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به في كل مكان  الفرح  الــذي عمت مظاهر  الوطني،  باليوم  االحتفال   إن 
وفي كل بيت قطري وقبل أيام، ليس مجرد يوم عادي للعطلة والبهجة، 
البيعة  الهوية، وتجديد  للوطن، وتكريس  الــوالء واالنتماء  لتأكيد  إنه يوم 
للقيادة الرشيدة، يوم نرد فيه الوفاء ألهل الوفاء والعطاء، وال يتأتى ذلك 
الهمم،  وشحذ  االتكالية،  عــن  واالبــتــعــاد  املسؤولية،  وتحمل  بالعمل،  إال 
وتــضــافــر الــجــهــود، واســتــغــالل املــــوارد عــلــى الــوجــه األمــثــل، لنبني قطر 
املستقبل بصورتها التي في مخيلة كل منا، فلنشمر عن السواعد من 

أجل قطر التي نريد، فـ «قطر تستحق األفضل من أبنائها». 
عّبر فعاليات «درب الساعي» عن قيم اليوم الوطني، وتعمل 

ُ
في كل عام ت

على تحقيق رؤيته الداعية إلى االعتزاز بالهوية الوطنية القطرية، وتعزيز 
الوالء والتكاتف والوحدة، من خالل الفعاليات املتنوعة، التي تشمل كل ما 
كانت عليه الحياة قديمًا، في نقل صورة حية عن أجواء املاضي، لتصحب 
عيش  طريقة  من خاللها  يشهدون  التاريخ،  عبر  رحلة  في  املكان  زوار 
اآلباء واألجــداد، بهدف الحفاظ على التراث، وتعزيز قيم الوالء واالنتماء 

للوطن.
املناسبة،  بــهــذه  ــقــام سنويًا 

ُ
ت الــتــي  الفعاليات  ملــجــريــات  الــراصــد  ويلحظ 

وتجسيدها  ترسيخها  إلــى  الــدولــة  تسعى  الوطني  لليوم  قيمًا  هناك  أن 
الــواقــع، من خــالل البرامج والفعاليات، وهــي «اإللــهــام»؛ بحيث  على أرض 
الوطني  اليوم  تقّدمه لجنة  للجميع، وال يغني ما  الفعاليات ملهمة  تكون 
للجميع،  ز 

ّ
هــو مجرد محف بــل  األفـــراد،  أو  للمؤسسات  فعاليات  أي  عــن 

تاح لكل من يعيش على أرض قطر الطيبة، و»اإلبداع»؛ 
ُ
و»املشاركة»؛ حيث ت

 
ً
ألن اليوم الوطني ساحة لإلبداع الذي ُيعّد من أهم املوارد في قطر، فضال

عن الشفافية والصراحة بني الجميع.
ـــى أن يــكــون تــأثــيــر تــلــك الــفــعــالــيــات مــمــتــدًا فـــي الــســلــوك  لـــذلـــك، نــتــطــلــع إل
والشخصية، بما يخدم الوطن ويساعد على نهوضه، والعمل على إبراز 
والثقافية واالقتصادية  السياسية  املجاالت  الوطنية في مختلف  الرموز 
ثاني  الشيخ جاسم بن محمد بن  املؤسس  واالجتماعية، وعلى رأسهم 
طــيــب الــلــه ثــــراه، وكـــذا تــعــريــف الــجــيــل الــنــاشــئ مــعــانــي الــــوالء والــتــكــاتــف 
والوحدة، وغرسها فيهم، من خالل الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية، 

وكذا التعريف بالتراث والتاريخ القطري.
ويجب عدم اختزال حقبة التاريخ في أيام من االحتفاالت، بل هناك ضرورة 
للتركيز على الفعاليات التي لها عالقة بتاريخنا، وترتبط ارتباطًا مباشرًا 
الوطنية  ومواقفه  املاضي  ربــط  على  والعمل  املميزة،  وتقاليدنا  بهويتنا 
التي تعكس قيم الوالء والتكاتف والوحدة بمواقف معاصرة تعكس القيم 
ذاتها، من خالل تعزيز الوعي لدى املجتمع، والنهوض بوجدانه وضميره، 
كلها  قطر  أيــام  أن  هــو  عليه  التأكيد  يجب  ومــا  الوطنية.  القيم  لتجسيد 
وطنية، وإن كانت االحتفاالت تأتي للعام الثاني على التوالي متزامنة مع 
الحصار الجائر، الذي تفرضه بعض الدول الخليجية على  قطر، فإن هذا 
أجمع  للعالم  بتت 

ُ
ث  وتميزًا، كونها 

ً
أكثر نضارة االحتفاالت  األمر يجعل 

قوة الشعب القطري العظيم، وترابطه مع قيادته الرشيدة.
وفي اعتقادي أن بإمكان كل شخص أن يخلص من موقعه لهذا الوطن 
أشجار،  أو  تــراب  ليس مجرد  فالوطن  رفــع شأنه،  في  العظيم، ويساهم 
الشرفاء  بأبنائه  الوطن  هــواء..  أو  أو شمس  أو بحار،  أنهار  أو  أو جبال، 
والتضحية  والـــدفـــاع  أنــظــمــتــه،  وبــاحــتــرام  بقوانينه  املــؤمــنــني،  املخلصني 
هذا  أرض  على  املقيمون  عليه، حتى  ُيعلى  وال  يعلو  فالوطن  أجــلــه،  مــن 
الــوطــن الــغــالــي بــإمــكــانــهــم أن يــعــّبــروا عــن حــبــهــم لــهــذا الــوطــن فــي الــيــوم 
بالبذل  يكون  لــألوطــان  فاالنتماء  العمل،  في  بإخالصهم  وذلــك  الوطني، 
والجهد والتضحيات، والعمل على املشاركة اإليجابية في مسيرة الحياة، 

وتكريس الجهود للعمل املثمر للهدف، وتقوية األواصر. 
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