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يوزع مجانا ً

صحيفة دورية تصدر عن املركز اإلعالمي بجامعة امللك عبدالعزيز

الجامعة تحتفل بالذكرى
الرابعة والثمانني لليوم الوطني
شاركت اجلامعة أبناء الوطن كافة االحتفاء بذكرى اليوم الوطني الرابعة والثمانني ،يوم إعالن امللك عبد العزيز ،طيب اهلل ثراه ،توحيد البالد حتت اسم اململكة العربية السعودية ،اعتزازًا وفخرًا
بهذا اليوم التاريخي الذي اجتمع فيه شمل البالد حتت راية التوحيد ،واستمرت مسرية البناء والتشييد يف عهد أبناء امللك عبد العزيز الربرة حتى وصلت اململكة إىل ماوصلت إليه اليوم من تقدم
وازدهار ورقي يف جميع امليادين.
وجتسدت معامل الفرحة يف كافة أروقة اجلامعة وميادينها وساحاتها ،ولبست مباين اجلامعة أبهى حلة تزينت بعبارات تعرب عن مدى احلب واالعتزاز والفخر بالوطن وقيادته ،ومدى التالحم بني
القيادة والشعب ،وعرب اجلميع عن االعتزاز واالنتماء للوطن ،والفخر بتاريخه اجمليد.
ونظمت اجلامعة مهرجانًا طالبيًا كبريًا حتت رعاية معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب،
بحضور و كالء اجلامعة وعمدائها ومنسوبيها وعدد كبري من الطالب ،وتضمن احلفل تكرمي الطالب والطالبات املتميزين
يف األنشطة الطالبية والفائزين باملراكز املتقدمة يف احملافل والفعاليات الرياضية والثقافية .كما مت تقدمي أوبريت
وعروضًا وفقرات شعبية ،مبشاركة خمتلف األندية الطالبية.
وقد رفع معايل مدير اجلامعة باسمه وباسم منسوبي اجلامعة وطالبها وطالباتها كافة أسمى آيات التهنئة ملقام خادم
احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،ولسمو ويل العهد صاحب السمو
امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،ولسمو ويل ويل العهد صاحب السمو امللكي
األمري مقرن بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،ولألسرة املالكة والشعب السعودي الكرمي بهذه
املناسبة الغالية ،معربًا عن أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب أبناء
اململكة قاطبة ،وفرصة الستذكار تاريخ امللحمة البطولية التي قام بها مؤسس اململكة
امللك عبد العزيز ،طيب اهلل ثراه ،ومسرية البناء والتطور واالزدهار التي قادها
من بعده أبناؤه الربرة ،سائال اهلل ع ّز جالله أن مين على الوطن مزيدًا من
الرقي واالزدهار والتقدم واألمن واألمان واالستقرار..
مشريًا إىل أن االحتفاء بهذه املناسبة الغالية يؤكد تعلق
أبناء اململكة وحبهم لوطنهم وحمبتهم لقيادتهم الرشيدة،
مشاركة منهم ألبناء اململكة قاطبة فرحة االحتفال باليوم
الوطني ،تعبريًا عن االعتزاز والفخر بتاريخ اململكة
اجمليد ،واستذكارًا لهذا اليوم املبارك الذي وحد فيه
امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ،طيب اهلل
ثراه ،الوطن وجمع شمله حتت راية التوحيد ،بعد
جهاد اسرتد به عاصمة آبائه وأجداده الرياض.
من جهته أوضح رئيس اللجنة اإلشرافية لالحتفال
باليوم الوطني وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور
عبد اهلل بن مصطفى مهرجي أن برنامج االحتفاء
باليوم الوطني تضمن جمموعة من الفعاليات
منها إقامة معرض تاريخي ،وعرض فيلم وثائقي
يربز ملحمة تأسيس اململكة ،ومسرية التنمية
واالزدهار التي شهدتها منذ نشأتها على يد امللك
عبد العزيز طيب اهلل ثراه .مضيفًا أن الفعاليات
شملت تقدمي عروض مصورة ومعارض تعريفية
بعدد من املراكز التجارية ،باإلضافة إىل إقامة عدد
من األمسيات التاريخية والشعرية ،ومسرحيات
أعادت إىل األذهان امللحمة البطولية يف توحيد
اململكة .وأضاف وكيل اجلامعة أن الربنامج
تضمن أيضًا عددًا من املسابقات بني طالب
وطالبات اجلامعة شملت التصوير الفوتوغرايف،
ومسابقة أجمل قصيدة يف حب الوطن ،ومسابقة
أجمل عبارة عن الوطن .كما مت إعداد لوحة كبرية
شارك فيها طالب ومنسوبي اجلامعة بعبارات
عربوا فيها عن شعورهم يف الذكرى الرابعة
والثمانني لليوم الوطني ،وكذلك جرى تنفيذ بعض
الفعاليات عن طريق نادي الرتاث الشعبي .وإقامة
عدد من املسابقات الرياضية احتفا ًء بهذه املناسبة.

 20صفحة

يف هذا اليوم املبارك انطلقت
مسرية البناء والتنمية الشاملة
ال �ي��وم ال��وط �ن��ي..
يوم االعتزاز بالتاريخ،
والفخر باالنتماء لهذا
ال��وط��ن امل �ع �ط��اء ،ي��وم
نعبّر فيه ع��ن تالحمنا
ووالئ� � �ن � ��ا ل �ق �ي��ادت �ن��ا،
وحبنا لوطننا ،فهو يوم
بزغ فيه فجر االستقرار
واألم��ن واألم��ان ،بعد أن رسم امللك عبد العزيز
طيب اهلل ث��راه م�لاح��م بطولية ،وأس ��ال م��داد
أوىل صفحات كتابة تاريخ مليء باإلجنازات،
ث��م ج��اء م��ن ب�ع��ده أب �ن��اؤه ال�ب�ررة ،ليستكملوا
تدوين تاريخ جميد قائم على التشبث بكتاب
اهلل س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل وس �ن��ة نبيه املصطفى
عليه أفضل الصالة وأزك��ى التسليم .ففي هذا
اليوم املبارك انطلقت مسرية البناء والتنمية
ال�ش��ام�ل��ة يف ك��ل اجمل� ��االت ،ف��وض�ع��ت ال�ق��واع��د
وتأسست الركائز ،وتسامت حكمة اهلل وتباركت
مشيئته ،وسخر اهلل عز جالله لهذا الوطن رجالًا
خملصني ارت �ك��ز ع�ل��ى أي��دي�ه��م ب�ن�ي��ان ال��وط��ن،
فحملوا املسؤولية على عاتقهم ،وأجزلوا العمل
والعطاء .فكافأهم اهلل تعاىل أن كتب لهم النصر
ووجه تدبريه السماوي يف جعل هذا البلد آمنًا
مطمئنًا استجابة ل��دع��وة جدنا إب��راه�ي��م عليه
السالم ،وألقى إىل رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل
عليه مقاليد األمور ،وأمال إليهم أميالها ،وجعل
فيهم خري أمانيها.
ويف هذا العهد الزاهر عهد خادم احلرمني
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،حفظه
اهلل وأب �ق��اه ،ت��زداد حكمة اهلل س�م��وًا ،ويرتفع
س �ق��ف اإلجن� � ��ازات ش ��اخم ��ًا ،وي �ت �ح �ق��ق األم ��ن
واألمان بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة ،واليوم
ونحن نحتفي باليوم الوطني نعتز مبا وصلت
إليه اململكة من تقدم وازده��ار ورق��ي يف جميع
اجمل ��االت ،وخ��اص��ة يف جم��ال التعليم ال�ع��ايل،
فبحمد اهلل وتوفيقه أصبحت جامعاتنا حتتل
مكانة عاملية متميزة ،وأضحت تنافس كبريات
اجلامعات العاملية يف جم��االت البحث العلمي
واالبتكارات وخدمة اجملتمع وجودة اخملرجات،
بفضل الدعم واالهتمام الذي تلقاه من قيادتنا
الرشيدة.
وبهذه املناسبة أرفع أسمى آيات التربيكات
والتهنئة ملقام خ��ادم احل��رم�ين الشريفني امللك
عبد اهلل ب��ن عبد ال�ع��زي��ز ،حفظه اهلل ،ولسمو
ويل العهد صاحب السمو امللكي األمري سلمان
ب��ن عبد ال�ع��زي��ز ،حفظه اهلل ،وسمو ويل ويل
العهد صاحب السمو امللكي األمري مقرن بن عبد
العزيز ،حفظه اهلل ،واألس��رة املالكة ،والشعب
السعودية كافة.

أ.د .أسامة بن صادق طيب
مدير الجامعة
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بدأت مبلحمة بطولية قادها امللك عبد العزيز واستمرت يف عهد أبنائه الربرة

 84عاماً من اإلنجازات  ...تالحم بني القيادة

الذكرى الرابعة والثمانين لليوم الوطني
ذكرى اليوم الوطني اجمليد ..حتل اليوم لتعيد إىل األذهان
يوم تأسيس هذا الوطن الشامخ يف عام 1351هـ1932/م حيث
سجل التاريخ مولد اململكة العربية السعودية بعد ملحمة بطولية
قادها املؤسس امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود  -طيب
اهلل ثراه  -م ّكنته من اسرتداد مدينة الرياض عاصمة آبائه
وأجداده ،يف اخلامس من شهر شوال عام 1319هـ املوافق 15
يناير 1902م.
توحيد المملكة بمرسوم ملكي
يف  17جمادى األوىل 1351هـ صدر مرسوم ملكي بتوحيد
كل أجزاء الدولة السعودية احلديثة حتت اسم اململكة العربية
السعودية ،واختار امللك عبدالعزيز يوم اخلميس املوافق 21
جمادى األوىل من نفس العام املوافق  23سبتمرب 1932م يومًا
إلعالن قيام اململكة العربية السعودية .أعوام حافلة باإلجنازات
على هذه األرض الطيبة والتي وضع لبناتها األوىل امللك املؤسس
وواصل أبناؤه الربرة من بعده استكمال البنيان ومواصلة
املسرية.
الملك عبد العزيز  ..رمز الشجاعة والبسالة
واإلقدام
ولد امللك عبدالعزيز يف مدينة الرياض عام
1293هـ1876/م ،ونشأ حتت رعاية والده اإلمام عبدالرحمن
بن فيصل بن تركي بن عبداهلل آل سعود ،وتعلم القراءة والكتابة
على يد الشيخ القاضي عبداهلل اخلرجي وهو من علماء الرياض،
فحفظ بعضًا من سور القرآن الكرمي ثم قرأه كله على يد الشيخ
حممد بن مصيبيح ،كما درس جانبًا من أصول الفقه والتوحيد
على يد الشيخ عبداهلل بن عبداللطيف آل الشيخ.
وكان امللك عبدالعزيز يف صباه مولعًا بالفروســــية وركوب
اخليل ،وعرف بشـجاعته وجرأته وإقدامه وخلقه القـــومي
وإرادته الصلبة ،وقد رافق والده يف رحلـــته إىل البـــادية بعد
الرحــيل من الرياض ،وتأثر -رحمه اهلل -بحياة التــنقل خـــاصة
فيما يتعلق باجلـدية وصالبة العــود وقوة التحمل.
وعندما حل األمري عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بالكويت
كان عبدالعزيز االبن يف الثانية عشرة من عمره ،وقد بقي يف
الكويت مع والده وأسرته ملدة عشر سنوات ،درس خاللها القرآن
الكرمي وخرب السياسة وإدارة املعارك.
رؤية الملك عبد العزيز الثاقبة
وانطلق الفتى اليافع عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
من الكويت على رأس حملة من أقاربه وأعوانه صوب الرياض
وكان عمره  26عامًا ،وكانت اجلزيرة العربية يف ذلك الوقت تعج

بالفوضى والتناحر ،وبزغ فجر يوم اخلامس
من شهر شوال عام 1319هـ املوافق 15
يناير 1902م إيذانًا ببداية عهد جديد،
حيث استطاع البطل الشاب استعادة
مدينة الرياض ليضع بذلك اللبنة األوىل
لهذا الكيان الشامخ ،وتسلم مقاليد
احلكم واإلمامة بعد أن تنازل له والده
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل عن
احلكم واإلمامة يف اجتماع حافل
باملسجد الكبري بالرياض بعد
صالة اجلمعة.
بعد ذلك شرع
امللك عبدالعزيز يف
توحيد مناطق جند
تدريجيًا ،فبدأ يف
الفرتة 1321/1320هـ
املناطق
بتوحيد
الواقعة جنوب الرياض
بعد انتصاره يف بلدة الدمل القريبة من اخلرج ،فدانت له كل بلدان
اجلنوب ،اخلرج واحلريق واحلوطة واألفالج وبلدان وادي
الدواسر.
ثم توجه إىل منطقة الوشم ودخل بلدة شقراء ،ثم واصل
زحفه صوب بلدة ثادق فدخلها أيضًا ،ثم انطلق إىل منطقة
سدير ودخل بلدة اجملمعة ،وبهذا اجلهد العسكري متكن امللك
عبدالعزيز من توحيد مناطق الوشم وسدير وضمها إىل بوتقة
الدولة السعودية احلديثة.
ومتكن امللك عبدالعزيز يف الفرتة 1324/1321هـ من
توحيد منطقة القصيم وضمها إىل الدولة السعودية بعد أن
خاض جمموعة من املعارك منها معركة الفيضة ومعركة البكريية
ومعركة الشنانة وانتصاره يف معركة روضة مهنا يف  18صفر
1324هر املوافق  14أبريل 1906م وهي إحدى املعارك الكربى
احلاسمة.
توحيد أركان الدولة
يف  17جمادى األوىل 3511هـ صدر مرسوم ملكي بتوحيد
كل أجزاء الدولة السعودية احلديثة يف اسم واحد هو «اململكة
العربية السعودية» وأن يصبح لقب امللك عبدالعـــزيز «ملك
اململكة العربية الســـعودية» ،واختار جـــاللته يف األمر امللكي يوم
اخلميس  21جمادى األوىل 1351هـ يومًا إلعالن توحيد اململكــة
العربية السعودية وهو اليوم الوطني للمملكة.
شعار الدولة  ..سيفان متقاطعان بينهما نخلة
واختارت الدولة السعودية يف عهد امللك عبدالعزيز شعار
الدولة احلايل «سيفان متقاطعان بينهما نخلة» أما العلم فأصبح

لونه أخضر مستطيل الشكل تتوسطه شهادة التوحيد
«ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل» باللون
األبيض وحتتها سيف باللون األبيض.
دولة التحديث واإلصالح
والتطوير
نظم امللك عبدالعزيز دولته احلديثة
على أساس من التحديث والتطوير
املعاصر ،فوزع املسؤوليات يف الدولة
وأسس حكومة منطقة احلجاز بعد ضمها
وأنشأ منصب النائب العام يف
احلجاز وأسند مهامه إىل
ابنه األمري فيصل وكان
ذلك عام 1344هـ1926/م،
كما أسند إليه رئاسة
جملس الشورى ،ويف 19
شعبان 1350هـ املوافق
 30ديسمرب 1931م صدر
نظام خاص بتأليف جملس الوكالء ،وأنشأ امللك عبدالعزيز عددًا
من الوزارات ،وأقامت الدولة عالقات دبلوماسية وفق التمثيل
السياسي الدويل املتعارف عليه رسميًا ،ومت تعيني السفراء
والقناصل واملفوضني والوزراء لهذه الغاية ،كما اهتم امللك
عبدالعزيز كثريًا بدعم القضية الفلسطينية ،وملا تأسست جامعة
الدول العربية يف القاهرة عام 1365هـ/1945م كانت اململكة
العربية السعودية من الدول املؤسسة.
سياسة التوطين ..
ومن منجزات امللك عبدالعزيز تنفيذ أول مشروع من
نوعه لتوطني البدو ،فأسكنهم يف هجر زراعية مستقرة وشكل
منهم جيشًا متطوعًا يكون حتت يده عند احلاجة ،كما عمل
على حتسني وضع اململكة االجتماعي واالقتصادي فوجه عناية
واهتمامًا بالتعليم بفتح املدارس واملعاهد وأرسل البعثات إىل
اخلارج وشجع طباعة الكتب خاصة الكتب العربية واإلسالمية
واهتم بالدعوة اإلسالمية وحماربة البدع واخلرافات ،وأنشأ
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وزودها باإلمكانات
والصالحيات ،وأمر بتوسعة احلـــرم النبوي الشــريف ،وقــــد
شــــرع يف ذلك عام 1370هـ1951 /م ،ووفر املاء واخلـــدمات
الطبيـــة والوقـائية حلجــــاج بيت اهلل احلرام.
رفع قواعد الدولة وإرساء لبناتها
ويف عام 1357هـ1938/م استخرج النفط بكميات جتارية
يف املنطقة الشرقية مما ساعد على ازدياد الرثوة النقدية التي
أسهمت يف تطوير اململكة وتقدمها وازدهارها ،وأنشئت مؤسسة
النقد العربي السعودي بعد أن بدأت العملة السعودية تأخذ

مكانها الطبيعي بني عمالت الدول األخرى ،واشرتت الدولة
اآلالت الزراعية ووزعتها على الفالحني للنهوض بالزراعة.
وأنشئت الطرق الربية املعبدة ،ومد خط حديدي لريبط الرياض
بالدمام ،وربط البالد بشبكة من املواصالت السلكية والالسلكية،
ووضع نواة الطريان املدين بإنشاء اخلطوط اجلوية العربية
السعودية عام 1945م ،ومد خط أنابيب النفط من اخلليج إىل
موانئ البحر األبيض املتوسط ،وافتتحت اإلذاعة السعودية
عام 1368هـ1949/م ،واهتم املؤسس  -رحمه اهلل  -مبحاربة
املرض وتوفري اخلدمات الصحية ،فأنشئت املستشفيات واملراكز
الصحية يف خمتلف مدن اململكة ،ووضع نظام للجوازات
السعودية وغريها من املرافق العامة ذات الصلة باجملتمع .وهكذا
أرسى القائد املؤسس قواعد دولته الفتية على أرض اجلزيرة
العربية مستمدًا دستورها ومنهاجها من كتاب اهلل الكرمي وسنة
نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم ،فبدل خوفها أمنًا ،وجهلها علمًا،
وفقرها رخا ًء وازدهارًا.
استمرار التطوير واإلصالح:
ومل يكتف امللك عبدالعزيز ببناء هذه الوحدة السياسية
واحلفاظ عليها فقط بل سعى إىل تطويرها وإصالحها يف
اجملاالت كافة ،حتى استطاع بفضل اهلل عز وجل أن يضع
األساس لنظام إسالمي شديد الثبات واالستقرار مع الرتكيز
على املسؤوليات وحتديد الصالحيات ،فتكونت الوزارات
وظهرت املؤسسات وقامت اإلدارات ملواجهة التطور ،وأدخلت
اخملرتعات احلديثة ألول مرة يف شبه اجلزيرة العربية فحلت
تدريجيًا حمل الوسائل التقليدية .وأقام طيب اهلل ثراه القضاء
على أساس من حتكيم الشريعة اإلسالمية يف كل األمور ،فأنشأ
احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ،وأصدر األنظمة التي
تدعم هذه احملاكم وتبني وظائفها وحتدد اختصاصاتها وسلطاتها
وتنظم سري العمل بها ،كما حقق امللك عبدالعزيز إجنازات كبرية
يف جمال إقرار األمن واحملافظة على النظام يف الدولة لتوفري
الراحة واالطمئنان للمواطنني والوافدين فضرب بيد من حديد
على كل من تسول له نفسه العبث باألمن أو اإلخالل بالنظام حتى
أصبحت هذه البالد مضرب األمثال يف جميع األوساط الدولية
على استتباب األمن واالستقرار.
خدمة الدين  ..واألماكن المقدسة
وفر امللك عبدالعزيز أفضل اخلدمات لضــيوف الرحمن
واألماكن املقــــدسة إذ بادر بوضع نظام للحجاج وأشرف
بنفســـه على تنفيذه ليضمن لهم أكرب قدر من الراحــة واألمن
والطمأنينة وحفظ أرواحهم وأمـــوالهم ،كما اتخذ من التدابري
ما مينع استغاللهم وفرض تعريفات بأجور عادية لنقـــلهم بني
األماكن املقدسة ،وعمل على توفري مــياه الشرب واألغذية وكل
مستلزمات احلـــياة ووسائل الراحة لهم ،واهتم بنشر العلم
والثقــافة على أسس إسالمية راسخة ،وحارب اجلـــهل بني
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والشعب أثمر األمن واالستقرار والنمو واالزدهار

احلاضرة والبادية فساند حركات الوعـــظ واإلرشاد والتعليم
يف املساجد والكتاتيب وغريها ،ودعم املـــدارس األهلــــية ووضع
قــواعد التعليم احلكومي املنــــظم عندما أســـس مديرية املعارف
لتتـوىل اإلشراف على الرتبية والتعليم.
تعزيز العالقات الداخلية والخارجية
مل تقتصر جهود الدولة يف عهد امللك عبدالعزيز على
البناء الداخلي بل سعت إىل توثيق العالقات مع الدول الشقيقة
والصديقة ،فكانت سياسة اململكة اخلارجية مبنية على وضوح
الهدف والثبات على املبدأ ومناصرة احلق انطالقًا من تعاليم
الدين اإلسالمي احلنيف الذي قامت عليه أركان هذه الدولة
وهو القاعدة التي انطلقت منها نهضتها وأمنها ورخاؤها .فقد
حرص امللك عبدالعزيز على مد جسور التعاون والتقارب وتعزيز
الروابط مع األشقاء العرب وسعى إىل توحيد صفوفهم وجمع
كلمتهم ومل شملهم وحل خالفاتهم بالتشاور فيما بينهم واالتفاق
على األهداف األساسية التي تضمن لهم حترير أراضيهم وصيانة
حقوقهم ومكتسباتهم.
تطبيق الشريعة اإلسالمية  ..أساس الحكم
لقد كان الهدف األسمى للملك عبدالعزيز خالل جهاده
الطويل هو إقامة شريعة اهلل من منابعها الصافية كما وردت يف
القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة وتراث السلف الصالح،
ولقد حقق امللك عبدالعزيز هذا الهدف وجعله أساسًا قامت عليه
دولته الفتية منذ أيامها األوىل وإىل يومنا هذا ،ويف تراثه
الفكري من اخلطابات واألحاديث ما يعرب عن ذلك أصدق تعبري،
ومن ذلك قوله يرحمه اهلل:
«إين أعتمد يف جميع أعمايل على اهلل وحده ال شريك له،
أعتمد عليه يف السر والعالنية ،والظـــاهر والباطن ،وأن اهلل
مســــهل طريقـــــنا العتــمادنا عليـــه ،وإين ُاجـاهد إلعــــالء كلمة
التوحـــيد واحلـــرص عليها».
وقوله يف اجللسة االفتتاحية جمللس الشورى عام 1349هـ:
«إنكم تعلمون أن أساس أحكامنا ونظمنا هو الشرع
اإلسالمي ،وأنتم يف هذه الدائرة أحرار يف سن كل نظام وإقرار
العمل الذي ترونه موافقًا لصالح البالد على شرط أال يكون خمالفًا
للشريعة اإلسالمية ،ألن العمل الذي يخالف الشرع لن يكون مفيدًا
ألحد ،والضرر كل الضرر هو السري على غري األساس الذي جاء
به نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم».
االهتمام باألمن واالستقرار
قبل امللك عبدالعزيز كانت احلالة األمنية يف شبه اجلزيرة
العربية يف أوضاع يرثى لها من التسيب واالنفالت ،وكانت طرق
احلج بشكل خاص تعج باللصوص وقطاع الطرق الذين كانوا
يهاجمون قوافل احلجاج ويسلبونها ويعتدون عليها ،وكان احلج
يف تلك األيام مغامرة ال يدري احلاج معها ما إذا كان سيعود من

حجه سـاملًا أم ال ،ولقد عجزت الدولة العثمانية عن تأمني سالمة
احلجاج لدرجة اضطرت معها إىل تسيري قوات عسكرية مع
قوافل احلجاج ،ومع هذا فقد كانت هذه القوات نفسها
تتعرض لالعتداء ،وعمدت الدولة العثمانية إىل أسلوب
آخر حلماية احلجاج وهو دفع «أتاوات» من النقود
الذهبية لقطاع الطرق لكي يرتكوا قوافل احلجاج
متر بسالم ،ومع هذا كانت تقع تلك االعتداءات.
وجاء امللك عبدالعزيز وأعلن تطبيق شريعة
اهلل ،وهي شريعة األمن واألمان للمجتمع
اإلسالمي ،وبهذا التطبيق قضى على
عصابات اللصوص وقطاع
الطرق ،واجتثت شرورهم
من جذورها ،ونشر
األمن الشامل يف
جميع الربوع
التي تتألف
منها مملكته
وصار هذا
األمن مضرب
األمثال يف بالد العامل األخرى تروى عنه الروايات ،كقصة
اجلمل الذي فقده صاحبه والذي جاب مناطق عديدة وهو حممل
باألرزاق حتى عرث عليه صاحبه ووجد أن أرزاقه كاملة مل ينقص
منها شيء.
وهكذا عرفت اململكة العربية السعودية حالة مثالية من
األمن منذ تأسيسها ،وظل هذا األمن وسيظل بإذن اهلل صفة
مميزة لها.
سياسة التضامن والتعاون اإلسالمي
من منطلق ما أمر اهلل تعاىل به عباده املسلمني من اإلخاء
والتضامن ،كان امللك عبدالعزيز أول حاكم مسلم يدعو إىل هذا
التضامن ويضعه موضع التطبيق ،وكان أول مؤمتر إسالمي
عام يف تاريخ اإلسالم هو الذي دعا إليه امللك عبدالعزيز عام
1345هـ وحضرته وفود من الدول اإلسالمية ،وكان هذا املؤمتر
أول مناسبة جمعت ممثلي املسلمني يف بعض األقطار اإلسالمية.
وميكن القول أن السياسة التي رسمها امللك عبدالعزيز
وصارت إحدى السمات املميزة لثوابت السياسة السعودية هي
العمل على وحدة كلمة املسلمني والتضامن فيما بينهم ومواجهة
أعدائهم صفًا واحدًا والتعاون والتكافل ،ويف هذا قال يرحمه
اهلل« :إن أحب األمور إلينا أن يجمع اهلل كلمة املسلمني ،فيؤلف
بني قلوبهم ،ثم بعد ذلك أن يجمع كلمة العرب ،فيوحد غاياتهم
ومقاصدهم ليسريوا يف طريق واحد يوردهم موارد اخلري».
الملك عبد العزيز  ..شخصية فريدة
لقد كان امللك عبدالعزيز وحيد زمانه فيما اتصف به من

مقومات شخصية فذة ،وميكن إيجاز صفاته ومناقبه فيما
يلي:
 كان مؤمنًا عميق اإلميان،يعتمد على اهلل تعاىل يف كل أمر
من أموره ،وال يسأل سواه
فيما يتطلع إليه.
كان ميلك خربة واسعةبشؤون دينه ،فقد حفظ القرآن
الكرمي وكثريًا من األحاديث
النبوية الشريفة ،وأمل إملامًا
واسعًا باألحكام الشرعية
ووضعها موضع التطبيق فيما
أواله اهلل من السلطان ،وظل
طوال حياته يجتمع كل ليلة
مع العلماء والفقهاء حيث ُتقرأ
كتب العلوم الدينية ويدور
احلديث حولها بينه وبني
جلسائه.
كان حكيمًا يُعمل
عقله يف كل حركة من حركاته ،ولكل خطوة عنده حساب
دقيق ،يقلب األمور على وجوهها ثم يختار الطريق الذي
يراه أفضل الطرق ،ويكون اختياره يف األغلب هو االختيار
الصحيح.
كان شجاعًا إىل درجة كبرية ،فال يرتدد يف خوضاملعارك إذا اضطر لها مهما كانت قوة خصمه وعدده وعدته.
 كان قائدًا عسكريًا موهوبًا يجيد رسم اخلططاحلربية وتنفيذها ،وكثريًا ما استعاد وقائع معركة جرت
وحتقق له االنتصار فيها ليبني أخطاء خصمه وما كان يجب
أن يفعل لينتصر عليه.
 كان خبريًا باجملتمعات البدوية واحلضرية يف شبهاجلزيرة العربية ،وعلى خربة واسعة بالقبائل وأنسابها
بحيث يعرف قبيلة خماطبه من أول جملة ينطق بها ،ومن
موقع هذه اخلربة كان يتعامل مع الناس حسب اجملتمع الذي
ينتسبون إليه بدويًا كان أم حضريًا.
 كان شديد التمسك بأحكام الدين ،فال يتهاون إزاءهاوال يهادن ،و فيما عدا ذلك كان رقيق القلب مرهف اإلحساس.
 كان اهتمامه يشمل اجلميع ،والناس أمامه سواسيةحتى يبلغ احلق مستقره.
االنتقال إلى رحمة اهلل
يف الثاين من ربيع األول عام 1373هـ املوافق  9نوفمرب
1953م انتقل امللك عبدالعزيز إىل رحمة اهلل راضيًا مرضيًا
بعد جهاد طويل كان له بالغ األثر يف التاريخ اإلسالمي
والعربي ،وبعد أن أقام دولته اإلسالمية العصرية التي تأخذ
بكل نافع ومفيد من إجنازات العصر ضمن حدود شريعة اهلل

واستهدافًا خلدمة دين اهلل وخدمة املسلمني يف كل مكان.
استمرار العطاء والرقي واالزدهار
 يبقى يوم اخلامس من شوال عام 1319هـ املوافق 15يناير 1902م عالمة فارقة يف تاريخ اململكة ،ففيه فتح امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مدينة الرياض ،ومنها
بدأت مسرية الكفاح واجلهاد الستعادة ملك اآلباء واألجداد
من خالل ملحمة بطولية مل يشهد التاريخ احلديث لها مثيلًا.
 أكرث من ثالثني عامًا أمضاها امللك املؤسس يف جهاداألبطال ومعه رجاله اخمللصون لتوطيد أركان دولته وجمع
شتات أبنائها حتت راية التوحيد ليضع بعد ذلك حجر
األساس الذي قامت عليه اململكة العربية السعودية كدولة
ترتكز يف كل توجهاتها على كتاب اهلل وسنة نبيه حممد صلى
اهلل عليه وسلم ،وتساهم بدورها مع بقية دول العامل يف
ترسيخ مبادئ السالم واألمن من أجل خري اإلنسانية جمعاء.
 تعتز اململكة العربية السعودية ملكًا وحكومةوشعبًا بخدمة احلرمني الشريفني بيت اهلل احلرام يف مكة
املكرمة واملسجد النبوي الشريف يف املدينة املنورة وخدمة
قاصديهما من احلجاج واملعتمرين والزوار.
 ومن احلقائق الثابتة التي تفرض نفسها عند تقييمالتجربة السعودية أن اإلرادة القوية والعزمية الصادقة
والرغبة األكيدة يف دفع مسرية البناء والتقدم هي سمة
متميزة وبارزة لقادة اململكة العربية السعودية منذ عهد
مؤسسها امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه وحتى عهد خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يحفظه اهلل،
حيث متثل مسرية اململكة مراحل ثرية حافلة باإلجنازات
التي جتسدت من ترسيخ أسس التطور يف البالد وبناء
قاعدة اقتصادية وطنية صلبة وضعتها يف مصاف القوى
االقتصادية املنتجة واملصدرة ،إضافة إىل متكني اإلنسان
السعودي من اللحاق بركب التطور يف العامل بفضل ما حتقق
يف اململكة من نهضة شاملة وبالذات يف اجلانب العلمي
والتعليمي ،وقد ساهمت تلك املكانة يف تفعيل دور اململكة يف
اجملموعة الدولية سواء من خالل منظمة األمم املتحدة التي
شاركت يف تأسيسها أو من خالل املؤسسات الدولية املنبثقة
عنها والهيئات واملنظمات الدولية األخرى.
 للمملكة العربية السعودية إسهامات عاملية بارزةتتناسب مع رسالتها يف اجملموعة الدولية سياسيًا واقتصاديًا
يف كافة اجملاالت إضافة إىل مركزها العربي واإلسالمي
املتميز الذي استقطب اهتمام واحرتام أكرث من ألف مليون
مسلم وال زال.
 يحظى قادة هذه البالد منذ عهد والدهم امللك املؤسسعبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهد خادم احلرمني
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز باحرتام وتقدير شعوب
العامل ملا تنهض به اململكة من دور رائد على خمتلف األصعدة
العربية واإلسالمية والدولية.
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شملت خدمة اإلسالم والعناية باحلرمني الشريفني والتعاون الدويل

اململكة العربية السعودية  ...مسرية

منذ توحيد اململكة على يد امللك عبد العزيز ،طيب اهلل ثراه ،واململكة
مستمرة يف حتقيق النجاح والتقدم واالزدهار ،مقدمة واجباتها ومتحملة
مسؤولياتها الدينية والسياسية ،فاكتسبت االحرتام والتقدير على مستوى
العامل ،فقد تأسست اململكة على شريعة اإلسالم ومبادئه السمحة التي جاءت
للناس أجمعني ،وقدمت خدمات جليلة للعامل اإلسالمي ،شملت توسعة
احلرمني الشريفني ،والعناية بطباعة املصحف الشريف ،والتعاون الدويل يف
أعمال األغاثة وتقدمي العون والدعم للدول اإلسالمية ،والصديقة ،وغريها من
اإلجنازات التي نوجزها فيما يلي:
العناية بالمسجد الحرام  ..أكبر توسعة في التاريخ
اهتم قادة اململكة العربية السعودية منذ عهد امللك عبد العزيز بتحسني و
توسعة احلرام املكي الشريف ليواكب األعداد املتزايدة من احلجاج و العمار
فأوىل امللك عبد العزيز ـ يرحمه اهلل هذا األمر جل اهتمامه  ،فبدأ يف عام 1344هـ
برتميم وإصالح جدران و أعمدة وصحن املسجد احلرام  .ثم أمر ـ رحمه اهلل
ـ برتميم املسجد كامال عام 1354هـ وبدأ مشروع توسعة املسجد يف عهد امللك
سعود ـ رحمه اهلل ـ و بالتحديد يف ربيع اآلخر 1375هـ وكانت هذه أول توسعة
من نوعها منذ ألف وستة و تسعون عاما أي منذ آخر توسعة قام بها اخلليفة
العباسي املقتدر باهلل عام 279هـ  .و كانت مساحة املسجد احلرام قبل التوسعة
السعودية األوىل حوايل ( )28ألف مرت مربع وسعة املسجد ال تتجاوز ()50
ألف مصل و قد استغرقت التوسعة حوايل  10سنوات  .و يعد هذا املشروع
أكرب مشروع لتوسعة املسجد احلرام منذ  14قرنا  ،حيث وضع خادم احلرمني
الشريفني حجر األساس لهذا املشروع العمالق يف  2صفر 1409هـ املوافق
1988/9/13م  ،و يتضمن مشروع التوسعة إضافة جزء إىل مبنى املسجد من
الناحية الغربية و االستفادة من سطح املسجد احلرام الذي تبلغ مساحته ()61
ألف مرت مربع و بذلك أصبح املسجد احلرام يستوعب ما يقارب املليون و نصف
مصل يف مواسم احلج و العمرة و رمضان  .إضافة إىل ذلك مت بناء مئذنتني
جديدتني ليصل عدد مآذن املسجد إىل ( )9مآذن الواحدة بارتفاع ( )89مرتا .
الحرم النبوي الشريف  ..توسعة وإعمار غير مسبوق
أولت الدولة منذ عهد امللك عبد العزيز مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه و
سلم اهتماما خاصا فشملته مشاريع التوسعة و التطور  ،و قد كانت التوسعة
األوىل التي أمر بها امللك عبد العزيز رحمه اهلل ـ عام 1370هـ حيث وضع حجر
األساس لهذه التوسعة امللك سعود بيده ببناء ( )4أحجار يف جدار املسجد
الغربي  ،و قد كلف املشروع ( )70مليون ريال  ،و هذه التوسعة السعودية األوىل
هي أكرب توسعة للمسجد النبوي الشريف منذ بنائه .
أما التوسعة الثانية فقد نفذت يف عهد امللك فيصل بن عبد العزيز ـ رحمه اهلل
ـ و هي عبارة عن إضافة مساحة إىل املبنى القائم من ناحية الغرب .
وهي جزء من مشروع خادم احلرمني الشريفني لتوسعة و عمارة احلرمني
الشريفني  ،و قد وضع ـ رحمه اهلل ـ حجر األساس لهذا املشروع يف  9صفر

1405هـ ـ  20سبتمرب 1988م و يضيف هذا املشروع مبنى جديد إىل املبنى
القائم ،كما سيستفاد من مساحة سطح املسجد للصالة التي تقدر بـ ( )67ألف
مرت مربع للصالة بحيث تكون مساحة املسجد بعد التوسعة (  165000م. ) 2
و لقد تفردت توسعة خادم احلرمني الشريفني مبا يلي  :زيادة عدد مآذن
املسجد من ( )4مآذن إىل ( )10مآذن بارتفاع (  )92مرتا و إضافة ( )65بابا
جديدا لألبواب القائمة وعددها ( )16بابا ليصبح جمموع أبواب املسجد ()81
بابا عدا املداخـل التي زيـدت من ( )7مداخـل إىل ( )23مدخال .
العناية بالمصحف الشريف
يف مقدمة أوليات نشاط اململكـة خلدمة اإلسالم و املسلمني ،اهتمامها
بطباعة كتاب اهلل طباعة صحيحة و مدققة و توزيع هذه النسخ من القران
الكرمي على املسلمني يف جميع أنحاء العامل  ،و قد أوىل خادم احلرمني الشريفني
هذا املشروع اهتماما خاصا حيث أمر يحفظه اهلل ببناء جممع طباعي لذلك
الغرض مبدينة الرسول صلى اهلل عليه و سلم  ،و قد وضع حجر األساس لهذا
املشروع يف شهر حمرم عام 1403هـ و افتتحه يف شهر صفر 1405هـ و يتوىل
وزير األوقاف و الدعوة و اإلرشاد األشراف على هذا اجملمع  ،و يرمى املشروع
إىل العديد من األهداف يأتي يف مقدمتها طباعة القران الكرمي بأحجام و نوعيات
خمتلفة بطاقة إنتاجية مقدارها  7ماليني نسخة سنويا ـ و تسجيل القرآن الكرمي
على أشرطة بأصوات املشاهري من قراء اململكة و بعض الدول اإلسالمية  ،و
جعل اجملمع مركزا علميا متخصصا يف البحث يف علوم القرآن الكرمي .
التعاون الدولي في أعمال اإلغاثة
أولت اململكة العربية السعودية أهمية كبرية لدعم و مؤازرة املسلمني يف
كل أنحاء العامل منذ عهد املغفور له جاللة امللك عبد العزيز ـ رحمه اهلل ـ و قد قامت
اململكة بتوفري هذا الدعم عرب هيئات متخصصة أنشئت لهذا الغرض نذكر منها :
· هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية
· الندوة العاملية للشباب اإلسالمي
· مؤسسة احلرمني الشريفني
· الهيئة السعودية جلمع التربعات
سياسة خارجية متوازنة
ترتكز سياسة اململكة اخلارجية منذ عهد مؤسسها امللك عبدالعزيز على
مبادئ وثوابت راسخة مستمدة من مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف والتقاليد
العربية األصيلة ،ومن أهم مالمح السياسة اخلارجية السعودية العمل على دعم
التضامن العربي واإلسالمي والدفاع عن القضايا العربية واإلسالمية العادلة
وخدمة اإلسالم واملسلمني يف جميع أنحاء العامل واحملافظة على االستقرار
والسالم العامليني وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى وباملقابل
عدم السماح للغري بالتدخل يف شؤونها.
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سياسية واقتصادية ناجحة بكل املقاييس

المساهمة في تقديم المساعدات الخارجية
تأتي اململكة العربية السعودية يف مقدمة دول العامل من حيث نسبة ما
تقدمه من مساعدات إىل إجمايل الناجت الوطني ،ففي حني تبلغ النسبة التي
قررتها األمم املتحدة للدول املانحـــة للمساعدات سبعة من عشرة يف املائــــة من
إجمـــايل دخلها فإن نسبة ما قـــدمته اململـــكة للدول النامية من مساعدات بلغ
( )%5.45من املتوسط السنوي إلجمايل النــــاجت الوطني ،يف حــني أن نسبة
املساعدات اخلارجية ألكرب الدول الصـناعية إىل ناجتـــها الوطني ال تصـل
للمستوى الذي تقدمه اململكة.
تنمية شاملة ومتوازنة
منذ عهد امللك املؤسس عبدالعزيز يرحمه اهلل اتسمت املسرية التنموية
السعودية بالتوازن والشمولية واالسرتشاد بتعاليم الدين احلنيف وقيمه
السامية حيث متكنت اململكة من حتقيق التوازن بني التطور احلضاري
والعمراين واالقتصادي وبني احملافظة على املبادئ والقيم الدينية
واألخالقية ،وخالل مسرية البناء نفذت اململكة خطط التنمية اخلمسية بنجاح
حققت من خاللها قفزات سريعة ونهضة حضارية شاملة نقلتها إىل مرحلة
اإلمناء السريع ،ومت خاللها تنفيذ العديد من التجهيزات األساسية من طرق
وموانئ ومطارات ومرافق وخدمات أخرى مما ساعد على اختصار اجلهد
والوقت يف تنفيذ املشروعات العمالقة التي اشتملت عليها خطط التنمية
املتتالية التي تضاعف اإلنفــاق عليها مع ازدياد دخل املمـــلكة من البرتول.
قاعدة اقتصادية متنوعة
حققت اململكة جناحًا كبريًا يف جمال بناء القاعدة االقتصادية وتنويعها
لتخفيف االعتماد على البرتول وذلك من خالل تعزيز قدراتها اإلنتاجية يف
القطاعات األخرى ،فقد تضاعف الناجت احمللي اإلجمايل غري النفطي أكرث
من أربع مرات ومبعدل منو سنوي متوسط قدره ( ،)%6وارتفعت نسبة
إسهامات القطاعات غري النفطية إىل الناجت احمللي اإلجمايل من ( )%53إىل
حوايل ( ،)%67كما ارتفعت نسبة إسهام اإليرادات غري النفطية إىل إجمايل
اإليرادات احلكومية من ( )%16إىل ( ،)%22ويرجع ذلك إىل النمو امللموس يف
الصادرات البرتوكيماوية التي أصبحت منتشرة يف أسواق العامل.
الصناعة  ..إحدى الركائز االقتصادية
ومسرية البناء لهذا الوطن تسجل بكل فخر واعتزاز مكانة اململكة يف
جمال الصناعة حيث أصبحت صادرات اململكة من املنتوجات الصناعية
وبخاصة البرتوكيماويات تسوق يف ( )139دولة ،عالوة على حتقيق املزيد
من االكتفاء الذاتي يف العديد من السلع الصناعية التي كانت تستورد من

اخلارج ،ومن خالل املنظور القريب فإن إسهام القطاع الصناعي يف ارتفاع
مستمر يف إجمايل الناجت الوطني.
التجارة  ..نمو وازدهار غير مسبوق
من البديهي أن هذا التطور و النمو الصناعي للمملكة العربية
السعودية سينعكس إيجابا على التجارة سواء جتارة الصادرات أو
الواردات  ،فاملقارنة غري واردة أصال بني احلركة التجارية يف اململكة
عند تأسيسها و ما وصلت له اليوم  ،فقد حتولت التجارة يف هذه البالد
من جتارة حمدودة موسمية ( تعتمد بشكل كبري على موسم احلج مثال )
إىل جتارة تقوم على أسس اقتصادية ثابتة هي باألصح ثمرة ملا وصلت
إليه اململكة من تنمية شاملة يف شتى اجملاالت الصناعية و الزراعية
و البشرية  ،و يالحظ منو الصادرات بشكل مضطرد يف اخلمس و
العشرين سنة املاضية أي منذ بداية خطة التنمية األوىل  ،فبينما كانت
قيمتها يف عام 1390ـ1391هـ 1970م حوايل ( )10.9بليون ريال قفزت
قيمتها يف العام 1415هـ 1994م حوايل (  )159.6بليون ريال ـ و هذا
يؤكد حقيقة حتول اململكة من دولة مستوردة ملعظم احتياجاتها إىل دولة
مكتفية ذاتيا  ،بل و مصدرة للفائض عن ذلك االحتياج يف بعض السلع
و املنتجات
المسؤولية االجتماعية والبيئية
تويل اململكة العربية السعودية اهتمامًا كبريًا باحملافظة على البيئة
وتنميتها وحمايتها من عوامل التلوث ،مسرتشدة يف ذلك بتعاليم الدين
اإلسالمي احلنيف الذي يدعو ويحث على العناية بالبيئة وعدم اإلضرار بها
واالنتفاع مبواردها دون إسراف ،والتزامًا من اململكة بهذا النهج نصت املادة
( )33من النظام األساسي للحكم على أن« :تعمل الدولة على احملافظة على
البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع تلوثها» ،ويف سبيل حتقيق ذلك أصدرت
الدولة عددًا من األنظمة التي أناطت مسؤولية تنفيذها بعدد من الوزارات
واألجهزة احلكومية اخملتصة ،كما اتبعت اململكة سياسات متوازنة ومتكاملة
خالل تخطيط وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية لضمان عدم تأثريها السلبي
على البيئة ،ووجهت اململكة جهودها حلماية وإمناء الرتاث الطبيعي للبالد
والسيما األنواع النادرة واملهددة باالنقراض من أنواع احليوانات والنباتات
والطيور الربية والبحرية ،ففي عام 1986م أصدر خادم احلرمني الشريفني
امللك فهد بن عبدالعزيز يرحمه اهلل مرسومًا يقضي بإنشاء الهيئة الوطنية
حلماية احلياة الفطرية وإمنائها،
وتشكيل جملس إدارتها برئاسة صاحب السمو امللكي األمري سلطان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الدفاع والطريان
واملفتش العام ،ومنذ إنشائها تواصل الهيئة جهودها لتطبيق أفضل النظم
وأكرثها فعالية ملعاجلة تدهورالنظام البيئي الطبيعي وتأكيد حماية التنوع
اإلحيائي على املستوى الوطني والدويل.
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أعضاء هيئة التدريس  :حب الوطن يجمع قلوب
أبناء اململكة ويزيد من تالحمهم قيادة وشعباً
أكد عدد من أعضاء هيئة التدريس عن انطباعاتهم
اإليجابية حول االحتفاء بالذكرى الرابعة والثمانني
لليوم الوطني ،مؤكدين أنها فرصة لالعتزاز بالوطن
ومكتسباته ،والفخر مباضيه احلافل باالجنازات،
معربين عن سعادتهم بهذا التالحم الفريد بني القيادة
والشعب ،والذي يزيد من قوة اململكة وصمودها
يف مواجهة التحديات واألخطار احملدقة به ،يف ظل
الصراعات التي يشهدها العامل ،مشيدين بتمسك
القيادة بكتاب اهلل عز وجل والسنة املطهرة واعتدالها
ووسطيتها يف التعامل مع القضايا احمللية والدولية.
وكانت اللقاءات على النحو التايل:
بداية قال األستاذ الدكتور عبد الرحمن الشيخ
أستاذ واستشاري الطب الباطني والغدد الصماء
والسكري ورئيس اجلمعية العلمية السعودية للسكري
أن حب الوطن يف القلب وأن مناسبة اليوم الوطني
عبارة عن يوم للتعبري عن احلب ،و حبنا للوطن يجب
أن يكون كل يوم ونفديه بأرواحنا ،مشريًا إل أنه
لألسف هناك من يعرب عن حبه للوطن بطرق مرفوضة
من رقص يف الشوارع والتسبب يف إيذاء اآلخرين ،
ومن حب الوطن البد أن نحافظ على جماله وأن نطبق

كل التعليمات مع متنياتي بأن يحفظ اهلل لنا قائد
نهضتنا خادم احلرمني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ال
سعود.
وقال الدكتور سعيد بن أحمد األفندي عميد كلية
الرتبية أن ذكرى اليوم الوطني لبالدنا املباركة تذكرنا
بهذه الوحدة العظيمة التي أوجدها وعززها مؤسس
هذه البالد جاللة امللك عبدالعزيز بن عبد الرحمن
آل سعود رحمه اهلل ومن بعده أبناؤه امللوك الكرام،
وتتأكد هذه الوحدة عندما يقارن املتابع واملثقف ما
حدث يف البالد العربية وغريها من ثورات وأزمات
كانت بالدنا وهلل احلمد يف منأى عنها ،يف حلمة

مباركة بني القيادة واملواطن هدفها األمن واالستقرار
والسعي إىل احلياة الهادئة الكرمية التي يجب أن يقوم
فيها املسؤول بدوره بكل أمانة وإخالص وينعم فيها
املواطن مبا وفرته بالده من إمكانات ،ومشاركًا أيضًا
برأيه وفكره يف ظالل من القيم واألخالق والرحمة التي
تسود اجملتمع السعودي املبارك ،يسعد بها إحباؤه
ويغيض بها أعداءه ،ويسري بها إىل مراقي العزة
والسعد بإذن اهلل ،سدد اهلل اخلطى وبارك يف اجلهود
وحفظ بالدنا وقيادتنا من كل سوء.
أما الدكتور حممد الصائغ فقد أكد على أن اململكة
تشهد تطورًا ملحوظًا يف جميع اجملاالت ،والسيما يف
جمال التعليم العايل ،وأن اجلامعات تزداد وتتوسع
كل عام ،وكذلك خمرجاتها يف تطور ملحوظ ،مؤكدًا
على أن برنامج االبتعاث الذي وجه به خادم احلرمني
الشريفني يعطي ثماره اليوم بتكوين أجيال من العلماء
واملفكرين الذين استفادوا من التعليم العايل خارج
وداخل امللكة وعادوا إىل الوطن خلدمة وخدمة أبنائه،
مضيفًا أن اليوم الوطني مناسبة نحث فيها أنفسنا على
مزيد من التميز والعطاء واإلسهام يف التنمية الشاملة
يف وطننا األبي.

تفاع ًال مع ذكرى اليوم الوطني ...
األندية الطالبية ترسم صور الحب والوفاء

شهد احتفال اجلامعة بالذكرى الرابعة والثمانني
لليوم الوطني مشاركة األندية الطالبية بعمادة
شؤون الطالب افتتاح الفعاليات املصاحبة لالحتفال
بالساحة األكادميية بالعمادة .مبشاركة نادي
الفروسية ونادي العالقات العامة ونادي الرتاث
الشعبي ونادي اجلوالة يف التنظيم واالستقبال

وفقرات احلفل ،وتأتي هذه املشاركات ضمن تفاعل
األندية الطالبية مع املناسبات الوطنية واالجتماعية
ومتثيل الطالب اجلامعي.
وأوضح الطالب حممد الغامدي وهو من طالب
نادي العالقات العامة أن املشاركة يف احلفل الوطني
جلامعة «املؤسس» شرف كبري جلميع الطالب حيث

قام طالب نادي العالقات يف املساهمة مع زمالئهم
من طالب األندية األخرى وبإشراف عمادة شؤون
الطالب باستقبال احلضور وتوزيع األعالم والهدايا
واملشاركة يف فقرات احلفل وقدموا صورة إيجابية
عن طالب اجلامعة ودورة يف أنشطتها وبراجمها
اخملتلفة.
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اليوم الوطني ترتسم فيه
الفرحة على وجوه أبناء اململكة
ال� � � � �ي � � � ��وم
ال� � � ��وط � � � �ن� � � ��ي
ل � � �ت� � ��أس � � �ي� � ��س
امل � �م � �ل � �ك� ��ة ه��و
ي���وم االع� �ت ��زاز
وال��ف��خ��ر ،ي��وم
ت� ��رت � �س� ��م ف �ي��ه
ال �ف��رح��ة ع �ل��ى وج���وه أب �ن��اء امل�م�ل�ك��ة،
لتتجسد قيم االنتماء واحلب والوالء
يف أس�م��ى ص��وره��ا ،فهو ي��وم يسجل
ف �ي��ه ك��اف��ة أب �ن��اء ه ��ذا ال��وط��ن ال �غ��ايل
ان �ت �م��اءه��م ل�ل��وط��ن ووالءه� ��م لقيادته
ال��رش �ي��دة ،ف�خ��وري��ن مب��ا وص�ل��ت إليه
امل�م�ل�ك��ة م��ن ت �ق��دم وازده � ��ار ،وم�ك��ان��ة
ع��امل��ي��ة ،يف خم �ت �ل��ف اجمل � � ��االت ،مب��ا
ف �ي �ه��ا ال �ت �ع �ل �ي��م ال��ع��ايل ال� ��ذي وص�ل��ت
فيه اململكة إىل مراكز متقدمة بفضل
الدعم والتوجيهات السديدة والرؤية
الثاقبة خلادم احلرمني الشريفني امللك
عبد اهلل ب��ن عبد العزيز ،حفظه اهلل،
راع��ي هذه النهضة ورج��ل اإلجن��ازات
وص ��ان ��ع اإلب� � ��داع وال �ت �م �ي��ز ل��وط�ن�ن��ا
الغايل على قلوبنا.
االحتفال باليوم الوطني ابتهاج
للنفوس واستذكار لإلجنازات ،وحث
ع �ل��ى م��زي��د م��ن ب ��ذل اجل��ه��ود خل��دم��ة
ال��وط��ن وامل ��واط ��ن اس��ت��م��رارًا لنهج
أرسى دعائمه وأسس بنيانه امللك عبد
العزيز طيب اهلل ثراه ،وتكفل أبناؤه
ال�ب��ررة م��ن ب �ع��ده ب��إمت��ام��ه س��ائ��ري��ن
على نهجه يف إح�ق��اق احل��ق وإرس��اء
العدل وخدمة املواطنني بقلب خملص
وع��ق��ي��دة راس� �خ ��ة وح �ن �ك��ة س�ي��اس�ي��ة
ورؤية مستقبلية.
ف�ن�ح��ن ال �ي��وم ن�ن�ع��م ب �ث �م��رات تلك
اجل� �ه���ود ال� �ت ��ي جت� �س ��دت يف اخل�ي�ر
الوفري واالزده��ار الكبري والعطاءات
وامل� �ن� �ج���زات اخل��ي��رة واإلجن�� � ��ازات
ال� �ض� �خ� �م ��ة وال� � �ت� � �ح � ��والت ال� �ك�ب�رى
يف خم �ت �ل��ف اجل� ��وان� ��ب ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
واالقتصادية والزراعية والصناعية
والثقافية واالجتماعية والعمرانية.
ويف ه��ذه املناسبة الغالية ،نرفع
ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل ،ولسمو
ويل عهده األمني األمري سلمان بن عبد
العزيز حفظه اهلل ،ولسمو ويل ويل
ال�ع�ه��د ص��اح��ب ال�س�م��و امل�ل�ك��ي األم�ير
مقرن بن عبد العزيز ،ولألسرة املالكة
الكرمية ،وحلكومتنا الرشيدة ولكافة
الشعب السعودي النبيل أسمى آيات
ال�ت�ه�ن�ئ��ة س��ائ�ل�ين امل ��وىل ع��ز وج��ل أن
ي��وف��ق م�ل�ي�ك�ن��ا وح �ك��وم �ت��ه ال��رش �ي��دة
لتحقيق مزيد من اإلجن��ازات ملستقبل
زاهر ألبنائنا واألجيال القادمة.
أ.د /عدنان بن حمزة زاهد
وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي

أخبار
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رئيس اللجنة اإلشرافية لالحتفال باليوم الوطني:

فرحة أبناء الجامعة تعبري عن والئهم
وتالحمهم مع قيادتهم واعتزازهم بوطنهم
حوار :عبد اهلل بخاري  -تصوير :أحمد مسعود

بمناسبة مشاركة الجامعة بالذكرى الرابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة ،كان لصحيفة أخبار الجامعة لقا ًء
حوارياً مطو ًال مع سعادة رئيس اللجنة اإلشرافية لالحتفال باليوم الوطني وكيل الجامعة األستاذ الدكتور عبد اهلل بن
مصطفى مهرجي ،الذي تحدث عن هذه الذكرى الغالية واصفاً االحتفال بأنه يعبر عن تالحم فريد بين القيادة
والشعب ،مؤكداً على أن المملكة أصبحت تتبوأ مكانة عالمية مرموقة بفضل التقدم واالزدهار الذي تشهده في
جميع المجاالت ،وخاصة في مجال التعليم العالي ،وأكد في حديث ألخبار الجامعة أن الطالب والطالبات عبروا
عن والئهم لقيادتهم واعتزازهم وفخرهم بوطنهم ،ولمس فيهم الوعي واليقظة التي تبعث على الفخر
واالعتزاز واالطمئنان بمستقبل واعد لألجيال القادمة في هذا الوطن األبي ،وفيما يلي نص كامل الحوار:

 84عامًا من البذل والعطاء جعلت اململكة
تتبوأ مكانة عاملية مرموقة
بداية ،نبارك لكم هذه الذكرى الغالية ،ونستهل
حوارنا مع سعادتكم بكلمة بهذه المناسبة:
أولًا أشكركم على إتاحة الفرصة يل للتعبري عن شعوري بهذه
املناسبة العظيمة والغالية على قلوبنا ،وأرفع أسمى آيات التهنئة
والتربيكات ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز ،حفظه اهلل ،وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري
سلمان بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،ويل ويل العهد صاحب السمو
امللكي األمري مقرن بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،واألسرة املالكة،
والشعب السعودي الكرمي ،بهذه املناسبة التاريخية التي نفتخر
ونعتز بها جميعًا ،ذكرى توحيد اململكة ومل شملها ،وتوحيدها حتت
راية اإلسالم ،وأتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم يف فعاليات
االحتفال باليوم الوطني والتي عبّرت عن حب والتحام أبناء جامعة
امللك عبد العزيز وفخرهم بوطنهم ،وأخص بالشكر والتقدير معايل
مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب الذي وجه بأن
تكون االحتفاالت على قدر عظم هذا اليوم الغايل على قلوب أبناء
الوطن كافة ،والشكر لكافة اللجان التي شكلت يف هذه املناسبة،
والتي عبّر فيها اجلميع عن والئهم وحبهم وفخرهم واعتزازهم
بوطنهم.
ماذا لمستم في أبناء الجامعة وهم يحتفلون باليوم
الوطني؟
رأينا الفرحة يف عيون أبنائنا الطالب ،وهو أمر يثلج الصدر
ويبعث على الفخر واالعتزاز ،فهم مستعدون خلدمة وطنهم
والعمل جنبًا إىل جنب مع قيادتهم لتحقيق التقدم واالزدهار يف
كل اجملاالت ،وجند كل طالب وطالبة يعلمون يف ميادين العلم
والبحث وقاعات الدراسة ،وقلوبهم على دينهم وقيادتهم ووطنهم،
يسعون إىل خدمته وتطوره وازدهاره ،ويضحون بالغايل
والنفيس يف سبيل املساهمة يف التنمية الشاملة واحلفاظ على
مكتسبات الوطن واالستمرار يف إعماره ،مستشعرين املسؤولية،
واعني بعظم الواجب امللقاة على عاتقهم يف حماية وطنهم من
براثن الفوضى واالضطراب التي يشهدها العامل يف ظل تالطم
أمواج الصراعات غري احملسوبة ،متمسكني مببادئ الوسطية
واالعتدال التي دعى إليها ديننا اإلسالمي احلنيف.
ال شك أن في فعاليات احتفال الجامعة أموراً جديدة
كل عام ،ما جديد هذا العام؟
دأب أبناء اجلامعة ومنسوبوها وأعضاء هيئة التدريس
بها وإداريوها وفنيوها على اإلبداع واالبتكار يف مثل هذه

املناسبات ،وكل عام نرى إبداعات جديدة ،معظمها نابع من أفكار
أبنائنا الطالب وابتكاراتهم وإبداعاتهم ،وقد تضمنت فعاليات
هذا العام العديد من األنشطة واملسابقات ،منها مسابقات بني
طالب وطالبات اجلامعة يف التصوير الفوتوغرايف ،ومسابقة
أجمل قصيدة يف حب الوطن ،وأجمل عبارة يف حب الوطن،
كما مت تنظيم مسابقات رياضية منها مسابقة أحسن تصويبة
يف كرة القدم ،وأفضل وأحسن ضربة جزاء ،باإلضافة إىل
إقامة بطولة كرة تنس الطاولة ،وعرض االبتكارات واإلبداعات
املتميزة ألبناء اجلامعة بالتنسيق مع أمانة جدة ،كما مت تنظيم
ندوات تاريخية ،وحماضرات شعرية ،تتغنى بهذا اليوم العزيز
على قلوب اجلميع ،باإلضافة إىل تنظيم مهرجان كبري يف عمادة
شؤون الطالب ،بحضور جمع غفري من الطالب وأعضاء هيئة
التدريس وعدد من ضيوف اجلامعة ومنهم أعضاء الهيئة
االستشارية الدولية الذين تصادف وجودهم باجلامعة يف ذكرى
اليوم الوطني ،وعبّروا عن إعجابهم برتاث اململكة واعتزاز
أبنائها وفخرهم بوطنهم،والواقع أن الفرحة كبرية ،والسعادة
مرسومة على حميا جميع أبناء الوطن قاطبة ،ومظاهر الفرحة
واحلب والوالء والتفاين والعطاء ظاهرة يف جميع أروقة
اجلامعة ومبانيها وممراتها التي زهت باللون األخضر وبأعالم
اململكة ،وبعبارات احلب والوالء والتالحم.
اليوم الوطني مناسبة للوقوف على اإلنجاز ،وقد
حققت الجامعة في السنوات األخيرة إنجازات مهمة،
هل لسعادتكم أن تطلعونا على بعضها:
اليوم الوطني ،حمطة للوقوف على ما مت حتقيقه ،ومعرفة
موطئ القدم ،واالستفادة من تاريخ وأجماد وعطاء أبناء هذا
الوطن الذين بذلوا الغايل والنفيس ،وبدأوا املسرية التي
أوصلت اململكة ملا حققته من إجنازات يف خمتلف اجملاالت،
أما جامعة املؤسس فاإلجنازات كبرية ،والتقدم يف العملية
التعليمية يسري بوترية عالية ،وهذه اإلجنازات واملكانة
املتميزة التي أصبحت اجلامعة تتبوأها بني مؤسسات التعليم
العايل واجلامعات العاملية مل تكن لتتحقق لوال الدعم الذي
يحظى به التعليم العايل يف اململكة من عناية ودعم من قيادتنا
الرشيدة ،وبفضل التعاون والتعاضد والتضامن الذي مييز
أبناء اململكة ،رغبة يف حتقيق التقدم واالزدهار ،فاليوم جند أن
جامعتنا حتتل مكانة متميزة يف التصنيفات الدولية ،كان آخرها
تصدرها اجلامعات العربية والسعودية باحتاللها للمركز 156
يف تصنيف شنغهاي ،وهذه املكانة املتميزة شهادة من جهات
حمايدة تقوم مبقارنات بني أداء اجلامعات يف جودة التعليم
واخلدمات التي تقدمها للمجتمع وغريها من املعايري الدقيقة

والتي ليس من السهل اجتيازها ،ولكن وهلل احلمد فقد أصبحت
جامعة املؤسس حتظى مبكانة متميزة بني مثيالتها يف جودة
اخملرجات والبحث العلمي واألداء األكادميي واإلداري ،وهو
ما يعطي حافزًا ملزيد من اإلجنازات وتعزيز مكانة اجلامعة يف
اجملتمع الدويل ،ومزيد من خدمة اجملتمع والعملية التعليمية،
والتي تنعكس إيجابًا على التنمية الشاملة يف اململكة.
ماذا عن فعاليات االحتفال باليوم الوطني في فروع
الجامعة ؟
مت التنسيق مع كافة فروع اجلامعة يف حمافظة رابغ ،ويف
جامعة جدة التي تشمل فرع اجلامعة مبحافظتي خليص والكامل
وفرع شمال جدة ،بحيث يكون هناك تكامل يف االحتفال بذكرى
اليوم الوطني ،ومت تنظيم تدشني لالحتفال يف كافة الفروع
بشكل يتالءم وأهمية هذه املناسبة ،كما مت تنظيم مسابقات
رياضية ،ومسابقات يف التصوير الفوتوغرايف ،وندوات
وحماضرات تتناول تاريخ اململكة ،وكذلك مسابقات يف احسن
عبارة يف حب الوطن ،ومسابقة شعرية وغريها من األنشطة
والفعاليات التي تعرب عن االعتزاز بهذه املناسبة الغالية.
ماذا عن حجم مشاركة الطالب في الفعاليات:
يف الواقع نتفاجأ كل عام باحلضور الكبري واملكثف للطالب
والطالبات يف مناسبة االحتفال باليوم الوطني ،واحلضور
أيضًا كبري من أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي اجلامعة،
فاجلميع يحرص على احلضور ،وهذا إن دل على شيء إمنا يدل
على حبهم لوطنهم ولقيادتهم ،فاجلميع يحرص على املشاركة يف
هذا االحتفال ويف املسابقات واألنشطة اخلاصة بهذه املناسبة،
وهي مشاركة تعرب تعلق أبناء الوطن بوطنهم وبقيادتهم،
وحبهم لتاريخ بلدهم املشرف.
كلمة أخيرة من سعادتكم.
باسمي وباسم منسوبي جامعة امللك عبد العزيز وطالبها
وطالباتها وإدارييها وفنييها ،أتقدم بالتهنئة مرة أخرى لسمو سيدي
خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،ولسمو ويل
العهد ،ولسمو ويل ويل العهد ،ولألسرة املالكة ،وللشعب السعودي
كافة بهذه املناسبة الغالية على قلوبنا ،سائلًا اهلل تعاىل أن يحفظ
بالدنا وأن يجعلها بلدًا آمنًا مطمئنًا وسائر بالد املسلمني ،وأن يدمي
علينا نعمة األمن واألمان ،وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويوفقها
للخري.

دأبت اململكة على
العناية بالتعليم
باعتباره قاعدة
أساسية للتنمية
الشاملة
ديننا أوصانا
بالعلم  ..ونعمل من
أجل جعله ركيزة
من ركائز الوطن
وعي ويقظة
أبنائنا وبناتنا
تبعث فينا
االطمئنان على
مستقبل وطننا
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الجامعة

8

الثالثاء  28ذو القعدة 1435هـ املوافق  23سبتمبر 2014م

عربوا عن والئهم للوطن والقيادة

طالب وطالبات الجامعة  :نعتز بوطننا ونفخر بقيادتنا

يوم تاريخي تمتلئ فيه القلوب
بمشاعر الفرح والسعادة
حوار :عبداهلل الزبيدي
تصوير :احمد مسعود
بمناسبة احتفاء الجامعة بالذكرى الرابعة
والثمانين لليوم الوطني ،عبر عدد من
أبناء الجامعة عن سعادتهم وفخرهم
بهذه الذكرى الغالية ،مشيدين بالتطور
واالزدهار الذي تشهده المملكة في عهد
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل
بن عبد العزيز ،معبرين عن حبهم ووفائهم
وتفانيهم في خدمة الوطن والدفاع
عن مكتسباته ،بالعمل والجد واالجتهاد
واإلخالص والوفاء للقيادة الرشيدة ،وفيما
يلي تفاصيل الحوارات:

كان اللقاء األول مع الطالب عبد امللك إدريس من كلية
االقتصاد واإلدارة الذي أكد على أهمية االحتفال باليوم
الوطني ودوره يف بث روح التفاين واجلد يف العمل يف
نفوس شباب الوطن ،معتربًا أن االجنازات التي حتققت
حتتم علينا التطلع إىل مستقبل يستمر فيه التطور والتقدم
التعليمي والصحي والثقايف واالجتماعي ،وذلك بفضل
بتوافر كفاءات متمكنة من أبناء وبنات هذا الوطن الغايل،
متسلحة بالعلم من خالل االبتعاث إىل اخلارج والدراسة يف
أرقى اجلامعات أو حتى من تعلم داخل اململكة فاجلامعات
تشهد نهضة علمية كبرية جاءت نتاج دعم وتوجيه قائد
التعليم األول خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل وسدد خطاه.
وقال الطالب زيد بن علي شبلي من طالب السنة
التحضريية أن «ذكرى اليوم الوطني هي وقفة تأمل تربط
التاريخ باحلاضر و تستشرف املستقبل .يستعيد فيها
كل مواطن أبعاد توحيد اململكة العربية السعودية على يد
امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب اهلل
ثراه  -ونتائج هذا التوحيد املبارك على اجملتمع اقتصاديا و
اجتماعيا وسياسيا  .ومكانة اململكة يف اخلارطة العاملية».
وأضاف  « :لقد غرس مؤسس هذا الوطن األبي بذور
النماء على أساس متني قائم على منهج قومي أساسه الكتاب
والسنة وأثبتت األيام وجتارب األمم أن األمن و االستقرار
السياسي ينتج عنه النمو االقتصادي و االزدهار االجتماعي
والتطور العلمي و التعليمي وينعكس ذلك على رفاهية
املواطن وعيشه الكرمي».
وقال الطالب حممد الثبيتي «سبحان من جعل الوطن
مسكنا لإلنسان واحلمد هلل أنني من أبنائه الذي ننعم فيه
بنعم كثرية والتي يفتقدها كثري من الشعوب ،فها نحن

اليوم نحتفل بيومنا الرابع والثمانني من تأسيس اململكة
العربية السعودية والتي نهنئ فيها والدنا امللك عبد اهلل
وويل عهده وويل ويل العهد واألسرة املالكة والشعب
السعودي كافة وندعو اهلل تعاىل أن يحفظ هذا البلد ويدمي
عليه نعمه»
وأعرب الطالب فارس اجلعيد من طالب السنة
التحضريية عن سعادته باليوم الوطني حيث قال «نحمد
اهلل على ما أنعم علينا من نعم كثرية يف هذا الوطن الغايل
وبقيادة رشيدة تتمتع باحلنكة وبعد النظر حيث نشهد
تطورًا كبريًا يف جماالت عدة لعل أبرزها التعليم وما حتقق
يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
من نقالت تنموية هائلة من خالل إنشاء جامعات جديدة
يف جميع مناطق اململكة والتي وصل عددها إىل أكرث من
 30جامعة باإلضافة إىل ابتعاث طالب وطالبات إىل أرقى
اجلامعات العاملية».
وقال الطالب مصطفى بن رجب الزهراين «إن ذاكرة
كل أمة حتتضن أحداثًا تعتز بها وتتوارث أجيالها ذكراها،
ويف ذاكرة مملكتنا احلبيبة يوم انطلقت فيه بداية خملصة
وواعية على يد القائد البطل امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
آل سعود  -طيب اهلل ثراه  ،-لقد أدرك  -رحمه اهلل  -بذكائه
وبتوفيق اهلل له على أي درب يسري وبأي منهج يلتزم ،لقد
التزم اإلسالم منهجًا وسلوكًا ،وأضاف الطالب مصطفى
إن اململكة العربية السعودية سوف تسري بإذن اهلل نحو
التطور والنمو بثقة وتوازن وستواصل إجنازاتها وحتقيق
طموحات أبنائها لتكون يف مصاف الدول املتقدمة مشريًا
إىل اإلجنازات العمالقة التي تتحقق كل يوم يف هذه البالد.
فيما أبدى الطالب أحمد عثمان الغامدي وهو من
طالب كلية العلوم سعادته باملشاركة يف االحتفال باليوم

ذكرى غالية ..
نستحضر من
خاللها أجماد
الوطن
الوطن يشهد
قفزات نوعية
يف كل اجملاالت
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ونتطلع إىل مزيد من التطور واالزدهار
الوطني مع زمالئه الطالب حيث متتزج مشاعر الفرح واإلحساس
باملسؤولية واالنتماء لهذا الوطن الغايل الذي يزخر باملنجزات
والتطور العمراين والتعليمي والتقني ،مشريًا أن للشباب دور
كبري ومهم يف بناء الوطن ومواصلة التقدم يف شتى اجملاالت.
وعرب الطالب أحمد حممد العمري من السنة التحضريية عن
فرحته باملشاركة يف االحتفال باليوم الوطني بجامعة «املؤسس»
مشيدًا بحسن التنظيم وتنوع الفعاليات وشموليتها ،موضحًا أن
اليوم الوطني هو يوم تاريخي جلميع السعوديني ومناسبة غالية
نسرتجع فيها الذكريات والبطوالت والتضحيات التي متت على يد
املؤسس ورجاله امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ،طيب
اهلل ثراه ،وواصل أبناءه امللوك من بعده مراحل التنمية والتطور
حتى أصبحت اليوم يف عهد ملك اإلنسانية خادم احلرمني الشريفني
من أهم الدول على مستوى العامل وقفزت قفزات نوعية يف جمال
التعليم والصحة والتقنية واخلدمات واملشروعات احليوية
وغريها.
وأعرب الطالب عبدالرحمن عبدالرحيم ايوب من كلية تصاميم
البيئة عن سعادته واعتزازه باليوم الوطني وأنه مناسبة غالية على
قلوب اجلميع وهي فرصة للتعبري عن مدى احلب لهذا الوطن الذي
قدما لنا الكثري ،وأضاف  :أرفع أسمى آيات التهاين التربيكات إىل
مقام خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود،
حفظه اهلل ،وصاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الدفاع حفظه
اهلل ،وصاحب السمو امللكي األمري مقرن بن عبد العزيز آل سعود
وويل ويل العهد النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء ،حفظه اهلل،
وجميع الشعب السعودي مبناسبة الذكرى الرابعة والثمانني لليوم
الوطني.
وقال الطالب فيصل الشامي من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
«ال شك أن مناسبة كهذه تدعونا إىل وقفات نتأمل فيها ما أنعم اهلل
به علينا من نعم كبرية وكثرية ،فقد أبدل اهلل خوفنا أمنا ،وتفرقنا
وحدة ،وضعفنا قوة ،وفقرنا غنى ،فله احلمد يف األوىل والثانية
على آالئه وكرمي عطائه ..ولقد حققت بالدنا عرب مسريتها اخلالدة
على طريق النمو والتقدم نقالت مذهلة يف اجملاالت كافة كالتعليم
والصحة والزراعة والصناعة والعمران وسائر اخلدمات ،ففي
جمال التعليم تنتشر املدارس واملعاهد للبنني والبنات يف كل مدينة
وقرية وهجرة ،توجد اجلامعات والكليات التي تؤهل الدارسني
يف العديد من التخصصات الشرعية والعلمية والفنية ،ويحظى
الطالب والطالبات يف مدارسهم برعاية تعليمية وتربوية رائدة.
وأعرب الطالب حممد الغامدي وهو أحد طالب السنة
السادسة يف الطب البشري ،عن سعادته بهذا اليوم املبارك ،قائلًا :
حفظك اهلل يا موطني من كيد الكائدين ودمت لنا فخر وعزا وأسأل
اهلل سبحانه وتعاىل أن يدمي علينا أمن هذه البالد.
أما الطالب سعد سامل القرين وهو من طالب السنة السادسة
يف الطب البشري أيضًا ،فقال أن ذكرى اليوم الوطني الرابعة
والثمانني حتل ببالدنا الغالية وهو اليوم الذي يتذكر فيه املواطن
السعودي بكل فخر واعتزاز تاريخ األجداد اجمليد ،اليوم الوطني
هو ليس جمرد يوم عابر  ،وال يوم لالحتفال فقط ،هو يوم لالحتفاء
بالتاريخ ،الستعادة األجماد ،لقراءة ذكرى اجملد و البطوالت ،يوم
نستعيد فيه صور البطل امللك عبدالعزيز آل سعود طيب اهلل ثراه ،
اليوم الذي مت فيه توحيد كل مناطق اململكة ،اليوم الذي استعيدت
فيه حدود الوطن فنهضت البالد وازدانت حتت راية البريق
األخضر و عدالة السيف الرباق و اسم المع لوطن غايل يسمى
اململكة العربية السعودية.
كما عربت عدد من الطالبات لـ»أخبار اجلامعة « عن فرحتهن
ومشاعرهن مبناسبة اليوم الوطني ،حيث أكدن على أهمية
املناسبة ودورها يف حتفيز النفوس على العمل واجلد من
خالل استحضار ماض جميد صنع فيه األجداد مالحم بطولية
يف توحيد البالد والبناء والتنمية ،واستشراف مستقبل مليء
باإلجنازات يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،وقد جرت احلوارات مع عدد من طالبات
اجلامعة على النحو التايل :يف البداية أكدت الطالبة مروة
بادقيل  -كلية االقتصاد واالدارة أن اليوم الوطني هو يوم
تاريخي يف حياة السعوديني والسعوديات ملا يحمله من أهمية
كبرية حيث نستعيد فيه ذكريات تأسيس هذا البلد املعطاء على
يد امللك «املؤسس» امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود،

اليوم الوطني  ..يوم االعتزاز والفخر باإلجنازات
قيادتنا الرشيدة تستمد قوتها من كتاب اهلل وسنة رسوله
معان كبرية تتجسد يف االحتفال والفرحة الوطنية

والتنمية التي حدثت يف عهد أبناءه امللوك إىل أن مت وبحمد اهلل
يف عهد ملك اإلنسانية خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز حفظه اهلل التحول إىل جمتمع املعرفة من خالل انشاء
املدن االقتصادية والتطور التعليمي والصحي واالجتماعي ففي
كل سنة نشهد قفزات نوعية يف شتى اجملاالت.
وقالت الطالبة أماين العمودي  -كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية يف هذا اليوم التاريخي تختلط املشاعر بالفرح والسعادة
ونحن نستعيد ذكريات تشعرنا بالفخر والعزة ونتطلع إىل مستقبل
مشرق ،يف ظل قيادة رشيدة تستمد قوتها من كتاب اهلل وسنة نبينا
املصطفى حممد عليه أفضل صالة وأمت تسليم ،وأسأل اهلل العلي
القدير أن يدمي علينا نعمة األمن واألمان وأن يحفظ هذه البالد
الغالية من كل مكروه .وبينت الطالبة سارة املزروعي  -كلية الرتبية
أن اليوم الوطني مناسبة غالية على اجلميع وهي فرصة للمراجعة
وتصحيح األخطاء وبداية عام ناجح فاجلميع لديه مسؤولية كبرية
جتاه وطنه الذي يحتم علينا العمل واالجتهاد فالشباب والشابات
هم عماد هذا البلد املعطاء وصناع املستقبل الذي رسم معامله خادم
احلرمني الشريفني الذي اهتم بأبناء الوطن ووفر لهم فرص التعليم
من خالل إنشاء جامعات جديدة تهتم بتطوير مناهجها وأسلوب
التدريس كما فتح باب االبتعاث إىل أرقى اجلامعات العلمية.
وقالت الطالبة نريهة مدرس  -كلية التصاميم والفنون «تتزين
السعودية يف يوم الوطن باللون األخضر وباللوحات والشعارات
الوطنية التي حتفز اجلميع وتشعرهم بأهمية وطنهم وما وصل
إليه من رقي وتقدم يف شتى اجملاالت ونشعر بالفخر واالعتزاز

عندما نسرتجع ذكريات تأسيس وبناء هذا الوطن الشامخ وحجم
التضحيات التي بذلها أجدادنا واستمرار هذا العمل اجلاد حتى
أصبحت اململكة من أهم الدول على املستوى العاملي فيجب علينا
نحن كشباب أن نستثمر الفرص وأن نخدم وطننا على جميع
األصعدة فخادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
حفظه اهلل سخر لنا كافة اإلمكانايت كي نتمكن من املساهمة يف رقي
وتقدم وطننا الغايل».
وأوضحت الطالبة بتول بوقس  -كلية التمريض أن اليوم
الوطني يعترب يوم تاريخي يف حياة السعوديني نظرًا ملا يحمله
من معاين كبرية تتجسد يف االحتفال والفرحة الوطنية واسرتجاع
ذكريات التأسيس والبناء والتنمية واستشراف املستقبل الذي
يساهم فيه جميع املواطنني بتوجيهات ودعم من قائدنا خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل،
وويل عهده األمني وويل ويل عهده.
وقالت الطالبة هند باوزير  -كلية االقتصاد واإلدارة اننا
نشعر بالفخر كسعوديني يف هذا اليوم اجمليد كوننا نشهد نقالت
نوعية يف جميع األصعدة وخصوصا يف التعليم والتعليم العايل
الذي يحظى باهتمام كبري من خالل إنشاء اجلامعات التي جتاوزت
 30جامعة يف فرتة زمنية قصرية وأتاحت الفرصة للجميع يف
كافة املناطق واحملافظات فرصة التعليم اجلامعي ،وجندها فرصة
سانحة لنشكر خادم احلرمني الشريفني على هذا االهتمام والدعم
لشباب الوطن ونسأل اهلل العلي القدير أن يدمي على هذا البالد
وأهلها نعمة األمن واالستقرار والرخاء والتطور والبناء.
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اليوم الوطني داللة تاريخية
وتطلع للتحديات املستقبلية
ل � � � �ل � � � �ي� � � ��وم
ال��وط��ن��ي دالالت
ت��اري �خ �ي��ة عميقة
يف ن� � � �ف�� � ��وس
أب � � � � �ن� � � � ��اء ه � � ��ذا
ال��وط��ن امل�ع�ط��اء،
واالح�� �ت�� �ف� ��ال ب��ه
ميثل اس�ت��ذك��ارًا مل��ا بذله مؤسس اململكة
امل�ل��ك ع�ب��د ال�ع��زي��ز ب��ن س �ع��ود ،ط�ي��ب اهلل
ث ��راه ،وم��ن ك��ان معه م��ن رج��ال أوف�ي��اء،
غيورين على الدين والوطن ومكتسباته،
م�س�ل�ح�ين ب �ك �ت��اب اهلل وس �ن �ت��ه ،آخ��ذي��ن
باألسباب ،ليوفقهم اهلل لتوحيد أطراف
اململكة حت��ت راي��ة ال�ت��وح�ي��د ،وليستتب
األمن ،وتعلو راية التوحيد خفاقة.
واح�ت�ف��ال أب �ن��اء اململكة ب�ه��ذا اليوم
امل�� �ب� ��ارك ،ه���و يف ال� ��واق� ��ع اس �ت �ش �ع��ار
ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة وت�ط�ل��ع للمستقبل ،وس�ير
ع�ل��ى خ�ط��ى وه ��دي األج� ��داد يف احل�ف��اظ
ع�ل��ى مكتسبات ال��وط��ن ،مستفيدين من
عرب التاريخ ومن جهود الرجال األوفياء
الذين مل يركنوا إىل الدعة ،واستعدوا مبا
وهبهم اهلل من قوة وإمكانيات ،ليدافعوا
عن احلق ،ويعلوا كلمة التوحيد.
يف ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة ،نتذكر
بإعجاب ما حققه أبناء امللك عبد العزيز
م��ن إجن ��ازات يف شتى امل�ي��ادي��ن العلمية
والتعليمية وال�ع�م��ران�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ،إىل أن ارت��ق��ت امل�م�ل�ك��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة إىل م �ص��اف ال��دول
ال �ت��ي ل�ه��ا وزن ب�ين دول ال��ع��امل ،مكانة
متميزة لها تقديرها العاملي حتققت بفضل
التماسك والتالحم بني القيادة والشعب،
وال�ت�م�س��ك ب��ال�ع�ق�ي��دة ال�س�ل�ي�م��ة امل�ع�ت��دل��ة
والوسطية واملسؤولية يف التعامل مع
القضايا العربية واإلسالمية والدولية،
وواج �ب �ن��ا ال��ي��وم أن ن �ح��اف��ظ ع �ل��ى ه��ذه
الوحدة والتالحم وأن نزكيها وننميها،
وواجبنا أن ننهض بوطننا ويسهم كل
منا يف جماله وتخصصه يف مزيد من شد
البنيان وتقوية القواعد ،لنقف شاخمني
معتزين ف�خ��وري��ن مستعدين للتحديات
املستقبلية.
ويف ه��ذه املناسبة السعيدة ،نرفع
ملقام خ��ادم احلرمني الشريفني امللك عبد
اهلل ب��ن عبد العزيز حفظه اهلل ،ولسمو
ويل عهده األم�ين صاحب السمو امللكي
األمري سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل،
ولسمو ويل ويل العهد ص��اح��ب السمو
امل �ل �ك��ي األم �ي�ر م �ق��رن ب��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز،
ول�لأس��رة امل��ال�ك��ة ال �ك��رمي��ة ،وحلكومتنا
الرشيدة ولكافة الشعب السعودي النبيل
أسمى آيات التهاين والتربيكات سائلني
اهلل ت �ع��اىل أن ي��وف��ق مليكنا وحكومته
الرشيدة لتحقيق مزيد من رفعة الوطن
وامل ��واط ��ن وال �ن �ه��وض ب �ش��ؤون ال �ب�لاد،
ون�س��أل اهلل ت�ع��اىل أن ي��دمي علينا نعمه
وفضله من أمن وأمان ورخاء ورفعة.
د .أحمد بن حامد نقادي
وكيل الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفي

مقاالت

أخبار

الجامعة
الثالثاء  28ذو القعدة 1435هـ املوافق  23سبتمبر 2014م

مع إطاللة شمس األول من امليزان 23 ،سبتمرب من ك ّل عام ،تشرق علينا مناسبة غالية على قلوبنا
نحن السعوديني .إنه يوم غري عاديّ  ،يوم أن توحّ د هذا الكيان حتت راية التوحيد ،بقيادة املؤسس امللك
عبدالعزيز -طيّب اهلل ثراه -بعد كفاح دام أكرث من ثالثني عامًا؛ لتنشأ يف ذلك اليوم دولة فتيّة تزهو
بتطبيق شرع اهلل ،وس ّنة نبيه ،وتصدح بتعاليم اإلسالم السمحة ،وقيمه اإلنسانية.
مؤسس هذا الكيان
واليوم ،ونحن نحتفل باليوم الوطني ،علينا أن نتذ ّكر كفاح آبائنا وأجدادنا مع ّ
امللك عبد العزيز -طيب اهلل ثراه -لتحقيق األمن واالستقرار ألبناء اجلزيرة العربية؛ فقد ضحّ ى آباؤنا
بالغايل والنفيس ،وحتمّلوا كثريًا من التحديات والصعاب حتى وصلنا إىل ما وصلنا إليه من كرامة
وحرية وتقدّم وأمن واستقرار وهلل احلمد وامل ّنة.
مت ّر علينا هذه الذكرى لنحافظ على هذا الوطن شاخمًا عزيزًا قويًا ذا عزمية صلبة وإرادة قوية من
متسكنا بديننا وقيمنا وثوابتنا العريقة .يف هذا اليوم العظيم ،والفرحة تغمر قلوبنا ،واملشاعر
خالل ّ
الصادقة تتدفق من حولنا ،نثمّن مواقف ملوكنا وقادتنا جتاه هذا الوطن وجتاهنا ،التي تؤ ّكد سالمة
النهج ،وقوة العزمية ،وسداد الرأي ،واألصالة التي مبعثها احلكمة واحلنكة التي عربت بنا إىل شاطئ
العزة والكرامة .هذا النهج استمر ،و ُترجم إىل إجنازات وعطاء من أجل رفعة هذا الوطن،والنهوض
بهذه األمة لتأخذ مكانتها املرموقة بني األمم والشعوب.
يف إطار هذه الذكرى ال بد من الوقوف بك ّل شفافية وصدق على الرؤية الهادفة التي تسري عليها
قيادتنا الرشيدة نحو اإلصالح االقتصاديواالجتماعي واإلداري ،التي تواىل عليها أبناء امللك املؤسس
عبد العزيز إىل هذا العصر امليمون،يوم أن تو ّلى خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
حفظه اهلل -مقاليد احلكم يف البالد؛ إذ مت ّثل مرحلة تو ّليه احلكم سنوات خالدة حافلة بالعمل الدؤوبواإلجنازات الكبرية ،نسأل اهلل أن يحفظه لنا ،وأن مي ّد يف عمره.
حس اإلنسان
ملك أع ّز اهلل به وطنه وشعبه وأمته ،مثال للصفاء والنخوة والنقاء ،ملك ميتلك ّ
بأخيه اإلنسان ،يتلمّس حاجات شعبه الو ّ
يف يف ك ّل زاوية على أرض هذا احلمى العزيز ،ال يدع مناسب ًة
إال ولديه مكرمة وغوث ،يجلب اخلري لشعبه الويف ،ويدفع األذى عنهم ،ويعيش هموم الناس،ويبذل
قصارى جهده يف حتقيق اخلري لهم،وحتقيق أمانيهم ،وميسح التعب عن وجوههم،ويسعى إىل إقامة
العدل بينهم ،والعمل على حتقيق املصالح ملا فيه خري البالد والعباد .وشمل اهتمامه -أيّده اهلل -بحقوق
املواطن مناحي احلياة كاف ًة ،وبرز ذلك جليًا من خالل التوجيهات السامية الواضحة بضرورة االهتمام
بالوطن واملواطن ،ومن خالل كلماته ،وتوجيهه الوزراء واألمراء بالعمل على رعاية مصالح املواطنني،
وجعل ذلك من أولويات أعمالهم؛ فقد استطاع -أيده اهلل -أن يبني مشروعًا وطنيًا حتميه ّ
وتؤطره
التشريعات والقوانني يف بيئة إيجابية مميّزة ،وجت ّلى ذلك يف تكاتف الراعي والرعية ،الذي يرتجم
قربهمنشعبهبعاطفةوطنيةإنسانيةاستثنائية.
لقد تس ّلم خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عب دالعزيز آل سعود حكم اململكة العربية
السعودية والوطن يسري نحو مستقبل زاهر بك ّل ثقة واقتدار ،وهو ملتزم نهج والده املغفور له بإذن اهلل
امللك عبد العزيز -طيب اهلل ثراه -يف تعزيز دوراململكة العربية السعودية اإليجابي واملعتدل يف العامل،
ويعمل -حفظه اهلل -بك ّل جهد لتحقيق االستدامة يف النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية ،وتعزيز
الوحدة الوطنية يف وطننا احلبيب؛ للوصول إىل حياة فضلى جلميع السعوديني.
وتش ّكل النزعة اإلنسانية العميقة يف شخصيته وفكره -حفظه اهلل -رؤي ًة واضح ًة واجتاهًا
مميزًا يف مواقفه وسلوكه مي ّثل انعكاسًا للعقيدة اإلسالمية واخملزون الثقايف واحلضاري يف فكر
جاللته؛ فانعكس هذا اخملزون واإلرث العظيم على رؤيته احلياة واإلنسانية بك ّل ما حتمله اإلنسانية
من معنى وداللة؛ فكان امللك اإلنسان ،صاحب رسالة يقتدي بها ك ّل من يرنو ويتطلع إىل خري البشرية
وسعادتها.
لقد ر ّكز -حفظه اهلل -على أهم شيء ،وهو الذي من خالله تتد ّفق ينابيع احلياة ،أال وهو
االقتصاد،فعمل على حتديثه ،ورفع مستوى معيشة جميع املواطنني ،وتب ّني سياسة اقتصادية شاملة،
واالندماج يف االقتصاد العاملي ،وتعزيز العالقات االقتصادية مع الدول العربية واإلسالمية ،والقضاء
على البطالة والفقر ،إضاف ًة إىل عدد آخر من القضايا التي تنسجم مع رؤيته يف التنمية وتطوير.
ويؤ ّكد -حفظه اهلل -أن عملية اإلصالح ال تراجع فيها ،وأن اجلميع شركاء يف هذه العملية
الوطنية.ويتطلع –حفظه اهلل -بعزم وإرادة إىل املزيد من الرخاء والبناء يف جمتمع تسوده احملبة
واالحرتام املتبادل ،وإرادة االعتماد على الذات من أجل دميومة املنعة والصمود والوقوف أمام ك ّل
التحديات،وبناءغ ٍدمشرق.
إن اإلجنازات احلضارية التنموية ،التي حت ّققت يف اململكة منذ تو ّلي امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز–حفظه اهلل -مقاليد احلكم يف البالد يف جميع مناحي احلياة وأنشطتها التعليمية والثقافية
واالجتماعية ،أسهمت بشكل ملحوظ يف حتقيق التنمية املستدمية يف اململكة ،وخلق بيئة تنموية
متوازنة بني مناطق اململكة اخملتلفة؛ فح ّققت للمواطن رفاهية العيش الكرمي واملستوى احلضاري
املنشود ،ووضعت اململكة بني ّ
مصاف الدول املتقدمة حضاريًا وثقافيًا على مستوى العامل.
إن من أولويات الدولة توفري اخلدمات األساسية ومقوّمات احلياة العصرية مبا يتالءم والتطور
احلضاري والعمراين للشعوب املتقدمة؛ فقد قطعت الدولة شوطًا كبريًا يف املشروعات النهضوية
والعمرانية من مشروعات النقل واملواصالت،واالتصاالت وتقنية املعلومات ،واإلسكان ،واملشروعات
واالستثمارات االقتصادية ،واملشروعات الصحية ،وغريها من املشروعات التي ملسها املواطن يف

شموخ وطن

أ.د جبريل بن حسن العريشي
أستاذ علم المعلومات-جامعة الملك سعود
عضو مجلس الشورى-نائب رئيس لجنة النقل
واالتصاالت وتقنية المعلومات
حياته اليومية بشكل واضح؛ فقد ساعدت الزيادة يف اإليرادات فيالسنوات األخرية على زيادة اإلنفاق
علىاملشروعات األساسية ،التي بدأت بالبنية التحتية ،وزيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل
املتخصصة ،وتخفيض الدين العام.واستمرت الدولة يف توجيه السياسة املالية نحو زيادة
احلكومية
ّ
حجم االحتياطي العام للدولة واإلنفاق،والعمل على جت ّنب الضغوط التضخمية من دون اإلخالل
باالستقراراملايلواالقتصادي.
لقد حرصت الدولة على تنويع مصادر الدخل،وتشجيع االستثمار ،ودعم الصناعات اخملتلفة،
وعدم االعتماد بشكل مباشر على البرتول؛ إذ ميكن االستفادة من الفوائض املالية يف توسيع اإلنفاق،
وحتويلها إىل أصول منتجة؛ إذ حت ّل اإليرادات املتحققة من املوارد اجلديدة حم ّل إيرادات البرتول على
نحو مستمر ودائم ،وبشكل يؤدي إىل تخفيض االعتماد شبه الكلي على األسواق اخلارجية ،سواء
لتصريف البرتول والغاز املسال أم لتأمني احتياجات اململكة من السلع واملواد االستهالكية اخملتلفة،
إضاف ًة إىل تنمية القطاعات االقتصادية والصناعية التي يكون لها مردود إيجابي ونوعي على املدى
البعيد.
ولكي تكون التنمية بأنواعها كاف ًة ملموس ًة ومستمر ًة البد لنا من العمل؛ فهو الركيزة األساسية
يف بناء أيّ جمتمع؛ إذ يرتبط العمل ارتباطًا وثيقًا بك ّل معاين التنمية االقتصادية والبناء االجتماعي
والثقايف والفكري ،وقد ّ
حث موالي خادم احلرمني الشريفني أبناءه املواطنني يف اململكة العربية
السعودية على العمل واإلنتاج الفاعل الذي بدوره يكون ملصلحة الوطن ورفعته بني الشعوب؛ فاململكة
العربيةالسعوديةتسابقالزمنيفالبناءوالتخطيطاإلسرتاتيجيوالتنميةاالقتصاديةواملشروعات
العمالقة؛ ألن العمل املبدع واملنتج وسيلة إلدراك الهدف الذي يتمناه خادم احلرمني الشريفني ألبنائه
املواطنني .وهنا البد لنا من الرتكيز يف التعليم الذي يع ّد إحدى الوسائل الناجعة لتحقيق الغاية املرجوة
من التنمية ،بوصفه املصدر األساسي الكتساب األفراد أمناط املهارات واالجتاهات املناسبة نحو العمل
البناء ،خصوصًا يف االقتصاديات الناشئة التي حتتاج إىل كثري من املهارات األساسية للقيام باملهن
اخملتلفة.
وإذا أردنا أن نبني جمتمعنا بدعائم سليمة ،وقيم إيجابية ،فيجب أن نضع يف حسباننا أن ذلك ال
يتم بالشعارات واخلطب والكلمات ،بل يحتاج األمر إىل غرس أمناط سلوكية يف أنفسنا جتعلنا قادرين
على أن نصبح فاعلني نشيطني إيجابيني يف بناء الوطن.
إننا -وهلل احلمد -أصبحنا دول ًة قوي ًة احت ّلت مكان ًة مرموق ًة يف األسرة الدولية ،وهذا األمر ليس
بغريب على سياسة اململكة احلكيمة؛ إذ شاركت اململكة بفعالية يف معظم القضايا العربية والدولية،
وسعت عالقاتها
وكان موقفها اإليجابي يحظى باحرتام اجلميع؛ ألنها مع احلق والعدل الدوليني .كما ّ
الدولية مع اجلميع ،وهذه العالقة م ّكنتها من اكتساب سمعه دولية مرموقة بني الدول مبا يعود بالنفع
واخلري على شعوب املنطقة والعامل.
إن مكاسب التنمية التي حت ّققت -وال تزال تتح ّقق -يف خمتلف جماالت النشاط االقتصادي
واالجتماعي والسكاين ،وما يتمتع به جمتمعنا من أمن واستقرار ،لهو أكرب دليل على التعاون املثمر
والثقة املتبادلة بني اجملتمع والدولة.
نحب
وهنا ال بد لنا من وقفات لكي نر ّتب أمورنا وأولوياتنا؛ فأولًا وقبل ك ّل شيء يجب علينا أن ّ
هذا الوطن الذي ننتمي إليه ،ونفديه بك ّل ما لدينا؛فوطننا يحتاج إىل سلوك عملي من اجلميع يربهن
له عن حبّهم له ،وتشبّثهم به ،وذلك باإلسهام يف بناء هذا البلد الغايل على قلوبنا وإعماره ،وأن نتس ّلح
بالعلم واملعرفة؛ ألنهما أساس التقدم والنجاح لألمم كاف ًة.
إننا يف هذا اليوم نعاهد اهلل ،ثم املليك والوطن ،أن نكون جنودًا أوفياء لهذا الكيان ،وأن نقدّم
الغايلوالنفيسلرفعتهوتقدّمه.
ك ّل يوم وطني وملكنا احلبيب بألف خري.
ك ّل يوم وطني واململكة احلبيبة بألف خري قياد ًة وشعبًا.
ك ّل يوم وطني وأمتنا احلبيبة بألف خري.
ك ّل يوم وطني واجلميع بألف ألف خري.
ومتسكنا بشرع اهلل.
دام هذا الوطن عزيزًا كرميًا بتماسكنا ّ
نسأل اهلل أن يدمي علينا األمن واألمان ،وأن يج ّنب بالدنا ك ّل سوء ومكروه.

دمت شامخاً يا وطني
ً
ساكنة أوطانها ..
إن كانت الشعوب
فنحن السعوديون ..
الوطن ساكن قلوبنا ..
فهذه أرضي و وطني ..
وأولئك والتي وملوكي ..
وهؤالء أهلي وناسي وجيراني ..
وهل في األوطان مثل وطني ؟!!
إني ألفخر  ..وكيف ال أفخر ..

والعالم يشهد أن هذا الوطن خير األوطان ..
ّ
وحكامه أهل حكمة واتزان ..
وشعبه أهل والء وإحسان ..
وبهذا يشهد المقيم قبل المواطن
وال يسعنا إال أن نقدم أجمل التبريكات
لمقام ملكينا ووطننا ..
وجميع من سكن هذا الوطن الغالي ..
ونقول أدام اهلل علينا أمننا وحكامنا ..

ونفع اهلل بهم األمة ..
وأصلح بطانتهم ..
ونصر اهلل بهم الدين ..
دمت شامخا يا وطني ...

تقديم أبناؤكم وحماة الوطن الغالي :
طالب الطب بجامعة شمال جدة

10
جامعة املؤسس لوحة من
لوحات الوطن املشرق
د /.منال بنت ابراهيم مديني
عندما تريد أن تتحدث عن جامعة
املؤسس ،فإنك إمنا تتحدث عن لوحة
من لوحات الوطن املشرق فال تسعفك
الكلمات.وعندما تريد أن تكتب عنها
فأنت حتتاج ملوسوعات تستوعب أبوابها
وفصولها.وعندما تبحث عن صورها
لتختار تقف حائرا يف اختيارك.
نعم ،إنها جامعة املؤسس  ,أدركت
أن اللبنة األوىل يف بناء احلضارة هو
العلم فكانت صرحا من صروحه حتدت
العوائق واجتازت احلواجز .فكان
الفصل األول منها التأسيس ،والفصل
الثاين البناء و التطوير ،والثالث ما نراه
وما سرناه دوما تلك اخملرجات الوطنية
التي أخذت أماكنها يف كل مؤسسات العلم
والعمل ووقف فيها ( أبناء الوطن وبناته)
صورا زاهية ترتجم الصورة ما تعجز
عنه الكلمة.
الذاكرة ممتلئة مابني م ّد وجزر؛
اليوم األول لدخولنا جامعة املؤسس
كانت أما تريد أبناءها هم األفضل ،ويف
الصفوف األمامية ،ال تبخل عليهم بعلم
نافع ومنهج فريد متميز ومعلم قوي رائد
...وال تكتفي بذلك فتأخذ بأيديهم ملقاعد
الدراسات العليا التي حتدثت عناوين
براجمها ومشاريعها عن التميز والتفرد
وكانت من أعمدة بناء الوطن....
وتقفز الذاكرة ملرحلة مهمة من
مراحل الوطن التي ترسم فيها جامعة
املؤسس أحد مشاهدها الرائعة وهي
مرحلة االبتعاث  ....مرحلة كانت شاهدا
لعظمة وتفرد هذا الصرح العظيم ...طلبة
وطالبات انتشروا هنا ...وهناك...
همهم األول الوطن الذي حملوه معهم
...وسيعودون له أبناء بررة أكفاء
أهال للثقة واألمانة ؛ فقد زرعت فيهم
جامعتهم األ ّم أن األمانة ليست كلمة تردد
بل فعل وعمل....جتدهم يف مدرجات
العلم ..ويف املكتبات يركضون فالوطن
ينتظرهم ..
ويف الذاكرة مرحلة مهمة من مراحل
الوطن إنها مرحلة العمل يف كليات
وأقسام هذه اجلامعة ،وفيها الكثري
الكثري ،وتتلخص يف أن اجلامعة كانت
حتمل الوطن بني صادرها وواردها
...فريق عمل واحد ...تعاون  ...زمالة
متميزة...إدارة جامعية عليا حكيمة...
يف موقع املسؤولية ...آفاقها واسعة .
..وأبوابها مفتوحة ...وصدرها رحب
للجميع ...تستمع وتستوعب اجلميع
وتدرك ...وتنجز...
نعم ،إنها جامعة املؤسس التي كل
ّعام ونحن نعود إليها جند أن عصرها
الذهبي يزداد تألقا وبريقا...وأن جديدها
التميز  ...وأن عجلة بنائها ال تتوقف عن
البحث يف عامل املستجد من العلوم ..
فكل عام وجامعة املؤسس بخري...
كل عام وهي يف الصدارة بني صروح
العلوم ...كل عام وهي منبع لكل جديد يف
عامل العلم والبحث...كل عام وطالباتها
طلبتها يف مراكز الريادة والتقدم...
وحفظ اهلل جامعة املؤسس ذاكرة
براقة مشرقة من ذاكرة وطننا احلبيب.
عضو هيئه تدريس بكلية االقتصاد المنزلي

أخبار

الجامعة

مقاالت
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اعتزازا باليوم الوطني
زمن تجاوزنا بدايـــة عصـــره
بالبحث والتفكير والقـــــــــــرآن

بفوز
نبذنا

التعصب

فإذا بجامعة المؤسس تحتفـــي
تظل

الرياضة

فتحقق اإلنـجاز فـــي وثباتـــها
يروي جفاف العقل في االنسان

بدأنا

فإذا الشباب بحضنــــها متـــألق
تطير

بفن

حملت من االسماء خير مؤسس
عبد العزيــــز مليكــــها والباني

بصد

هناك

بنور

فحينا

يفوز

ففى عهدك اليوم مايرتجي
هذا الشباب أضاء نورالعلم جبهته

بجسم

سليم

بعزم

وفكر

شدى

بالمنجزات

بعزم الرجال وروح الطموح
هلموا

فحيوا

شباب

سنرسم

الفدا
وجه

ُ
نظل نُحلِقُ فوقَ المـــــــدى
ونرفعُ في الكونِ صوتَ الندى
بنهج قويــم
ونبني الشبابَ
ٍ
ٍ
فمـا ضــاعَ دربُ البنــا ِء سدى
وفكر سليـــــم
بعقــل سليم
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وجســـــم
قوي نزيـــــــــدُ ال ِبنَا
ّ
ٍ
ٍ
ُ
الرياضة في موطنى
ستبقى
دروبـــاً اليها الشبابُ اهتــــدى
وجاء الشباب طوال الهمم
بجسم

رشيق

مكين

القيم

وكان التنافس بين الجميع
يريدون

عبر

السالل

القمم

ففي اللعب فكر وفن أصيل
شعار
بروح

الشباب

ونبل
تسير

الرياضة

نبذ

اللمم

القيم
الرياضة

ركلنا الكرات نريد الوصول

ونركد

خلف

بكف

سيجال

خطاها

هنا

بهرنا
بروح

الرياضة

نبني

الفريق

واخرى

انهزم

تميز

فخرا

عند

االحتياج

ذوي

اللقاء
العوائق

والمشكالت

كاألسوياء
وذاك

الحضور

كل

ابتهاجا

األداء

الغبار

بعطر
بعزم

العرق
وصبر

وفن

تالقوا

وجالوا فحازوا رهان السبق

لتبقى الرالياضة ركنا اصيال
عليه

الكرات

المحال

فوارس فوق الخيول استقاموا
تحدوا

الندى

الهدف

النزال

وكم

تألق
الفنون

أن
سمو

تعتلي

فأعجب
بتلك

طرقنا دروب العلوم إقتدارا
نحقق

عند

تحدوا

يمضى لنيل طموحه بالجد يفتخر
إعدوا

نحقق

منها

يحترم

العيون

التفوق

من الخير حين دعمت الشباب

منذ

بذاك

تشق الدروب وتطوي السحاب
ونالوا

القدم

الجمال

الكتاب

لتمضي المسيرة في عزمها

غمار

رمز

وقفز

فياخادم البيت من دعمكم

الحياة

المنافس

بسحق

يمضى بقلب واثــــــــق متفاني

البالد

عند

القدم

اللقاء
الشرف

التنافس

قبل

الرياضة

فحق

بالمجد صرح سامق البنيــــــان

لخوض

بفكر

العقول

تعيش

فالعلم سبح والحروف معانـــى

نضئ

برأس

تفكر

عريض

فإذا بشـــالل العلوم روافــــــــــد

اليوم الوطني ذكرى غالية
نحتفي فيها بإنجازات الوطن

نحو

القمم

وفى

كل

ساح

بعزم

اكيد

كانوا النجوم على المفترق
ففى العلم حين أضاؤ الظالم
صاروا المشاعل فوق االفق
فإذا بجامعة المؤسس تحتفـــي
بالمجد صرح سامق البنيــــــان
وعمادة الطالب تعلو شؤونــــها
بإدارة التنثني لثــوانــــــــــــي
فتحقق اإلنـجاز فـــي وثباتـــها
يروي جفاف العقل في االنسان
الوتر
بعذب
فغنى
أالال
لجامعة تزدهى في النظر
ارضها
على
اللقاء
يطيب
وتزهو العلوم بها كالدرر
وتزهو العلوم بها كالدرر
تحقق في كل يوم جديد
البشر
بالمنجزات
فيسعد
يدير رحاها رجال عظام
ماأفتخر
اذا
الفؤاد
فيزهو

تقدمي  :طالب اجلامعة

حت�� � � � � � � ��ل
ال � � � � ��ذك � � � � ��رى
ال� � � ��راب � � � �ع� � � ��ة
وال � �ث � �م� ��ان �ي�ن
لليوم الوطني
وامل� � �م� � �ل� � �ك � ��ة
ق �ي��ادة وشعبًا
ت �ع �ي��ش ط �ف��رة
تطويرية يف جميع اجمل��االت العلمية
والتعليمية والصناعية والعمرانية،
ي ��وم نحتفل ف�ي��ه ب ��إجن ��ازات ال��وط��ن
ومكتسباته ،ونستعيد فيه إجن��ازات
رج � ��ال ص �ن �ع��وا ال� �ت ��اري ��خ ب�ج�ه��ده��م
وتشبثهم بكتاب اهلل وسنة رسوله،
باعتبارهما دستورًا ومنهاجًا.
ي��وم ب�ق��در م��ا نشعر فيه بالفخر
واالعتزاز بإجنازات اململكة على مدى
أك�ثر م��ن ثمانني ع��ام��ًا ،نستشعر فيه
القيام بالواجب والعمل مبسؤولية
للحفاظ على هذه املكتسبات ،يف عامل
مي��وج ب��ال�ص��راع��ات ،وه��و م��ا يفرض
ع�ل��ى أب �ن��اء اململكة اليقظة واحل ��ذر،
وال ��وع ��ي ب� �ض ��رورة ال �ت �ش �ب��ث ب��دي��ن
اهلل ثم بالتالحم والتعاضد بالقيادة
ال��رش�ي��دة ،حفاظًا على وطننا م��ن أي
تهديد.
وق � ��د أم� ��رن� ��ا دي� �ن� �ن ��ا اإلس�ل�ام ��ي
احلنيف باالعتصام بحبل اهلل وعدم
ال �ت �ف��رق ،وه ��ذا ه��و ن�ه��ج ه��ذه ال��دول��ة
حفظها اهلل وح�م��اه��ا م��ن ك��ل م�ك��روه
منذ أن وضع قواعدها امللك املؤسس
ع �ب��د ال��ع��زي��ز ب ��ن س� �ع ��ود ط �ي��ب اهلل
ثراه ،ثم جاء من بعده أبناؤه الربرة
ليكملوا امل�س�يرة ،ويستكملوا البناء
وال �ت �ش �ي �ي��د وال��ت��ط��وي��ر ،وأص �ب �ح��ت
اململكة بتوفيق اهلل حتتل مكانة عاملية
م�ت�م�ي��زة ،وت �ن��ال ال�ت�ق��دي��ر واالح�ت�رام
بفضل اعتدالها ووسطيتها وتعاملها
ب��احل �ك �م��ة وامل ��وع� �ظ ��ة احل��س��ن��ة م��ع
كافة املستجدات والقضايا الوطنية
والعربية والدولية.
ف��ال �ي��وم ال��وط �ن��ي رم���ز ل �ل��وح��دة
والتعاضد ،وتعزيز مسرية التطوير
والتقدم وإقامة املشروعات وحتقيق
اإلجن � � � ��ازات يف خم �ت �ل��ف اجمل � ��االت
الصناعية وتشييد وب �ن��اء امل ��دارس
واجل��ام�ع��ات واملعاهد وامل��دن الطبية
وامل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات ،وحت� �ق� �ي ��ق األم� ��ن
واألم� ��ان ل�ل�م��واط��ن وامل �ق �ي��م ع�ل��ى حد
س��واء ،وحتقيق الرفاهية والنهوض
بالواجبات.
ن �س��أل اهلل س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل أن
يحفظ هذه البالد وأن يدمي عليها نعمة
اإلسالم والسالم واألمن واالستقرار،
وأن يوفق شعبنا إىل مزيد االرتقاء
وال�ن�ه��وض والتنمية وال��رف��اه�ي��ة يف
ظل القيادة احلكيمة خل��ادم احلرمني
ال�ش��ري�ف�ين وويل ع�ه��د األم�ي�ن وسمو
ويل ويل ال�ع�ه��د ،حفظهم اهلل وس��دد
خطاهم.
أ.د /عبد الفتاح مشاط
وكيل الجامعة للتطوير

يوم الوطن

أخبار

الجامعة
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جامعة جدة تحتفل بـ(اليوم الوطني) وسط مشاركة طالبية واسعة

شهدت فعاليات االحتفال باليوم الوطني بفرع شمال
جدة حضورًا طالبيًا كبريًا والتي رعاها وكيل العمادة
بشمال جدة األستاذ الدكتور عبدالوهاب بن سليمان مشاط
يوم اخلميس 1435 / 11 / 22هـ وذلك مببنى عمادة
شؤون الطالب .واتسمت الفعاليات بالتنوع وحماكاتها
للموروث الشعبي ملدينة جدة حيث أقيمت عدت فعاليات

شعبية منها تقدمي أكالت شعبية متنوعة ،كما مت توزيع
جمموعة من الهدايا التذكارية على الطالب.
وأوضح وكيل العمادة بشمال جدة األستاذ الدكتور
عبدالوهاب بن سليمان مشاط أن الفرع استعد للمناسبة
بشكل مميز حيث شارك الطالب يف التنظيم واالستقبال
وإعداد الفقرات ،وشهد احلفل تفاعلًا طالبيًا كبريًا ومت

توزيع الهدايا واألعالم والشعارات الوطنية وذلك ابتهاجًا
بالذكرى الرابعة والثمانني لليوم الوطني.
وأفاد األستاذ الدكتور عبدالوهاب بن سليمان
مشاط أنه فخر كبري جلميع السعوديني يف اليوم الوطني
وهم يتذكرون ماض جميد وسجل البطوالت والبناء
والتخطيط والتضحيات املتواصلة على يد امللك املؤسس

امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمة اهلل  -الذي
عمل على إرساء دعائم هذه البالد الطاهرة لتصبح اململكة
من أهم الدول وأبرزها يف جماالت خمتلفة كالتعليم
والصحة والتنمية واملشروعات العمرانية باإلضافة إىل
النمو االقتصادي واالجتماعي وغريها من اجملاالت.

على مرمى وطن
هذا النص ثمرة عيدين ..أولهما في الغربة واآلخر فوق أهداب الوطن:

وطني ..
مسفعها جرابًا من دمــوع ..
تخبئ حتت
ِ
ويحلو يف فمي ُمـ ُّر الكـال ْم..
ولهًا يصلي يف خشوع ..
وطني ..
حزنًا يطري من الضلوع إىل الضلوع ..
وتصبح ك ُّل ذكرى شمعـ ًة تـزهو على جسد باألمس ..
ُ
الظال ْم..
قافية ..
كانتْ كـ ُّل ٍ
باألمس ..
تخبئ يف مالحمها ابتهاالت املسافر
ُ
ِ
ُ
ألتحف احلن َ
ني ..
أغص
للرجوع....
كنتُ ُّ
يؤزين ما ٌء وط ْ
ني ..
الطويل  ..وال
فأجرح خاطر الليل
أبكي
باألمس..
ُ
ِ
ِ
أنـــــا ْم ..
كان العي ُد  ..فرحـــًا ناقصًا ..
باألمس..
املباهج ما لدي ْه ..
طفلًا لديه من
ِ
ِ
كان الشع ُر ملحًا يف فمي ...
لكنه  ..يبكي احلنني لوالديهْ..
شفتاي يأكلها جفاف البعد..
العي ُد يف البلـدِ الغريب
واألشواق تشرب من دمي..
حكاي ٌة أخرى على َشف ِـة الزمنْ :
باألمس ..
م ٌر حالوته الهوى ..
قافية ..
ُحـل ٌو  ..مرارته النوى ..
كانتْ كـ ُّل ٍ

متســــــــد ُه يـــدان من الشجنْ ...
فــ ْر ٌح ِّ ..
الغريب ..
قلب
ِ
العيد يف ِ
فراش ٌة تغفو..
ُ
فيورق يف وسادتها  ..وطنْ ...
العي ُد  ..وا لـهـ َ َفي هنا ..
أمي ....
ورائحة الطفولة ..
والصحاب
واألحب ُة..
ْ
العي ُد يـا وطني هنا
..طه ٌر..
عاشق ولهى ..
وقبل ُة
ٍ
ـــراب...
على هذا الت ْ
الدكتور عادل خميس
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

أخبار

الجامعة

مسابقة
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اإلعالن عن أسماء الفائزين يف مسابقة وطني الحبيب
مبناسبة اليوم الوطني للمملكة نظمت اجلامعة
ممثلة يف عمادة شؤون الطالب مسابقة وطني
احلبيب شارك فيها طالب وطالبات اجلامعة،
وكان التباري يف عدد من فروع املسابقة ،منها

مسابقة أجمل قصيدة يف حب الوطن واشرتط
يف الدخول إىل املسابقة أن تكون للقصيدة عالقة
باململكة ،وأن تكون من نظم املشارك وفق القواعد
الشعرية املعمول بها وباللغة العربية الفصحى ،و

كذلك مسابقة أجمل عبارة يف حب الوطن ويشرتط
فيها أن تكون العبارة باللغة العربية الفصحى وأن
ال تتجاوز  20كلمة وأن تكون من تأليف املشارك،
باإلضافة إىل مسابقة التصوير الفوتوغرايف

جائزة أجمل عبارة في حب الوطن:
 -1حممد جمعة
 -2ملياء أو عامرية
 -3رؤى الصحفي
 -4حذيفة نصر صالح
 -5رانف أحمد توفيق
 -6مهدي علي حدادي
 -7نورة حريز اجلميعي ( +التصوير)
 -8زينب علي احلدادي
 -9إميان حممد كناين

 -10آمنة طه سيت
 -11عبري عمر جابر
 -12عبري هادي الشهري
 -13نادية احلماد
 -14ياسر عبد اجمليد
 -15خالد صالح الغامدي
 -16أجماد خالد األحمدي
 -17تهاين سعيد العمودي
 -18العنود عايش املطريي

 -19مصطفى علي هيج
 -20عالء الزنبقي
 -21فهد خلف الغامدي
 -22غفت الغامدي
 -23عبد اهلل سامل الغامدي
 -24نايف ابراهيم بنه
 -25حممد عبد الرؤوف با رحيم
 -26أحمد ذهبة
 -27عبيد حممد عبد الواحد
 -28جواهر حممود عبد الباري.

وشملت ثالث فروع هي :اآلثار والرتاث العمراين
واألماكن السياحية والتقدم احلضاري والعمراين.
وفيما يلي أسماء الفائزين يف كل فرع من فروع
املسابقة:
جائزة أجمل قصيدة في حب الوطن:

 -29عبد اهلل جابر الظلمي
 -30سكينة أحمد العبد اهلل
 -31فاطمة عيسى هروبي
 -32عمر عبد الرحمن با مردوف
 -33نادية باحاذق
 -34صاحلة احلارثي
 -35إميان أحمد مباركي
 -36عمر سعيد الصقري
 -37رهف صالح الرشيدي
 -38خلود ساعد املالكي

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

عبد الرحمن هادي حدادي
عبد اهلل عبد الرحمن النجار (شعر عمودي)
هدى عبد الرحمن الشهري (شعر
فاطمة وحيد عبد الودود (شعر عمودي)
نوف يحيى احملرزي
مهجة خليل عبد الرزاق
طيبة أحمد اجلفري
جائزة الفيلم الوثائقي

فاطمة املتعاين (فيلم وثائقي مقتبس من قناة اجلزيرة)

أسماء الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي
ابرار عبدالرازق عابد

بتول يوسف السمداين

نورة حريز اجلميعي

اميان حممد كناين

جوهرة حممد طاشكندي

افراح عبداهلل الزهراين

تغريد شرواين

فاضل املالكي

خولة احمد احلربي

نورة راجح اجملايشي

نهى سيف علي حممد

مشاعل الشريف احلارث

مرام سعد الثبيتي

سمية حسني مشطل

عبداهلل سعيد االسمري

اسماء حممود

مساعد املالكي

غروب عبيد املطريي

ابرار عبداهلل باوزير

نهلة احمد بالفقيه

جهاد حممد باجنيد

مرمي سمري بالبيد

عائشة القحطاين

عبداهلل جابر الظلمي

عمر عبدالرحمن بامردوف

مون حسن

شهد القحطاين

روان احمد الزهراين

والء عبداهلل عسريي

عبداهلل عبدالرحمن النجار

أخبار

الجامعة

تغطيات
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الجامعة تحتفل باليوم الوطني على إيقاع الشعر والتاريخ

متابعة  -عثمان باعنتر
احتفالًا بالذكرى الرابعة والثمانني لليوم الوطني ،نظمت كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية جمموعة من الفعاليات ،منها حماضرة شعرية وندوة تاريخية ،استعرضت
تاريخ اململكة الزاخر باإلجنازات واألحداث ،وفيما يلي نص احملاضرتني:
الندوة الشعرية

وطان يف د َِم ُك ِّل ُح ٍّر َ ...ي ٌد َس َل َفت َو َدينٌ ُمس َت ِح ُّق
َو ِل َأل ِ
احلمد هلل رب العاملني ,والصالة والسالم على سيدنا حممد الصادق الوعد األمني,
اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم.
يف أصبوحة ذكرى يومنا الوطني الرابع والثمانني اجمليد والتي توافق
األول من امليزان  23من سبتمرب من كل عام ميالدي ،نشري إىل أن ذاكرة كل أمة
حتتضن أحداثًا تعتز بها وتتوارث أجيالها ذكراها ،ويف ذاكرة مملكتنا احلبيبة
يو ٌم انطلقت فيه بداية خملصة وواعية على يد القائد البطل امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن آل سعود  -طيب اهلل ثراه  -لقد أدرك  -رحمه اهلل  -بذكائه وبتوفيق
اهلل له على أي درب يسري وبأي منهج يلتزم ،لقد التزم اإلسالم منهجًا وسلوكًا،
فكانت بدايته بداية قوية ،تواىل َخ ْطوُهَ ا الواثق من توفيق إىل توفيق بإذن
اهلل .إن ذكرى اليوم الوطني التي نعتز بها جميعًا ينبغي أال تقتصر اإلشادة
بهذا احلدث واالعتزاز مبا حققه وإحصاء ملناقبه فحسب ،بل يجب أن تكون
دعوة خملصة وصادقة للحفاظ على أمن الوطن وتضامن أبنائه وإخالصهم يف
خدمته وعدم االلتفات إىل الناعقني حتت أي مسمى كانوا ،كما يجب أن يعي
أبناؤنا الطالب الذين ينعمون بخري هذا الوطن أن ذلك مل يكن ليتحقق لوال
توفيق اهلل ثم اجلهود اجلبارة التي بذلها املؤسس امللك عبدالعزيز  -طيب اهلل
ثراه  -يف توحيد شتات هذه اململكة املرتامية األطراف ومن بعده أبناؤه الغر
امليامني الذين واصلوا اإلجنازات وعملوا ليلًا ونهارًا لرفعة هذا الوطن وتقدمه
وازدهاره حتى أصبحت دولتنا  -وهلل احلمد وامل ّنة  -دولة قوية ذات مؤسسات
تؤدي دورها يف التطور والنمو يف عامل احلضارة اإلنسانية مع احملافظة على
الثوابت اإلسالمية.
إخوتي الكرام .أعود لكم لنتذكر كيف استطاع امللك عبدالعزيز بفضل اهلل
ثم بثاقب بصريته وصادق نيته وبالرجال اخمللصني الصادقني أن يوحد شتات
هذه البالد بعد أن كانت تئن حتت وطأة الظلم والفساد ،واخلوف ،ويوحد صف
قلوب أهلها ،وأن يجمع كلمتهم على احلق والنهج الشرعي القومي مما أثمر ذلك
بتوفيق اهلل جناحًا باهرًا على أرض الواقع ،فأسس بالدًا آمنة موحدة دستورها
القرآن الكرمي والسنة املطهرة ..فبايعه شعبها قائدًا ومليكًا على السمع والطاعة.
و متر بنا هذه الذكرى الغالية فنق ّلب من خاللها صفحات التاريخ..
ونتذكر عرب سطورها ملحمة الكفاح ومسرية البناء ،ونستلهم منها معنى
ميالد الوطن وحقه املشروع يف ذواتنا انتماء وعطاء وإخالصا .
ونستلهم قول أمري الشعراء:

وطان يف د َِم ُك ِّل ُح ٍّر َي ٌد َس َل َفت َو َدينٌ ُمس َت ِح ُّق
َو ِل َأل ِ

آذنوا يل أن أتقدم بصادق الدعاء لويل أمرنا خادم احلرمني الشريفني
امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل وأطال عمره ،فقد حدثت
يف عهده -حفظه اهلل -أضخم توسعة تاريخية للحرمني الشريفني وكان
مسرتشدًا بنهج والده امللك عبدالعزيز يف بناء الدولة واجملتمع والسري
بهما نحو أعلى املستويات احلضارية.
أحبائي مثلما تعلمون قد شهد عهده حفظه اهلل حتقيق منجزات
متميزة يف كافة اجملاالت االقتصادية واالجتماعية توجت بتطور كبري
يف اجملتمع انعكس على االرتقاء مبستوى املعيشة ونوعية احلياة يف ظل
استتباب األمن وتكريس االستقرار االقتصادي واالجتماعي.
كما متيز عهده بدعمه لقضايا األمة اإلسالمية وحقوق اإلنسان،
وحماربة التطرف واإلرهاب ،حيث أصدر يف عهده قرارات وتنظيمات
حتصحص احلق من الباطل وتفضح املفسدين ،وصيغت هذه األنظمة
على هدي من الشريعة اإلسالمية معربة عن مبادئ الدولة السعودية
وتقاليد جمتمعها وأعرافه  ،كما يعد إصدار هذه األنظمة توثيقًا ملنهج قائم
 ،وصياغ ًة ألمر واقع معمول به وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية التي قامت
عليها الدولة السعودية منذ نشأتها املبكرة ،قبل ما يربو على قرنني ونصف،
وهي استمرار للمنهج الواضح الذي نهضت عليه هذه الدولة املباركة؛ لهذا
أقول إن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز هو خري قائد يف زمننا هذا املليء بالفنت
واألحقاد نظرًا ملا يتمتع به من حكمة وشجاعة وانتماء حقيقي مشهود
له لوطنه وأمته العربية واإلسالمية فعنده حفظه اهلل استعدادا ال حدود
له للمجاهرة بالرأي واملواقف الشجاعة دفاعًا عن مصالح شعبه وأمته
وقضاياها العادلة.
أبناؤنا وإخواننا الطالب :إن اململكة العربية السعودية سوف تسري
بنجاحكم بإذن اهلل نحو التطور والنمو بثقة واقتدار وستواصل إجنازاتها
وحتقيق طموحات أبنائها وستكون يف مصاف الدول املتقدمة وخري دليل
تلك اإلجنازات العمالقة التي تتحقق كل يوم يف هذه البالد.
ويف اخلتام ال يسعني إال أن أتقدم باألصالة عن نفسي ونيابة عن
جميع منسوبي جامعتنا العريقة بخالص الوالء والطاعة وصادق احلب
لويل أمرنا خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود
ولويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبدالعزيز
وسنقف جميعًا صفًا واحدًا خلف قيادة حكومتنا الرشيدة للعمل على إكمال
ما بدأ به مؤسس هذا الكيان الشامخ والعمل على الرقي به وتطويره يف
شتى اجملاالت ،وبخالص الشكر هلل أنهي مقايل هذا وألسنتنا وأفئدتنا
تتجه للواحد اجلبار بأن يدمي على بالدنا هذه أمنها وأمانها وأن يوحد كلمة
اإلسالم واملسلمني وأن يجمع صفهم إنه على ما يشاء قادر كرمي.
هذا وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله تسليما كثريا.

منذ أن قدمت إىل هذه البالد املباركة منذ أربعة وثالثني عامًا شعرت بأنني يف
وطني الثاين كيف ال واململكة العربية السعودية حماها اهلل ورعاها ،هي وطن األخوة
العربية واإلسالمية  ،وهي أرض الضيافة والرفادة واملروءة  ،وهي قبلة ومالذ العرب
واملسلمني قاطبة ؟! وها أنا ذا ،وقد عشت يف هذا الوطن أكرث مما عشت يف وطني األصلي
أحس اليوم بأن يل وطنيني  :وطنًا يعيش يف قلبي  ،ووطنًا آخر أعيش يف قلبه  ،وهو
هذا الوطن العزيز .وحب الوطن متأصل يف نفوسنا وعميق يف وجداننا والوطنية احلقة
هي انتماء ووالء  ،وبذل وعطاء  ،وتضحية وفداء  ،وعرفان ووفاء  ،وكرامة وإباء !
وقد كتبت هذه األبيات من وحي ما يجري يف وطني األصلي من أحداث دامية ،
ومزجت مشاعري احلزينة نحوه مبشاعري الصادقة نحو وطني الثاين ،وطن
السعود واألجماد واألمن والرخاء واالستقرار ! فاللهم احفظ هذا الوطن عزيزًا شاخمًا
آمنًا مطمئنًا مزدهرًا  ،وسائر أوطان العروبة واإلسالم !
وطن السعود واألمجاد

أصحيح ؟أم أنه ليس ينسي
إختالف النهار والليل يُنسي؟
ٌ
تتلهى َش ْزرًا بأشجان بؤسي
يا َلوجدي وحمنتي والرزايا
َ
فإين الفينيق من يوم أمسي
القنوط وهيهاتَ !
تتوخى مني
مُثق َل اخلطو نحو َح ْيني و َرمسي
ما توقعت أن أعيش شريدًا
كمصري الشذاذ من كل جنس
ما تصورت ذات يوم مصريًا
وأنا اجملد رغم همي و َتعسي
فأنا العز يف عيون املنايا
يف خليط من احلظوظ ونحس
وأنا العاشق املتيم ألهو
*********

يا أحباي واملنايا ُح ٌ
ال تباع األوطان وكسًا بوَكس
توف
وطني لن َيسا َم يف سوق َبخس
يا خليلي والصروف ثقا ٌل
غوطتي روضتي ومرتع أحالمي وملعب عمري وأثمار َغرسي
ثم تصحو على فتون و َم ْيس
تتمطى أشجارها ناعسات
*********

يا ألوطاننا  ،وكم ذا تعاين !
والنفوس الكبار تسمو على اجلرح

وطن احلر يف نزيف و ُنكس
و َتفدي األوطان من كل ِرجس

*********

رحل َة الصيف والشتاء وقدسي
يا إليالف ربنا لقريش
ومه ِبط قرآين وجملس أنسي
هاهنا مكة مرابع أجدادي
وأشواق عرتتي وحلقة درسي
موطني كعبتي وقبلة أحبابي
من عميق الفجاج تغدو و ُتمسي
موطني موطن اجلماهري ترتى
من قدمي األزمان يُصغى لهمسي
موطن النور والهدى والتسامي
معدِن النبل والندى والتأسي
د .فيصل بن صالح بن محمد الزهراني موطني موطن اإلباء وقومي
وأرض ال ُع َّمار من كل َج ْرس
مأرز العروبة والدين
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية هاهنا ِ
نتباهى به  ،وسيفي و ُترسي
وصرح
العلوم
شعل
هاهنا مِ
ٌ
من شميم الصحراء تعطي وتؤسي
ُجدة ساحتي وهذي الروابي
وطن السعود واألمجاد واألمن والرخاء واالستقرار
موئ ٌل للسالم ُ ،
ركن التأسي
يا بال َد األجماد أنتِ منا ٌر
ورخاء يلوح من دون َلبس
ُيا بالد السعود يومُكِ جمد ٌ
على الدنيا وتيهي فخرًا بثوب ال ِّد َمقس
أنشري فضلك العمي َم
*********

موطني ش َّفني من الوجد أين
ُ
موطن الهناءة والسعد
موطني
«وطني لو ُشغِ لتُ باخللد عنه

مُد َن ٌف أفتديك من كل بأس
وإن رامه العدو ب َنكس
نازعتني إليه يف اخللد نفسي»

*********
وأقول لكم أخريا ،وبجملة معربة  :ويل ملن ليس له وطن آمن مستقر!
د .عبد اللطيف الشيخ توفيق الصباغ
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

تغطيات

أخبار

الجامعة

15

الثالثاء  28ذو القعدة 1435هـ املوافق  23سبتمبر 2014م

ندوة تاريخية بعنوان « :اليوم الوطني :توحيد وتجانس وانتماء»
اعدها األستاذ الدكتور تركي بن عجالن الحارثي

سعادة الدكتور /عبد الرحمن سعد العرابي ،بحضور عدد من منسوبي الكلية
وطالبها ،وقد تناولت المحاضرة العديد من المحطات التاريخية في تاريخ

ضمن فعاليات احتفال الجامعة بالذكرى الرابعة والثمانين لليوم الوطني،

المملكة ،حيث أكد األستاذ الدكتور تركي الحارثي على أهمية هذه المناسبة

قدم سعادة األستاذ الدكتور تركي بن عجالن الحارثي ،أستاذ التاريخ الحديث،

التي تذكرنا باليوم الذي يعتبر منعطفاً مهماً في تاريخ هذه البالد ويمثل مرحلة

وعضو هيئة التدريس بقسم التاريخ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،محاضرة

جديدة نحو االستقرار والنماء ،كما تحدث عن جوانب من شخصية الملك عبد

بعنوان« :اليوم الوطني :توحيد وتجانس وانتماء» ،أدارها رئيس قسم التاريخ

العزيز التي مكنته من توحيد المملكة ،وفيما يلي تفاصيل المحاضرة:

احلمد هلل رب العاملني القائل يف كتابه الكرمي « :واعتصموا بحبل اهلل جميعًا
وال تفرقوا» ،والصالة والسالم على الهادي البشري الذي دعى إىل الوحدة وأمر بها،
فقد ورد عنه صلى اهلل عليه وسلم يف حديث العرباض بن سارية رضي اهلل عنه قال:
َ
وعظنا رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) موعظ ًة وجلت منها القلوب وذرفت منها
فأوصنا ،قال :أوصيكم بتقوى اهلل
ّع،
د
مو
موعظة
كأنها
اهلل
رسول
يا
فقلنا:
العيون،
ِ
ع ّز ّ
وجل ،والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ،فإنه من يعش منكم فسريى اختالفًا
كثريًا ،فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ،
وإياكم وحمدثات األمور ،فإن كل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار( .رواه أبو داود
والرتمذي وقال حديث حسن صحيح).
ويسعدين ويشرفني أن أرحب باإلخوة الزمالء وأبنائنا الطالب وأهنئ اجلميع
باليوم الوطني الذي نسأل اهلل العلي القدير أن يعيده على هذه البالد وهي أكرث وحدة
ومتاسكًا ،وقوة كما ال يفتوتني أن أهنئكم بالعام الدراسي اجلديد وكل عام وأنتم
بخري .متر بنا هذه األيام مناسبة عزيزة على قلوبنا وهي مناسبة اليوم الوطني
الرابعة والثمانني وهواليوم الذي مت فيه توحيد اململكة العربية السعوديةعلى يد
قائدها ومؤسسها امللك عبد العزيز آل سعود ،يرحمه اهلل ،تلك املناسبة تذكرنا باليوم
الذي يعترب منعطفًا مهما يف تاريخ هذه البالد ،بل إنه ميثل مرحلة جديدة نحو
االستقرار والنماء والقضاء على ظواهر الفوضى و الغز والنهب التي سادت قبل
توحيداململكة.
اليوم الوطني  ..تذكير بالماضي وفخر بالحاضر وتخطيط
للمستقبل
هذا اليوم يوافق األول من امليزان من كل عام ،الثالث والعشرين من شهر
سبتمرب ،وينتقل يف األشهر القمرية من عام إىل آخر .هذه الذكرى املباركة
ميكن اعتبارها تذكري باملاضي ،وفخر واعتزاز باحلاضر وتخطيط وطموح
للمستقبل ،وهي مبثابة مراجعة للنفس ،وسؤال يطرح نفسه ،ماذا كنا وكيف
أصبحنا ،وكيف نحافظ على املنجزات ونخطط للمستقبل؟.
ينبغي أن يكون والؤنا لوطننا أكثر من والء غيرنا ألوطانهم
إخواين الزمالء وأبنائي الطالب ،إن االحتفاء واالحتفال باليوم الوطني
لهو تقليد دأبت عليه الكثري من الشعوب والدول ،وهذا حق طبيعي للجميع،
ولكن يف اعتقادي يجب أن يكون حبنا ووالؤنا لهذا الوطن أكرث من والء غرينا
ألوطانهم ،بسبب أن هذا الوطن الذي ليس ككل األوطان ،فهذا الوطن حباه اهلل
بشرف عظيم ،فهو منبع الرسالة احملمدية ،وبه الكعبة املشرفة قبلة املسلمني،
وهذا التفرد يحق لنا الفخر واالعتزاز به ،بل يحق لنا الفخر بوحدتنا وخدمتنا
لألماكن املقدسة التي يفد إليها مئات األلوف من احلجاج واملعتمرين.
ويف هذه املناسبة ،علينا أن نتذكر فيها بالبدايات األوىل جلهود امللك عبد
العزيز يف رفع صرح هذا الوطن بنوع من اإلعجاب لإلجناز الذي حققه من
بناء دولة حديثة ،أصبح لها ثقل بني دول العامل ،تلك امليزة مل تتحصل عليها
إال بوحدتها ومتسكها بعقيدتها ،وحتمل مسؤوليتها وقيامها بدورها يف خدمة
القضايا العربية واإلسالمية.
الحفاظ على الوحدة مطلب أساسي
ويف هذا اليوم ينبغي علينا أن نذكر أنفسنا وأبناءنا بأن احلفاظ على تلك
الوحدة هو مطلب أساسي يجب أن نعلمه اجليل اجلديد يف مناهجنا الدراسية،
سواء يف التعليم العام أو التعليم اجلامعي.
إخواين إن عقد الوحدة الوطنية يجب أن ال ينفرط ،ويجب أن نأخذ الدروس
والعرب مما يجري حولنا من فنت وأحداث ومتغريات وتقلبات متسارعة تعصف
باملنطقة العربية خصوصًا بل والعامل أجمع ،ويف هذه املناسبة الوطنية يجب
أن ندرك أن الوحدة الوطنية التي رفع امللك عبد العزيز بنيانها ،البد أن تقف
شاخمة ومتحدية كل الدعوات الداعية للفرقة واالختالف وأن التضحيات التي
بذلت يف سبيل توحيد الوطن يجب أن تربز للناشئة حتى يعوا أهميتها ،وأنها
أخذت الكثري من اجلهد من املؤسس ومن آبائنا وأجدادنا حتى وصلت إىل ما
وصلت إليه من قوة ومتاسك ،تلك الوحدة كونت وطن له مسؤوليته اإلسالمية
والعربية التي مل يتوان يف حتملها سواء كانت دينية أو سياسية أو اجتماعية
أو غريها ،وهذا بحق يحق لنا أن نعتز ونفتخر به.
نستقي منه العبر
حقيقة ،إن التحدث عن الوحدة والوطنية وتقليب صفحات التاريخ يف
مسرية التوحيد لهو درس من دروس التاريخ الذي نستقي منه العظات والعرب

والتي من خاللها ندرك اجلهد الذي بذل يف سبيل تلك الوحدة التي ينبغي
احلفاظ عليها بقوة ألنها بينت لنا الفارق الكبري بني حياة التشتت والفرقة
وانعدام األمن الذي عاشها أجدادنا قبل التوحيد ،وبني حياة االستقرار واألمن
ورغد العيش الذي نعايشه ونتمتع به اآلن.
إن مسرية التوحيد هي قصة كفاح قادها امللك عبد العزيز ،رحمه اهلل،
منذ اسرتد الرياض يف  5شوال عام 1319هـ ،وحتى توحيد اململكة العربية
السعودية يف  21جمادى األوىل سنة 1351هــ املوافق  23سبتمرب 1952م،
املوافق لألول من امليزان من كل عام.
يف هذه الفرتة الزمنية جنح املؤسس يف توحيد جميع أرجاء الوطن الذي
شمل معظم أنحاء اجلزيرة العربية حتت راية ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل.
لكن تلك الوحد مل تأت بدون مقابل بل كان وراءها الكثري من التضحيات التي
ضحى بها املؤسس والكثري من رجاله.
إن رحلة التوحيد لهي األسس التي بنى عليها امللك عبد العزيز صرح هذا
الكيان الذي أخذ بنيانه يعلو يومًا بعد آخر حتى وصل إىل ما وصل إليه من تقدم
ورخاء ،وأصبح يزداد وحدة ومتاسكًا مع مر األيام واألعوام.
عزيمة الملك عبد العزيز نفسه الطويل حققا توحيد البالد
لقد خاض امللك عبد العزيز معركة توحيد البالد بعزمية قوية ،وبنفس
طويل ،استطاع من خاللهما أن يحقق النصر تلو اآلخر ضد ابن الرشيد يف جند،
وكان للنصر الذي حققه يف منطقة القصيم نقطة حتول مليزان القوى يف منطقة
جند ،والذي رجح لصالح امللك عبد العزيز .هذا النصر جعل امللك عبد العزيز
يدرك أن توحيد بقية أنحاء جند هي مسألة وقت وتقدم إىل األحساء ووحدها،
وبذلك أضاف لبنة جديدة يف بناء صرح هذا الكيان الكبري.
ويف غضون سنوات قليلة جنح امللك عبد العزيز يف ضم أقاليم جنوب غرب
شبه اجلزيرة العربية ،وبهذا النجاح أصبح له اليد العليا بني حكام اجلزيرة
العربية ،واستكمل املؤسس توحيد البالد بضمن املناطق الغربية للبالد
وأصبحت األماكن املقدسة جزء من الدولة الفتية التي اشتملت على معظم أنحاء
شبه اجلزيرة العربية.
إن اجلهود اجلبارة التي بذلها امللك عبد العزيز يف سبيل توحيد البالد،
مل تكن تقتصر على املعارك العسكرية التي خاضها ضد املناوئني له يف شبه
اجلزيرة العربية ،بل امتدت إىل جناحات سياسية ضد الدول اإلقليمية التي
كانت تتطلع إىل بسط نفوذها على بعض األجزاء من املناطق التي حتيط بدولته
الفتية .فالدولة العثمانية وبريطانيا على سبيل املثال كانت من الدول الطاحمة
بل والطامعة يف االحتفاظ بنفوذها يف شبه اجلزيرة العربية ولكن امللك عبد
العزيز تعامل مع تلك القوى بنوع من الروية واحلكمة ،فالدولة العثمانية
حاول امللك عبد العزيز مهادنتها بعد انتصاره على عبد العزيز ابن رشيد يف
منطقة القصيم ،أما بريطانيا بعد ضمه اإلحسان فقد جنح يف عقد معاهدة معها،
وجعلها تعرتف باستقالليتها يف املناطق الشرقية وضمن صداقتها من خالل
البنود التي أعطت للملك عبد العزيز ثقلًا سياسيًا يف املنطقة.
الواقعية والروية والشجاعة والعدل في شخصية الملك عبد
العزيز
إن توحيد البالد مل يكن نصرًا عسكريًا فقط ،بل هو نصر سياسي
واقتصادي واجتماعي ،ونصر على الثالوث األعظم ،الفقر واجلهل واملرض،
الذي كان يطوق شبه اجلزيرة العربية .هذا النصر مل يكن يتحقق إال بعدة
عوامل كان لها األثر الكبري يف النجاح الذي حتقق ،يأتي يف مقدمتها شخصية
املؤسس الذي تعامل مع األحداث بنوع من الواقعية والروية ،فامللك عبد العزيز
كان يتمتع بوافر من الدبلوماسية والشجاعة والعدل واحلزم والكرم ،وهذا ما
أشار إليه املستشرق األمريكي توتشل بقوله « :إن امللك عبد العزيز يف العادة
إنساين ومتساهل ،ويكون يف بعض الظروف شديدًا قاسيًا ،ويعترب ابن سعود
باتفاق آراء الناس رجلًا ذا حكمة واستقامة ،وقد زاد من شعبيته صفات العدل
والكرم وحسن الضيافة».
وامللك عبد العزيز مل يكن ميتلك إمكانيات كبرية مقارنة مع بعض حكام
اجلزيرة العربية ،يف ذلك الوقت ،ورغم ذلك جنح يف حتقيق النصر تلو اآلخر،
وذلك بتوحيد لبلد مرتامي األطراف ،وهذا ما أشار إليه املؤرخ األملاين فون
وايزل بقوله « :وإذا عرفتم أن ابن سعود جنح يف تأليف إمرباطورية تفوق
مساحتها جمموع مساحات أملانيا وفرنسا وإيطاليًا معًا ،بعد أن كان زعيمًا
بسيطًا ال يقود يف بادئ األمر سوى بضعة رجال» ،ويضيف بقوله أن امللك
عبد العزيز يشبه الساسة اإلجنليز كثريًا يف سياسته وخططه» .ومن العوامل
التي جنح امللك عبد العزيز يف تعزيزها يف جمتمع اجلزيرة العربية وأدت إىل

التفاف اجملتمع حول قيادته وقادت إىل جمتمع موحد الدعوة إىل منهج اإلسالم
الصحيح وإىل مبادئ الدعوة السلفية التي جنحت خالل عهد الدولة السعودية
يف توحيد معظم أنحاء شبه اجلزيرة العربية يف دولة واحدة.
إرساء دعائم الدولة بتطبيق الشريعة اإلسالمية
ومن هذا املنطلق أرسى دعائم هذا الكيان على هدي اإلسالم من خالل
تطبيقه الشريعة اإلسالمية حيث جعل الكتاب والسنة هما مصدر التشريع لهذه
البالد .هذا النهج أشار إليه امللك يف أحد أقواله حيث قال ... « :أنا داعية لعقيدة
السلف الصالح ،وعقيد السلف الصالح هي التمسك بكتاب اهلل وسنة رسوله وما
جاء عن اخللفاء الراشدين  ،»...ويف قول آخر  ... « :إن كتاب اهلل تعاىل ديننا
ومرجعنا ،وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دليلنا ،وفيها كل ما نحتاجه
من خري ورشاد ،ونحن من جانبنا سنحرص ،إن شاء اهلل ،كل احلرص على
إقامته ،واتباعه ،وحتكيمه يف كل أمر من األمور . »...
ونتيجة لتطبيق الشريعة اإلسالمية حلت الكثري من القضايا التي كان
اجملتمع يعاين منها كالقضايا الثأرية ،والنزاعات القبلية ،واألحكام العرفية.
وكان لتوطني البادية األثر الكبري يف توحيد جمتمع اجلزيرة العربية الذي
تشري بعض اإلحصائيات التقديرية إىل أن أكرث من ثمانني يف املائة كانوا عبارة
عن بدو رحل يتنقلون من مكان إىل آخر .تلك الشريحة الكبرية يف اجملتمع
كانت تفتقد إىل الكثري من مقومات اجملتمعات احلديثة ،فضعف الوازع الديني
واالحتكام إىل القوة جعلت ذلك اجملتمع يعاين من الغزو والنهب ،والتي ينتج
عنها الكثري من الثأر ،فما كان من امللك عبد العزيز إال أنه أدرك ذلك اخللل على
مشروعه الوحدوي فقام بتوطني البدو يف الهجر وجعل والء الفرد للوطن
وليس ألمري القبيلة ،بل كوّ ن فرق اإلخوان التي اندفعت نحو اجلهاد يف سبيل
اهلل والتي كان لها دورًا مفصليًا يف توحيد البالد.
ومن العوامل التي لعبت دورًا أساسيًا يف توحيد البالد اهتمام امللك عبد
العزيز باألمن ،والقضاء على العادات السيئة التي كانت منتشرة يف اجملتمع
بشكل كبري من تعديات على النفس ونهب لألموال وغريها من التعديات كاألخذ
بالتأثر ،والقتل غيلة ،والغارات على الناس ،واحلميّة القبلية ،والتعصب لها
والدعاء بدعواها واالنتصار لها ولو وكانت على باطل ،تلك احلالة األمنية
املتدهورة جعلت امللك عبد العزيز يضع احللول الناجعة لها ،فحث الناس على
التمسك بدين اهلل احلنيف وطبق الشريعة اإلسالمية ،وأقام احلدود ضد اجلناة
من خالل اجلهاز األمني الذي طور منذ البدايات األول للتوحيد ،فتحسنت احلالة
األمنية ،وأدرك الناس أهمية األمن واالستقرار ،وكان من نتائج ذلك النجاح أن
طالبت بعض القبائل باالنضمام إىل امللك عبد العزيز ،وهذا ما حدث يف جنوب
غرب شبه اجلزيرة العربية.
توحيد النفوس والقلوب بين أفراد المجتمع السعودي
إن العوامل الوحدوية التي برزت يف مرحلة التوحيد مل تقف عند توحيد
أقاليم اململكة العربية السعودية ،بل امتدت إىل ما بعدها وساهمت مساهمة
فعالة يف توحيد النفوس والقلوب بني أفراد اجملتمع السعودي ،وكان لها األثر
الكبري يف الوحدة والتماسك التي تنعم بها اململكة العربية السعودية اليوم.
ومن بني هذه العوامل تطوير اجلهاز اإلداري للدولة ،ونشر التعليم واالهتمام
بالكثري من شؤون الناس مما أدى إىل نهضة شاملة أدرك اجملتمع من خاللها
أنه يعيش يف دولة تختلف كلية عن ما كانت عليه معظم الوحدات السياسية
املوجودة يف شبه اجلزيرة العربية .وكان الكتشاف البرتول الدور الرئيس يف
النهضة التي عمّت مناحي احلياة يف اململكة العربية السعودية ،وأعطى الفرصة
للكثري من السعوديني بالهجرة إىل مناطق اكتشاف البرتول والعمل يف حقول
وتوسعت
البرتول ،وكان للعوائد البرتولية األثر الكبري يف بناء مدن جديدة
ّ
مدن أخرى هاجر إليه الكثري من السكان ،فكان لذلك األثر الكبري يف توحيد
اجملتمع وعدم النظر بنظرة إقليمية التي كانت سائدة يف اجملتمع ،فالوطن
وطن اجلميع ويتسع جلميع أبناء الشعب السعودي ،وعندما ارتفعت مداخيل
الدولة من البرتول زاد التوسع يف تطوير اجلهاز احلكومي ،والتحق الكثري
من العاملني بالعمل احلكومي ،وهذا بدوره أدى إىل انصهار اجملتمع يف بوتقة
واحدة ،والؤه هلل ثم الوطن ثم احلاكم الذي وحدها.
وختامًا ،إن اجلهود التي بذلها امللك عبد العزيز يف سبيل توحيد الوطن
وإرساء قواعده ،لهي كثرية ومتعددة ،ولكن الهدف ذكر بعضها يف هذه املناسبة
التي ال منلك فيها إىل التوجه بالدعاء ملؤسس هذا الكيان الكبري ومن ساهم يف
إعالء صرحه وأن يجعل ذلك يف موازين حسناتهم ،والدعاء أيضًا بأن يحفظ
اهلل علينا أمننا ووحدتنا واستقرارنا وأن يجنبنا الفنت ويدمي علينا نعمة األمن
واألمان.

قصيدة
اليوم الوطني  ..استحضار لإلنجازات
التنموية وتطلع إىل مستقبل واعد
ح� � ّل ��ت ال ��ذك ��رى
ال ��راب� �ع ��ة وال �ث �م��ان�ين
ل� �ل� �ي ��وم ال ��وط� �ن ��ي يف
الثالث والعشرين من
شهر سبتمرب 2014م ،
لنستحضر فيها صدور
امل� ��رس� ��وم امل �ل �ك��ي من
ال�ق��ائ��د امل��ؤس��س امللك
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب اهلل
ثراه  -بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية احلديثة
حتت مسمى ( اململكة العربية السعودية ) ،حينما
اختار امللك عبد العزيز يوم اخلميس  21جمادى
األوىل 1351هـ املوافق  23سبتمرب 1932م يومًا
إلع�لان قيام اململكة العربية السعودية  .ففي يف
هذا اليوم التاريخي أعلن امللك املؤسس عبد العزيز
بن عبد الرحمن آل سعود – يرحمه اهلل – أن هذه
ال��دول��ة الفتية تقوم على ال�ق��رآن الكرمي والسنة
النبوية املطهرة ،وهما دستورها وبنيانها الذي
قامتعليه.
ومنذ ذلك اإلعالن وسياسة اململكة ترتكز على
مبادئ وثوابت راسخة مستمدة من مبادئ الدين
اإلسالمي احلنيف ،حيث تدعم اململكة التضامن
العربي واإلسالمي والدفاع عن القضايا العربية
واإلسالمية العادلة وخدمة اإلس�ل�ام واملسلمني
يف جميع أصقاع العامل واحملافظة على االستقرار
والسالمالعامليني.
وك��ان ه��ذا النهج القومي حم� ّ�ل اهتمام ح ّكام
اململكة منذ عهد امللك عبد العزيز ب��دءًا بتحسني
وتوسعة وع�م��ارة احل��رم�ين الشريفني بيت اهلل
احل��رام مبكة املكرمة  ،واملسجد النبوي الشريف
يف املدينة املنورة  ،وخدمة قاصديهما من احلجاج
واملعتمرين والزوار  .وصولًا إىل التوسعة اجلديدة
املباركة اجلاري العمل فيها بكل جد واجتهاد وهي
توسعة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز – حفظه اهلل
ومتعة بالصحة والعافية – للمسجد احلرام مبكة
املكرمة  ،وه��ي أك�بر توسعة حدثت يف العصر
احلديث والتي س��وف تؤتي ثمارها يف تسهيل
العبادة لضيوف وقاصدي املسجد احلرام من داخل
وخارجاململكةالعربيةالسعودية .كمانشاهدحاليًا
اخلطوات األوىل لتوسعة امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز – حفظه اهلل – للمسجد النبوي الشريف –
ومن املتوقع أن تكون من أكرب التوسعات للمسجد
النبوي الشريف يف العصر احلديث.
وتتواىل املشروعات العمالقة واملهمة مبكة
املكرمة واملشاعر املقدسة منها مشروع إعمار مكة
املكرمة وبناء الفنادق واألب��راج السكنية الكبرية
ومنها ب��رج الساعة ،وتوسعة اجل�م��رات وقطار
احلرمني ومشروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
لسقيا زمزم وغريها من املشروعات الضخمة ،كما
أنه وخالل مسرية البناء نفذت اململكة خطط التنمية
اخلمسية بنجاح ،وحققت خاللها قفزات سريعة
ونهضة حضارية شاملة ،و حققت اململكة جناحً ا
كبريًا يف جمال بناء القاعدة االقتصادية وتنويعها
من خالل تعزيز قدراتها اإلنتاجية يف القطاعات
األخرى  ،وتسجل مسرية البناء بكل فخر واعتزاز
مكانة اململكة املرموقة يف كافة اجملاالت.
وبهذه املناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا
نرفع آسمى آيات التهاين والتربيكات ملقام خادم
احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز –
حفظه اهلل  ،وإىل ويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز – حفظه اهلل ،
وإىل سمو ويل ويل العهد صاحب السمو امللكي
األم�ير مقرن بن عبد العزيز – حفظه اهلل  ،وإىل
الشعب السعودي الكرمي  .داعني املوىل عز وجل أن
يحفظ وطننا الغايل وأن يدمي عليه اخلري والنماء
والرفاهية والسعادة .
أ.د .عبد اهلل بن عمر باحسين بافيل
وكيل الجامعة للمشاريع

أخبار
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جامعة امل�ؤ�س�س ترفع �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات ملقام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبدالله بن عبدالعزيز
و�سمو ويل العهد الأمري �سلمان بن عبدالعزيز
و�سمو ويل ويل العهد الأمري مقرن بن عبدالعزيز
(حفظهم الله)
مبنا�سبة الذكرى الرابعة والثمانني لت�أ�سي�س اململكة
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مهرجان تضمن فعاليات رياضية ومسابقات ومعرضًا لالبتكارات وندوات علمية

الجامعة تحتفل بالذكرى الرابعة والثمانني لليوم

نظمت اجلامعة فعاليات
االحتفال بالذكرى الرابعة
والثمانني لليوم الوطني ،وذلك
يوم األحد 1435 / 11 / 26هـ
بامليدان األكادميي يف عمادة شؤون
الطالب ،بحضور معايل مدير
اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة
بن صادق طيب وأعضاء الهيئة
االستشارية ،ووكالء اجلامعة,
وعدد من عمداء الكليات ,وجمع من
أعضاء هيئة التدريس ,ومنسوبي
اجلامعة والطالب.
وقد بدأت فعاليات االحتفال
بقصيدة شعرية عن اليوم الوطني،
ثم كلمة معايل مدير اجلامعة جدَّد
فيها البيعة والوالء لوالة األمر يف
هذه البالد باسم جميع منسوبي
اجلامعة ،ورفع فيها أسمى آيات
التهاين والتربيكات ملقام خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز وويل عهده األمني
صاحب السمو امللكي األمري سلمان
بن عبدالعزيز ،وويل ويل العهد
صاحب السمو امللكي األمري مقرن
بن عبد العزيز ،حفظهم اهلل ،وسأل
اهلل العلي القدير أن يُدمي على هذه
البالد نعمة األمن واألمان.
وتضمنت فعاليات حفل
التدشني تقدمي عروض من الفنون
الشعبية والرتاث احلجازي،
و تنظيم عدد من الفعاليات

واملسابقات األخرى حتت إشراف
عمادة شؤون الطالب منها
مسابقات لطالب وطالبات اجلامعة
(مسابقة التصوير الفوتوغرايف،
مسابقة أجمل قصيدة يف حب
الوطن ،ومسابقة أجمل عبارة يف
حب الوطن) ،كما مت تنظيم بعض
املشاركات الرياضية منها :أفضل
تصويبة لكرة السلة ،وأحسن
ضربة جزاء ،وإقامة بطولة لكرة
التنس الطاولة ،وكان هناك حضور
لإلبداعات الطالبية يف فعاليات
اليوم الوطني حيث مت عرض بعض
االبتكارات واالخرتاعات الطالبية
خالل االحتفال .وقد رفع معايل
مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب التهنئة ملقام
خادم احلرمني الشريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز ،حفظه اهلل،
ولسمو ويل العهد صاحب السمو
امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز،
حفظه اهلل ،ولسمو ويل ويل
العهد صاحب السمو امللكي األمري
مقرن بن عبد العزيز ،حفظه اهلل،
ولألسرة املالكة والشعب السعودي
الكرمي بهذه املناسبة الغالية ،معربًا
عن أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة
غالية على قلوب أبناء اململكة قاطبة،
وفرصة الستذكار تاريخ امللحمة
البطولية التي قام بها مؤسس
اململكة امللك عبد العزيز ،طيب اهلل

أخبار
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الوطنيبعروضللفنونالشعبيةولوحاتتراثية

ثراه ،ومسرية البناء والتطور واالزدهار التي
قادها من بعده أبناؤه الربرة.
من جهته أوضح رئيس اللجنة التنفيذية
لالحتفال باليوم الوطني وكيل اجلامعة
األستاذ الدكتور عبد اهلل بن مصطفى مهرجي
أن املهرجان تضمن جمموعة من الفعاليات منها
إقامة معرض تاريخي ،وعرض فيلم وثائقي
يربز ملحمة تأسيس اململكة ،ومسرية التنمية
واالزدهار التي شهدتها منذ نشأتها على يد
امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه.
مضيفًا أن الفعاليات شملت تقدمي
عروض مصورة ومعارض تعريفية بعدد من
املراكز التجارية ،باإلضافة إىل إقامة عدد من
األمسيات التاريخية والشعرية ،ومسرحيات
تعيد إىل األذهان امللحمة البطولية يف
توحيد اململكة .وأضاف وكيل اجلامعة أن
الربنامج تضمن عددًا من املسابقات بني
طالب وطالبات اجلامعة شملت التصوير

الفوتوغرايف ،ومسابقة أجمل قصيدة يف حب
الوطن ،ومسابقة أجمل عبارة عن الوطن .كما
سيتم إعداد لوحة كبرية يشارك فيها طالب
ومنسوبي اجلامعة بعبارات يعربون فيها عن
شعورهم يف الذكرى الرابعة والثمانني لليوم
الوطني ،وكذلك تنفيذ بعض الفعاليات عن
طريق نادي الرتاث الشعبي .وإقامة عدد من
املسابقات الرياضية احتفا ًء بهذه املناسبة.
وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية لالحتفال
باليوم الوطني أنه مت خالل الفعاليات تسليط
الضوء على بعض االبتكارات واالخرتاعات
واألعمال اإلبداعية الطالبية بالتنسيق مع
أمانة حمافظة جدة .باإلضافة إىل إعداد عدد
من املطبوعات واملنشورات التعريفية احتفالًا
بهذا املناسبة العزيزة على أبناء الوطن كافة،
وكذلك تقدمي عدد من الهدايا الرمزية للطالب
والطالبات ترسيخًا واعتزازًا بهذه الذكرى
الغالية.

الجامعة
أخبار

Akhbar Al-Jameah
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األخـيــرة
املشرف العام
مدير اجلامعة
أ.د /أسامة بن صادق طيب

مهرجان تضمن فعاليات وأنشطة ومسابقات متنوعة

فرع الجامعة بمحافظة رابغ يحتفل
بالذكرى الرابعة والثمانني لليوم الوطني

رئيس التحرير
املشرف على
املركز اإلعالمي
د .شارع مزيد البقمي

نائب رئيس التحرير
نائب املشرف على املركز
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احتفالًا بالذكرى الرابعة والثمانني لليوم
الوطني ،نظم فرع اجلامعة مبحافظة رابغ مهرجانًا
احتفاليًا تضمن عددًا من األنشطة واملسابقات
والفعاليات املتنوعة ،تعبريًا منهم عن عظم هذه
املناسبة وحبهم وتعلقهم بتاريخ وطنهم اجمليد
وبقيادته ،و جرى تنظيم عدد من املسابقات
والندوات واألمسيات والعروض التي تتناسب
وأهمية هذه املناسبة الغالية على اجلميع.
وقد رفع عمداء الكليات باسمهم وباسم كافة
منسوبي كليات فرع اجلامعة مبحافظة رابغ
وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطالب أسمى
آيات التهاين والتربيكات ملقام خادم احلرمني
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،وويل عهد
األمني صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد
العزيز ،وويل ويل العهد صاحب السمو امللكي
األمري مقرن بن عبد العزيز حفظهم اهلل ،ولألسرة
املالكة والشعب السعودي الكرمي بهذه املناسبة
الغالية سائلني اهلل العلي القدير أن يُدمي على هذه
البالد نعمة األمن واألمان يف ظل قيادتنا الرشيدة.
وفيما يلي كافة الفعاليات التي نظمت باجلامعة

وفروعها مبناسبة الذكرى الرابعة والثمانني لليوم
الوطني:
أولًا :الفعاليات التي متت داخل اجلامعة:
 تدشني فعاليات اليوم الوطني بعمادةشؤون الطالب.
 إقامة ندوة تاريخية بكلية اآلداب والعلوماإلنسانية.
 إقامة ندوة شعرية بكلية اآلداب والعلوماإلنسانية.
 إقامة عدد من املسابقات بني طالب وطالباتاجلامعة منها  :مسابقة التصوير الفوتوغرايف،
مسابقة أجمل قصيدة يف حب الوطن ،مسابقة
أجمل عبارة يف حب الوطن).
 إقامة بعض املشاركات الرياضية (أفضلتصويبة لكرة السلة ،أحسن ضربة جزاء ،إقامة
بطولة كرة تنس الطاولة).
 عرض بعض االبتكارات واالخرتاعاتالطالبية بالتنسيق مع أمانة حمافظة جدة.
 احتفالية اليوم الوطني بفرع اجلامعة برابغ. -احتفالية اليوم الوطني بجامعة جدة

مشاهد البطولة والفداء
يف تاريخ وطننا الحبيب
هذا اليوم اخلالد يف تاريخ
بالدنا الغالية ال يقتصر على الفرحة
التي تغمر قلوبنا بهذه الذكرى
العطرة ملسرية أمتنا  ..بل هو يوم
يستقي منه الشعب السعودي معان
كبرية تكون له زادًا ووقودًا ملسرية
النهضة والتقدم والرقي ،فما بذله
املغفور له امللك عبد العزيز بن سعود
– رحمه اهلل – وأجدادنا األوفياء
من دماء طاهرة نقية ألجل توحيد هذه األمة وحتقيق أمنها
واستقرارها لهو خري مثال للبطولة ونكران الذات واإلخالص
والوفاء لهذا الوطن احلبيب ،ونقف اليوم عند ذكرى هذا اليوم
الوطني اجمليد فرحني ومستبشرين ومؤملني خريًا بهذه املناسبة
احلبيبة على قلوبنا مبا لها من داللة تاريخية بالغة األهمية يف
قلوب املواطنني السعوديني األوفياء ،فنحن ننعم بفضل اهلل
بدولة مستقرة آمنة مطمئنة ونتطلع يف ظل حكومتنا الرشيدة
ملستقبل أكرث إشراقًا وازدهارًا ،فاملبادئ التي تأسست عليها
دولتنا علي يد باعث النهضة وموحد األمة املغفور له امللك عبد
العزيز بن سعود – رحمه اهلل – كانت والزالت على نهج الشريعة
الغراء والشورى والعدل واملساواة  ..ثم وضع – رحم اهلل-
املنهج القومي ملقومات دولة اإلسالم التي خصها اهلل سبحانه
وتعاىل مبهبط الوحي ومبقام احلرمني الشريفني وجعل أفئدة
املسلمني تأوي إليها على مدار العام لتأدية شعائرهم من حج
وعمرة وهم ينعمون باألمن واألمان واخلري العميم  ..ثم دارت
عجلة النهضة الكربى لتضع اململكة يف مصاف الدول املتقدمة
وتواكب طفرة التحديث يف كل املرافق العامة واخلاصة وينعم
املواطن مبردود هذه النهضة الشاملة من تعليم وصحة وبنيات
أساسية ومشرعات ضخمة وصناعة عمالقة توفر كل احتياجات
املواطن واملقيم والزائر  ،وما زال اخلري يتنامى ويزيد على يد
أبناء امللك عبد العزيز امليامني الذين توالوا على حكم اململكة
واضعني تقدمها واستقرارها ورفاهية مواطنيها يف مقدمة
طموحاتهم وآمالهم الكبرية
وجاء اليوم الوطني يجسد ملحمة مسرية طويلة من البذل
والعطاء من أجل بناء نهضة شاملة تقوم دعائمها على أسس
من التخطيط السليم وبسط العدل واألمن الشامل يف ربوع
مملكتنا احلبيبة ..ونحن نحتفل بهذا اليوم املبارك نقرأ صفحات
من تاريخ أمتنا املشرق لنستلهم عرب املاضي يف الصرب والبذل
والوفاء واإلخالص  ،ونستشرف آفاق املستقبل الواعد بكل
خري ومناء ،ونشمر السواعد ونشحذ الهمم لبلوغ تلك األهداف
وحتقيق الطموحات الغالية مواصلة ملسرية اخلري القاصدة إىل
رفعة الوطن وخري املواطنني بقيادة مليكنا احملبوب وويل عهده
األمني – حفظهما اهلل  -وحكومتنا الرشيدة.
وبهذه املناسبة العظيمة ..نتشرف بالرفع ملقام خادم
احلرمني الشريفني امللك املفدى عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل
 ،ولسمو ويل عهده األمني األمري سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل
 ،وحلكومتنا الرشيدة وللمواطنني األوفياء بأسمى آيات التهاين
والتربيكات سائلني املوىل عز وجل أن يبارك يف سعى مليكنا
احملبوب وحكومته الرشيدة لتحقيق ما يصبون إليه من رفعة
لشأن البالد وحتقيق اخلري ملواطنيهم  ،ونسأله تعاىل أن يجنب
بالدنا كيد املرتبصني  ،وأن يعــيد علينا أمثال هذا اليوم املبارك
وبالدنا ترفل يف نعمــة األمن واالستقرار والرقي واالزدهار..
أ.د /عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

