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الإربعاء 1430/10/4هـ
املـ ــوافــق 2009/9/23م

جامعة امل�ؤ�س�س حتتفل باليوم الوطني

ذك����رى غ��ال��ي��ة جت�����س��د ملحمة ب��ط��ول��ي��ة ق��اده��ا امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز
حتت ا�سم (اململكة العربية ال�سعودية).واليوم ت�شارك
جامعة امل�ؤ�س�س �أبناء اململكة هذه الذكرى العزيزة يف
تاريخ هذا الوطن ،حيث تعود بنا عقارب الزمن �إىل
ً
يوم تاريخي كبري ،عندما ّ
ملكا
�سخر اهلل لهذا الوطن
ً
حكيما ،و�شخ�صية عبقرية ،وفقه اهلل �سبحانه وتعاىل
لتوحيد هذه البالد ،حتت راية (ال �إله �إال اهلل حممد
ر�سول اهلل) يف عام 1351هـ.
ً
عاما م�ضت على توحيد ه��ذه البالد
ت�سعة و�سبعون
امل���ب���ارك���ة ع���ل���ى ي����د امل����ؤ����س�������س امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز بن
عبدالرحمن �آل �سعود (طيب اهلل ثراه) ف�أ�ضحى هذا
اليوم ذكرى تاريخية عطرة بعد �أن مت �إع�لان توحيد
امل��م��ل��ك��ة يف خم��ت��ل��ف �أج���زائ���ه���ا حت���ت ا����س���م (اململكة
العربية ال�سعودية) ،يوم يعود بذاكرتنا �إىل م�سار
موفق من تاريخ مملكتنا جعلها تتبو�أ اليوم
مكانة مرموقة بني دول ال��ع��امل ،م�سار
�سجل على مدى عقود حكمة
ّ
امل�����واق�����ف ع���ل���ى م�ستوى
ال��ع��امل ،بف�ضل الت�شبث
ب�أهداب الدين واالعتدال
والأخ��������������ذ ب�����الأ������س�����ب�����اب،
وال��ت��ع��ام��ل م��ع الأح����داث
مبا متليه ال�شريعة
الإ�����������س�����ل����ام����������ي����������ة
ال�سمحاء.

�أخبار اجلامعة:
حتتفي جامعة امل�ؤ�س�س اليوم الأربعاء الرابع من �شوال
�سجله التاريخ بني �صفحاته
لعام 1430هـ بذكرى يوم ّ
مبداد من ذهب  ،يوم جاء بعد ملحمة بطولية قادها
م�ؤ�س�س هذا الكيان ال�شامخ جاللة امللك عبدالعزيز
بن عبد الرحمن �آل �سعود طيّب اهلل ث��راه بعد كفاح
ا�سرتد به عا�صمة �أج��داده و�آبائه الريا�ض ال�شماء يف
اخلام�س من �شهر �شوال ع��ام 1319ه���ـ .وبذلك تكون
ً
عاما على �إ�صدار املر�سوم امللكي الكرمي
قد م�� ّرت 79
بتوحيد كل �أجزاء و�أطراف الدولة ال�سعودية احلديثة

ن�����س��ت��ع��ي��د اليوم
ذك����������رى ملوك
عظماء نحثوا
�أ������س�����م�����اءه�����م
ب������������ح������������روف
م����������ن ذه�������ب
ب��ي��ن دفتي
ال�����ت�����اري�����خ،
ت�����ع�����اق�����ب�����وا
ع����������������ل����������������ى
مقاليد احلكم يف هذه البالد الغالية ،فبعد امل�ؤ�س�س
امللك عبد العزيز طيب اهلل ث��راه ت��وىل احلكم امللك
�سعود ثم خلفه امللك في�صل ثم امللك خالد ثم خادم
احلرمني ال�شريفني امللك فهد رحمهم اهلل �إىل �أن توىل
مقاليد احلكم خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز حفظه اهلل ي�شد من �أزره ع�ضده الأمين
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز،
حفظه اهلل ،و�سمو النائب الثاين الأمري نايف بن عبد
العزيز حفظه اهلل .

كلمــــة العـــدد

الوطن ،نغمة عذبة تتمو�سق يف �شفاه
ك���ل م���ن ح��ب��اه اهلل وق��ي�����ض ل���ه �أ�سباب
االنتماء لهذه الأر���ض مهبط الوحي،
ومنطلق الر�سالة اخل��ال��دة ،فالوطن
�أر��������ض ،والأر���������ض ان���ت���م���اء ،واالنتماء
�إخ�ل�ا����ص ،والإخ�ل�ا����ص وف����اء ،والوفاء
ن���ك���ران ذات .ف���ال���وط���ن ك��م��ا ال�صحة
على ر�ؤو����س الأ���ص��ح��اء ،ت��اج على ر�أ�س
كل مواطن .واليوم الوطني هو تعبري
للتقدير ومظهر للإعجاب ،وترجمة
لل�شكر لأم طاملا بذلت الكثري من �أجل
�أبنائها.

واالح���ت���ف���اء ب���ي���وم ال���وط���ن ه���و تعبري
���ص��ادق ع��مّ ��ا جتي�ش ب��ه �أف���ئ���دة �أبنائه
وبناته من حب وتقدير لهذه الأر�ض
املعطاء ،التي ج��ادت علينا بخرياتها
ال��وف�يرة يف ك��ل امل��ج��االت حتى غدونا
ً
ماديا
ب��ح��م��د اهلل م���ن ال���ب�ل�اد ال�ث�ري���ة
ً
ومعنويا ،نخطو خ��ط��وات ثابتة نحو
امل�ستقبل الرت��ي��اد �آف��اق��ه وال��ول��وج �إىل
ع��امل��ه ل�لا���س��ت��ف��ادة م��ن م��ع��ط��ي��ات��ه بكل
كفاءة واقتدار.
ف��امل��م��ل��ك��ة ب��ح��م��د اهلل وت��وف��ي��ق��ه قادرة
ب���إم��ك��ان��ات��ه��ا ال��ث�رة ع��ل��ى ال��ق��ي��ام بدور
فاعل يف كل املجاالت .بدء ًا باال�ستقرار
ال���������س����ي����ا�����س����ي وم���������������رور ًا باالنتعا�ش
االقت�صادي وانتها ًء بالتقدم العلمي
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي ،ف��ج��ام��ع��ات��ن��ا �أ�صبحت
حت���ت���ل م���ك���ان���ة ب��������ارزة ع���ل���ى امل�ستوى
العربي والإ�سالمي والعاملي ،ومازالت
ت�سعى ب��ج��د �إىل امل��زي��د م��ن العاملية،
�إىل ج��ان��ب ب����راءات االخ��ت�راع العاملية
التي �أجنزها علما�ؤنا و�سجلت يف دول
ً
علميا� ،إ���ض��اف��ة �إىل ح�صول
متقدمة
ال���ع���دي���د م���ن ج���ام���ع���ات امل��م��ل��ك��ة على
االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال���دويل يف كثري
من براجمها.
ً
جميعا �أن نحمل �أمانة
يتوجب علينا
هذا الوطن الغايل يف حدقات عيوننا
و�أن نبذل ق�صارى جهدنا كل يف جماله
لتطويره واالرتقاء به  ،فمكانة الإن�سان
يف هذا الع�صر من مكانة الوطن ،علينا
�أن ن�����س��م��و ب���أن��ف�����س��ن��ا ل��ن��ك��ون يف حجم
وق��در ه��ذه ال��ب�لاد ال��ط��اه��رة م��ن خالل
االن��ق��ي��اد ال���ت���ام ل�����ش��ري��ع��ت��ن��ا ال�سمحة

�أ.د� .أ�سامة بن �صادق طيب
و�إ���س�لام��ن��ا ال��و���س��ط��ي ،وال��ط��اع��ة لوالة
الأم���ر .ففي ال��داخ��ل ينبغي �أن نكون
يد ًا واحدة  ،لأن الوحدة الوطنية هي
مكمن قوتنا ،وردن���ا احلا�سم لكل من
ت�سول له نف�سه العبث مب��ق��درات هذا
ال��وط��ن ،ف�لا �إف����راط وال ت��ف��ري��ط .ويف
اخلارج يتوجب علينا �أن نكون �سفراء
متميزين لهذه ال��ب�لاد املقد�سة حتى
نك�سب مزيد ًا من التقدير.
�إن االح��ت��ف��اء ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي حمطة
مهمة لتلم�س مواقع خطانا ،وحت�س�س
الأر������ض ال��ت��ي ن��ق��ف ع��ل��ي��ه��ا .والوقوف
على الإيجابيات للم�ضي ق��دم ً��ا نحو
املزيد من الإجن��ازات ور�صد ال�سلبيات
والعمل على تفاديها.
وب��ه��ذه املنا�سبة الغالية ،و�أ���ص��ال��ة عن
ن��ف�����س��ي ون��ي��اب��ة ع���ن م��ن�����س��وب��ي جامعة
امل�ؤ�س�س جندد ال��والء لقائد م�سريتنا
خ�������ادم احل�����رم��ي��ن ال�������ش���ري���ف�ي�ن امللك
ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز و���س��م��و ويل
ع��ه��ده الأم��ي�ن ���ص��اح��ب ال�سمو امللكي
الأم�ير �سلطان بن عبد العزيز و�سمو
النائب ال��ث��اين �صاحب ال�سمو امللكي
الأم���ي��ر ن���اي���ف ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز وزير
الداخلية،حفظهم اهلل ،و�أفراد الأ�سرة
امل��ال��ك��ة ،و�أع�����ض��اء احل��ك��وم��ة الر�شيدة
ولكل �أفراد �شعبنا الأبي.
ع�شت يا وطن الآباء عز ًا لنا  ...فنحن
ب���ك وب���دون���ك ال ت��ق��وم ل��ن��ا ق��ائ��م��ة ...
نفتديك ب���أرواح��ن��ا وم��ه��ج��ن��ا ...ف�أنت
م��ن��ب��ع ع��زت��ن��ا ،وف��ي��ك رف��ع��ة ���ش���أن��ن��ا ...
ف���إن كنا مق�صرين فلك العتبى حتى
تر�ضى.
مدير اجلامعة

2
هيئة التحرير
رئي�س هيئة الإ�شراف
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
د .حممد بن �سعيد الغامدي

رئي�س التحرير
رئي�س ق�سم الإعالم املكلف
د� .شارع بن مزيد البقمي

نائب رئي�س التحرير
د� .أمنار بن حامد مطاوع

نائبة رئي�س التحرير
م�شرفة ق�سم الإعالم
د .حنان بنت �أحمد �شوقي �آ�شي

املرا�ســــــالت :
�ص.ب  80202جدة
الرمز الربيدي 21589
هاتف 6952350
فاك�س 6952907

الإعــالنــــات:
جوال0503645848 :
الربيد الإلكرتوين :
akhbar@kau.edu.sa

ال�سبت 1430/10/4هـ

املـ ــواف ــق 2009/9/23م

الذكرى التا�سعة وال�سبعون لليوم الوط

ً
ع�������ام�������ا م�������ن الإجن�����������������ازات
ت���������س����ع����ة و������س�����ب�����ع�����ون
حتل اليوم الذكرى التا�سعة وال�سبعون لليوم الوطني املجيد،
ففي مثل هذا اليوم من عام 1351هـ 1932م �سجل التاريخ
مولد اململكة العربية ال�سعودية بعد ملحمة البطولة
التي قادها امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن
�آل �سعود  -طيب اهلل ثراه  -على مدى اثنني وثالثني
ع��ام ً��ا ب��ع��د ا����س�ت�رداده مل��دي��ن��ة ال��ري��ا���ض عا�صمة ملك
�أج������داده و�آب���ائ���ه يف اخل��ام�����س م���ن ���ش��ه��ر ����ش���وال عام
1319هـ املوافق  15يناير 1902م.
ويف  17جمادى الأوىل 1351ه��ـ �صدر مر�سوم ملكي
ب��ت��وح��ي��د ك���ل �أج������زاء ال���دول���ة ال�����س��ع��ودي��ة احلديثة
حتت ا�سم اململكة العربية ال�سعودية ،واختار امللك
عبدالعزيز يوم اخلمي�س املوافق  21جمادى الأوىل
ً
يوما
من نف�س العام املوافق � 23سبتمرب 1932م
لإعالن قيام اململكة العربية ال�سعودية.
ً
عاما حافلة بالإجنازات
ت�سعة و�سبعون
ع��ل��ى ه���ذه الأر������ض ال��ط��ي��ب��ة والتي
و���ض��ع لبناتها الأوىل امللك
امل���ؤ���س�����س ووا���ص��ل �أبنا�ؤه
ال��������ب��������ررة م���������ن ب�����ع�����ده
ا����س���ت���ك���م���ال البنيان
وموا�صلة امل�سرية.

جمموعة من املعارك منها
معركة الفي�ضة ومعركة
ال�����ب�����ك��ي��ري�����ة وم����ع����رك����ة
ال�شنانة وانت�صاره يف
م��ع��رك��ة رو����ض���ة مهنا
يف � 18صفر 1324هر
امل�����واف�����ق � 14أب����ري����ل
1906م وه���ي �إحدى
امل�������ع�������ارك ال����ك��ب�رى
احلا�سمة.

دولة فتية:

ن���������������������ش�����������أة امل������ل������ك
عبدالعزيز:

ول���د امل��ل��ك عبدالعزيز
يف مدينة ال��ري��ا���ض عام
1293ه�������������ـ1876/م ،ون�ش�أ
حتت رعاية وال��ده الإمام
عبدالرحمن بن في�صل بن
ت��رك��ي ب��ن ع��ب��داهلل �آل �سعود،
وتعلم القراءة والكتابة على يد
ال�شيخ القا�ضي عبداهلل اخلرجي
وه����و م���ن ع��ل��م��اء ال���ري���ا����ض ،فحفظ
ً
بع�ضا من �سور ال��ق��ر�آن الكرمي ثم قر�أه
كله على ي��د ال�شيخ حممد ب��ن م�صيبيح،
ً
جانبا من �أ���ص��ول الفقه والتوحيد
كما در���س
على ي��د ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن عبداللطيف �آل
ال�شيخ.
ً
مولعا
وك������ان امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز يف ����ص���ب���اه
بالفرو�سـ ــية ورك��وب اخليل ،وعرف ب�شـجاعته
وج����ر�أت����ه و�إق����دام����ه وخ��ل��ق��ه ال��ق��ـ��ـ��ـ��ومي و�إرادت������ه
ال�صلبة ،وقد رافق والده يف رحل ــته �إىل الب ــادية
بعد الرحــيل من الريا�ض ،وت�أثر -رحمه اهلل-
بحياة التــنقل خ ــا�صة فيما يتعلق باجلـدية
و�صالبة العــود وقوة التحمل.
وعندما حل الأم�ير عبدالرحمن بن في�صل بن
تركي بالكويت كان عبدالعزيز االب��ن يف الثانية ع�شرة من
ع��م��ره ،وق��د بقي يف ال��ك��وي��ت م��ع وال���ده و�أ���س��رت��ه مل��دة ع�شر
�سنوات ،در�س خاللها القر�آن الكرمي وخرب ال�سيا�سة و�إدارة
املعارك.

ح�����س�ين ال��ع��ب��ديل
نغــــــــا�ش البيــ�شــــي
ع���ب���داهلل ال��زب��ي��دي
�أح����م����د ط��اب��ع��ج��ي
ف������ادي������ة ب����خ����اري
ري����ـ����م الأح�����م�����دي
م���������روج ب���اع�������ش���ن
ن�������ورة امل����رزوق����ي
م������ي ال�������ش���ـ���ري���ف
�أمــيـــــــــرة ال�سـلمـــي

وانطلق الفتى اليافع عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود
من الكويت على ر�أ�س حملة من �أقاربه و�أعوانه �صوب الريا�ض
ً
عاما ،وكانت اجلزيرة العربية يف ذل��ك الوقت
وك��ان عمره 26
تعج بالفو�ضى والتناحر ،وب��زغ فجر ي��وم اخلام�س م��ن �شهر
�شوال عام 1319ه��ـ املوافق  15يناير 1902م � ً
إيذانا ببداية عهد
جديد ،حيث ا�ستطاع البطل ال�شاب ا�ستعادة مدينة الريا�ض
لي�ضع بذلك اللبنة الأوىل لهذا الكيان ال�شامخ ،وت�سلم مقاليد
احلكم والإمامة بعد �أن تنازل له والده الإمام عبدالرحمن بن
في�صل عن احلكم والإمامة يف اجتماع حافل بامل�سجد الكبري
بالريا�ض بعد �صالة اجلمعة.
ب��ع��د ذل����ك ���ش��رع امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز يف ت��وح��ي��د م��ن��اط��ق جند
ت��دري��ج��ي ً��ا ،ف��ب��د�أ يف ال��ف�ترة 1321/1320ه��������ـ ب��ت��وح��ي��د املناطق
الواقعة جنوب الريا�ض بعد انت�صاره يف بلدة ال��دمل القريبة
م��ن اخل����رج ،ف��دان��ت ل��ه ك��ل ب��ل��دان اجل��ن��وب ،اخل���رج واحلريق
واحلوطة والأفالج وبلدان وادي الدوا�سر.
ث��م توجه �إىل منطقة الو�شم ودخ��ل بلدة ���ش��ق��راء ،ث��م وا�صل
زحفه �صوب بلدة ثادق فدخلها � ً
أي�ضا ،ثم انطلق �إىل منطقة
�سدير ودخل بلدة املجمعة ،وبهذا اجلهد الع�سكري متكن امللك
عبدالعزيز م��ن توحيد مناطق ال��و���ش��م و���س��دي��ر و�ضمها �إىل
بوتقة الدولة ال�سعودية احلديثة.
ومتكن امللك عبدالعزيز يف الفرتة 1324/1321ه���ـ من توحيد
منطقة الق�صيم و�ضمها �إىل الدولة ال�سعودية بعد �أن خا�ض

ً
ر�سميا ،ومت تعيني ال�سفراء
ال�سيا�سي ال��دويل املتعارف عليه
والقنا�صل واملفو�ضني وال���وزراء لهذه الغاية ،كما اهتم امللك
عبدالعزيز ك��ث�ير ًا بدعم الق�ضية الفل�سطينية ،ومل��ا ت�أ�س�ست
جامعة ال��دول العربية يف القاهرة ع��ام 1365ه�����ـ/1945م كانت
اململكة العربية ال�سعودية من الدول امل�ؤ�س�سة.
وم��ن منجزات امللك عبدالعزيز تنفيذ �أول م�شروع من نوعه
لتوطني البدو ،ف�أ�سكنهم يف هجر زراعية م�ستقرة و�شكل منهم
ً
ً
متطوعا يكون حتت يده عند احلاجة ،كما عمل على
جي�شا
حت�سني و�ضع اململكة االجتماعي واالقت�صادي فوجه عناية
ً
واهتماما بالتعليم بفتح املدار�س واملعاهد و�أر�سل البعثات �إىل
اخلارج و�شجع طباعة الكتب خا�صة الكتب العربية والإ�سالمية
واهتم بالدعوة الإ�سالمية وحماربة البدع واخلرافات ،و�أن�ش�أ
هيئة الأم���ر ب��امل��ع��روف والنهي ع��ن املنكر وزوده���ا بالإمكانات
وال�صالحيات ،و�أم��ر بتو�سعة احل ــرم النبوي ال�شــريف ،وقـ ــد
�شـ ــرع يف ذل���ك ع���ام 1370ه�����ـ1951 /م ،ووف���ر امل���اء واخل ــدمات
الطبي ــة والوقـائية حلجـ ــاج بيت اهلل احلرام.
ويف عام 1357هـ1938/م ا�ستخرج النفط بكميات جتارية يف
املنطقة ال�شرقية مما �ساعد على ازدي��اد ال�ثروة النقدية
التي �أ�سهمت يف تطوير اململكة وتقدمها وازدهارها،
و�أن�شئت م�ؤ�س�سة النقد ال��ع��رب��ي ال�سعودي بعد �أن
ب����د�أت ال��ع��م��ل��ة ال�����س��ع��ودي��ة ت���أخ��ذ م��ك��ان��ه��ا الطبيعي
بني عمالت ال��دول الأخ���رى ،وا�شرتت الدولة الآالت
الزراعية ووزعتها على الفالحني للنهو�ض بالزراعة.
و�أن�شئت الطرق الربية املعبدة ،ومد خط حديدي
لريبط الريا�ض بالدمام ،وربط البالد ب�شبكة من
املوا�صالت ال�سلكية والال�سلكية ،وو�ضع نواة
الطريان املدين ب�إن�شاء اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية عام 1945م ،ومد خط
�أن��اب��ي��ب ال��ن��ف��ط م��ن اخل��ل��ي��ج �إىل موانئ
ال��ب��ح��ر الأب���ي�������ض امل��ت��و���س��ط ،وافتتحت
الإذاع���ة ال�سعودية ع��ام 1368ه����ـ1949/م،
واه��ت��م امل�ؤ�س�س  -رحمه اهلل  -مبحاربة
امل����ر�����ض وت����وف��ي�ر اخل����دم����ات ال�صحية،
ف�أن�شئت امل�ست�شفيات وامل��راك��ز ال�صحية
يف خمتلف م���دن امل��م��ل��ك��ة ،وو���ض��ع نظام
للجوازات ال�سعودية وغريها من املرافق
العامة ذات ال�صلة باملجتمع.
وه���ك���ذا �أر����س���ى ال��ق��ائ��د امل���ؤ���س�����س قواعد
دولته الفتية على �أر�ض اجلزيرة العربية
م�ستمد ًا د���س��ت��وره��ا ومنهاجها م��ن كتاب
اهلل ال��ك��رمي و���س��ن��ة نبيه حم��م��د �صلى اهلل
ع��ل��ي��ه و���س��ل��م ،ف��ب��دل خ��وف��ه��ا �أم���ن ً���ا ،وجهلها
ً
علما ،وفقرها رخا ًء وازدهار ًا.

تطوير و�إ�صالح:

انطالقة عهد جديد:

الطالب امل�شاركون :
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توحيد اململكة العربية ال�سعودية:

ويف  17جمادى الأوىل 3511هـ �صدر مر�سوم ملكي بتوحيد كل
�أج���زاء ال��دول��ة ال�سعودية احلديثة يف ا�سم واح��د هو «اململكة
العربية ال�سعودية» و�أن ي�صبح لقب امللك عبدالع ــزيز «ملك
اململكة العربية ال�س ــعودية» ،واختار ج ــاللته يف الأم��ر امللكي
ً
يوما لإع�لان توحيد
يوم اخلمي�س  21جمادى الأوىل 1351ه��ـ
اململكــة العربية ال�سعودية وهو اليوم الوطني للمملكة.
واخ��ت��ارت ال��دول��ة ال�سعودية يف عهد امل��ل��ك عبدالعزيز �شعار
ال��دول��ة احل��ايل «�سيفان متقاطعان بينهما نخلة» �أم��ا العلم
ف�أ�صبح لونه �أخ�ضر م�ستطيل ال�شكل تتو�سطه �شهادة التوحيد
«ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل» باللون الأبي�ض وحتتها �سيف
باللون الأبي�ض.
ون��ظ��م امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز دول���ت���ه احل��دي��ث��ة ع��ل��ى �أ����س���ا����س من
التحديث والتطوير املعا�صر ،فوزع امل�س�ؤوليات يف الدولة و�أ�س�س
حكومة منطقة احلجاز بعد �ضمها و�أن�ش�أ من�صب النائب العام
يف احل��ج��از و�أ�سند مهامه �إىل ابنه الأم�ي�ر في�صل وك��ان ذلك
ع��ام 1344ه�����ـ1926/م ،كما �أ�سند �إليه رئا�سة جمل�س ال�شورى،
ويف � 19شعبان 1350ه��ـ املوافق  30دي�سمرب 1931م �صدر نظام
خا�ص بت�أليف جمل�س الوكالء ،و�أن�ش�أ امللك عبدالعزيز عدد ًا
من الوزارات ،و�أقامت الدولة عالقات دبلوما�سية وفق التمثيل

ومل ي��ك��ت��ف امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ب��ن��اء هذه
ال��وح��دة ال�سيا�سية واحل��ف��اظ عليها فقط
بل �سعى �إىل تطويرها و�إ�صالحها يف املجاالت
ك��اف��ة ،ح��ت��ى ا���س��ت��ط��اع بف�ضل اهلل ع��ز وج���ل �أن
ي�ضع الأ�سا�س لنظام �إ�سالمي �شديد الثبات واال�ستقرار
مع الرتكيز على امل�س�ؤوليات وحتديد ال�صالحيات ،فتكونت
ال��وزارات وظهرت امل�ؤ�س�سات وقامت الإدارات ملواجهة التطور،
و�أدخ����ل����ت امل���خ�ت�رع���ات احل��دي��ث��ة لأول م����رة يف ���ش��ب��ه اجلزيرة
ً
تدريجيا حمل الو�سائل التقليدية .و�أقام طيب
العربية فحلت
اهلل ثراه الق�ضاء على �أ�سا�س من حتكيم ال�شريعة الإ�سالمية
يف كل الأم��ور ،ف�أن�ش�أ املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها،
و�أ����ص���در الأن��ظ��م��ة ال��ت��ي ت��دع��م ه���ذه امل��ح��اك��م وت��ب�ين وظائفها
وحتدد اخت�صا�صاتها و�سلطاتها وتنظم �سري العمل بها ،كما
حقق امللك عبدالعزيز �إجن���ازات كبرية يف جم��ال �إق��رار الأمن
واملحافظة على النظام يف الدولة لتوفري الراحة واالطمئنان
للمواطنني والوافدين ف�ضرب بيد من حديد على كل من ت�سول
ل��ه نف�سه العبث ب��الأم��ن �أو الإخ�ل�ال بالنظام حتى �أ�صبحت
هذه البالد م�ضرب الأمثال يف جميع الأو�ساط الدولية على
ا�ستتباب الأمن واال�ستقرار.

رعاية �ضيوف الرحمن:

وف���ر امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز �أف�����ض��ل اخل���دم���ات ل�ضــيوف الرحمن
والأم���اك���ن املقـ ــد�سة �إذ ب���ادر ب��و���ض��ع ن��ظ��ام للحجاج و�أ�شرف
بنف�س ــه على تنفيذه لي�ضمن لهم �أكرب قدر من الراحــة والأمن
والطم�أنينة وحفظ �أرواحهم و�أم ــوالهم ،كما اتخذ من التدابري
ما مينع ا�ستغاللهم وفر�ض تعريفات ب�أجور عادية لنق ــلهم بني
الأماكن املقد�سة ،وعمل على توفري مــياه ال�شرب والأغذية وكل
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دام ع������زك ي�����ا وط������ن حت�����ت راي��������ة الإ������س��ل��ام
�أن يفعل لينت�صر عليه.
ك���ان خ��ب�ير ًا باملجتمعات ال��ب��دوي��ة واحل�����ض��ري��ة يف �شبه
اجلزيرة العربية ،وعلى خربة وا�سعة بالقبائل و�أن�سابها
بحيث يعرف قبيلة خماطبه من �أول جملة ينطق بها،
ومن موقع هذه اخل�برة كان يتعامل مع النا�س ح�سب
ً
ً
ح�ضريا.
بدويا كان �أم
املجتمع الذي ينت�سبون �إليه
كان �شديد التم�سك ب�أحكام الدين ،فال يتهاون �إزاءها
وال ي��ه��ادن ،وفيما ع��دا ذل��ك ك��ان رق��ي��ق القلب مرهف
الإح�سا�س.
ك��ان اهتمامه ي�شمل اجلميع ،والنا�س �أمامه �سوا�سية
حتى يبلغ احلق م�ستقره.

م�ستلزمات احل ــياة وو�سائل الراحة لهم ،واهتم بن�شر
العلم والثقــافة على �أ�س�س �إ�سالمية را�سخة ،وحارب
اجل ــهل بني احلا�ضرة والبادية ف�ساند حركات الوع ــظ
والإر�شاد والتعليم يف امل�ساجد والكتاتيب وغريها ،ودعم
امل ــدار�س الأهلـ ــية وو���ض��ع قــواعد التعليم احلكومي
املنـ ــظم عندما �أ�س ــ�س مديرية املعارف لتتـوىل الإ�شراف
على الرتبية والتعليم.

عالقات وروابط :

ومل تقت�صر جهود الدولة يف عهد امللك عبدالعزيز على
البناء الداخلي بل �سعت �إىل توثيق العالقات مع الدول
ال�شقيقة وال�صديقة ،فكانت �سيا�سة اململكة اخلارجية
مبنية على و�ضوح الهدف والثبات على املبد�أ ومنا�صرة
احل��ق ان��ط�لاق ً��ا م��ن تعاليم ال��دي��ن الإ���س�لام��ي احلنيف
الذي قامت عليه �أركان هذه الدولة وهو القاعدة التي
انطلقت منها نه�ضتها و�أمنها ورخا�ؤها.
فقد حر�ص امللك عبدالعزيز على مد ج�سور التعاون
والتقارب وتعزيز ال��رواب��ط مع الأ�شقاء العرب و�سعى
�إىل توحيد �صفوفهم وجمع كلمتهم ومل �شملهم وحل
خالفاتهم بالت�شاور فيما بينهم واالتفاق على الأهداف
الأ�سا�سية التي ت�ضمن لهم حترير �أرا�ضيهم و�صيانة
حقوقهم ومكت�سباتهم.

وفـ ــاتــه:

يف الثاين من ربيع الأول عام 1373هـ املوافق  9نوفمرب
ً
را�ضيا
1953م انتقل امللك عبدالعزيز �إىل رحمة اهلل
ً
مر�ضيا بعد جهاد طويل كان له بالغ الأثر يف التاريخ
الإ���س�لام��ي وال��ع��رب��ي ،وب��ع��د �أن �أق����ام دول��ت��ه الإ�سالمية
الع�صرية ال��ت��ي ت���أخ��ذ بكل ن��اف��ع ومفيد م��ن �إجنازات
ً
وا�ستهدافا خلدمة دين
الع�صر �ضمن حدود �شريعة اهلل
اهلل وخدمة امل�سلمني يف كل مكان.

على طريق املجد

�إقامة �شرع اهلل:

ل��ق��د ك���ان ال��ه��دف الأ���س��م��ى للملك ع��ب��دال��ع��زي��ز خالل
ج���ه���اده ال��ط��وي��ل ه���و �إق���ام���ة ���ش��ري��ع��ة اهلل م���ن منابعها
ال�صافية كما وردت يف ال��ق��ر�آن الكرمي وال�سنة النبوية
ال�����ش��ري��ف��ة وت����راث ال�سلف ال�����ص��ال��ح ،ول��ق��د ح��ق��ق امللك
ً
أ�سا�سا قامت عليه دولته
عبدالعزيز هذا الهدف وجعله �
الفتية منذ �أيامها الأوىل و�إىل يومنا ه��ذا ،ويف تراثه
الفكري م��ن اخل��ط��اب��ات والأح��ادي��ث م��ا يعرب ع��ن ذلك
�أ�صدق تعبري ،ومن ذلك قوله يرحمه اهلل�« :إين �أعتمد
يف جميع �أعمايل على اهلل وحده ال �شريك له� ،أعتمد
عليه يف ال�سر والعالنية ،والظ ــاهر والباطن ،و�أن اهلل
م�سـ ــهل طريق ـ ــنا العتــمادنا علي ــه ،و�إين ُاجـاهد لإعـ ــالء
كلمة التوح ــيد واحل ــر�ص عليها».
وق��ول��ه يف اجل��ل�����س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة ملجل�س ال�����ش��ورى عام
1349هـ:
«�إن��ك��م تعلمون �أن �أ�سا�س �أحكامنا ونظمنا ه��و ال�شرع
الإ�سالمي ،و�أنتم يف هذه الدائرة �أحرار يف �سن كل نظام
ً
موافقا ل�صالح البالد على
و�إق���رار العمل ال��ذي ترونه
ً
خمالفا لل�شريعة الإ�سالمية ،لأن العمل
�شرط �أال يكون
ً
الذي يخالف ال�شرع لن يكون مفيدا لأحد ،وال�ضرر كل
ال�ضرر هو ال�سري على غري الأ�سا�س الذي جاء به نبينا
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم».

الأمن ال�شامل:

ق��ب��ل امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ك��ان��ت احل��ال��ة الأم��ن��ي��ة يف �شبه
اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة يف �أو����ض���اع ي��رث��ى ل��ه��ا م��ن الت�سيب
واالن�����ف��ل��ات ،وك���ان���ت ط����رق احل����ج ب�����ش��ك��ل خ���ا����ص تعج
بالل�صو�ص وقطاع الطرق الذين كانوا يهاجمون قوافل
احلجاج وي�سلبونها ويعتدون عليها ،وكان احلج يف تلك
الأي��ام مغامرة ال ي��دري احل��اج معها ما �إذا كان �سيعود
من حجه �س ً
ـاملا �أم ال ،ولقد عجزت ال��دول��ة العثمانية
عن ت�أمني �سالمة احلجاج لدرجة ا�ضطرت معها �إىل
ت�سيري قوات ع�سكرية مع قوافل احلجاج ،ومع هذا فقد
كانت ه��ذه ال��ق��وات نف�سها تتعر�ض لالعتداء ،وعمدت
الدولة العثمانية �إىل �أ�سلوب �آخر حلماية احلجاج وهو
دف��ع «�أت���اوات» من النقود الذهبية لقطاع الطرق لكي
يرتكوا قوافل احلجاج متر ب�سالم ،ومع هذا كانت تقع
تلك االعتداءات.
وجاء امللك عبدالعزيز و�أعلن تطبيق �شريعة اهلل ،وهي
���ش��ري��ع��ة الأم����ن والأم�����ان للمجتمع الإ���س�لام��ي ،وبهذا
التطبيق ق�ضى على ع�صابات الل�صو�ص وقطاع الطرق،
واجتثت ���ش��روره��م م��ن ج��ذوره��ا ،ون�شر الأم���ن ال�شامل
يف جميع الربوع التي تت�ألف منها مملكته و�صار هذا
الأم���ن م�ضرب الأم��ث��ال يف ب�لاد ال��ع��امل الأخ���رى تروى
عنه الروايات ،كق�صة اجلمل الذي فقده �صاحبه والذي
ج��اب مناطق ع��دي��دة وه��و حممل ب�����الأرزاق حتى عرث
عليه �صاحبه ووج��د �أن �أرزاق���ه كاملة مل ينق�ص منها
�شيء.
وهكذا عرفت اململكة العربية ال�سعودية حالة مثالية
من الأمن منذ ت�أ�سي�سها ،وظل هذا الأمن و�سيظل ب�إذن
اهلل �صفة مميزة لها.

الت�ضامن الإ�سالمي:

م��ن منطلق م��ا �أم��ر اهلل تعاىل ب��ه ع��ب��اده امل�سلمني من
الإخاء والت�ضامن ،كان امللك عبدالعزيز �أول حاكم م�سلم
يدعو �إىل هذا الت�ضامن وي�ضعه مو�ضع التطبيق ،وكان
�أول م�ؤمتر �إ�سالمي عام يف تاريخ الإ�سالم هو الذي دعا
�إليه امللك عبدالعزيز ع��ام 1345ه��ـ وح�ضرته وف��ود من
الدول الإ�سالمية ،وكان هذا امل�ؤمتر �أول منا�سبة جمعت
ممثلي امل�سلمني يف بع�ض الأقطار الإ�سالمية.
وميكن القول �أن ال�سيا�سة التي ر�سمها امللك عبدالعزيز
و����ص���ارت �إح�����دى ال�����س��م��ات امل��م��ي��زة ل��ث��واب��ت ال�سيا�سة
ال�����س��ع��ودي��ة ه���ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى وح�����دة ك��ل��م��ة امل�سلمني
ً
�صفا واحد ًا
والت�ضامن فيما بينهم ومواجهة �أعدائهم
والتعاون والتكافل ،ويف هذا قال يرحمه اهلل:
«�إن �أح���ب الأم��ور�إل��ي��ن��ا �أن يجمع اهلل كلمة امل�سلمني،
في�ؤلف بني قلوبهم ،ثم بعد ذلك �أن يجمع كلمة العرب،
فيوحد غاياتهم ومقا�صدهم لي�سريوا يف طريق واحد
يوردهم موارد اخلري».

�شخ�صية امللك عبدالعزيز:

لقد ك��ان امل��ل��ك عبدالعزيز وح��ي��د زم��ان��ه فيما ات�صف
ب��ه م��ن مقومات �شخ�صية ف��ذة ،وميكن �إي��ج��از �صفاته
ومناقبه فيما يلي:
كان م� ً
ؤمنا عميق الإميان ،يعتمد على اهلل تعاىل يف كل
�أمر من �أموره ،وال ي�س�أل �سواه فيما يتطلع �إليه.
كان ميلك خربة وا�سعة ب�ش�ؤون دينه ،فقد حفظ القر�آن
الكرمي وكثري ًا من الأحاديث النبوية ال�شريفة ،و�أمل � ً
إملاما
وا���س��ع ً��ا ب��الأح��ك��ام ال�شرعية وو�ضعها مو�ضع التطبيق
فيما �أواله اهلل من ال�سلطان ،وظل طوال حياته يجتمع
كل ليلة مع العلماء والفقهاء حيث ُتقر�أ كتب العلوم
الدينية ويدور احلديث حولها بينه وبني جل�سائه.
ً
حكيما يُ عمل عقله يف كل حركة من حركاته ،ولكل
كان
خطوة عنده ح�ساب دقيق ،يقلب الأم��ور على وجوهها
ث��م يختار ال��ط��ري��ق ال���ذي ي���راه �أف�����ض��ل ال��ط��رق ،ويكون
اختياره يف الأغلب هو االختيار ال�صحيح.
ً
�شجاعا �إىل درجة كبرية ،فال يرتدد يف خو�ض املعارك
كان
�إذا ا�ضطر لها مهما كانت قوة خ�صمه وعدده وعدته.
ً
ً
موهوبا يجيد ر�سم اخلطط احلربية
ع�سكريا
كان قائد ًا
وتنفيذها ،وكثري ًا ما ا�ستعاد وقائع معركة جرت وحتقق
له االنت�صار فيها ليبني �أخطاء خ�صمه وما كان يجب

وي��ب��ق��ى ي���وم اخل��ام�����س م��ن ���ش��وال ع���ام 1319ه�����ـ املوافق
 15يناير 1902م عالمة فارقة يف تاريخ اململكة ،ففيه
فتح امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود مدينة
الريا�ض ،ومنها بد�أت م�سرية الكفاح واجلهاد ال�ستعادة
ملك الآب����اء والأج�����داد م��ن خ�لال ملحمة بطولية مل
ً
مثيال.
ي�شهد التاريخ احلديث لها
ً
عاما �أم�ضاها امللك امل�ؤ�س�س يف جهاد
�أكرث من ثالثني
الأبطال ومعه رجاله املخل�صون لتوطيد �أرك��ان دولته
وجمع �شتات �أبنائها حت��ت راي��ة التوحيد لي�ضع بعد
ذلك حجر الأ�سا�س ال��ذي قامت عليه اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ك��دول��ة ت��رت��ك��ز يف ك��ل توجهاتها ع��ل��ى كتاب
اهلل و�سنة نبيه حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وت�ساهم
بدورها مع بقية دول العامل يف تر�سيخ مبادئ ال�سالم
والأمن من �أجل خري الإن�سانية جمعاء.
كانت اململكة العربية ال�سعودية من �أوائل الدول العربية
ال��ت��ي ���ش��ارك��ت يف ت�أ�سي�س ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة عام
1945م ،ووقف امللك عبدالعزيز �إىل جانب الدول العربية
يف كفاحها للتحرر من اال�ستعمار والنفوذ الأجنبي،
وو�ضع كل ثقله �إىل جانب الق�ضية الفل�سطينية.
ً
ً
و�شعبا
ملكا وحكومة
تعتز اململكة العربية ال�سعودية
بخدمة احل��رم�ين ال�شريفني بيت اهلل احل���رام يف مكة
امل��ك��رم��ة وامل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي ال�����ش��ري��ف يف امل��دي��ن��ة املنورة
وخدمة قا�صديهما من احلجاج واملعتمرين والزوار.
ومن احلقائق الثابتة التي تفر�ض نف�سها عند تقييم
التجربة ال�سعودية �أن الإرادة القوية والعزمية ال�صادقة
وال��رغ��ب��ة الأك���ي���دة يف دف���ع م�����س�يرة ال��ب��ن��اء وال��ت��ق��دم هي
�سمة متميزة وب���ارزة ل��ق��ادة اململكة العربية ال�سعودية
منذ عهد م�ؤ�س�سها امل��ل��ك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه
وح��ت��ى عهد خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك عبداهلل
بن عبدالعزيز يحفظه اهلل ،حيث متثل م�سرية اململكة
م���راح���ل ث��ري��ة ح��اف��ل��ة ب����الإجن����ازات ال��ت��ي جت�����س��دت من
تر�سيخ �أ�س�س التطور يف البالد وبناء قاعدة اقت�صادية
وطنية �صلبة و�ضعتها يف م�صاف القوى االقت�صادية
املنتجة وامل�صدرة� ،إ�ضافة �إىل متكني الإن�سان ال�سعودي
من اللحاق بركب التطور يف العامل بف�ضل ما حتقق يف
اململكة من نه�ضة �شاملة وبالذات يف اجلانب العلمي
والتعليمي ،وق���د �ساهمت ت��ل��ك امل��ك��ان��ة يف تفعيل دور
اململكة يف املجموعة الدولية �سواء من خ�لال منظمة
الأمم املتحدة التي �شاركت يف ت�أ�سي�سها �أو من خالل
امل�ؤ�س�سات الدولية املنبثقة عنها والهيئات واملنظمات
الدولية الأخرى.
للمملكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة �إ���س��ه��ام��ات ع��امل��ي��ة بارزة
ً
�سيا�سيا
تتنا�سب م��ع ر�سالتها يف املجموعة ال��دول��ي��ة
ً
واقت�صاديا يف كافة املجاالت �إ�ضافة �إىل مركزها العربي
والإ�سالمي املتميز الذي ا�ستقطب اهتمام واحرتام �أكرث
من �ألف مليون م�سلم وال زال.
يحظى قادة هذه البالد منذ عهد والدهم امللك امل�ؤ�س�س
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود وحتى عهد خادم
احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين امل���ل���ك ع���ب���داهلل ب���ن عبدالعزيز
باحرتام وتقدير �شعوب العامل ملا تنه�ض به اململكة من
دور رائ��د على خمتلف الأ�صعدة العربية والإ�سالمية
والدولية

من �أقوال ملوك اللمملكة العربية ال�سعودية:
امللك �سعود بن عبد العزيز �آل �سعود
· جـاء الإ�سالم فنقلنا من ال�ضعة و املهانة �إىل �أعلى

الدرجات فكنـا �أمنع النا�س جانبا  ،و كنا القادة  ،و كنا
الهداة الداعني �إىل اهلل.
· �إن اجتماع كلمة امل�سلمني و توحيد �صفوفهم  ،ومل
�شعثهم ه��و �أع��ظ��م م��ا يجب على ك��ل م�سلم �أن يعمل
لتحقيقه  ،و �إنني �أدعو امل�سلمني جميعا � ..أن يجمعوا
على احلق �صفوفهم و �أن يوحدوا كلمتهم و �أن يكونوا
كالبنيان املر�صو�ص .

امللك في�صل بن عبد العزيز �آل �سعود:

· يجب على امل�سلمني عامة وعلى العرب ب�صفة خا�صة
�أن يت�صلوا ببع�ضهم  ،و �أن يتفاهموا و �أن يعت�صموا
بحبل اهلل.
· معاذ اهلل �أن يعرت�ض الإ�سالم �سبيل التقدم فهو دين
التطور و دي��ن ال��ع��زة و دي��ن الكرامة  ،و لنغتنم احلج
فر�صة لبحث �سبيل النهو�ض بامل�سلمني .

امللك خالد بن عبد العزيز �آل �سعود:

· لأن امل���ؤم��ن ال��ق��وى خ�ير م��ن امل���ؤم��ن ال�ضعيف ف�إننا
نحر�ص على ب��ن��اء ق��اع��دة اقت�صادية ق��وي��ة �أ�سا�سها و
قاعدتها الإن�سان ال�سعودي الذي نبني فيه القدرة على
حت��دي��ات التعامل م��ع منجزات الع�صر  ،تلك القدرة
التي �أ�صبحت يف م�ستوى رفيع من الأداء.
· �إن اململكة العربية ال�سعودية لفخورة ج��دا �أن ت�ضع
ك��ل �إمكاناتها  ،و جتند ك��ل طاقاتها م��ن �أج���ل خدمـة
حجاج بيت اهلل احلـرام  ،الذين يحلون يف بالدهـم و بني
�أ�شقائهـم و �إخوانهم .

خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبد
العزيز �آل �سعود:

· اململكة العربية ال�سعودية ه��ي واح���دة م��ن دول �أمة
الإ����س�ل�ام ه��ي منهم ول��ه��م  ،ن�����ش���أت �أ���س��ا���س��ا حل��م��ل لواء
ال��دع��وة �إىل اهلل  ،ث��م �شرفها اهلل بخدمة بيته و حرم
نبيه فزاد بذلك حجم م�سئوليتها  ،ومتيزت �سيا�ستها
وتزايدت واجباتها  ،و هي �إذ تنفذ تلك الواجبات على
ال�صعيد الدويل تتمثل ما �أمر اهلل به .
· نحن ال ندعى التفوق و لكنني �أ�ؤك���د �أن ه��ذا البلد
يعتمد بعد اهلل على عقيدته الإ�سالميـة و من اعتمد
على عقيدته الإ�سالمية ال�صحيحة ال ميكن ب�أي حال
من الأحوال �إال �أن يكون ن�صيبه كبريا جدا من الرقى و
االندفاع ملا فيه خري مواطنيه يف جميع املجاالت.
· من ر�أى ما نحن فيه الآن من نه�ضة علمية وعمرانية
و�صحية  ،وما كنا عليه يف ال�سابق عندما كانت بالدنا
بلدا �صحراويا ال ي�صدق ب�أنه خالل هذا الزمن القيا�سي
قامت هذه النه�ضة املجيدة  ،كل ذلك بف�ضل اهلل علينا
ثم بف�ضل مت�سكنا بكتابه املجيد و �سنة نبيه �صلى اهلل
عليه و �سلم .
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ال�سبت 1430/10/4هـ

مت���ر ع��ل��ي��ن��ا ه����ذه الأي�������ام ذك�����رى اليوم
الوطني ململكتنا احلبيبة (الأول من
امليزان) وال��ذي ي�صادف هذا العام يوم
الأربعاء الرابع من �شهر �شوال 1430هـ
ول��ق��د ام��ت��زج��ت ه���ذا ال��ع��ام ب���أي��ام عيد
الفطر املبارك ف�أ�صبح العيد عيدين .
�إن تاريخ مملكتنا الفتية ملحمة تدرّ�س
 ،فكل عاقل متدبر ي�شهد ب�أن مـا حدث
يف ه����ذه ال���ف�ت�رة  -ال��ق�����ص�يرة يف عمر
الدول الطويلة والعظيمة فيمـا �أجنز -
لهو اخليـال �أو ما بعد اخليال .
فمن قبائل متناحرة يحكمها جربوت
ال��ق��وة وق����وة ال��ظ��ل��م �إىل دول����ة توحيد
م���ت���ح�������ض���رة �آم�����ن�����ة حت���ك���م���ه���ا �شريعة
ال�������س���م���اء ..وم����ن ج��ه��ل وظ��ل��ام مطبق

املـ ــواف ــق 2009/9/23م

اليوم الوطني للمملكة العربية ال�سعودية
�إىل علم ونور م�شع لكل بقاع الأر�ض .
مولودة الأم�س �أ�صبحت مثل يحتذى
اليوم .

ال��ك��ل��ي��ات ب��وط��ن��ن��ا احل��ب��ي��ب  -لتمطر
ً
طبيبا
�سوق العمل ب�أكرث من ()5000
وطبيبة  ،وي��ن��ه��ل م��ن��ه علومها حالياً
ً
طالبا وطالبة .
()2125

كل هذا مت بف�ضل اهلل ثم بجهود امللك
امل�ؤ�س�س الفار�س ال�شهم عبدالعزيز بن
عبدالرحمن �آل �سعود  ،لقد زرع لنا
�شجرة �أ�صلها ثابت وفروعها يف ال�سماء
وظاللها وارفة و�أكلها وافر يف كل حني.
وبعد رحيل امل�ؤ�س�س الفذ  -طيب اهلل
ث�����راه  -ق��ي�����ض اهلل ل���ه���ذا الإرث �أبناء
�أوف��ي��اء �سقوا الغر�س ف���أم��ت��دت فروعه
و�أينع ثمره و�أزداد  ،و�أ�ستطال ظله ثم
�أ���س��ت��ط��ال ح��ت��ى ج���اوز ح���دود جزيرتنا
ال��ع��رب��ي��ة �إىل �آف������اق ال���ع���امل الوا�سعة
ف���أ���ص��ب��ح��ن��ا ب��ح��م��د م����ن اهلل (مملكة

�أ.د .حممود بن �شاهني الأحول

الإن�����س��ان��ي��ة) وق��ائ��دن��ا خ�ير م��ن ل��ق��ب بـ
«ملك الإن�سانية» .
وك��ن��ق��ط��ة م���ن ب��ح��ـ��ور ال���ع���ط���اءات تقف
ك��ل��ي��ت��ن��ا ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ب��ج��ـ��ام��ع��ة امللك
ع��ب��دال��ع��زي��ز  -وه���ي واح����دة م��ن مئات

اليــــوم الوطنـــي وخدمـــة املجتمـــع
يف م��ث��ل ه����ذا ال���ي���وم م���ن ك���ل عام
ال�����س��ع��ودي��ة ه��دف��ه��ا الأ����س���ا����س���ي هو
حتتفي اململكة العربية ال�سعودية
العمل على تفعيل دور اجلامعات
بذكرى ت�أ�سي�سها وتوحيدها على
يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع ب��ك��اف��ة فئاته
ي����د امل���غ���ف���ور ل����ه ب��������إذن اهلل امللك
امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن خ�ل�ال م���ا ت��زخ��ر به
عبد العزيز ب��ن عبد الرحمن �آل
من �إمكانيات مادية وك��وادر ب�شرية
�سعود طيب اهلل ثراه .وقد متكنت
متخ�ص�صة يف كافة ف��روع املعرفة.
امل��م��ل��ك��ة خ��ل�ال ف��ت�رة ق�����ص�يرة من
وقد كانت جامعة امللك عبد العزيز
عمر الزمن وتاريخ الأمم �أن حتقق
من �أوائل اجلامعات ال�سعودية التي
ق����ف����زة ن���وع���ي���ة يف ك����اف����ة املجالت
تبنت تفعيل هذا اجلانب احليوي
�أ.د .عو�ض بن �سالمة الرحيلي
وح�������ص���دت ال���ع���دي���د م���ن اجلوائز
امل�����ه�����م .ح����ي����ث ������ص�����درت املوافقة
والتقديرات والألقاب العاملية مبا
ال�سامية على �أن�شاء عمادة خدمة
يليق ب�سمعة ومكانة اململكة ،ورمب��ا �أح��دث��ه��ا -
امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ع��ل��ي��م امل�ستمر ب��اجل��ام��ع��ة لتكون
ولي�س �آخ��ره��ا طبعا  -لقب «مملكة الإن�سانية»
حلقة الو�صل بني املجتمع واجلامعة لتعريف
ن��ظ�ير م��ا ق��دم��ت��ه م��ن خ��دم��ات �إن�����س��ان��ي��ة جليلة
املجتمع على الإمكانات العديدة التي تزخر بها
لي�س على امل�ستوى املحلي والإقليمي بل و�صلت
اجل��ام��ع��ة لي�ستفيد منها املجتمع م��ن حولها،
�إىل امل�ستوى الدويل .هذه االجنازات مل ت�أت من
فبالإ�ضافة �إىل الأق�سام العلمية املتخ�ص�صة يف
ف��راغ و�إمن��ا حتققت بف�ضل اهلل تعاىل وتوفيقه
�شتى جماالت العلوم واملعرفة  ،تفتخر اجلامعة
�أوال ومن ثم بالتخطيط اجليد والعمل الد�ؤوب
باحت�ضانها لكوكبة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
وال��ر�ؤي��ة الثاقبة والتوجيهات ال�سديدة للقيادة
ال�سعوديني املتميزين ب�����ش��ه��ادات عاملية وخربة
احلكيمة .ورمبا ال يت�سع املجال هنا �إىل ح�صر
وممار�سة ببيئة حملية.
هذه االجن��ازات �إال �أنه من املنا�سب �أن �أ�شري هنا
وطني احلبيب  ..اململكة العربية ال�سعودية ..كل
وب��ح��ك��م ق��رب��ي م��ن ه���ذا امل��ج��ال �إىل دور اململكة
عام و�أنت ب�ألف خري ..يف يومك الوطني املجيد
يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وذل����ك م���ن خ��ل�ال التوجه
عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر
نحو �إن�شاء ع��م��ادات م�ستقلة داخ��ل اجلامعات

اليوم الوطني :
فر�صة لقراءة تاريخ اململكة احلافل بالإجنازات
ال����ي����وم ال���وط���ن���ي ل��ل��م��م��ل��ك��ة فر�صة
لإع���������ادة ق��������راءة ت����اري����خ ح����اف����ل من
العطاء والإجناز والن�ضال والكفاح
وال������ب������ذل يف ����س���ب���ي���ل �إع�����ل����اء راي�����ة
التوحيد ،ومتكني �أبناء هذا الكيان
من العي�ش يف �سالم ووئام م�سلحني
بالعلم واملعرفة ،مت�شبثني ب�أهداب
الإ�سالم الأخالقية والعقائدية ،دون
تفريط �أو �إف���راط بعيد ًا ع��ن الغلو
والت�شدد.
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ال�صالح فوفقهم اهلل للحفاظ على
مكت�سبات الأمة.

وال����ي����وم ي��ت�����س��ل��م راي�����ة ال���ك���ف���اح جيل
جديد من �أبناء هذا الوطن يقودهم
خ������ادم احل����رم��ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل
ي�شد من �أزره ع�ضده الأمين �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد
د .عبد اهلل يو�سف عبد اهلل عبيد العزيز ،حفظه اهلل ،و�صاحب ال�سمو
الأمري نايف بن عبد العزيز النائب
ل��ق��د ق��ي�����ض اهلل ���س��ب��ح��ان��ه وتعاىل
ال���ث���اين ،ح��ف��ظ��ه اهلل ،ف��ك��ان��وا خري
ً
رجاال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمن
لهذه البالد
خلف خلري �سلف ،فقاموا بواجبهم ودافعوا على
من ق�ضى نحبه ومنهم من ينتظر ،نعم لقد وفق
مكت�سبات هذا الكيان ووقفوا وقفة رجل واحد مع
اهلل والة �أم��ر ه��ذه البالد الطاهرة مهبط الوحي
�أبناء وبنات اململكة مدافعني منافحني عن مبادئ
و�أر�ض الر�ساالت ال�سماوية �إىل �إعالء راية التوحيد
�أر�ساها امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه ومن �أتى
خفاقة يتباهى بها كل مواطن اليوم ،لقد متكنوا
بعده من امللوك رحمهم اهلل.
على مدى عقود من تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية
ً
ً
وهنيئا لنا مبا حتقق
فهنيئا لنا بهذا اليوم املبارك،
ال�سمحة ،مبنهج و�سطي معتدل وف��ق ك��ت��اب اهلل
من �إجنازات يف خمتلف املجاالت.
تعاىل و�سنة نبيه امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم،
عميد كلية العلوم
لقد نهج والة �أمر هذه البالد املعطاء نهج ال�سلف

لقد بد�أت هذه الكلية منذ ثالث عقود
ونيف يف مبنـى خ�شبي ي�شغل ع�شرات
الأم��ت��ار فقط  ،و�أ�صبحت اليوم حتتل
م���رك���ز ًا ط��ب��ي ً��ا ع��امل��ي ً��ا م�����س��اح��ت��ه تقا�س
ب��ال��ك��ي��ل��و م����ت���رات ،م�����رك�����ز ًا ي�����ض��م بني
جنباته �أربع كليات �صحية (الطب ،طب
الأ���س��ن��ان ،العلوم الطبية التطبيقية،
ال�صيدلة) وم�ست�شفى به (� )715سرير ًا
 حاز هذا العام على االعتماد الكنديل��ل��خ��دم��ات وال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة التي
يقدمها  -ومركز امللك فهد للأبحاث

الطبية.
وحقيقة �إننا يف بلد �إجن��ازات��ه ت�سابق
الرياح  ،وي�صعب علينا متابعتها فما
ع��رف��ن��اه ال���ع���ام امل��ا���ض��ي ت�����ض��اع��ف هذا
العام  ..فدعونا نبارك لأنف�سنا ب�صدق
بوجودنا يف هذا البلد الفتي الإ�سالمي
الآم������ن وحت����ت ق���ي���ادة ه�������ؤالء الأمناء
الأ���ش��او���س  ..كما �أن من�سوبي جامعة
امللك عبدالعزيز يحق لهـم الفخر �أكرث
كلما مرت بهـم هذه املنا�سبة لأنهـم يف
جامعة حملت �إ�سم امل�ؤ�س�س رحمه اهلل
رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته و�أدام
علينا ظالل �شجرة غر�ستها يداه.
عميد كلية الطب

« يـــومــــك يـــاوطـــن »
ك����ان ب�����ص�ير ًا ح��ك��ي��م ً��ا  ،ع��ق��ل��ه الأك��ث�ر
ً
حتكما فيه من قلبه و كان لكل عمل
ع��ن��ده تفكري عميق وي��خ��ت��ار لأه��ل��ه و
وطنه خري الأمور و كان اهلل يوفقه يف
ك��ل اختياراته «فمن ك��ان م��ع اهلل ف�إن
اهلل معه ».

ع���ن���دم���ا حت�����رك م����ن ال���ك���وي���ت �إىل
ً
ً
ً
�شجاعا
طموحا
�شابا
الريا�ض كان
وذو �إقدام متميز �أحبه �أهله وذويه
واملقربني منه  ،كان يبلغ من العمر
ً
ً
عاما مل
عاما ،فقط 26
وقتها 26
يفكر يف ملذات ال�شباب و ال متعة
احلياة  ،مل يفكر �إال يف الريا�ض،
ب��ن��ى ق��وت��ه و ط��م��وح��ه ع��ل��ى ك��ت��اب اهلل
�أر�����ض الأج������داد و م�سقط الر�أ�س
و�سنة ر�سوله و لذلك مل يكن يخاف
ً
عاما
ال��ت��ي ح����رم م��ن��ه��ا  .ن��ع��م 26
�أو يهاب احلروب والأعداء مهما كانت
د .خليل بن م�صلح الثقفي
ت��رب��ى ف��ي��ه��ا امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز بن
قوتهم و كان يخطط وير�سم اخلطط
عبدالرحمن �آل �سعود على القران
ال��ع�����س��ك��ري��ة و ي��ت��وك��ل ع��ل��ى اهلل و كان
و الفقه و التوحيد ومل ين�س الريا�ض فتعلم فنون
ً
دائما.
الن�صر حليفه
ً
مراهقا يف الكويت التي
و�إدارة احلروب عندما كان
حبه لوطنه و �أه��ل وطنه و �سع ل��ه معارفه  ،فقد
انتقل م��ع �أه��ل��ه �إليها وع��م��ره اثنتا ع�شرة �سنة و
كان رحمه اهلل يتقرب �إىل القبائل و يتعلم منهم
ا�ستطاع مع بع�ض من الأقارب والأحباب والأعوان
ويتعامل معهم بكل حكمه و حنكة و ك��ان خبري ًا
من فتح الريا�ض  ،و تنازل له وال��ده عن احلكم
يف علوم الأن�ساب و القبائل و �أدى ذلك �إىل �إتقانه
و الإم��ام��ة يف ي��وم ف�ضيل م��ب��ارك ك��ان بعد �صالة
للتعامل مع كل قبيلة ح�سب ما يحتاج �إليه الو�ضع
اجل��م��ع��ة وب��ع��د م��ع��ارك م��ت��ع��ددة وف��ت��وح��ات �أخرى
للتعامل معها و مل يكن يهينهم �أو يكرهم على
ً
جميعا �أكرث من ربع قرن ا�ستطاع
�سلمية ا�ستمرت
�شيء و �أحبهم و �أح��ب��وه  .ك��ان م��ع ذل��ك كله و مع
ال�شاب ال�شجاع توحيد بالد كانت تطحنها احلروب
ً
رفيقا
�أنه يحكم عقله يف �أمور احلكم والبالد كان
و تنحرها اجلرائم و ا�ستفحل فيها اجلهل والظلم
ً
�سمحا يف التعامل ذو �أح�سا�س مرهف و لقد كان
و
واجلربوت الذي طغى على معظم �أجزاء اجلزيرة
رحمه اهلل �شديد االهتمام مبعاملة النا�س �سواء
العربية وقتها.
ويهتم ب�شمول عطفه للجميع .
لقد كان ليوم اخلمي�س  21جمادى الأول املوافق
يف ه��ذه ال��ذك��رى امل��ب��ارك��ة �أه��ن��ئ نف�سي ���ص��ادق ً��ا من
� 23سبتمرب م���ن ع���ام  1932ال���ع���ام ال����ذي نعتربه
�أع���م���اق ق��ل��ب��ي و �أه���ن���ئ �أح��ب��ت��ي ال�����ش��ب��اب وال�شعب
عهد التنوير يف القرن املا�ضي ذل��ك ال��ذي اختري
الكرمي وادعوا ال�شباب لاللتزام بتقوى اهلل �سبحانه
فيه ال��ي��وم امل��ب��ارك ال��ذي �أعلنت فيه قيام اململكة
و ال�سري على خطى ه��ذا امل�ؤ�س�س العظيم الذي
العربية ال�سعودية ال��ي��وم ال��ذي ب��د�أ فيه انتقالنا
اقتدى بر�سول الإن�سانية ر�سول املحبة �صلى اهلل
م���ن ال���ظ�ل�ام �إىل ال���ن���ور ،م���ن اجل��ه��ل �إىل ال��ع��ل��م ،
عليه و �سلم .
من الظلم �إىل العدل .وها نحن بعد مرور ت�سعة
و�سبعني ع��ام ً��ا ننعم بثمرات خ�يرات ذل��ك ال�شاب
دع���وة �إىل ال�شباب يف ه��ذا ال��ي��وم ال��ع��زي��ز لتطوير
املبارك «عبدالعزيز» قدوة ل�شبابنا احلا�ضر ومثال
�إم��ك��ان��ي��ات��ه��م ل��ت��ط��وي��ر ب��ل��ده��م ن��ه��ل ال��ع��ل��م الديني
ً
دوما
ح��ي له ــم و رم���ز وط��ن��ي ���ش��اه��د ينظر �إل��ي��ه
والدنيوي واملحافظة على ثوابت الدين والأخالق
ويُ عمل من �أجل ا�ستمرار و تطوير ما بناه لنا على
احلميدة فها هو عبدالعزيز بعد ثالثة ع�شر قرناً
العدل و الأمن والأمان الذي �أ�س�سه على ال�شريعة
ً
ً
ً
حمبا
حكيما
إ�سالميا و قائد ًا
ا�ستطاع �أن يكون رمز ًا �
الإ�سالمية ال�سمحاء املتوازنة ،وكذلك ف�إنني كما
لدينه و وطنه و �شاهده العامل و �شهد له بذلك ،
�أ�سلفت ادعوا �شبابنا الأحبة �إىل الإقتداء به بعد
ً
�سويا
فلنكن مثله يف حبنا لديننا ووطننا ولنعمل
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه الكرام
حت��ت ق��ي��ادة اب��ن��ه امل��ل��ك الإن�����س��ان م��ل��ك الإن�سانية
يف ه���ذا ال��ق��رن لأن���ه رج���ل بالفعل ن����اد ٌر يف زمانه
وحبيب ال�شعب و الوطن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
�شبابنا
فريد يف �أفعاله متحكم يف �أقواله و�إليكم
حفظه اهلل ورع��اه الذي ا�ستطاع مع �أخ��وة �سبقوه،
ً
بع�ضا من �صفاته رحمه اهلل وغفر له ولوالدينا
رح��م��ه��م اهلل وغ��ف��ر ل��ه��م �أن ي��ح��ق��ق��ون الإجن�����ازات
ووالديكم.
املتميزة املتعددة للبالد والعباد ومن �أهمها ما نراه
من تطوير متميز للحرمني ال�شريفني الذي يعلم
�صاحب �إمي��ان قوي ي�س�أل اهلل �سبحانه دون �سواه
الداين و القا�صي ب�أنه مل يحدث اهتمام به خالل
ويعتمد عليه �سبحانه و تعاىل يف كل �أموره .
الأربعة ع�شر ً
قرنا بها وبتطويرها مياثل ما حدث
ح��ف��ظ ك��ت��اب اهلل وك���ث�ي�ر ًا م��ن الأح���ادي���ث النبوية
خ�ل�ال ال��ق��رن اخل�ي�ر  ،ح��ف��ظ اهلل خ���ادم احلرمني
ال�شريفة التي �أهلته ليكون ذا خربة جيدة ب�أمور
ال�شريفني و�إخوانه الكرام والأ�سرة املباركة وحفظ
دينه و �شرع نبيه �صلى اهلل عليه و �سلم .
بالدنا و�أمنها وخرياتها وجمعنا معهم و بهم حتت
ً
كلمة واحدة وبلد واحد � ً
طبق �شريعة اهلل �سبحانه وج��ع��ل �سيا�سة الدولة
مطمئنا �شاكر ًا لأنعم
أمنا
م��ن �أ�سا�س ال��دي��ن وك��ان دائ��م اال�ست�شارة للفقهاء
اهلل وف�ضله واحلمد هلل رب العاملني .
والعلماء يف ذلك .
عميد كلية العلوم ال�صحية للبنني
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ال�سبت 1430/10/4هـ

فلتــهــنـــ�أ يــا وطـــنــــي

يــــــوم فـــخـــر وعــــــز ووالء

ن��ح��م��د اهلل �أن ق��ي�����ض ل��ه��ذا ال���وط���ن قادة
يف خططها وب��راجم��ه��ا وت��ف��اع�لات��ه��ا مع
خمل�صني لدينهم ووطنهم و�أمتهم ذوي
حركة الأحداث ومتغريات الع�صر ،ثم �أتى
ال���ه���م���م ال���ع���ال���ي���ة ،وال����ع����زائ����م الطموحة،
م��ن بعده – يرحمه اهلل – �أب��ن��ا�ؤه الربرة
والنظرات اال�ست�شرافية بعيدة املدى التي
الذين �أكملوا امل�سرية وفق خطط وا�ضحة
كانت من الأ�سباب الرئي�سة يف توحيد هذا
�أر����س���ى دع��ائ��م��ه��ا امل��ل��ك امل���ؤ���س�����س ،وتواىل
ال��وط��ن ال�شامخ ال��ع��ايل ب�شرعه ومبادئه
عليها �أب���ن���ا�ؤه امل��خ��ل�����ص��ون ،ح��ت��ى و�صلت
وح��ك��ام��ه وحم��ك��وم��ي��ه ،و�إن املتتبع مل�سرية
الآن �إىل عهد قائد م�سريتنا وويل �أمرنا
توحيد هذا الوطن �سيجد ملحمة حقيقية
خادم احلرمني ال�شريفني – يحفظه اهلل
انطلقت من �أول يوم بد�أ فيه جاللة امللك
– ونحن نتفي�أ ظالل دولة ع�صرية �أ�صلها
امل���غ���ف���ور ل���ه ب�������إذن اهلل امل���ل���ك عبدالعزيز
ثابت وفرعها يف ال�سماء ،جنني ثمارها
د .حممد بن �سعيد الغامدي
– رح��م��ه اهلل – يف ا���س��ت��ع��ادة م��ل��ك �آبائه
اليافعة الطيبة املباركة ،ونعي�ش يف ظلها
و�أج���داده ،وجمع �شمل �أج��زاء ه��ذا الوطن
يف �أم��ن و�أم��ان �إخ��وة متحابني مرتابطني
الذي كانت ت�سيطر عليه زعامات قبلية و�إمارات متناثرة،
ومتما�سكني متعاونني على ال�بر والتقوى كمثل اجل�سد
ت�سودها الفو�ضى وحتكمها الع�صبية البغي�ضة.
ال��واح��د �إذا ا�شتكى منه ع�ضو ت��داع��ى ل��ه �سائر اجل�سد
وبعد جهاد طويل وعناء وم�صاعب ا�ستطاع امللك امل�ؤ�س�س
باحلمى وال�سهر .ن�س�أل اهلل �أن يرحم م�ؤ�س�س هذا الكيان
ت��وح��ي��د �أج�����زاء ه���ذا ال���وط���ن ال���غ���ايل حت���ت ا���س��م اململكة
العظيم ،و�أن يحفظ بالدنا وقادتها من كل م��ك��روه ،و�أن
العربية ال�سعودية ،بعد ذل��ك انطلق جهاد من ن��وع �آخر
يجعل راي���ة ه��ذه ال��ب�لاد راي���ة التوحيد عالية خفاقة يف
وه���و ج��ه��اد ال��ب��ن��اء وال��ت��ن��م��ي��ة� ،أ���ض��ح��ت م��ع��امل��ه ومراميه
كل حمفل من املعمورة ،و�أن يجعل اال�ستقرار والتنمية
ً
مثيال يف الع�صر
ملحمة تنموية مل ي�شهد لها التاريخ
امل�ستمرة حليف هذا املجتمع املبارك.
احلا�ضر ،فقد ا�ستطاع امللك عبدالعزيز – رحمه اهلل – �أن
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
ي�ؤ�س�س لدولة ع�صرية ت�أخذ بكل مقومات الدولة احلديثة

اليــــوم الوطنــي  ...جتــديــد العهـــد للـــوطن
�أت��ذك��ر جيد ًا وق��ع الكلمات الرقيقة التي
ك���ان ي�����ش��دو ب��ه��ا ف��ن��ان��ن��ا ال���راح���ل الأ�ستاذ
ط�لال م���داح يف رائعته ( وط��ن��ي احلبيب
وهل �أحب �سواه  ,وطني احلبيب وما ملكت
ف���داه ) ع��ل ّ��ي ك��م��ا ه��ي احل���ال ج��زم ً��ا على
غريي � .إن حب الوطن فطري ال حمالة ,
�إال �أن هناك ما يذكي هذا ال�شعور وذلك
الإح�سا�س .ولعل �أح��د �أه��م هذه امل�ؤثرات
�أ�صل املنا�سبة.
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وفي�صل وخ��ال��د وف��ه��د ـ طيب
اهلل ث��راه��م  .وي��وا���ص��ل امل�سرية
امل��ب��ارك��ة ب����ذات ال��ن��ه��ج القومي
وال������دراي������ة ال���ك���ام���ل���ة والإمل��������ام
ال�شامل والر�ؤية البعيدة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز ـ �أي��ده اهلل
بن�صره وتوفيقه.

ال��ي��وم ال��وط��ن��ي م��ن��ا���س��ب��ة جم��ي��دة حتكي
احلرمني ال�شريفني ملك الإن�سانية
ت��اري��خ ب�لادن��ا وق��ادت��ه��ا احل��ك��م��اء الذين
وال��ق��ل��وب ك��ل حمبة و�إع����زاز وتقدير
�صنعوا وط��ن ً��ا ر�سم على خريطة العامل
واح��ت��رام �أن و���ص��ل ب��ن��ا �إىل م�صاف
 ..ح�ضوره و�أجم���اده  ..وطننا ال�سعودي
ال����دول امل��ت��ق��دم��ة يف ���ش��ت��ى املجاالت
هو وطن املقد�سات (احلرمني ال�شريفني)
بنه�ضة علمية واقت�صادية وريا�ضية
هو وطن اخلري والرفاه والتقدم والأمن
و�صحية تت�شبث بالقيم وتتم�سك
والأمان ..
ب��ال��ذوات الكرمية حت��ت ل���واء �شعاره
قادته هم فخرنا وعزنا ووال�ؤنا ا�ستطاعوا
(اهلل ثم املليك والوطن).
منذ عهد �صقر اجلزيرة وم�ؤ�س�س اململكة
ون���ح���ن ب���ع���م���ادة ال���درا����س���ات العليا
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة امل���ل���ك عبدالعزيز
بجامعة امللك عبدالعزيز حتت قيادة
د .عدنان بن �سامل احلميدان
رحمه اهلل �أن يوا�صلوا يف ت�أ�سي�س جمتمع
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة �أ.د�.أ�سامة
واح���د م��وح��د ه��و ( االن��ت��م��اء والتوا�شج
ط��ي��ب ف��رح��ون ج���د ًا مبنا�سبة اليوم
وال��ل��ح��م��ة) ،وحت��م��ل��وا امل���ه���ام ال�����ش��رف��ي��ة جل��ع��ل �أبناء
الوطني ن�سعى للمزيد من النجاح والإجناز والتفوق
ً
ً
متما�سكا معطاء يف
وطنا واحد ًا
احلرمني ال�شريفني
والتفرد العلمي يف �أطروحاتنا وبحوثنا وبراجمنا
م�ساحة هي قارة يف جزيرة العرب ..
ب��ط��م��وح مم�����زوج ب���احل���ب ل��وط��ن��ن��ا وال����وف����اء لقادتنا
خ���ل���ق���وا ب���ع���ون اهلل م��ن��اخ��ه��ا االج���ت���م���اع���ي الأخ������وي
وااللتزام بالدين الإ�سالمي ..
ب����أخ�ل�اق���ي���ات وع����ط����اءات ���س��ام��ي��ة ن�����س��ي��ج��ه��ا التعاون
مبارك لنا هذه املنا�سبة ..
والت�سامح والتواد والبناء والتوحيد حتت ظل راية
ومبارك للوطن بنه�ضة وتطور علمي عاملي يفي�ض
ً
ال�إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل ..
أ�صيال للعلم و�شحذا لنفو�س �أبنائنا الطالب للنجاح
ت�
وجمتمع متثله هذه الفئات من ه�ؤالء النا�س ي�ستحق
والإبداع والإبهار .
ال��ت��ه��ن��ئ��ة ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة  ،ب��ل ي�ستحق ق��ائ��ده خادم

عميد الدرا�سات العليا

اليـــوم الوطنـــي منا�سبة غاليـــة علـــى قلوبنـــا
يف الأول من امليزان من كل عام تطل علينا
منا�سبة غالية على قلوبنا ،هي ذكرى اليوم
الوطني للمملكة� .إن��ه اليوم ال��ذي توحدت
فيه اململكة العربية ال�سعودية حت��ت راية
ال���ت���وح���ي���د� .إن�����ه ال���ي���وم ال�����ذي ا����ش���رق���ت فيه
���ش��م�����س ال��ت��ط��وي��ر واالن����ط��ل�اق يف اجلزيرة
العربية .انه اليوم الذي توجت فيه معركة
الكفاح والبطولة التي قادها امللك امل�ؤ�س�س
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود يرحمه
اهلل .انه اليوم الذي تغري فيه جمرى التاريخ
ب�إعالن قيام اململكة العربية ال�سعودية.

ُ
ً
ً
ً
واجتماعيا.
وثقافيا
وعلميا
فكريا
ل��ق��د ك���ان ال��واق��ع يف ع��ه��د امل���ؤ���س�����س يرحمه
اهلل مليئا بالتحديات اجل�����س��ام .وا�ستعان
باهلل عز وجل ،ثم برجال عظام حملوا على
عاتقهم بناء هذه الدولة لبنة لبنة ،لنعي�ش
نحن يف ه��ذا اجليل رغ��د احلياة ون�ستمتع
مب��ا و�صلت اليه ب�لادن��ا احلبيبة م��ن تطور
وتقدم يف جماالت �شتى.

�إن احتفالنا ب��ال��ي��وم الوطني
د .عمرو عبد الرحمن طيبة
يف ال���ي���وم الأول م���ن امل����ي����زان م���ن العام
احتفال يج�سد املحبة والوالء
ال���ه���ج���ري ���� 1351س���جَ ���ل ال���ت���اري���خ مولد
وال��وف��اء ل��ه��ذا ال��وط��ن الكبري ـ
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�������س���ع���ودي���ة ,ب��ع��د م��ل��ح��م��ة من
اململكة العربية ال�سعودية ,وي�شكل جذوة ا�ستمرار
البطوالت التي قادها و�أداره���ا امل�ؤ�س�س امللك عبد
ملوا�صلة م�سرية ال��ع��ط��اء والتنمية ال��ت��ي يعي�شها
العزيز بن عبد الرحمن �آل �سعود طيب اهلل ثراه
وينعم بها �أبناء هذا الوطن العزيز ـ حماه اهلل من
ـ ب��دءًا با�سرتداده ملدينة الريا�ض يف اخلام�س من
كل �سوء و�أذى.
�شوال 1319ه��ـ��ـ  .وا�ستمر يف قيادة البالد و�إدارتها
عميد كلية ت�صاميم البيئة
من بعده ـ بذات الكفاءة والإقتدار  -امللوك �سعود

لذلك ،ف�إن الواجب علينا �أن نحافظ على
د .هيثم زكائي
هذه النعمة .و�أن ن�شكر اخلالق عز وجل على
ت�سخريها ل��ن��ا .وذل���ك ال ي��ك��ون �إال بالعمل
�إن النه�ضة التي ت�شهدها اململكة العربية ال�سعودية اليوم
ال��د�ؤوب لإكمال امل�سرية ،وتتويج النجاحات العديدة التي
يف �شتى املجاالت ما هي اال خطة وٌ �ضعت ب�سطور من ذهب
حتققت بنجاحات �أخرى تنتظر.
لتوفر لكل م��واط��ن �سعودي �أ�س�س العي�ش الرغيد الذي
كل احلب والوالء لك يا وطني احلبيب .كل العزة وال�شرف
تن�شده كل احل�ضارات .وما ن�شهده من انطالق وتطور يف
لك يا وطن الرجال .كل التقدم واالزدهار لك يا وطني.
جماالت التعليم العايل لهو �أكرب �شاهد على حر�ص قيادتنا
الر�شيدة على تنفيذ ب��ن��ود ه��ذه اخل��ط��ة للرقي باملواطن
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

ذكـــرى عطـــرة نحتفــي فيهـــا بالنمـــو واالزدهـــار

اليـــوم الوطنـــي والبحــث العلمـــي

يعترب اليوم الوطني للمملكة العربية
ال�سعودية يوم م�شهود  ،حيث وفق امللك
ع��ب��دال��ع��زي��ز بتوحيد م��ن��اط��ق اململكة
وقبائلها حتت �شعار ال �إله �إال اهلل بعد
�صراعات وحروب مزقتها  ،وقد تف�شى
فيها اجلهل واخلوف والأمرا�ض ب�شتى
�أنواعها .

الإن�����س��ان ورع��اي��ت��ه وال��ع��ن��اي��ة به
لي�ؤدي دوره احل�ضاري.
ويف �إط�����������ار م���ل���ح���م���ة البناء
والتنمية امل�ستمرة لكل البنى
التحتية واخلدماتيه يف وطننا
ال������غ������ايل ح����ظ����ي����ت اخل�����دم�����ات
ال�صحية كغريها من اخلدمات
احل����ي����وي����ة وال�����������ض�����روري�����ة بكل
رع��اي��ة واهتمام م��ن والة الأمر
يحفظهم اهلل .

وميثل هذا اليوم ذكرى عطرة يحتفل
ف���ي���ه���ا امل������واط������ن ال���������س����ع����ودي بالنمو �أ.د .ه�شام بن �أحمد حممد مو�صلي
وال���ت���ط���ور واالزده���������ار جل��م��ي��ع مرافق
ال��دول��ة بف�ضل اهلل ث��م جهود م�ؤ�س�س
كما مت رف��ع م�ستوى اخل��دم��ات ال�صحية كم ًا
هذا الكيان امللك عبدالعزيز يرحمه اهلل و�أبنائه
وك��ي��ف�� ًا يف ك��اف��ة امل�ستويات الوقائية والعالجية
ال�ب�ررة امليامني حتى عهدنا ال��زاه��ر عهد خادم
وال��ت�����ش��خ��ي�����ص��ي��ة وال���ت����أه���ي���ل���ي���ة ح���ي���ث �أن�شئت
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات يف جميع مناطق
و�سمو ويل عهده الأم�ي�ن �صاحب ال�سمو امللكي
اململكة و�أن�شئت كليات الطب وال�صيدلة لدعم
الأم��ي��ر ���س��ل��ط��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ح��ف��ظ��ه��م اهلل
امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات وال��ق��ط��اع��ات ال�����ص��ح��ي��ة بالكوادر
الذين جعلوا ال�شريعة الإ�سالمية منهاج ًا لهذه
امل�ؤهلة علمي ًا خلدمة املواطن ال�سعودي .
البالد يف جميع �أمورها و�سعوا �إىل حتقيق الأمن
واال�ستقرار للبالد ليعم بذلك الرخاء والرفاهية
مل تقف عملية التطوير عند هذا احلد و�إمنا
ً
يف �أرجاء الوطن كافة.
ا���س��ت��ف��ادت ك���ث�ي�را م���ن ج��ل��ب الأج���ه���زة احلديثة
امل�����ت�����ط�����ورة ع����ل����ى م�������س���ت���وى ال�����ع�����امل يف جمال
وما ت�شهده اململكة من تطور ومناء يعرب بو�ضوح
التجهيزات الطبية  ،والطرق املتبعة يف تقدمي
ع��ن عظمة النه�ضة احل�����ض��اري��ة ال��ت��ي تعي�شها
اخل��دم��ات ال�صحية  ،ويف جميع م�ست�شفياتها
بالدنا الغالية يف هذه الفرتة املتميزة من تاريخها
وم��راك��زه��ا خل��دم��ة امل��واط��ن وامل��ق��ي��م  .رع���ى اهلل
احلديث يف خمتلف امليادين واملجاالت  ،فخطط
حكومتنا الر�شيدة و�أيدها بن�صره .
التنمية تر�سم وفق درا�سات علمية دقيقة لبناء
وط���ن ي�����س��وده ال��رخ��اء وي��ظ��ل��ه الأم����ان ه��و بناء
عميد كلية ال�صيدلة

حتمل منا�سبة اليوم الوطني لهذا العام
معنى خا�ص ًا للمهتمني واملتخ�ص�صني يف
جمال البحث العلمي ،حيث تتوافق هذه
املنا�سبة الوطنية العزيزة على القلوب
م���ع ت��د���ش�ين خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�شريفني
ل�����ص��رح ع��ل��م��ي ���ش��ام��خ ه���و ج��ام��ع��ة امللك
ع��ب��داهلل للعلوم والتقنية وال��ت��ي هدفها
الرئي�س تطوير البحث العلمي والرقي
ب��ال��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا والإب������داع و االبتكار
ونقل العلوم والتقنية.

عودتنا عليه القيادة الر�شيدة من اهتمام
بالعلم و البحث العلمي حيث ازداد عدد
اجل��ام��ع��ات و ال��ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة خالل
اخلم�س �سنوات الأخرية باململكة ب�صورة
م�ضطردة.

فقد زاد ع��دد اجلامعات ال�سعودية على
ع�����ش��ري��ن ج���ام���ع���ة و ان���ت�������ش���رت الكليات
اجلامعية مبختلفة مناطق وحمافظات
اململكة .وق��د �شجعت اململكة الباحثني
�أ.د .يو�سف بن عبد العزيز الرتكي على �إجراء الأبحاث العلمية ووفرت لهم
وقد حر�صت القيادة الر�شيدة �أن حتمل
ال��دع��م امل���ادي و العلمي م��ن خ�لال عدد
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية ال�صبغة العاملية
من القنوات لعل �أبرزها مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
منذ انطالقتها حيث ت�ستقبل اجلامعة الدفعة الأوىل
والتقنية التي قامت بدعم  763م�شروع بحثي ًا ب�أكرث من
من طلبتها وذلك من اململكة العربية ال�سعودية وعدد
 637مليون ريال وذلك من خالل برنامج املنح ال�سنوي
من الدول العربية والأجنبية من �آ�سيا و �إفريقيا و �أوربا
الذي انطلق منذ ت�سعة وع�شرون عام ًا.
و�أم�يرك��ا .كما ا�ستقطبت اجلامعة نخبة م��ن �أع�ضاء
كما وفرت اجلامعات ال�سعودية الدعم العلمي واملادي
هيئة التدري�س البارزين من خمتلف اجلن�سيات مما
ل�ل�أب��ح��اث العلمية فعلى �سبيل امل��ث��ال دع��م��ت جامعة
�سيجعل اجلامعة منارة للإبداع والتطوير التقني يف
امللك عبدالعزيز 1786م�شروع ًا بحثي ًا بتكلفة جتاوزت
منطقة ال�����ش��رق الأو����س���ط .وتنطلق ال��درا���س��ة يف هذه
133مليون ري��ال خ�لال �أربعة وع�شرون عام ًا وه��و عمر
اجلامعة العاملية يف  11تخ�ص�ص ًا مت اختيارها بعناية
ع���م���ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي و جم��ل�����س ال��ب��ح��ث العلمي
فائقة لتلبية متطلبات التنمية و التطوير والنه�ضة
بجامعة امل�ؤ�س�س.
ال�صناعية واالقت�صادية باململكة العربية ال�سعودية.
هنيئا للوطن والقيادة واملواطنني باليوم الوطني التا�سع
وت�ضم اجلامعة ك��ذل��ك �سبعة معاهد وم��راك��ز بحثية
وال�سبعني وه��ن��ي��ئ�� ًا للباحثني واملتخ�ص�صني بالبحث
متخ�ص�صة ت��ه��ت��م ب��درا���س��ة االح��ت��ي��اج��ات ال�صناعية
العلمي ب�صفة خا�صة واملواطن ال�سعودي ب�صفة عامة
واالقت�صادية واالجتماعية والبيئية وتطوير ال�صناعات
بتد�شني جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية.
امل�ستقبلية.
وت�أتي هذه الفرحة املزدوجة يف يوم الوطن امتداد ًا ملا

عميد البحث العلمي
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ب���ان���ورام���ا

طالب اجلامعة يعربون عن م�شاعرهم
مبنا�سبة اليوم الوطني
�أجرى اللقاءات الطالب :حممد الغامدي )ق�سم االعالم(  -ت�صوير :بدر ال�سلمي
مبنا�سبة احتفال اململكة باليوم الوطني التقت �صحيفة �أخبار اجلامعة عدداً من طالب وطالبات اجلامعة الذين عربوا عن م�شاعرهم وانطباعاتهم بهذه املنا�سبة
العزيزة التي �صادفت هذا العام رابع �أيام عيد الفطر املبارك وهي منا�سبة عزيزة على قلوب �أبناء وبنات اململكة جميعاً ،حيث عربوا عن اعتزازهم و�سعادتهم بهذا
اليوم التاريخي وكانت فر�صة ليقدموا التهنئة اخلال�صة للقيادة الر�شيدة ولأبناء اململكة كافة وعلى ر�أ�سهم خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
حفظه اهلل ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،و�سمو النائب الثاين ووزير الداخلية الأمري نايف بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة .كما وجه الطالب والطالبات تهانيهم مبنا�سبة اليوم الوطني ملعايل وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور
خالد بن حممد العنقري ،ومعايل مدير جامعة امل�ؤ�س�س الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ولكل من�سوبي اجلامعة.

ك��ان اللقاء الأول مع طالب
ال�����س��ن��ة التح�ضريية حممد
خياط ال��ذي تقدم بالتهنئة
لأبناء اململكة كافة مبنا�سبة
ه����ذا ال���ي���وم ال���غ���ايل ق ً
���ائ�ل�ا :
مت��ن��ي��ات��ي ل���وط���ن���ي احلبيب
مبزيد من التقدم واالزدهار،
و�أن����������ا ����س���ع���ي���د ب����ه����ذا اليوم
حممد خياط
ال��وط��ن��ي ف��ه��و ا���س��م ك��ب�ير يف
قلب كل مواطن وهو منا�سبة
غالية وذكرى ت�أ�سي�س هذا الكيان العامر بقيادة امللك عبد
العزيز رحمه اهلل ،و�أ�س�أل اهلل �أن يدمي علينا نعمة الأمن
والتقدم من ح�سن �إىل �أح�سن .وبهذه املنا�سبة �أبارك خلادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز وويل
عهده �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز
و�إىل �سمو النائب الثاين و�سمو �أمري منطقة مكة املكرمة
و�أدع���و اهلل �أن يحمي بالدنا و�أمتنا .كما �أت��ق��دم بالتهنئة
اخلال�صة ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن
�صادق طيب ومن�سوبي اجلامعة كافة.
وق����������������ال ط��������ال��������ب ال���������س����ن����ة
ال��ت��ح�����ض�يري��ة �أمي���ن �أحمد
ال�شيخ � :إن ل��ل��ي��وم الوطني
ً
جميعا
معنى كبري يف قلوبنا
وهو يوم فخر واعتزاز نت�شرف
باالحتفال به  ،يوم توحدت
ف��ي��ه امل��م��ل��ك��ة وان��ط��ل��ق��ت فيه
م�������س�ي�رة ال���ع���م���ران والنماء
�أمين �أحمد ال�شيخ
وال��ت��ق��دم واالزده�������ار ،ويبقى
ذكرى عزيزة على كل فرد من
�أفراد هذا الوطن املعطاء .فالوطن نعمة ت�ستوجب ال�شكر
هلل �سبحانه ،ومن �شكر النعم احلفاظ عليها ،وواجبنا �أن
نتم�سك بتعاليم الدين احلنيف الذي ال ميكن لنا االرتقاء
ً
فهنيئا لنا بهذه املنا�سبة ،والتهنئة مو�صولة ملن�سوبي
�إال به،
اجلامعة كافة.
وق��ال الطالب حممد �سعيد
ال��ع��م��ري� :أ���ش��ع��ر مب��زي��ج من
الفرح واالعتزاز والفخر بهذه
امل��ن��ا���س��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة العزيزة
على نفو�سنا ،ففيها تتج�سد
الكثري من امل��ع��اين ،فهو يوم
يعني لنا الوحدة واال�ستقرار
وال�شموخ والإجن����از ،و�أمتنى
حممد �سعيد العمري
�أن ي���ح���ف���ظ اهلل �سبحانه
وتعاىل وطننا ومليكنا و�أين
يدمي علينا نعمة الأمن والأمان واال�ستقرار والرخاء ،فهذا
الوطن وطننا وعلينا �أن
نحافظ عليه ونحتفل
بتاريخه العريق.
وع���ب���ر ال����ط����ال����ب خالد
غ��ايل ع��ن ف��رح��ت��ه بهذا
امل���ن���ا����س���ب���ة ق ً
�����ائ��ل��ا  :ال
�أع����ت����ق����د �أن الكلمات
وال���ع���ب���ارات ���س��ت��ع�بر عن
م�شاعري وحبي لوطني
املعطاء ،لقد �أ�س�س هذا

خالد غايل

الوطن على ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة وهو �سر النجاح
والتوفيق الذي نعي�ش يف كنفه اليوم ،و�أنتهز هذه الفر�صة
ً
ً
�سائال اهلل عز وجل
و�شعبا،
لأهنئ جميع �أبناء اململكة قيادة
�أن يدمي علينا نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني ،وال يفوتني يف هذه املنا�سبة �أن �أرفع �أ�سمى �آيات
التهنئة للجميع مبنا�سبة عيد الفطر املبارك،
وق���ال ال��ط��ال��ب نايف حممد
ال�سبيعي من ق�سم الإعالم:
اليوم الوطني ذكرى عظيمة
وغ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا ،و�أ�س�أ
اهلل ع������ز وج��������ل �أن يوفق
مملكتنا وقيادتنا الر�شيدة
وجميع املواطنني �إىل ما يف
اخل�ي�ر واالزده��������ار� ،شاكرين
نايف حممد ال�سبيعي
ك��ل م��ن �أ���س��ه��م يف ب��ن��اء هذا
ال���وط���ن م��ن��ذ �أ���س�����س��ه امللك
عبد العزيز رحمه اهلل وحتى يومنا هذا و�أن ي�ستمر القر�آن
الكرمي د�ستورنا وال�شريعة الإ�سالمية مرجعنا ،وال يفوتني
�أن �أتقدم بالتهنئة اخلال�صة ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ولأ�ساتذتي الأفا�ضل.
وع��ب��ر ال���ط���ال���ب ع��ب��د الإل���ه
ال�سلمي ع��ن م�����ش��اع��ره بهذا
ال��ي��وم ق ً
��ائ�لا � :أرف����ع �أ�سمى
و�أرق���ى التهاين والتربيكات
مل�������ق�������ام خ��������������ادم احل������رم���ي��ن
ال�����ش��ري��ف�ين امل���ل���ك ع��ب��د اهلل
بن عبد العزيز و�إىل �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
عبد الإله ال�سلمي
ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ويل العهد
و�إىل النائب الثاين �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير نايف بن عبد العزيز و�إىل �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر خ��ال��د الفي�صل �أم�ي�ر منطقة مكة
املكرمة حفظهم اهلل و�إىل �أف��راد املجتمع ال�سعودي كافة،
ً
�سائال اهلل �سبحانه وت��ع��اىل �أن يحفظ وطننا و�أن يدمي
علينا نعمة الأم��ن والأم��ان ،فهذا اليوم عزيز على قلوبنا
يوم �سطره الأجداد مبداد من ذهب حيث متكنوا بكفاحهم
ون�ضالهم من توحيد اململكة املرتامية الأطراف حتت راية
ال �إل��ه �إال اهلل حممد ر�سول اهلل ،وه��ي فر�صة لنقدم لهم
�شكرنا وتقديرنا ،وفر�صة � ً
أي�ضا حتفزنا للقيام بواجبنا
ً
جتاه الدين والوطن واملليك ،وهنيئا جلامعة امل�ؤ�س�س بهذه
املنا�سبة.
وقال الطالب عماد ح�سن �أ�سجل �إعجابي وتقديري لهذه
املنا�سبة الوطنية الغالية على قلوبنا ،فقد ازدادت فرحة
ال��ع��ي��د اب��ت��ه��اج ً��ا ع��ن��دم��ا ���ص��ادف��ت اح��ت��ف��ال اململكة باليوم
الوطني ،وال ي�سعني يف هذه املنا�سبة �إال �أن �أقول دام عزك
يا وطني وحفظك من كل مكروه ،و�إننا نفخر بهذا اليوم
��را وع ً
ونبارك للقيادة احلكيمة �أدامها اهلل ذخ ً
��زا للإ�سالم
وامل�سلمني و�أن يحفظ بالدنا من كل كرب و�أن يدمي علينا
نعمة اال�ستقرار والأمن والأمان.
وع�بر ال��ط��ال��ب ح�سن عماري ع��ن �سعادته ب��ه��ذه املنا�سبة
ً
قائال � :إن للوطن قيمة يف نفو�سنا ،واليوم جتي�ش امل�شاعر
بحبه ،فهو يوم نعتز ونفخر به ،وهو يوم يج�سد ملحمة من
البطولة والت�ضحية قادها امللك عبد العزيز رحمه اهلل،
ً
ً
ً
و�شرقا
وجنوبا
�شماال
متكن من خاللها من توحيد اململكة

ً
وغربا حتت راي��ة التوحيد ،ونحن �إذ نتذكر ه��ذه امللحمة
وتلك الت�ضحيات ن�شعر بامل�س�ؤولية جتاه هذا الوطن الذي
ً
فهنيئا لنا بهذا
ي�ستحق منا املزيد من البذل والعطاء،
اليوم الغايل.

ال�شامخ ووح���ده على اخل�ير ،ف�أثمرت �شجرة العطاء هذا
ال��ن��م��اء واالزده�����ار والتنمية وال��ت��ق��دم يف جميع املجاالت،
وبهذه املنا�سبة �أتقدم بالتهنئة اخلال�صة ملن�سوبي جامعة
امللك عبد العزيز ولأ�ساتذتي ولكل �أفراد ال�شعب ال�سعودي.

وقال الطالب �أحمد م�ساعد
ال�شريف �إن ال��ي��وم الوطني
منا�سبة غ��ال��ي��ة ع��ل��ى قلوب
ً
جميعا،
�أب������ن������اء امل���م���ل���ك���ة
ح��ي��ث ت��ت��ج�����س��د ال��ك��ث�ير من
امل��ع��اين ،فهو ي��وم و�ضع فيه
احلجر الأ���س��ا���س لبناء هذا
ال�����وط�����ن ال��������ذي ن���ع���ي�������ش يف
�أحمد م�ساعد ال�شريف
خ�ي�رات���ه ال���ي���وم ،وه����و يعني
لنا ال�شموخ وامل��ج��د والعزة
وال��رخ��اء وال��ن��م��اء وال��ت�لاح��م ،ويعني لنا املحبة والفخر
واحل���ب وال����والء وامل��ج��د ،وال يفوتني يف ه��ذا املنا�سبة �أن
ً
و�شعبا و�أ�شكر اهلل �سبحانه وتعاىل على
�أهنئ اململكة قيادة
نعمة الأمن والأمان واال�ستقرار التي نعي�شها اليوم ،وجزى
ً
خ�يرا ال�سلف على ما قدموه من ت�ضحيات من �أجل
اهلل
رفعة هذا الوطن.

وقال الطالب فواز املطريف :
حتل ذكرى اليوم الوطني يف
غ��رة امليزان وه��و اليوم الأغر
ال�����ذي ي��ت��ذك��ر ف��ي��ه املواطن
ال�سعودي بكل فخر واعتزاز
ه�����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة التاريخية
الغالية ال��ت��ي مت فيها جمع
ال�������ش���م���ل ومل ����ش���ت���ات هذا
فواز املطريف
ال���وط���ن امل���ع���ط���اء..وه���و يوم
توحيد هذا الكيان العمالق
على يد جاللة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن  -طيب
اهلل ث��راه – و�ش�أين �ش�أن باقي �أبناء الوطن �أ�سجل فخري
واعتزازي باملنجزات احل�ضارية الكبرية التي �أر�ست قاعدة
متينة حلا�ضر زاه وغد م�شرق يف وطن تتوا�صل فيه م�سرية
اخلري والنماء وتتج�سد فيه معاين الوفاء لقادة �أخل�صوا
ل�شعبهم وتفانوا يف رفعة بلدهم حتى �أ�صبحت له مكانة
كبرية بني الأمم .ومما ال �شك فيه �أن

وقال الطالب �سلطان �أحمد �إن احتفال اململكة بهذا اليوم
يعرب عن حب متجدد والء يزداد ً
يوما بعد يوم ،وال ي�سعني
�إال �أن �أمتنى دوام بالدنا �شاخمة عزيزة بدينها وبقيادتها
وعلى ر�أ�سها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز حفظه اهلل .ورحم اهلل امللك عبد العزيز رحمة
وا�سعة ،فقد وح��د ه��ذه البالد على اخل�ير وجمعها حتت
كلمة التوحيد ،و�أ�س�أل اهلل �سبحانه �أن يحفظ والة �أمورنا
ودولتنا دولة العز واملجد من كل مكروه.
وعرب الطالب عبد العزيز اخلطيب عن �سعادته بهذا اليوم
ً
قائال  :نفخر اليوم ونحن نحتفل بهذا اليوم الغايل مبوروث
تركه لنا امللك عبد العزيز و�أبنائه ،الذي �أ�س�س هذا الوطن

ه��ذه الذكرى فر�صة لن�ستلهم ال��درو���س والعرب من �سرية
القائد وامل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز الذي ا�ستطاع بحنكته
وب�صريته ،و�إميانه الرا�سخ باهلل �سبحانه وتعاىل �أن ي�ضع
ق��واع��د ه���ذا ال��ب��ن��اء ال��را���س��خ وف��ق ً��ا �أ���س�����س وث���واب���ت الدين
احل���ن���ي���ف ال���ت���ي م���ا زل���ن���ا ن��ق��ت��ب�����س م���ن ن���وره���ا حلا�ضرنا
ون�ست�شرف بها مالمح ما نتطلع �إليه يف امل�ستقبل ب�إذن
اهلل من رقي وتقدم .وانتهز هذه الفر�صة لأرفع �أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز حفظة اهلل وللأ�سرة امللكية ولكل
�أفراد ال�شعب ال�سعودي.

اح����ت����ف����االت اجل���ام

ب���ان���ورام���ا

ال�سبت 1430/10/4هـ

املـ ــواف ــق 2009/9/23م

طالب��ات اجلامع��ة يع�برن ع��ن م�شاعرهن
يف ذك��رى الي��وم الوطن��ي ويحتفل��ن
بطريقته��ن عل��ى �إيقاع��ات الل��ون الأخ�ضر
�أجرت اللقاءات الطالبة:

فادية ف�ؤاد بخاري – ق�سم الإعالم
يف �إط����ار اح��ت��ف��ال��ه��ن ب��ذك��رى ال��ي��وم الوطني
عربت طالبات اجلامعة عن م�شاعرهن بهذه
املنا�سبة ال�سعيدة ال�لات��ي �أب��دي��ن �سعادتهن
وحبهن لبالد احلرمني ال�شريفني واعتزازهن
ب��ه��ذه ال���ذك���رى ال��غ��ال��ي��ة ،متمنيات ل��ه مزيد
من االرتقاء والتقدم واالزده��ار ،وقد ر�صدت
�صحيفة �أخ��ب��ار اجل��ام��ع��ة ه��ذه االنطباعات
ل���دى بع�ض ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة ف��ك��ان اللقاء
الأول مع الطالبة �شذى احل��رب��ي من ق�سم
الإع��ل��ام بكلية الآداب وال��ع��ل��وم الإن�سانية
ال��ت��ي ق���ال���ت� :إن����ه يف ذك����رى ال���ي���وم الوطني
هناك ت�أكيد على حب ه��ذا الكيان الأ�صيل
ال����ذي �أن��ت��م��ي �إل��ي��ه �-أر������ض احل��رم�ين -التي
ت�أن�س لها قلوب امل�لاي�ين م��ن ك��ل ف��ج عميق،
ولذلك ف�إنني �أ�شعر �أن كل مواطن م�س�ؤول
عن هذا ال�شرف العظيم وهذا االنتماء لهذا
ال��وط��ن ال��غ��ايل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية
ويجب علينا �أن ننقل هذه امل�شاعر للأجيال

العز و�أر�ض الرخاء
�أر�ض ِ
ُ
ترعرعت فيكي مملكتي
�أُهنيك فاليوم يومك
راية التوحيد ُ
رايت ِك
معتي
وجمتمع �إ�سالمي جَ ِ
أ�س�ست على يد ملك رحيم
ت� ِ
َ
فعلت
عبد العزيز رحمه اهلل خري ما
ملكي
يا َ ِ
فخرت بكوين �سعوديا
لوت
نعم يا �سعوديا عَ ِ

اجلديدة با�ستمرار .

عليه الأفراح وامل�سرات والتقدم واالزدهار.

وكان اللقاء الثاين مع الطالبة �أ�سيل وهيب
خليل من كلية الإدارة واقت�صاد التي عربت
عن ر�أيها يف هذه املنا�سبة قائلة � :أعتقد �أن
حب الوطن يجب �أن يتج�سد فيما ميكن �أن
نقدمه له من علم وفكر وت�ضيف �إنها بالفعل
ً
فرحا بهذا اليوم
منا�سبة تهتز فيها امل�شاعر
املميز جد ًا حيث �أ�شعر مثل جميع املواطنني
ب��ال��ف��رح��ة وال�����س��ع��ادة و�أمت��ن��ى لأف����راد اململكة
مزيد من التقدم واالرتقاء واالزدهار .

كما التقت �صحيفة �أخبار اجلامعة بالطالبة
عائ�شة �شم�س الدين من ق�سم الطب الب�شري
بكلية الطب التي ق��ال��ت� :إن اليوم الوطني
مهم جد ًا لتعظيم الإح�سا�س ب�أهمية امل�شاعر
ً
خ�صو�صا �أن��ه يجعلنا نتذكر كيف
الوطنية
و�ضعت اللبنات الأوىل لت�أ�سي�س هذا الكيان
الكبري وال�صعوبات التي واجهت امللك عبد
ال��ع��زي��ز رح��م��ه اهلل .وت�����ض��ي��ف� :أن االحتفال
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي يجعلني �أ�ست�شعر �ضرورة
حتقيق النجاح كطبيبة يف امل�ستقبل وكامر�أة
فاعلة يف املجتمع لأقوم بواجبي جتاهه .

وكان اللقاء التايل مع الطالبة مي ال�شريف
م���ن ق�����س��م الإع���ل���ام ب��ك��ل��ي��ة الآداب والعلوم
الإن�ساين التي ع�برت عن م�شاعرها قائلة:
يف اليوم الوطني �أحب كثري ًا �أن �أرتدي اللون
ً
احتفاال مب�شاعري ال�صادقة التي
الأخ�ضر
�أكنها لهذا الوطن املعطاء ،و هذا ت�ضاعفت
ال���ف���رح ح���ي���ث ت�����ص��ادف ال���ي���وم ال��وط��ن��ي مع
الإج�������ازة ال�����ص��ي��ف��ي��ة وع��ي��د ال��ف��ط��ر ال�سعيد
ول��ذل��ك مل �أ�شعر مبظاهره ك��ث�ير ًا مثل �أيام
ال����دوام الر�سمي ح��ي��ث ع���ادة م��ا �أح��ت��ف��ل مع
�صديقاتي  ،و�أمتنى لوطننا الغايل �أن يدمي

اليوم الوطني

منهج ِك
كتاب اهلل مرجعك و�سنة نبيه
ٌ
مت
�سل ِ
 ...نعم َ ِ
َ
عمرت
بربكة الرحمن ت ِ
ٌزقت
وب�أر�ضك اخل�ضراء ر ِ
و�سموت بوجود بيت اهلل
�سموت
وامل�سجد النبوي
ِ
ففخرت بكوين �سعوديا
نعم يا �سعوديا علوت
حب ال�سالم حبك
وامل�سلمني �شعبك

وت�صف الطالبة بال�سنة التح�ضريية مها
الغول م�شاعرها باليوم الوطني قائلة  :هناك
م�شاعر مميزة يف هذا اليوم  ،حيث �أ�شعر �أن
هناك فرحة واحدة عامة جتمع جميع �أبناء
وب��ن��ات ال��وط��ن وبالن�سبة يل ف��ق��د احتفلنا
وعائلتنا على طريقتنا اخلا�صة �صباح ذلك
اليوم ً
بدال من امل�ساء.

نعم �صدقت....
�سارعي للمجد والعلياء مملكتي
ع�����ش��ت ل��ن��ا ي��ا ملكنا ال��ع��زي��ز ح��ف��ظ��ك اهلل
ورعاك فهلت الأفراح بقدوم يومنا الوطني
متعب
ف�سالم لك يا �أبو
ٍ
وكل عام واململكة ال�سعودية ب�ألف خري...
الطالبة /روان طالقي – ق�سم الإعالم

م���ع���ة ب���ال���ي���وم ال��وط��ن��ي
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ً
ورخـــاء
ب�سطـة
زاد الـله وطننا
ً
جعل اهلل  -عز و جل  -يف نفو�س خلقه حبًّا فطريًّا لأوطانهم
 ،وجبلهم على ال���والء ل�ل�أر���ض ال��ت��ي �شهدت معهم مراحل
حياتهم و �أحداثها  ،فعالقة الإن�سان بوطنه عالقة فريدة �إذ
ال حتكمها قوانني املنفعة  ،بل هي عالقة حتكي و ت�صف كيف
تكون عالقة احل��ب و العرفان ب�ين الإن�����س��ان وه��ذا الكيان (
الوطن ) � ،إذ يع�شق امل��رء كل ما فيه حتى ذرات ترابه التي
يط�ؤها ون�سمات هوائه التي ي�ستن�شقها ،فكيف مبن ميز اهلل
 �سبحانه  -وطنه ب�أن جعله ًً
مهوى للقلوب
قبلة للم�سلمني و
ًَ
ومهبطا خلامتة الر�ساالت ؟ ذاك هو وطننا الغايل (اململكة
العربية ال�سعودية) .
و ي���أت��ي ي��وم ال��ث��ال��ث والع�شرين م��ن �شهر «�سبتمرب» م��ن كل
عام ليذكرنا بنقطة التحول يف تاريخ هذا الوطن املعطاء،
ولي�شعل يف �أنف�سنا م�شاعر الغبطة ب���أن �ش ّرفنا اهلل تعاىل
ّ
ويذكرنا بعظم الأمانة و
بانت�سابنا لهذه الأر���ض الطاهرة ،
امل�س�ؤولية امللقاة على عواتقنا ؛ �إذ البد �أن نكون خري قدوة و
ً
امتثاال لقول
خري ترجمان لأعظم الر�ساالت �سلو ًكا و �أخال ًقا
احلبيب عليه ال�صالة و ال�سالم ( :الدين املعاملة) ،فقلوب
الأمة الإ�سالمية قد تع ّلقت بهذه الأر�ض الطيبة  ،و اجلميع
ينتظر من �أهلها ماال يُ ن َت َظر من غريهم .
وي���أت��ي ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ح ً
��ام�لا يف جعبته لنا ال��ف��رح��ة مبرور
���س��ن��وات م��دي��دة م��ن االزده�����ار و ال��ت��ط��ور ال���ذي ���ش��ه��دت��ه هذه
حمق ً
ّ
قة بذلك ما ر�سمه
البالد الغالية يف �شتى امل��ج��االت ،
قائد م�سريتنا الأول امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه ،و�سار
على نهجه من بعده �أبنا�ؤه لي�ساهموا جميعًا بتالحمهم مع
ً
نه�ضة و تقدمً ا و عمرا ًنا ،فحب الوطن
�شعبهم يف بناء الوطن
ٌ
ملحمة ال تكتمل �إال باجتماع
والتفاين يف خدمته و بنائه
القلوب و ال�سواعد .
ً
ب�سطة
�أدام اهلل على وطننا الغايل نعمة الأمن والأمان  ،وزاده
ورخاءً�.إنه ويل ذلك والقادر عليه.
د .هناء بنت عبداهلل النعيم
عمي ـ ــدة �شطر الطالبـ ــات

معاين االحتفاء باليوم الوطني
حينما ي�أت اليوم الوطني ال نرى من ردود الأفعال والتعليقات
�سوى �أن �أعالم اململكة معلقة يف كل مكان ،والأنا�شيد الوطنية
ت���ذاع ه��ن��ا وه��ن��اك ،و���ش��يء م��ن ال��ف��رح وال��ب��ه��ج��ة ي��ر���س��م على
الوجوه .ولكن �أت�ساءل هل هذه هي معاين االحتفاء باليوم
الوطني وح�سب؟ �شعارات و�إعالنات� ،أنا�شيد ورق�صات ،مظاهر
ف��رح واب��ت��ه��اج ب�صور م��ت��ع��ددة ،وتنتهي بنهاية ال��ي��وم ونعود
�إىل رتابة حياتنا كما كـُنا ،ال �أظن ذلك هو املعنى احلقيقي
لالحتفاء باليوم الوطني .فاالحتفاء به يعني مع �إ�شراقة
ذلك اليوم من كل عام �أن تظهر يف نف�س كل مواطن معاين
املواطنة واالنتماء احلقيقي للوطن ولي�س الألفاظ اجلارية
على الأل�سن.
معاين امل��واط��ن��ة التي تعنى البناء وال��ب��ذل وال��ع��ط��اء لهذا
الوطن املعطاء والت�ضحية والإخال�ص يف كل مناحيه .لريتقي
يف كل جمال من جماالته العلمية وال�صحية واالجتماعية
واالقت�صادية والتوعوية والدينية .مع �إ�شراقه ذلك اليوم من
ٌ
ح�شد من �إجن���ازات العام
كل ع��ام يكون يف نف�س كل مواطن
املا�ضي التي متت بتكافل وبذل وعطاء املخل�صني من �أبناء
ٌ
وح�شد من اخلطط والربامج املر�صودة لإجنازها
هذا الوطن،
يف العام املقبل.
ً
عر�ضا
م��ع �إ���ش��راق��ه ذل���ك ال��ي��وم م��ن ك��ل ع���ام مت��ن��ي ُ��ت ل��و �أن
ً
تلفزيونيا م�صور ًا من مملكتنا احلبيبة قبل ع�شرات ال�سنني
كيف كانت وكيف �أ�صبحت ب�أ�سلوب ق�ص�صي للأطفال يبث
فيهم روح البذل والعطاء للوطن و�أن ما �أنتم فيه لي�س �إال
بجهود وبذل املخل�صني من �أهل هذا الوطن.
د .خديجة بادحدح

ت�صوير� :أحمد م�سعود  -مو�سى جربان

وكيلة �شطر الطالبات
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ً
هنيئا للمملكة و�أبنائها بعيد الوطن
ي���ح���ت���ف���ل �أب�����ن�����اء اململكة
ال������ي������وم ب������ذك������رى غالية
حتيلنا �إىل يوم وحد فيه
امل���ل���ك ع���ب���د ال���ع���زي���ز هذا
ال��ك��ي��ان ووف��ق��ه اهلل جلمع
�شتاتها حتت ا�سم اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ،فقد
ح��ب��اه اهلل ب�����ص�يرة مكنته
م��ن توحيد القلوب حتت
راي�����ة الإ�����س��ل�ام ومبادئه،
د .عبد اهلل بن عمر بافيل
وها نحن اليوم نعي�ش يف
كنف ه��ذا الغر�س املبارك
ال���ذي �أر���س��ى دعائمه بناة
ه��ذا الوطن ب�سواعدهم وكفاحهم ون�ضالهم ،وال��ي��وم حان
وقت قطاف تلك الثمرات اليانعات يف كل املجاالت و�أخ�ص
بالذكر املجال العلمي والبحثي ،فبكل فخر واع��ت��زاز نرى
م��ن��ارات علمية وبحثية تقف �شاخمة �أم���ام م���ر�أى وم�سمع
ال��ع��امل ،فبعد متكن العديد من اجلامعات يف اململكة من
ال�سري يف طريق التحول �إىل جامعات بحثية ن��رى خادم
احل��رم�ين ال�شريفني ير�صع درة اجل��ام��ع��ات جامعة امللك
عبد اهلل للعلوم والتقنية لتكون منارة �أخرى نطل بها على
العامل م�سلحني بالبحث العلمي واملعرفة ،التي هي حمل
اهتمام ورعاية والة �أمرنا حفظهم اهلل.
فهنيئ ًا لنا بهذه الإجن����ازات وامل�شاريع العلمية والبحثية
واملعرفية ،وال�شكر والتقدير واالمتنان لقائد ه��ذه الأمة
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك عبد اهلل ب��ن عبد العزيز
يحفظه اهلل ،وويل ع��ه��ده الأم��ي�ن ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امللكي
الأمري �سلطان بن عبد العزيز يحفظه اهلل ،و�سمو النائب
الثاين الأم�ير نايف بن عبد العزيز ،يحفظه اهلل ،وهنيئ ًا
للوطن و�أبنائه هذه املنا�سبة ال�سعيدة.
وكيل اجلامعة للم�شاريع

ً
يوما
غ���رة امل��ي��زان م��ن ك��ل ع���ام ،يعترب
م��ن �أي���ام مملكتنا الغالية  ،كيف ال ،
وه���و مي��ث��ل ذك����رى ت��وح��ي��ده��ا ع��ل��ى يد
الباين امل�ؤ�س�س واملوحد  ،جاللة امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �أل �سعود ،
طيب اهلل ثراه.
يومنا الوطني منا�سبة تذكرنا باملجد ،
بال�س�ؤدد ،بالفخر.
ي���وم���ن���ا ال���وط���ن���ي  ..ه����و ع���م���ر والئنا
وان��ت��م��ائ��ن��ا ط��اف��ح ب��ع�����ش��ق��ن��ا لقيادتنا
ب�����رع�����اي�����ة م����������والي خ����������ادم احل����رم��ي�ن
ال�����ش��ري��ف�ين و���س��م��و ويل ع��ه��ده الأمني
و�سمو النائب الثاين  ..ه���ؤالء الذين
يعانقون املجد فنبادرهم ب�شرف الوالء
لهم  ،ب��ل ر�أي��ن��ا ل��زام��ا علينا �أن يخرج
فرحنا بهم وبوطننا يف رداء تاريخي
ح�ضاري مزدانا بكل حكاوي املجد.
والوطن  ..انتماء عتيد ووالء يحملق

املـ ــواف ــق 2009/9/23م

عيــــد الوطــــن

اليـــوم الوطنـــي
داللــة تاريخيـــة بالغــة الأهمية

حتتفي اململكة العربية ال�سعودية اليوم الأربعاء
1430/10/4ه�����ـ امل��واف��ق 2009/9/23م بالذكرى
التا�سعة وال�سبعني لليوم الوطني والذي وحد
ف��ي��ه امل��ل��ك ع��ب��دا ل��ع��زي��ز الأم����ة وج��م��ع �شتاتها
حتت راية التوحيد وتوحدت القلوب على كتاب
اهلل و�سنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم وحتول
املجتمع من قبائل متناحرة �إىل �شعب م�ستقر
واحد.
واليوم ونحن نعي�ش هذه املنا�سبة العظيمة يف
�أيام العيد ال�سعيد ف�أن املواطن ي�شعر بفرحتني
فرحة العيد وال��وط��ن واالجن���از العظيم الذي
حتقق يف �أقد�س بقاع الأر�ض.
�أن ه����ذا ال���ت���اري���خ را����س���خ يف �أذه������ان املواطنني
ال����س�ت�رج���اع ذك�����رى ال��ع��ي��د ال���وط���ن���ي للمملكة
العربية ال�سعودية يف العهد الزاهر بقيادة خادم
احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك ع��ب��دا هلل ب��ن عبدا
لعزيز �آل �سعود ووىل عهده الأمني.
ويف هذه املنا�سبة ن�ستذكر كلمة خادم احلرمني
ال�شريفني امل��ل��ك ع��ب��دا هلل ب��ن ع��ب��دا لعزيز �آل
�سعود – حفظه اهلل للمواطنني واملوطنات يف
 28جمادى الأخ��ر 1426ه��ـ املوافق 2005/8/3م
ب��ع��د ت��ول��ي��ه م��ق��ال��ي��د احل��ك��م وال���ت���ي ق���ال فيها
حفظه اهلل:
�أي��ه��ا الإخ����وة � ..أن��ن��ي �إذ �أت���وىل امل�����س���ؤول��ي��ة بعد
ال���راح���ل ال��ع��زي��ز و�أ���ش��ع��ر �أن احل��م��ل ثقيل و�أن
الأم��ان��ة عظيمة ا�ستمد ال��ع��ون م��ن اهلل – عز
وجل – و�أ�سال اهلل �سبحانه �أن مينحني القوة
على موا�صلة ال�سري يف النهج الذي �سنه م�ؤ�س�س
اململكة العربية ال�سعودية العظيم جاللة امللك
عبدا لعزيز �آل �سعود – طيب اهلل ثراه – واتبعه
من بعده �أبنا�ؤه الكرام – رحمهم اهلل – و�أعاهد

د .عدنان بن عبدا هلل املزروع

اهلل ث���م �أع���اه���دك���م �أن �أت���خ���ذ ال���ق���ران د�ستورا
والإ�����س��ل�ام م��ن��ه��ج��ا و�أن ي��ك��ون ���ش��غ��ل��ي ال�شاغل
�إحقاق احلق و�إر�ساء العدل وخدمة املواطنني
كافة بال تفرقة ثم �أتوجه �إليكم طالبا منكم �أن
ت�شدوا �أزري و�أن تعينوين على حمل الأمانة و�أال
تبخلوا علي بالن�صح والدعاء ).
لقد �شكل ه��ذا الكيان انطالقة لدولة حديثه
مب���ؤ���س�����س��ات��ه��ا ن��راه��ا ال��ي��وم تتحقق ع��ل��ى كافة
الأ�صعدة ويف �شتى املجاالت.
ه��ك��ذا ه��و ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي � ...أ���س�����س حل�ضارة
ورمز لقيم ونه�ضة لدولة قام بها رجال اتخذوا
ال��ق��ران د�ستورا والإ���س�لام منهجا فتميزوا بني
الدول فنعمت الدولة ونعم املنهج فلنحمد اهلل
يف ه��ذه ال��ذك��رى العزيزة ون�شكره لتدوم علينا
بتوفيق اهلل عز وجل
ب��ارك اهلل الوطن والقيادة وال�شعب ال�سعودي
ه���ذا ال���ي���وم وك���ل ع���ام وب�ل�ادن���ا ال��ط��اه��رة ب�ألف
خري.

يـــومنــــا الـــوطنـــي  ..والأول مـــــن امليــــزان
م�شدوها بقدا�سة الأر�ض الطاهرة.
وق���د ات�����س��م��ت ه���ذه امل�����س�يرة التنموية
ب���ال���ت���وازن وال�����ش��م��ول��ي��ة واال�سرت�شاد
ب��ت��ع��ال��ي��م ال���دي���ن الإ����س�ل�ام���ي احلنيف
وق���ي���م���ه ال�������س���ام���ي���ة ،ومت���ك���ن���ت اململكة
العربية ال�سعودية من حتقيق التوازن
ب�ي�ن ال���ت���ط���ور احل�������ض���اري والعمراين
واالق���ت�������ص���ادي وب��ي�ن امل��ح��اف��ظ��ة على
امل��ب��ادئ وال��ق��ي��م الدينية والأخالقية،
ه���ذا ال���ت���وازن ال���ذي ال ي���زال م�ستمر ًا
حتى الآن.
واح���ت���ف���ال���ن���ا ب���ه���ذا ال����ي����وم ال����ش���ك �أنه
يتطلب منا وقفة اعتزاز وترحم على
م��وح��د ه���ذا ال��ك��ي��ان ال��ع��ظ��ي��م – امللك
ع��ب��دال��ع��زي��ز -ط��ي��ب اهلل ث����راه  ،الذي
ا�ستطاع ب�إميانه باهلل �سبحانه وتعاىل
م��ن و���ض��ع الأ���س�����س ال�صحيحة مل�سرية
ه��ذا الكيان حتى و�صل �إىل م��ا و�صل

�أ.د /عـدنـان بن حمـزة حممـد زاهــد

�إليه من تقدم وازده��ار وقد �سار �أبنا�ؤه
م��ن ب��ع��ده ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ه��ج و�أ�صبحت
مملكتنا الغالية تتبو�أ مكانها املرموق
يف عامل اليوم.
ومبنا�سبة يومنا الوطني الأغر� ،أجدها
فر�صة �سانحة لأرف��ع فيها ملقام خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن

وكيل اجلامعة

عبدالعزيز �أل �سعود – حفظه اهلل-
و�سمو ويل العهد الأمني و�سمو النائب
الثاين  ..دمتم قادتنا م�سرت�سلني يف
ال���ع���ط���اء وال���ت���اري���خ وال����ب����ذل والبناء.
فاللهم كما بعثت فينا نبيك حممدا
�صلى اهلل عليه و�سلم و�شرفت وطننا
باحلرمني  ،ف�أعمر لنا وطننا و�أحفظ
ً
دائما بفخرنا
والة �أمرنا واجعلنا نلهج
ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ال���ت���ي حت���م���ل ب�شائر
رغدنا.
ً
��س��ائ�لا امل���وىل ت��ب��ارك وت��ع��اىل �أن يدمي
�
علينا نعمه التي ال تعد وال حت�صى يف
ظل قيادتنا الر�شيدة ملوا�صلة م�سريتها
وع���ط���ائ���ه���ا ل��ن��ه�����ض��ة وت����ق����دم مملكتنا
الغالية م�سرت�شدين يف ذلك بكتاب اهلل
و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي

م����ع �آخ������ر ن���ف���ح���ات �شهر
اخل���ي��ر وال����رح����م����ة ومع
�إط���ل���ال�������ة ع����ي����د الفطر
امل�������ب�������ارك ي�������أت������ي ال����ي����وم
ال�������وط�������ن�������ي للمملكة
ل��ي��ك��ت��م��ل ع���ق���د الأف�������راح
ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة الغالية
مب���������ا ل������ه������ا م���������ن دالل���������ة
تاريخية بالغة الأهمية،
فخورين ومعتزن بدولة
بُنيت دعائمها على نهج
ال�شريعة الغراء و� ُأ�س�ست �أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
�أرك����ان����ه����ا ع���ل���ى ال�شورى
والعدل وامل�ساواة  ..حيث
و�ضع امللك عبد العزيز رحمه اهلل اللبنات الأوىل ملقومات
دول��ة الإ���س�لام التي خ�صها اهلل �سبحانه وت��ع��اىل باحلرمني
ال�شريفني  ،وجعل �أفئدة امل�سلمني ت�أوي �إليها على مدار العام
لت�أدية �شعائر احل��ج والعمرة وه��م ينعمون بالأمن والأمان
واخل�ي�ر العميم  ..ث��م دارت عجلة النه�ضة ال��ك�برى لت�ضع
اململكة يف م�صاف الدول املتقدمة ولتواكب طفرة التحديث
يف كل املرافق العامة واخلا�صة وينعم املواطن مب��ردود هذه
النه�ضة ال�شاملة يف ك��ل امل��ج��االت ،وم��ا زال اخل�ير يتنامى
ويزيد على يد �أبناء امللك عبد العزيز امليامني الذين توالوا
على حكم اململكة وا���ض��ع�ين تقدمها وا���س��ت��ق��راره��ا ورفاهية
مواطنيها يف مقدمة طموحاتهم و�آمالهم الكبرية.
ويجئ اليوم الوطني التاريخي ليقود مهرجان الأفراح التي
تزامنت واكتملت �أي�ض ًا بافتتاح جامعة امللك عبد اهلل للعلوم
والتقنية كدرة تتو�سط العقد يف منظومة جامعات اململكة ،
وك�إ�ضافة متميزة يف حقل التعليم العايل مبا حظيت به من
اهتمام خا�ص من خادم احلرمني ال�شريفني – حفظه اهلل -
كجامعة تخت�ص بالبحث العلمي والتطوير التقني واالبتكار
والإبداع وت�ستقطب نخبة من العلماء والباحثني املتميزين
والطالب املوهوبني واملبدعني..
وج����اء ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ي��ج�����س��د م��ل��ح��م��ة م�����س�يرة ط��وي��ل��ة من
البذل والعطاء من �أج��ل بناء نه�ضة �شاملة تقوم دعائمها
على �أ���س�����س م��ن التخطيط ال�سليم وب�سط ال��ع��دل والأمن
ال�شامل يف ربوع مملكتنا احلبيبة ..ونحن نحتفل بهذا اليوم
املبارك نقر�أ �صفحات من تاريخ �أمتنا امل�شرق لن�ستلهم عرب
املا�ضي يف ال�صرب والبذل وال��وف��اء والإخ�لا���ص  ،ون�ست�شرف
�آف���اق امل�ستقبل ال��واع��د بكل خ�ير ومن���اء ،ون�شمر ال�سواعد
ون�شحذ الهمم لبلوغ تلك الأه����داف وحتقيق الطموحات
الغالية موا�صلة مل�سرية اخل�ير القا�صدة �إىل رفعة الوطن
وخري املواطنني بقيادة مليكنا املحبوب وويل عهده الأمني
وحكومته الر�شيدة.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ..ن��ت�����ش��رف ب��ال��رف��ع مل��ق��ام خادم
احل��رم�ين ال�شريفني امللك امل��ف��دى عبد اهلل ب��ن عبد العزيز
 ،ول�سمو ويل عهده الأم�ين الأم�ير �سلطان بن عبد العزيز
ول�سمو النائب الثاين الأمري نايف بن عبد العزيز  -حفظهم
اهلل  -وحلكومتنا الر�شيدة وللمواطنني الأوفياء ب�أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات �سائلني املوىل عز وجل �أن يبارك يف �سعى
مليكنا املحبوب وحكومته الر�شيدة لتحقيق ما ي�صبون �إليه
من رفعة ل�ش�أن البالد وحتقيق اخل�ير ملواطنيهم  ،ون�س�أله
تعاىل �أن يجنب بالدنا كيد املرتب�صني  ،و�أن يعيد علينا �أمثال
هذا اليوم املبارك وبالدنا ترفل يف نعمة الأم��ن واال�ستقرار
والرقي واالزدهــار بعون اهلل وحفظه وتوفيقه
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية

ً
هنيئا لنا بهذه املنا�سبة اخلالدة

اليـــوم الوطنــي  ...يــوم �أغـــ ّر  ...وتــراث مُمتــ ّد
�أرب������ع������ة �����س����ن����وات بايع
ت�سعة و�سبعون عام ًا �إنق�ضت على
ال�شعب ال�سعودي الأبى
ت�أ�سي�س بلدنا امل��ع��ط��اء ..اململكة
عبد اهلل بن عبد العزيز
العربية ال�سعودية ،واليوم نحتفل
�آل �سعود ـ يحفظه اهلل
بكل فخر و�إع��ت��زاز ب��ذك��رى اليوم
ـ ملكا للمملكة العربية
ال���وط���ن���ي ،ف��ف��ي م��ث��ل ه����ذا اليوم
ال���������س����ع����ودي����ة وخ�����ادم����� ًا
من عام 1451هـ ( اليوم الأول من
ل��ل��ح��رم�ين ال�شريفني
امل��ي��زان) امل��واف��ق � 23سبتمرب عام
 ..ومي���ث���ل ه�����ذا العهد
1932م �أر���س��ى امل��ل��ك عبد العزيز
�إن��ط�لاق��ه خ�ي�ر جديدة
بن عبد الرحمن �آل �سعود ـ طيب
على نهج وال��ده ـ طيب
اهلل ثراه ـ دعائم دولة فتية قامت
اهلل ث����راه ـ��ـ  ،و�إنطالقة
رك���ائ���زه���ا الأ���س��ا���س��ي��ة ع��ل��ى كتاب
د .زهري بن عبد اهلل دمنهوري
اهلل و���س��ن��ة ن��ب��ي��ه حم��م��د ـ���ـ �صلى
حب عميق بني القائد
وامل����واط����ن  ،و�إنطالقة
اهلل عليه و�سلم ـ وحتت راي��ة « ال
ن����ح����و ت������أك�����ي�����د معاين
�إله �إال اهلل  ...حممد ر�سول اهلل»
ال������والء والإن���ت���م���اء وال����وف����اء وروح اجلماعة
وقد قام بو�ضع الأ�س�س الثابتة نحو بناء دولة
ووحدة ال�صف  ،وكذلك �إنطالقة نحو التنمية
ح��دي��ث��ة .وق��د �أك��م��ل م�سريته امليمونة �أبناءه
امل�ستدامة والتقدم وال��رخ��اء لت�صبح اململكة
ال�بررة فكانوا جميعا خري خلف خلري �سلف
ع�صرية متكاملة الإمكانات وامل�ؤ�س�سات
 ..وكانت عهود كل من �سعود وفي�صل وخالد
دولة ّ
 ..دولة لها مكانتها املتميزة خليجي ًا وعربي ًا
وفهد ـ��ـ طيب اهلل ث��راه��م ـ��ـ عهود من��اء ورخاء
و�إ���س�لام��ي�� ًا وع��امل��ي�� ًا  .ف��ف��ي ه���ذا ال��ع��ه��د ت�شهد
�سطر كل منهم �صفحات تذخر ب�إجنازات
..
ّ
اململكة �إجن���ازات يف كافة امل��ج��االت وقطاعات
ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ن��ه�����ض��ة وال��ب��ن��اء ع��ل��ى �أر�����ض هذا
الن�شاط خلدمة وتنمية املواطن على امل�ستوى
الوطن .
الإجتماعي والإقت�صادي  ،ومن �أه��م طفرات
و�إ�ستمرار للم�سرية الغراء ومنذ مايزيد عن

الأخيـــرة

الإجناز التي نفخر بها التو�سع الكبري يف قطاع
التعليم بكافة م�ستوياته وخا�صة بالتعليم
ال��ع��ايل ح��ي��ث من��ت �أع����داد اجل��ام��ع��ات �إىل ما
يزيد عن ثالثة �أ�ضعاف  ،ولعل خادم احلرمني
ال�شريفني ـ يحفظه اهلل ـ وجد منا�سبة اليوم
الوطني للإفتتاح الر�سمي لأح��د �أه��م �أركان
م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل احل��دي��ث��ة  ،وهي
اجلامعة التي تت�شرف بحمل �إ�سمه الكرمي
وهي جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية
ويف هذا الإطار متتزج معان كثرية جتمع بني
املواطنة احلقة والفخر ب��الإجن��از والثقة يف
امل�ستقبل  ..و�أه��م ه��ذه املعاين على الإطالق
 ..حب الوطن .
و�إذ �أفخر و�سائر مواطني ال�شعب ال�سعودي
ب��ذك��رى ه���ذا ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��ع��زي��ز  ..ف�إنه
يطيب يل �أن �أرفع �أ�سمى و�أذكى �آيات التهاين
لقائد ه��ذه الأم���ة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
وويل ع��ه��ده الأم�ي�ن و���ص��اح��ب ال�سمو النائب
الثاين ـ يحفظهم اهلل جميعا ـ ،و�أن يدمي على
وطننا احلبيب نعم الرخاء والتقدّ م والأمن
والأمان .
وكيل اجلامعة للتطوير

ع�������ل�������ى م����������ا حت����ق����ق
حتتفي اململكة ك��ل ع���ام بذكرى
للمملكة من �إجنازات
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ،ل��ك��ن االحتفال
طوال ت�سعة و�سبعني
ه��ذا ال��ع��ام خمتلف مت��ام�� ًا ،ذلك
ً
ً
ع����ام����ا ب��������دءا حتقق
�أن الفرحة امتزجت بعيد الفطر
منها خاللها نه�ضة
امل���ب���ارك ،وب��اف��ت��ت��اح ���ص��رح علمي
الإن�����س��ان ال�سعودي،
وبحثي كبري متمثل يف جامعة
وه����ي �إجن�������ازات �أكرب
امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية،
م��������ن �أن ت������ع������د �أو
وه����و �إجن������از ل��ي�����س ب��غ��ري��ب على
وط��ن يحمل ت��اري��خ�� ًا ح��اف ً
حت�������ص���ى يف كلمات
�لا من
ق���������ص��ي�رة ،فجامعة
الإجن������ازات م��ن��ذ �أن �أ���س�����س امللك
امل���ل���ك ع��ب��د اهلل هي
ع���ب���د ال����ع����زي����ز رح����م����ه اهلل هذا
د� .أحمد بن حامد نقادي
�إح������دى ث���م���رات هذا
ال���وط���ن ال���غ���ايل ووح�����د �أطرافه
ً
ال���ع���ط���اء وه����ي دليل
و�شماال وجنوب ًا حتت
�شرق ًا وغرب ًا
على االهتمام الذي
راية التوحيد ،وما دل عليه ذلك
يحظى ب��ه التعليم وامل��ع��رف��ة يف ب�لادن��ا وهلل
من ت�ضامن وتكاثف وحلمة وطنية نقطف
احلمد ،ونحن على الدرب �سائرون لتحقيق
ث��م��اره��ا ي��ان��ع��ة ال��ي��وم ،ف��ق��د ارت��ق��ت مملكتنا
املزيد من الإجنازات التي ت�صب يف م�صلحة
احلبيبة �إىل م�صاف ال���دول املناف�سة على
الوطن واملواطن.
املعرفة والإب���داع والتميز بف�ضل الإجنازات
ال���ت���ي ت��ت��ح��ق��ق ت���ب���اع��� ًا ع��ل��ى ك���ل امل�ستويات
فهنيئ ًا لنا بهذه املنا�سبة الوطنية اخلالدة،
االق���ت�������ص���ادي���ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالجتماعية
وه���ن���ي���ئ��� ًا ل��ل��م��م��ل��ك��ة ق�����ي�����ادة و����ش���ع���ب��� ًا هذه
والتعليمية� ،إن كل مواطن اليوم يفخر بهذا
الإجنازات.
اليوم الأغر ويعتز بانتمائه �إىل هذا الكيان
الأ�صيل ،وهو فر�صة لإلقاء نظرة تاريخية
وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع املعريف

