التعليم بعد أن اختطف لصالح توجه معين لسنوات 
طويلـة كان نتاجها نمط تعليـم متخلف عن األمم 
المتقدمـة بمناهجـه وأدواته ومخرجـات تقليدية 
بائسـة وفكـر منغلـق وارتفـاع لمعـدالت البطالة 
وتوسع غير مخطط له في مؤسسات التعليم العام 

والجامعـي، وغيرها كثير.
آن لنـا كمواطنيـن أن نعمـل علـى فهـم هـذه 
التطورات والتحوالت النوعية في التعليم ونسـهم 
فـي نجاحهـا، وأن نؤمـن بـأن التعليم سـياجنا 
لألمـن الوطني وليس فقط لتقديم الخدمات التي 
نحتاجهـا، ونجاح منظومة التعليـم يعني نجاح 
المشـروعات الوطنيـة التنمويـة والوصـول إلى 
جودة الحياة التي ننشدها ألبنائنا وتنشدها الدولة 
لـكل مواطـن. ووزارة التعليم في هـذه المرحلة 
بالـذات بحاجة إلى دعم المجتمع لمشـروعاتها 
اإلصالحيـة النوعية على مسـتوى التعليم العام 
والجامعـي، وإعـالء المصالـح الوطنيـة علـى 
للنهـوض  المناطقيـة والشـخصية  المصالـح 
بتعليمنـا لنجعل منه السـياج األمنـي الحقيقي 

لمقدراتنـا الوطنية ولمسـتقبل أجيالنا.
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