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تتجلى الفرحة يف أسمى معانيها ،حينما يأتي اليوم األول من امليزان املوافق للثالث والعشرين من شهر سبتمرب ،إنه
اليوم الوطني اخلامس والثمانني الذي يتصادف هذا العام مع عيد األضحى املبارك ،ليكون العيد بنكهة االحتفال
باليوم الوطني يف هذه األيام املباركة ،ويتجدد التالحم والوحدة والتوحيد واستحضار التاريخ والبطوالت
واألجماد التي حققها املؤسس امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن ورجاله األوفياء ،الذين وضعوا لهذا الوطن
األساس والقواعد التي قام عليها ،ورسموا خارطة الطريق واملنهج الذي مل يحد عنه أبناؤه الربرة من
بعده ،فتوحد الوطن وعلت راية التوحيد ،وأصبح وطننا وهلل احلمد يقف يف مقدمة الدول املزدهرة
علميًا ومعرفيًا واقتصاديًا ،بعد أن ساد قبل التوحيد تاريخ من التناحر واالقتتال واخلوف والرعب
والرتهيب.
يأتي هذا اليوم وجامعة املؤسس تعيش أحسن فرتاتها ومتيزها احمللي واإلقليمي
والدويل ،فهذه اجلامعة العريقة تتشرف بحمل اسم مؤسس هذه البالد امللك عبد
العزيز طيب اهلل ثراه ،وهي اليوم إذ تشارك أبناء اململكة االحتفاء باليوم
الوطني تستحضر تاريخ اململكة اجمليد ،ورجاله األوفياء الذين هم قدوة
ألبنائنا الطالب رجال املستقبل ،ليأتي هذا اليوم مبعان جميلة تربط
التاريخ العريق باحلاضر واملستقبل ،ليتأكد التالحم والوحدة،
ويكشف لألجيال معاين الوطنية وحب الوطن والدفاع عن ترابه،
والوقوف صفًا واحدًا يف وجه من تسول له نفسه املساس به ،إنه يوم
الفخر واالعتزاز بالوطن الذي بناه القادة بداية باملؤسس وصولًا لهذا
العهد الزاهر املزدهر  ..عهد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل ،هذا القائد الذي ضرب أروع األمثلة
يف سرعة اإلجناز واحلزم والعزم على خدمة الوطن واملواطن ،ويف
فرتة وجيزة وأكد صمود اململكة يف اتباع منهج األجداد يف التشبت
بالكتاب والسنة.
لقد كان التعليم من أولويات خادم احلرمني الشريفني بقرارات
حكيمة استهدفت ضخ دماء جديدة وبات التعليم يف جميع مستوياته
يزداد تطورًا وارتقا ًء وأصبح بإمكان كل شباب الوطن االلتحاق بالتعليم
والتعليم العايل واالستفادة من اإلمكانيات الهائلة التي خصصت لهذا اجملال
الذي هو أساس ديننا اإلسالمي ورسالة اإلسالم ،فقد تضاعف عدد املدارس
و عدد اجلامعات يف خمتلف مدن اململكة ومل تعد حمصورة يف منطقة معينة.
إن هذه اإلجنازات وغريها يف اجملاالت االقتصادية والصحة واألمن والنقل
واملواصالت وإقامة املشروعات اخلدمية هي خري هدية نهديها للوطن ،نفخر
ونعتز بها ،أضف إىل ذلك متكن اململكة من االنفتاح احلضاري و الثقايف ونشر
العلم واملعرفة واحلوار البناء ..ليكتمل بنيان هذا الوطن وبنيته األساسية،
وليصبح التعليم والصحة وهما حموران أساسيان ألي تنمية شاملة ،أولوية
األولويات ،وكذلك الشأن يف القطاع الصحي ويف القطاعات األمنية.
وجامعة املؤسس إذ حتتفي بهذا اليوم الغايل على قلوب أبناء اململكة كافة
تسأل اهلل لهذا الوطن الغايل مزيدًا من التقدم والتطور والتنمية واالزدهار
يف ظل قيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،وسمو
ويل العهد األمني صاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز
وصاحب السمو امللكي ويل ويل العهد حممد بن سلمان بن عبد العزيز،
حفظهم اهلل ،وأن يدمي على بالدنا نعمة الرخاء واالزدهار واألمن واألمان
واالستقرار والسالم.
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أصبحت منوذجًا لالستقرار والرفاهية واالزدهار

اململكة ...تاريخ حافل بالـــعــطـــاء واملســـؤولــيــة واإلنـــجـــــــــــ
جمع وتحليل  :أخبار الجامعة:
اململكة العربية السعودية مهبط الوحي وقبلة
املسلمني ،قيض اهلل لها أن تتوحد حتت راية اإلسالم،
فمنذ توحيد اململكة على يد امللك عبد العزيز ،طيب اهلل
ثراه ،واململكة سائرة يف طريق حتقيق النجاح والتقدم
والرفاهية واالزدهار متشبثة مببادئ الدين اإلسالمي
احلنيف وبالقرآن الكرمي وسنة نبيه املصطفى عليه أفضل
الصالة والتسليم دستورًا ومنهاجًا ،مقدمة واجباتها
بكل إخالص ومتحملة مسؤولياتها الدينية والسياسية
واالجتماعة ،فنالت ما تستحق من 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
نتناولها فيما يلي:
أكبر توسعة للحرمين الشريفين في
التاريخ
كانت اململكة العربية السعودية منذ عهد امللك عبد
العزيز بن عبد الرحمن طب اهلل ثراه تويل احلرمني
الشريفني اهتمامًا خاصًا من منطلق أنهما مهبط الوحي
وخري بقاع األرض ،فحرص ملوك اململكة أن يكونوا
خدامًا للبيت فكانت توسعة احلرم املكي الشريف ليواكب
تزايد احلجاج و املعتمرين ،وقد أوىل امللك عبد العزيز
رحمه اهلل هذه املهمة جل اهتمامه وعنايته ،فبدأ يف عام
1344هـ برتميم وإصالح جدران و أعمدة وصحن املسجد
احلرام  .ثم أمر برتميم املسجد كاملًا 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 ( )50ألف 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 ( )61ألف 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 .
توسعة غير مسبوقة في تاريخ الحرم
النبوي الشريف
حظي املسجد النبوي باملدينة املنورة عناية خاصة
من ملوك اململكة على مر التاريخ ،فقد 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
( )81بابا عدا املداخـل التي زيـدت من ( )7مداخـل إىل
( )23مدخال .
العناية بكتاب اهلل تعالى
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 .
تحمل المملكة للمسؤولية الدولية في
أعمال اإلغاثة
اهتمت اململكة العربية السعودية أميا اهتمام بإغاثة

ومؤازرة ضحايا احلروب والظواهر الطبيعية والكوارث
والزالزل يف كل أنحاء العامل منذ عهد املغفور له بإذن
اهلل تعاىل 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.
اتزان وحزم سياسي واعتدال في التعامل
مع القضايا الدولية
منذ تأسيس اململكة على يد امللك عبد العزيز وهي
تقوم 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.
مساعدة الدول التي في حاجة إلى الدعم
حتتل اململكة العربية السعودية مراتب متقدمة من
بني دول العامل من حيث نسبة ما تقدمه من مساعدات إىل
إجمايل الناجت الوطني دون أن تكون ملزمة بذلك ،ففي
حني تبلغ النسبة التي قررتها األمم املتحدة للدول املانح ــة
للمساعدات سبعة من عشرة يف املائـ ــة من إجم ــايل دخلها
فإن نسبة ما ق ــدمته اململ ــكة للدول النامية من مساعدات
بلغ ( )%5.45من املتوسط السنوي إلجمايل النـ ــاجت
الوطني ،يف حــني أن نسبة املساعدات اخلارجية ألكرب
الدول الصـناعية إىل ناجت ــها الوطني ال تصـل للمستوى

الذي تقدمه اململكة.
ويعترب الصندوق السعودي للتنمية اجلهاز الرئيسي
للمساعدات السعودية اإلمنائية للدول النامية ،وكانت
اململكة يف مقدمة الدول التي سارعت إلغاثة املتضررين
من الكوارث الطبيعية واحلروب األهلية التي أصابت
بعض الدول العربية واإلسالمية وذلك عن طريق الهيئات
واللجان الشعبية التي تدعمها حكومة خادم احلرمني
الشريفني.
اقتصاد متوازن وتنمية شاملة وإنماء سريع
اتسمت مسرية اململكة منذ عهد امللك املؤسس
عبدالعزيز يرحمه اهلل 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 املم ــلكة من البرتول.
تنوع االقتصاد وتخفيف العبء على
الصناعات البترولية
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 (،)%6
وارتفعت نسبة إسهامات القطاعات غري النفطية إىل
الناجت احمللي اإلجمايل من ( )%53إىل حوايل (،)%67
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اليوم الوطني

ـــــــــازات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

كما ارتفعت نسبة إسهام اإليرادات غري النفطية إىل
إجمايل اإليرادات احلكومية من ( )%16إىل (،)%22
ويرجع ذلك إىل النمو امللموس يف الصادرات
البرتوكيماوية التي أصبحت منتشرة يف أسواق
العامل.
االهتمام بالصادرات واإلنتاج المحلي
مسرية 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.
تحرير االقتصاد الوطني
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.
المحافظة على البيئة
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.

الحفاظ عل األمن الغذائي والمائي
حققت اململكة خالل مسرية البناء والتوحيد
والنماء خطوات مهمة يف جمال األمن الغذائي
واالكتفاء الذاتي من احملاصيل الزراعية الرئيسية
وبخاصة القمح والتمور ومنتجات األلبان
والدواجن ،ويتم تصدير الفائض منها إىل اخلارج.
ويف جمال تنمية مصادر املياه يف اململكة مت
بناء العديد من السدود يف خمتلف مناطق اململكة
لتخزين مياه األمطار تقدر سعتها التخزينية بحوايل
( )775مليون مرت مكعب ،كما وجهت اململكة جهودها
لتحلية مياه البحر لتلبية االحتياجات اليومية من
مياه الشرب ،وقامت ببناء العديد من مـ ــحطات
التح ــلية على ساحل البحر األحمر واخلل ــيج العربي
باإلضافة إىل تغذية أكرث من ( )40مدينة وقرية
بالكهرباء.
المواطن أو ً
ال
حققت صناديق االقرتاض التي أنشأتها
حكومة اململكة لتوفري السيولة النقدية للمواطنني
منوًا كبريًا يف دفع عجلة التنمية يف خمتلف
اجملاالت ،وقد بلغت قروض الصناديق أرقامًا هائلة
ساهمت يف متويل العديد من املشروعات الصناعية
والزراعية باإلضافة إىل قروض االستثمارات العامة
وقروض بنك التسليف السعودي للمواطنني وما
حققه من إجنازات ساهمت يف دفع تنمية موارد
املواطنني اخلاصة .إنها حمطات بارزة على
طريق البناء والنماء والنهضة احلضارية الشاملة
التي انطلقت مع مسرية التوحيد التي قادها امللك
املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب
اهلل ثراه ووضع لها األسس والضوابط واألهداف
التي تستهدف االرتقاء بالوطن واملواطن يف مناخ
من األمن والرخاء واالستقرار حتى وصلت اململكة
العربية السعودية إىل املكانة العاملية الالئقة بها بني
دول العامل الكربى.

استحضار إلنجازات األجداد
واستشراف للحاضر واملستقبل

شاءت األقدار اإللهية أن جتتمع األفراح هذا العام ،فرحة عيد األضحى
املبارك ،وفرحة ذكرى اليوم الوطني ،وأفراح النصر بعد هبوب رياح األمل عقب
عاصفة احلزم التي قادها امللك احلازم خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبد العزيز حفظه اهلل ،التي أعادت املياه إىل جماريها بتمكني الشرعية يف اليمن
الشقيق ،ودحر املكائد التي حيكت خيوطها يف اخلفاء لزعزعة االستقرار يف
املنطقة ،لكن اهلل سبحانه وتعاىل أراد بوطننا خريًا فقيض له رجلًا يف الوقت
املناسب ملكًا مقدامًا وقف وقفة أبيه امللك املؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن
طيب اهلل ثراه ،الذي غرس يف أبنائه الربرة شعار «احلزم أبو الظفرات»،
وبصفات الرجل الشجاع الذي ال يخشى يف اهلل لومة الئم ،وال يف احلق
غريه ،أفشل خمططات الشر ،ووقف يف وجه تيارات التطرف التي أساءت
لسماحة اإلسالم وسمعة املسلمني ،ومل يلهه ذلك حفظه اهلل عن االستمرار يف
دعم املشروعات اإلسرتاتيجية والتنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية وشق
الطرق وبناء الصروح يف وطننا األبي ،فأجنز يف فرتة وجيزة ما تنجزه الدول
يف أعوام ،بشهادة اجلميع.
وتأكد نهج قيادتنا الرشيدة القائم على الصدق والشفافية والوضوح
وإشراك الشعب يف اتخاذ القرارات املصريية بفضل التالحم الفريد بني قيادة
حكيمة وشعب كرمي ،لتكون اململكة بحمد اهلل وتوفيقه منودجًا لالستقرار
السياسي واالقتصادي واالجتماعي يف منطقة متوج بالصراعات واإلضطرابات
التي تتطلب احلزم واحلذر واالستعداد واليقظة.
لقد أثلجت قرارات خادم احلرمني الشريفني صدور أبناء الوطن وزادت
من وشائج الود واحملبة والتالحم بني القيادة والشعب ،خاصة أنها قرارات
تاريخية مصريية تالمس احتياجات املواطن ،وتدعم التطور االقتصادي
واالجتماعي والصحي والتعليمي يف خمتلف اجملاالت .وتضخ دماء جديدة يف
خمتلف القطاعات.
وقد حظي قطاع التعليم بنصيب وافر من تلك التغيريات اجلوهرية التي
جتعله قادرًا على مواكبة التحوالت وتخطي التحديات ،من خالل دمج قطاع
التعليم بقطاع التعليم العايل لتتوحد الرؤية والرسالة واألهداف ،وليسهل
التكامل بني هذين القطاعني األساسني لتحقيق التنمية الشاملة واالقتصاد
املرتكز على املعرفة والقائم على العلم ،وتسخري البحث العلمي بكل فروعه
وأنواعه خلدمة القضايا اجملتمعية.إميانًا من قيادتنا الرشيدة بأن التعليم
والتعليم العايل هما خياران اسرتاتيجيان أساسيان لنهوض وازدهار وطننا
األبي ،فهو استثمار يف اإلنسان السعودي الذي أثبت متيزه وتفوقه يف كثري
من اجملاالت العلمية والبحثية ،وأثبت قدرته على اإلجناز والعمل دون التخلي
عن املبادئ والتقاليد.
لقد كان من ثمرات هذه التحوالت التي يشهدها وطننا املعطاء ما حققته
جامعة امللك عبد العزيز يف السنوات األخرية من إجنازات غري مسبوقة كجزء
من منظومة قطاع التعليم ،فقد أصبحت مكانة التعليم العايل يف اململكة ذات
تقدير واحرتام ،واعتلت جامعة امللك عبد العزيز مراتب متقدمه يف التصنيفات
الدولية احملايدة املرموقة وذات الصيت العاملي ،وجتاوزت العديد من اجلامعات
ومؤسسات التعليم العايل سواء على مستوى جودة التعليم أو على مستوى
البحث العلمي ،أو على مستوى كفاءة وقدرات طالبها وطالباتها وأعضاء
وعضوات هيئة التدريس بها ،فهي اليوم وهلل احلمد تقدم خدماتها ألكرث من
مائة وسبعني ألف طالب وطالبة ،وحتتضن ما يقارب  8000عضو هيئة تدريس،
وأكرث من مائتي تخصص وبرنامج أكادميي يف أكرث من  40كلية  ..وما يزيد
عن  180برناجمًا للدراسات العليا لدرجتي املاجستري والدكتوراه  ..و عشرات
املعامل املركزية واخملتربات ،ومتكنت من إنشاء فصول ومنشآت افرتاضية
ذكية حماكية لسوق العمل  ...يف جتمع يضم أكرث من  200منشأة والعديد من
املراكز البحثية مسلحة بطاقات بشرية مؤهلة ،وكل هذا بفضل اهلل ثم فضل
ماتوليه حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ويل
العهد صاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف وسمو ويل ويل العهد صاحب
السمو امللكي األمري حممد بن سلمان كل االهتمام والدعم الغري حمدود ملافيه
تطور مؤسسات الدولة والذي يعود بالنفع املباشر على املواطن.
فهنيئًا لنا بهذه اإلجنازات التي حققتها جامعة املؤسس ،وهنيئًا لنا بهذا
الوطن الشامخ وبهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا ذكرى اليوم الوطني ،وحفظ
اهلل سبحانه وتعاىل قيادتنا الرشيدة وأدام علينا نعمة األمن واألمان والسالم،
وحفظ لنا قائد مسرية العطاء والنماء ،وسدد خطاه ملا فيه خري اإلسالم
واملسلمني.

أ.د /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
مدير الجامعة المكلف
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التطوير والتنمية
الشاملة ديدن هذا
الوطن منذ نشأته

التطوير والتنمية االقتصادية والعلمية
كان أحد أهداف مؤسس هذه البالد املباركة،
امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود،
طيب اهلل ثراه ،فمنذ أن امتطى صهوة جواده
ومع رجال أشداء مل تأخذهم يف اهلل لومة
الئم ،موحدًا للمملكة املرتامية األطراف ،فكان
رجلًا مقدامًا يعرف أهدافه القائمة على شرع
اهلل سبحانه وتعاىل ،مسلحًا بالعلم واملعرفة
التي دعا إليه ديننا اإلسالمي احلنيف ،فمكنه
اهلل سبحانه وتعاىل وقيضه لهذه األرض
املباركة ،لريفع راية اإلسالم خفاقة ،وليتمكن
من توطني األهايل وحفظ األمن الذي كان
حاجة ملحة آنذاك ،يف أرض عرفت صراعات
وحروبًا طاحنة.
وجاء أبناؤه الربرة من بعده ليكملوا
مسرية التطوير والتنمية الشاملة ،مستمدين
املنهج السليم ومسلحني بكتاب اهلل تعاىل
وسنة نبيه املصطفى عليه أفضل الصالة
وأزكى التسليم ،ليعرف هذا الوطن على مدى
سنوات قليلة من عمر تاريخ األمم التي ال
تتجاوز اخلمسة والثمانني عامًا ،ازدهارًا
يضرب به املثل واستقرارًا يحتذى به من باقي
األمم.
لقد أصبح التعليم يف اململكة وباألخص
التعليم العايل يضاهي كربيات الدول الضاربة
يف التاريخ ،وشاء اهلل أن يكون مهبط الوحي
ومقر احلرمني الشريفني يف املدينة املنورة
ومكة املكرمة ،مركزًا لإلشعاع احلضاري،
ولتصدير العلم واملعرفة ،وأصبحت هذه
األرض املباركة ،مقصدًا لطالب العلم،
وتضاعف عدد اجلامعات يف اململكة ،كمًا
ونوعًا ،وأصبحت جامعة املؤسس على
سبيل املثال تصنف ضمن أوىل اجلامعات
يف العامل يف تصنيفات عريقة لها قيمتها
العلمية ومكانتها العاملية ،بفضل هذه السياسة
التطويرية املباركة التي انتهجها ملوك اململكة،
ويأتي عهد خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،ليشكل عهدًا
تطويريًا جديدًا ،بضخ دماء جديدة ووجوه
شابة تشربت املعرفة والعلم ممن سبقوها من
القادة والقياديني ،ولتستمر مسرية التطوير
يف أسمى معانيها.
هنيئًا لنا بهذا اليوم املبارك ،وهنيئًا
للملكة وأبنائها بهذه القيادة احلكيمة املباركة
التي حققت ما مل يتحقق يف عقود من الزمن
ويف أيام معدود بفضل احلزم والعزم والتوكل
على اهلل.
حفظ اهلل وطننا وقيادتنا وأبناء وطننا
من كل مكروه وإىل مزيد من التطوير والتقدم
واالزدهار
أ .د /عبد الفتاح سليمان مشاط
وكيل الجامعة للتطوير

اليوم الوطني ململكتنا الحبيبة
اليوم الوطني اخلامس والثمانون ململكتنا
احلبيبة يصادف كل عام األول من امليزان
املوافق لـ 23من شهر سبتمرب من العام 2015
والذي يصادف هذا العام أيضًا العيد األكرب
للمسلمني عيد األضحى املبارك العاشر من ذي
احلجة للعام 1436هـ ذكرى عزيزة على قلوبنا
جميعًا يف مملكتنا الغالية ،فصادف االحتفال
بهذه الذكرى االحتفال بالعيد األكرب يف ديننا
احلنيف.
حري بنا أن نقف يف ذكرى اليوم الوطني
وقفة تأمل نستعيد فيها أبعاد توحيد اململكة
العربية السعودية على يد امللك املؤسس
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود  -رحمه
اهلل  -وانعكاساتها على اجملتمع السعودي،
لقد غرس توحيد هذه األرض الطيبة أول
بذور النماء التي تشكل منها عصب االقتصاد
السعودي ،إذ أثبتت جتارب األمم أن األمن
الوطني واالستقرار السياسي شرطان
أساسيان للنمو.
إن املتتبع ملسرية االقتصاد السعودي
ال ميكنه أن يغفل احلنكة السياسية التي
متتع بها امللك عبدالعزيز وبعد نظره ورؤيته
اإلسرتاتيجية للمملكة العربية السعودية بعد
أن فتح اهلل على يديه كنز البرتول الذي كان

اهلل
يحفظِك
يا وطن
َتمضي األعوام ويف
كل عام هنالك ذكرى ويوم
ال ينسى وتاريخ ال ميحى،
لتأسيس وتوحيد مملكتنا
ِ
احلبيبة.
تاريخ نفتخر به ونحتفل
حاربت اإلره َاب
فيه بدولة
ِ
وح َكمت بشريعة اهلل
سبحانه وتعاىل وعرفت
باألمن واألمان ،فهي بالد
رسالة اإلسالم واخلري  ،بالد
العطاء والنماء ،بالد احلرمني
الشريفني .
فاليوم الوطني  ..فرحة
كربى ذات جذور عميقة يف
أرض وطني احلبيبي وافتخار
بحكامه وإجنازاته العظيمة.
حفظك اهلل من كل مكروه
وحفظ لنا مليكنا وقائدنا،
واللهم أدم علينا األمن واألمان
واالستقرار.
دالل طالل العلياني
كلية الحاسبات وتقنية
المعلومات

وقودًا رئيسًا لعجلة التنمية ..وقد أدرك امللك
عبدالعزيز أن حتقيق التنمية يتطلب تهيئة
مناخ سياسي مي ِّكن من استثمار وتسخري تلك
الرثوة ،فجعل السياسة يف خدمة االقتصاد
واألمن وأرسى بذلك التوجه قاعدة سارت
البالد على نهجها لتشكل أكرب اقتصاد عربي
يف الوقت احلاضر.
مل تكن مسرية النماء سهلة ،وكانت عزمية
القيادات السعودية تقود مسرية شعب انهمك
يف البناء ويزيل كل عقبة تقف أمامه وهو
يشيد اقتصادًا امتد هيكله ليستوعب قطاعات
صناعية وزراعية وخدمية خلقت منظومة
متكاملة جتسد ملحمة تنموية سابقت الزمن،
ورسمت معامل حضارية جمعت بني عبق
املاضي ومناء احلاضر ،واستشرفت املستقبل
بتطلعات واعدة واثقة.
حريٌّ بنا أن نقف يف ذكرى اليوم الوطني
وقفة تأمل نسرتجع فيها مسرية سنوات من
البذل والعطاء نشحذ بها ههمنا ونوطن بها
أنفسنا عزة وشموخًا لنكون امتدادًا لألوائل
م ّنا الذين رصفوا بداية الطريق وأفسحوا لنا
الفرصة ملده إىل آفاق املستقبل ،إن من ينظر
ملا وصلت له مملكتنا احلبيبة من تطور يف

كافة اجملاالت خصوصًا يف التعليم حيث بلغ
عدد اجلامعات احلكومية  24جامعة وثمان
جامعات أهلية و 494كلية يف  76مدينة
وحمافظة ،أمر يدعو للفخر والزهو وعدد
كبري من الطالب املبتعثني والطالبات خملتلف
بقاع األرض ،كل هذا يجعلنا نستشرف آفاق
املستقبل املشرق والتنمية الواعدة إلنسان هذا
البلد الكرمي.
إن ذكرى اليوم الوطني هي رمز لإلنسان
السعودي الذي يتمحور فيه كل جهد وكل
عمل الستكمال هذا البناء الشامخ الذي شكل
أمنوذجًا يحتذى لإلنسان العربي يف عامل
يعج باالضطرابات واملتناقضات ووقفة التأمل
هي تأكيد على مفهوم ومضمون هذا الرمز
ومواجهة هذا العامل بخطى واثقة تشق طريقها
للمستقبل مرتكزة على إرث فكري وعملي
يحمل بذور البقاء والنماء ،فدام عزك ياوطن
وحفظ اهلل خادم احلرمني الشريفني وويل
عهده األمني وويل ويل العهد ووطنا احلبيب
وإىل مزيد من التقدم.
د .حنان أسعد خوج
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

وطني الحبيب وال أحب سواه

مبناسبة الذكرى اخلامسة والثمانني لليوم
الوطني ،يوم تأسس هذا الوطن ،ثم بدأت مسرية
التوحيد حتت راية اإلسالم ،باتخاذ كتاب اهلل
تعاىل وسنة نبيه املصطفى عليه أفضل الصالة
والتسليم دستورًا ومنهاجًا ،ليسري هذا الوطن
عرب التاريخ بخطى ثابتة نحو االزدهار والرفاهية
والعيش يف أمن وأمان..
بهذه املناسبة السعيد نهنئ الشعب السعودي
العظيم وعلى رأسه خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،حفظه اهلل،
وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي
األمري حممد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود
حفظه اهلل ،وسمو ويل ويل العهد صاحب السمو
امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبد العزيز آل

سعود حفظه اهلل ،وحكومتنا الرشيدة كافة.
كما نهنئ أنفسنا باليوم الوطني للمملكة
العربية السعودية رافعة راية اإلسالم ،وحامية
بالد احلرمني الشريفني بالد األمن واألمان.
سائلني اهلل عز وجل أن يحمي اململكة العربية
السعودية من كيد الكائدين وحسد احلاسدين،
وأن يطيل سبحانه وتعاىل عمر خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
امللك احملبوب من جميع املسلمني والعرب ،ودام
عزك يا وطن.
د.نضال زبرماوي
كلية العلوم

ذكرى غالية تعكس حبنا للوطن
يف هذا اليوم الثالث و العشرين من شهر
سبتمرب من كل عام تدق قلوبنا فرحًا و تطرب ،و ذلك
احتفاء بتوحيد تراب الوطن حتت راية واحدة بقيادة
املؤسس امللك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود
رحمه اهلل .منذ ذلك اليوم و نحن نتغنى بأن منّ اهلل
علينا بهذا التوحيد و هذا التكاتف و جعلنا قلبًا واحدًا
و وطنا واحدًا ،جتمعنا راية التوحيد و تزيد حلمتنا
عقيدة واحدة .و نحن اليوم نتغنى بحبنا لوطننا نتذكر
قول الشاعر:
* ويل وطن آليت أ ّال أبيعه
* وأال أرى غريي له الدهر مالك
* عهدت به شرخ الشباب ونعمة
* كنعمة قوم أصبحوا يف ظاللك
* وح َّب َب أوطان الرجال إليهم

* مآرب قضاها الشباب هنالك
* إذا ذكروا أوطانهم ذ َّكرتهم
* عهود الصبا فيها فحنوا لذلك
هذا الوطن الذي وطأت أقدامنا ترابه منذ نعومة
أظافرنا و نحن نكن له كل احلب و كل معاين الوفاء و
لن نساوم على حبه ما حيينا .أرواحنا ودماؤنا له فداء
و لن نرضى لغري وطننا رفعة وأمنًا .عن حما ترابه
بأرواحنا يف سبيل عاله بني األوطان بعلمنا و أخالقنا
نسمو ،و عن راية التوحيد ترخص أرواحنا يف الذود
عنه.
د .فاتن أحمد السليماني
كلية العلوم
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اعتزازًا بتاريخ قيادات اململكة وفخرًا بإجنازاتهم

الجامعة تحتضن معرض
(الفهد  ..روح القيادة) يف محطته الثانية
قام صاحب السمو امللكي األمري تركي بن حممد بن فهد بن
عبدالعزيز رئيس اللجنة التنفيذية ملعرض وفعاليات امللك فهد
بن عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل (الفهد ..روح القيادة) بزيارة
للجامعة ،التقى خاللها سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ
الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي وسعادة وكيل اجلامعة
األستاذ الدكتور عبداهلل بن مصطفى مهرجي وعدد من منسوبي
اجلامعة .وتأتي زيارة سموه مبناسبة اختيار اجلامعة الحتضان
فعاليات معرض «الفهد  ..روح القيادة» الذي ينظم يف حمطته
الثانية مبنطقة مكة املكرمة خالل الفرتة من  4صفر إىل  16صفر
1437هـ املوافق  16نوفمرب إىل  28نوفمرب2015م حتت رعاية
صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني
الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة.
وقد تقدم سعادة مدير اجلامعة املكلف بالشكر والتقدير
لسموه على اختيار اجلامعة الستضافة املعرض ،مؤكدًا أن

اجلامعة ستسخر جميع إمكاناتها التنظيمية والبشرية لتكون
شريكًا متميزًا ،مشريًا إىل أن املعرض والفعاليات ،سيقدمان
إضافة ثرية من الناحية العلمية والعملية لطالب وطالبات
اجلامعة ،خصوصًا مع وجود دورات يف إدارة الفعاليات والتطوع
ومهارات القيادة والريادة االجتماعية.
من جهته ،أشاد سمو األمري تركي بن حممد بن فهد
باإلجنازات التي حققتها اجلامعة طوال األعوام املاضية ،والتي
كان لها األثر الكبري على املسرية التعليمية بشكل عام ليس يف
منطقة مكة فحسب ،بل على مستوى اململكة بشكل عام لتساهم مع
باقي اجلامعات يف تعزيز مسرية التنمية املستدامة ،مؤكدًا حرص
اللجنة العليا واللجنة التنفيذية على الشراكة مع اجلامعة.
وأوضح سموه أن املعرض سيحرص على أن يستفيد من
جتربته الناجحة مبحطته األوىل يف الرياض ،عرب نقل اإللهام
والروح القيادية لشخصية امللك فهد «رحمه اهلل» إىل فئة الشباب

والتي تعترب واحدة من أهم أهداف املعرض ،حيث ألتحق 7000
متدربًا من الشباب بورش عمل عن مهارات القيادة ،معتربًا أن
الشباب خصوصًا الطالب والطالبات كان لهم الدور البارز يف
التنظيم .وأكد سموه أن األهداف التي يسعى املعرض والفعاليات
لتحقيقها ،تنسجم مع األهداف التي تسعى جامعة املؤسس
لتحقيقها بني طالبها وطالباتها ،لينطلقوا يف ميادين العمل
ومهارات القيادة ،مشريًا إىل أن اللجنة التنفيذية تثمن دورمركز
األمري خالد الفيصل للقيادات الشابة الذي يقدم خرباته الرائدة
يف تنفيذ الدورات وورش العمل اخلاصة بالتنشئة القيادية للطفل
والسمات القيادية للشباب .وأكد سموه أن املعرض وضع يف عني
االعتبار الطفل السعودي ليكون حمورًا مهما ،وذلك عرب برامج
التعليم بواسطة الرتفيه الذي استفاد منه سابقا  3000طفل يف
معرض الرياض ،وسيستمر يف حتقيق أهدافه يف احملطة الثانية
مبنطقة مكة املكرمة.

الوسطية املعاصرة

الوسطية املعاصرة تعني االعرتاف واإلميان بكل ما وافق
الشريعة السمحة؛ ألن الوسطية سمة لهذه األمة ،و ُتعرف بها
دون األمم ،بل هي ميزة ميزها اهلل بها على غريها ،وقد قال
الشيخ ابن تيمية رحمه اهلل( :قد خص اهلل تبارك وتعاىل حممدًا
صلى اهلل عليه وسلم بخصائص ميزه اهلل بها على جميع األنبياء
واملرسلني ،وجعل له شرعة ومنهاجًا ،كما جعل أمته خري أمة
أخرجت للناس ،فهم يوفون سبعني أمة هم خريها ،وأكرمها على
اهلل من جميع األجناس ،هداهم اهلل بكتابه ورسوله ملا اختلفوا فيه
من احلق قبلهم ،وجعلهم وسطًا عدلًا خيارًا ،فهم وسط يف توحيد
اهلل وأسمائه وصفاته ،ويف اإلميان برسله وكتبه ،وشرائع دينه
من األمر والنهي واحلالل واحلرام).
والوسطية املعاصرة ،حالة حممودة ترفع صاحبها لاللتزام
بهدي اإلسالم دون انحراف عنه ،أو تغيري فيه ،بل تستقي الهدي
الصادق من النبع الصايف؛ لتجعل األمة عادلة ،تقيم العدل وتنشر اخلري ،وحتقق
وحدانية اهلل ،والتآخي اإلسالمي واإلنساين بني البشر؛ ليعطي اإلسالم كل ذي حق
حقه.
وقد تعددت جماالت الوسطية املعاصرة لتشمل الوسطية يف الدين ،فال تتعارض
مع متطلبات احلياة من سعي وكدح لطلب العيش والرزق ،كما أنها وسطية يف التجديد
واالجتهاد من خالل االرتباط باألصل واالتصال بالعصر ،ومن جماالتها أيضًا،
الوسطية يف التعامل مع اآلخر؛ لتجعل احلوار أساس التعامل ،وإعطاء اآلخر احلرية
يف ممارسة شعائره ،وال يكون اخلالف دافعًا للعداوة و االنتقام ،بل العيش املشرتك
جامع للتعاون .ومن جماالتها أيضًا الوسطية يف األحكام من خالل تعظيم األصول،
وتيسري الفروع ،والتفاعل احلضاري من خالل الفاعلية اإليجابية ،دون تقوقع أو
استالب ،واالعتزاز بال استعالء ،والتسامح بال هوان ،فاملسلمون أمة قائمة بذاتها،
تتمتع بخصائصها الذاتية املتميزة ،ويف جمال األخالق ،جند اإلسالم وسطًا بني
غالة املثاليني الذين تخيلوا اإلنسان مالكًا ،وبني غالة الواقعيني الذين جعلوا اإلنسان
حيوانًا ،أو كاحليوان ،فاإلسالم جعل اإلنسان مركبًا فيه العقل ،وفيه الشهوة ،وفيه
روحانية املالك ،ومن جماالت الوسطية كذلك النظرة إىل احلياة ،فهناك من أنكرها
واعتربها البداية والنهاية ،ومنهم من حاربها وجعلها شرًا يجب الفرار منه ،أما
اإلسالم فنظرته وسط ،إذ مل يُحرم أحدًا من احلياة وطيباتها ،واالستعداد لآلخرة ،ومن
اجملاالت أيضًا الوسطية يف اجملال السياسي ،حيث ترتبط مبجايل العقيدة والتشريع،
ولهذه الوسطية أسس فكرية ترتبط بتصور العالقة بني الدين والدولة ،والعالقة بني
الدين والسياسة.
أما مظاهر الوسطية املعاصرة فمنها املرونة ،وأحكام الشريعة تتسم باملرونة
والتمشي مع مقتضيات العصر واحلاجات املستجدة ،رحمة بالناس ،فالنبي صلى اهلل
عليه وسلم أوجد بني املسلمني درجة من االعتدال والبعد عن الشهوات ،وهذا االعتدال
مل يوجد له نظري يف أي مكان بالعامل؛ ألن نظرة النبي عليه الصالة والسالم وسطًا
لعالج املشكالت ،فيقف موقفًا وسطًا ال إفراط فيه وال تفريط.
ومن مظاهر الوسطية التيسري يف التشريعات التي جاء بها النبي صلى اهلل عليه
وسلم بسيطة سهلة يستطيع كل إنسان أن يفهمها بكل يسر.
ومن املظاهر أيضًا التدرج يف التشريع رحمة بالناس ،فال يحملهم األحكام دفعة

واحدة ،وإمنا كان مبدأه التدرج؛ ألن احلكمة من ذلك ترويض
النفوس وضمانًا لالستجابة ،رحمة من اهلل.
والوسطية لها مضامني عدة أبرزها االبتعاد عن اإلفراط
والتفريط يف كل شيء ،ألن الزيادة على األمر إفراط ،والنقص
عنه تفريط ،وكل من اإلفراط والتفريط خروج عن جادة الطريق،
ألن الوسطية تقتضي إيجاد شخصية الصاحلني يف شمول فهمهم،
واعتدال منهجهم ،وسالمة سلوكهم ،والتحذير من أي شطط،
والتأكد من النظرة املعتدلة املنصفة ،واملوقف املتزن.
فوسطية اإلسالم تلزم األمة مبقاومة الغالة والتطرف يف
الدين ،ورد الغالة إىل منهج االعتدال واحلكمة ،ومراعاة حقوق
اآلخرين ،فديننا اإلسالمي يدعو إىل الوسطية دون تطرف أو إفراط
أو تفريط.
والوسطية املعاصرة لها ثمرات جمة ميكن جنايتها بيسر
وسهولة ،فمن أبرز االستقامة ،فال استقامة بغري وسطية ،وال وسطية بغري
استقامة ،وبذلك يُسلك الطريق املستقيم ،قال تعاىل« :إن الذين قالوا ربنا اهلل ثم
استقاموا» أي لزموا طريقًا واحدًا على عبودية اهلل وحمبته.
ومن الثمرات أيضًا األمان ،وما تنعم به األمة اإلسالمية من أمن وأمان،
وحرية يف ممارسة شعائرها ،شاهد على ذلك .والوسطية متثل منطقة األمان،
حممي وحمرروس،
والبعد عن اخلطر ،فاألطراف هي حمل اخلطر ،أما الوسط فهو
ّ
ويف هذا قال الشاعر أبو متام:
كا َنت هِ َي الوَ َس َط املَمنوعَ َفاِس َت َلبَت ما َحو َلها ا َ
خلي ُل َح ّتى َأصب ََحت َط َرفا
ومن الثمرات كذلك القوة ،والوسطية مركزها ،أال ترى الشباب ميثل مرحلة
الوسط يف عمر اإلنسان ،وهي مرحلة القوة دون الوهن والضعف .ومن ثمرات
الوسطية ،اخلريية ،إذ متثل الوسطية دليل اخلري ،ومظهر الفضل والتميز ،ولذلك
نرى رئيس القوم يف الوسط ،واألتباع من حوله ،ويف ذلك يتحقق قوله تعاىل:
«وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكوموا شهداء على الناس» وقوله صلى اهلل عليه
وسلم (إنكم تتمون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها).
ووصيتي إلخواين منسوبي جامعة جدة بالتمسك بالوسطية التي د َلت عليها
شريعتنا الغراء ،متمسكني بكتاب اهلل وسنة نبيه الكرمي ،حمافظني ومدافعني عن
ديننا ووطننا الغايل يف ظل حكومتنا الرشيدة احلكيمة ولُحمة جمتمعنا الواحد.
وختامًا فإن الوسطية املعاصرة ليست شيئًا هالميًا غري واضح املعامل ،وال
جمرد ثقافة توضع لها األطر ،أو تقتصر على كونها غذاء عقل ،وإشباع ذات
فحسب ،بل هي منهج تفكري وحياة ،مهمة لألفراد واجلماعات واملؤسسات ،وهي
سمة حضارية ترشد الناس إىل ميادين احلياة اخملتلفة يف الدعوة ،واإلنتاج،
والسياسة ،واالقتصاد ،وغريها من ميادين احلياة.

5
اليوم الوطني ...
مناسبة الستحضار
البطوالت والتضحيات

خمسة وثمانون عامًا مضت على
تأسيس هذا الوطن الغايل ،كل عام من
هذه األعوام شكل حلقة يف سلسلة من
العطاء واإلجنازات يف كل اجملاالت
االقتصادية والسياسية والعمرانية
واالجتماعية والتعليمية والصحية
وغريها من القطاعات التنموية.
لقد وضع امللك عبد العزيز بن عبد
الرحمن طيب اهلل ثراه ،منهجًا مبنيًا
على كتاب اهلل سبحانه وتعاىل وعلى
سنة نبيه املصطفى عليه أفضل الصالة
وأزكى التسليم ،وظل أبناؤه الربرة
ملوك اململكة من بعده على نفس النهج،
جاعلني دستور اململكة هو القرآن
الكرمي والسنة النبوية ،وهذا املنهج
جناح هذا الوطن
الرباين هو سر
ُ
األبي ،وسر ما وصل إليه من تقدم
وازدهار بفصل سياسة حكيمة ،قائمة
على مبادئ العدل والتضامن والعمل
من أجل القضايا العربية واإلسالمية،
وحتمل املسؤولية جتاه العامل أجمع.
فنالت اململكة بذلك احرتام العامل
وتقدير اجلميع.
يف هذا اليوم الغايل على قلوبنا
نستحضر تاريخًا حافلًا بالتضحيات
والبطوالت والنجاحات ،وعيوننا على
احلاضر واملستقبل الذي ال يخلو من
التحديات ،ويدعونا لليقظة واالستعداد
ملواجهة عامل ميوج بالصراعات
واحلروب ،ويتطلب من أبناء اململكة
مزيدًا من التالحم والعمل مع قيادتنا
الرشيدة ملزيد من البناء والتشييد
وخدمة اإلسالم واملسلمني.
مبناسبة اليوم الوطني نرفع
أسمى آيات التهنئة والتربيكات ملقام
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز ،ولسمو ويل العهد
صاحب السمو امللكي األمري حممد
بن نايف بن عبد العزيز ،ولسمو
ويل ويل العهد صاحب السمو امللكي
األمري حممد بن سلمان بن عبد العزيز،
حفظهم اهلل ،وللشعب السعودي كافة،
سائلني املوىل عز وجل بأن يحفظ
بالدنا وقياداتنا وشعبنا ،ويدمي علينا
األمن واالستقرار والرخاء.

د /زياد بن علي الحارثي

د .أحمد بن حامد نقادي

وكيل كلية العلوم واآلداب للتطوير بخليص

وكيل الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفي
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مناسبة اليوم الوطني
حافز ملزيد من العطاء
والتالحم ووحدة الصف

يأتي اليوم الوطني هذا العام خمتلفًا
عن األعوام السابقة ،ففضلًا عن تزامنه
مع أعظم مناسبة دينية يف اإلسالم عيد
األضحى ،فإنه يأتي يف وقت تعيش فيه
اململكة فرحة النصر ،بعد أن جنحت اململكة
يف درء اخلطر ،وإعادة األمل والشرعية
لليمن الشقيق ،الذي كان مهددًا يف أمنه
وأمن املنطقة برمتها.
إن ما قامت به اململكة من دور وواجب
يف املنطقة والعامل ليس غريبًا ،فقد سبق
للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن مؤسس
اململكة أن قام بأعمال مماثلة توحيدًا
للمملكة ،وحفظًا لألمن واالستقرار،
وإعالء لراية اإلسالم.
إن اليوم الوطني مناسبة لربط
احلاضر باملاضي ،وحافز لبذل املزيد
من اجلهود والتالحم وتوحيد الصف
ملواجهة التحديات ،ويتطلب ذلك التسلح
بالعلم واملعرفة والبحث العلمي ،والوعي
واليقظة واحلذر ،والتشبث مببادئ ديننا
اإلسالمي احلنيف.
ونحن يف جامعة املؤسس إذ نحتفل
باليوم الوطني ،نستلهم من هذه املناسبة
الغالية على قلوبنا روح العطاء واإلجناز
والتسلح بالبحث العلمي الذي يخدم
قضايانا ملواصلة املسرية التنموية
واإلجنازات احلضارية يف كل اجملاالت،
مدعومني بتوجيهات حكومتنا الرشيدة
ووالة أمرنا حفظهم اهلل ،يف إطار منظومة
التنمية الشاملة لوطننا األبي ،وبإصرار
أبناء الوطن على اإلسهام بوالء وإخالص
وجد يف بناء هذا الوطن ،واملشاركة
الفاعلة يف مزيد من البناء و تطويره
وحماية أمنه واستقراره والدفاع عن
مقدراته ومكتسباته يف شتى اجملاالت.
نرفع أسمى آيات التهنئة والتربيكات
ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز ،ولسمو ويل عهده األمني
صاحب السمو امللكي األمري حممد بن
نايف بن عبد العزيز ،ولسمو ويل ويل
العهد صاحب السمو امللكي األمري حممد
بن سلمان بن عبد العزيز ،حفظهم اهلل،
ولألسرة املالكة ،وللشعب السعودي كافة،
سائلني اهلل سبحانه وتعاىل أن يحفظ
بالدنا وقياداتنا وشعبنا ،ويدمي علينا
األمن واالستقرار واألمان واالزدهار .إنه
سميع جميب.
أ.د /عدنان بن حمزة زاهد
وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي

أعربوا عن استعدادهم للتضحية من أجل الوطن

طالب وطالبات الجامعة يــعربون عــــــ

جمع وتحليل  :أخبار الجامعة:
مبناسبة اليوم الوطني اخلامس والثمانني
للمملكة كان لصحيفة أخبار اجلامعة لقاءات مع
عدد من الطالب والطالبات ،الذين عربوا عن
فخرهم وسعادتهم واعتزازهم بهذا اليوم اخلالد
يف تاريخ تأسيس اململكة على يد امللك عبد العزيز
بن عبد الرحمن آل سعود طيب اهلل ثراه ،وأكد
الطالب والطالبات أن املناسبة ال ميكن أن متر دون
استحضار إجنازات اآلباء واألجداد ،الذين قدموا
الغايل والنفيس يف سبيل إعالء راية التوحيد،
وكانت مظاهر االحتفال باليوم الوطني بادية لدى
الطالب والطالبات الذين أكدوا على أن فرحة عيد
األضحى تضاعفت حينما تصادف هذا العام مع
اليوم الوطني ،وفيما يلي تفاصيل اللقاءات مع عدد
من الطالب والطالبات باجلامعة:
بداية قال الطالب أحمد الزهراين من كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية أن اليوم الوطني مناسبة
غالية على قلوبنا جميعًا ،وهو يوم خالد نستلهم
فيه إجنازات رجال عظماء ،وهبهم اهلل احلكمة
والبصرية ،ودافعوا عن راية التوحيد ،وقادهم
امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه اهلل رحمة
واسعة ،ببصرية وتسلح بالدين وباتخاذ القرآن
الكرمي وسنة النبي املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
منهاجًا ،فمكنه اهلل سبحانه وتعاىل من اسرتداد
عاصمة آبائه وأجداده الرياض ،وكان معه رجال
أشاوس امتازوا باإلقدام والشجاعة ،فكان يومًا
تاريخيًا بإعالن تأسيس اململكة ،وما نعيشه اليوم
من ازدهار ورفاهية ورخاء يف ظل حكومة خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل
سعود حفظه اهلل ورعاه ،كان من ثمار ونتائج ذلك
اجلهاد والبذل والعطاء من ملوك أبناء اململكة
على مدى خمسة وثمانني عامًا .وأضاف أحمد
الزهراين أنه يحق لنا أن نعتز ونفخر بهذا الوطن
وقيادتنا الرشيدة وأن املسؤولية ملقاة على عاتق
الشباب والشابات وعلى وجه اخلصوص الطالب
والطالبات الذين عليهم واجب اإلسهام يف الدفاع
عن الوطن وصون وحدته وترابه والدفاع عن
مصالح والوقوف صفًا واحدًا ملواجهة التحديات
ووضع اليد يف يد قيادتنا الرشيدة واحلفاظ
على التالحم والتشبث بالدين اإلسالمي احلنيف
والقرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة.
من جهته قال الطالب عبد اهلل اجلهني من كلية
العلوم أن اليوم الوطني أصبح عادة سنوية لها

طالب الجامعة :الوطن يف قلوبنا
وسالحنا التالحم مع قيادتنا الرشيدة
اليوم الوطني فرصة للوقوف والتأمل
وربط التاريخ بالحاضر و استشراف
املستقبل
قيمتها ووقعها يف قلوب أبناء اململكة ،فال ميكن
أن مير يوم الثالث والعشرين من سبتمرب وهو
اليوم األول من امليزان دون أن نستذكر تاريخ
اململكة وبطوالت األجداد ،وأضاف أن اليوم
الوطني صادف هذا العام عيد األضحى املباركة
لتكون الفرحة فرحتان ،فرحة بعيد األضحى وفرحة
باليوم الوطني ،وهنأ الطالب عبد اهلل اجلهني خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز
وسمو ويل العهد صاحب السمو امللكي األمري
حممد بن نايف بن عبد العزيز ،وسمو ويل ويل
العهد صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان
بن عبد العزيز ،واألسرة املالكة والشعب السعودي
النبيل كافة ،مؤكدًا على أهمية االعتزاز بتاريخ
وطننا احلبيب وبإجنازات حكومتنا الرشيدة
والوقوف يدًا بيد لبناء هذا الوطن واالستمرار على
نهج األجداد يف الدفاع عن وحدته جنبًا إىل جنب مع
قيادتنا الرشيدة.
من جانبه أكد الطالب /حممد السلمي من
كلية الهندسة أن الفرحة باليوم الوطني اخلامس
والثمانني ال ميكن وصفها بكلمات بسيطة ،فهي
شعور ال يوصف بالفخر واالعتزاز بوطننا الغايل
الذي أصبح مضرب املثل يف التقدم واالزدهار
والتطوير يف كافة اجملاالت ،وأصبح أبناء اململكة
ينالون كل التقدير واالحرتام من كافة الشعوب
والدول ،ألنهم أكدوا على اعتدالهم ومتسكهم

باألخالق اإلسالمية النبيلة ،وال أدل على ذلك من
الدعم الذي تقدمه اململكة لكافة دول العامل املنكوبة
واملتضررة من الظواهر الطبيعية والزالزل
واجملاعات وغريها ،واملساعدات التي تقدمها لكافة
الشعوب سواء كانت إسالمي أو عربية أو صديقة،
فاململكة تتحمل مسؤوليتها نحو العامل ،وأعطت
درسًا كبريًا للعامل من خالل عاصفة احلزم التي أثبت
جنودنا البواسل قدراتهم العسكرية ومقدراتهم
اإلنسانية يف مساعدة اليمن الشقيق على استعادة
الشرعية ،ونبذ العنف والتطرف والتغريب الذي ال
يليق باجملتمعات اإلسالمية ،وأكدت اململكة قوتها
العسكرية وحرصها على التعامل بحزم مع إحقاق
احلق وإزهاق الباطل ،من منطلق الدستور الرباين
الكتاب والسنة.
وقالت الطالبة /حنان الغامدي من كلية الصيدلة
أن اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب الشعب
السعودي اخمللص لوطنه ،وأنه فرصة لالعتزاز
والفخر مؤكدة على أهمية االحتفال باليوم الوطني
ودوره يف بث روح التفاين واجلد يف العمل يف
نفوس أبناء الوطن ،معتربة أن اإلجنازات التي
تبشر باخلري وأن اململكة ستشهد مستقبلًا زاهرًا
يستمر فيه التطور والتقدم التعليمي والصحي
والثقايف واالجتماعي ،بفضل بتوافر كفاءات
متمكنة من أبناء وبنات هذا الوطن الغايل ،مسلحة
بالعلم من خالل برنامج خادم احلرمني الشريفني
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ــــــن فخرهم واعتزازهم باليوم الوطني

طالبات الجامعة :تاريخ اململكة الزاخر
باإلنجازات يضعنا أمام مسؤولية
تاريخية للحفاظ على وطننا األبي
يوم تاريخي لجميع السعوديني
ومناسبة غالية نسرتجع فيها البطوالت
لالبتعاث إىل اخلارج والدراسة يف أرقى اجلامعات
وكذلك داخل اململكة كما أن اجلامعات تشهد نهضة
علمية كبرية جاءت نتاج دعم وتوجيه قائد التعليم
األول خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد
العزيز سعود حفظه اهلل ورعاه وأيده.
وقال الطالبة وئام خوج أن اليوم الوطني
فرصة للوقوف والتأمل وربط التاريخ باحلاضر و
استشراف املستقبل .فرصة يستعيد فيها كل مواطن
ومواطنة أبعاد ودالالت 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 العاملية ،وأضافت أن
امللك عبد العزيز رحمه اهلل غرس بذور النماء
واالزدهار على أساس متني قائم على منهج قومي
أساسه الكتاب والسنة وأثبتت األيام وجتارب
األمم أن األمن و االستقرار السياسي ينتج عنه
النمو االقتصادي واالزدهار والتنمية االجتماعية
والثقافية والتطور العلمي و التعليمي وينعكس
ذلك على رفاهية ورخاء املواطن.
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 باليوم الوطني
اخلامس والثمانني من تأسيس اململكة العربية

السعودية والتي نهنئ فيها والدنا امللك سلمان
وويل عهده وويل ويل العهد واألسرة املالكة
والشعب السعودي كافة وندعو اهلل تعاىل أن يحفظ
هذا البلد ويدمي عليه نعمه»
وأعرب الطالب فارس اجلعيد 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
سلمان بن عبد العزيز 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 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.
وأكد الطالب أحمد عثمان الغامدي من كلية
العلوم عن باليوم الوطني 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 العمري عن فرحته
باملشاركة يف االحتفال باليوم الوطني موضحًا أن
اليوم الوطني هو يوم تاريخي جلميع السعوديني
ومناسبة غالية نسرتجع فيها الذكريات والبطوالت
والتضحيات التي متت على يد املؤسس 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 عبد الرحمن أيوب من كلية
تصاميم البيئة عن سعادته واعتزازه باليوم
الوطني وأنه مناسبة غالية على قلوب اجلميع وهو
فرصة للتعبري عن مدى احلب لهذا الوطن الذي قدم
لنا الكثري ،وأضاف  :أرفع أسمى آيات التهاين
التربيكات إىل مقام خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،حفظه اهلل،
وصاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف بن
عبد العزيز آل سعود ويل العهد نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الدفاع حفظه اهلل ،وصاحب السمو
امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبد العزيز آل
سعود ويل ويل العهد النائب الثاين لرئيس جملس
الوزراء ،حفظه اهلل ،وجميع الشعب السعودي
مبناسبة الذكرى اخلامسة 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.

يوم الوطن
مفخرة الجيل

إنه يوم بهيج من أيام الوطن العزيز،
يحتفل فيه أبناء هذا الوطن بذكرى توحيد
اململكة العربية السعودية على يد القائد
املؤسس جاللة امللك عبدالعزيز آل سعود
طيب اهلل ثراه .-فهو يوم أمة جتسدتفيه وحدتها بااللتزام بدين اإلسالم احلنيف
والدعوة إليه .هذا اليوم يذكرنا باجلهود
العظيمة التي بذلها مؤسس هذه البالد
الطاهرة لتوحيد هذه البالد الغالية علينا
جميعا ،فجمع شمل سكانها ،وأرسى قواعد
األمن واالستقرار بها ،ونشر العلم ليبدد ظالم
اجلهل ،ولينعم سكان هذا الوطن الغايل باألمن
واالستقرار.
وإن مما يبعث يف النفس االعتزاز بهذه
املناسبة أن مسريتنا العلمية ماضية بتوفيق
اهلل تعاىل وفضله يف جناحها واجنازاتها ،فقد
حتقق خالل مسرية التنمية مشروعات كربى
وإجنازات علمية وبحثية عظيمة ،وشهدت
اململكة نهضة تنموية عظيمة يف شتى اجملاالت
وأصبحت تقف يف مصاف الدول املتقدمة يف
جماالت التعليم العايل والبحث العلمي يف ظل
عملية التطوير التي متر بها بالدنا احلبيبة،
وذلك ما جعلها عرض ًة للهجمات املتوالية من
أعدائها املرتبصني بها ،بهدف إضعاف هذا
الصرح الشامخ وزعزعة أمنه واستقراره،
من خالل زرع بذور الفتنة والفكر املنحرف،
واصطياد شباب وشابات هذا الوطن لتنفيذ
خمططاتهم الدنئية.
ومن هنا كان جلامعة امللك عبد العزيز
ومن خالل عمادة شؤون الطالب أن تؤكد على
دورها يف احلفاظ على هذه الرثوة النفيسة من
األبناء الطالب والطالبات وأن تقوم بواجبها
جتاههم من خالل صياغة برامج ومناشط
متنوعة تغرس فيهم الوسطية والفكر املعتدل
وحب التطوع وتعزز من انتمائهم الوطني
للنهوض بالوطن ومواجهة األفكار والدعوات
املتطرفة املغرضة التي تريد املساس بأمن
الوطن واملواطنني ،وأن تؤكد على إميانها
العميق بضرورة إشغال الطلبة فيما ينفعهم
ويعينهم على رفض دعوات التطرف واجلهل،
حيث سخرت العمادة من أجل ذلك كل إمكاناتها
وطاقاتها وأطلقت العديد من املبادرات حتت
شعار «وطني مسؤوليتي».
وإنني يف هذه املناسبة الغالية أتقدم
باسمي واسم زمالئي وأبنائي الطالب
والطالبات يف عمادة شؤون الطالب بالتهنئة
العاطرة إىل مقام خادم احلرمني الشريفني -
أيده اهلل  -وسمو ويل عهده األمني وسمو
ويل ويل العهد وجميع أفراد األسرة املالكة
وكل أفراد الشعب السعودي الكرمي وجنودنا
البواسل داخل احلدود وخارجها مبناسبة
اليوم الوطني اخلامس والثمانني.
ونحن للدين والوطن جنود وفداء ،اللهم
احفظ وطننا وقيادتنا من كل سوء ومكروه.
واهلل ويل التوفيق،،،
أ.د.عبد المنعم بن عبد السالم الحياني
عميد شؤون الطالب
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كل عام
ووطننا بخري

يسرين يف هذه املناسبة
اجلميلة والعزيزة على قلوبنا
جميعا أن أرفع أسمى أيات
التهاين والتربيكات إىل مقام خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز وإىل ويل عهده األمني
وويل ويل عهده وإىل كافة األسرة
املالكة الكرمية و الشعب السعودي
النبيل.
يف هذه املناسبة نتذكر
اجنازات ومكتسبات حققها
وطننا الغايل على مدى السنوات
املاضية .يف هذه املناسبة نتذكر
االمن واالمان والطمأنينة يف بلد
مرتامي االطراف شاسع املساحة،
يف هذه املناسبة نتذكر االستقرار
والرخاء ورغد العيش الذي ننعم
به ،يف هذه املناسبة نتذكر نهضة
البناء واالعمار يف كافة اجملاالت،
يف هذة املناسبة نتذكر بناء
االنسان وما حتقق من حمو االمية
وزيادة نسبة املتعلمني يف كافة
املستويات التعليمية  ،يف هذا اليوم
نتذكر اجنازات ومكتسبات كثرية
يف التعليم والصحة والصناعة
واالقتصاد واإلسكان والتقنية
وغريها من الصعب اختزالها
يف كتب وجملدات نظرا لتعددها
وتنوعها.
كل عام ووطننا بخري  ،كل عام
وقيادتنا احلكيمة بخري وصحة
وعافية ،كل عام والشعب السعودي
النبيل بخري ،كل عام واجنازات
ومكتسبات جديدة تتحقق لوطننا
الغايل يف ظل االمن واالمان
واالستقرار والرخاء الذي ننعم به.
د.محمد بن عمير الجوفي
عميد كلية تصاميم البيئة

 85عامًا من النمو واالزدهار واإلجنازات وخدمة القضايا العربية واإلسالمية

اليوم الوطني  ..اعــتـــــزاز باملـاضـــي واستشـــــــ

جمع وتحليل  :أخبار الجامعة:
الذكرى الخامسة 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  15يناير
1902م.
أول مرسوم ملكي لتوحيد المملكة
يف  17جمادى األوىل 1351هـ صدر مرسوم ملكي
بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية احلديثة حتت اسم
اململكة العربية السعودية ،واختار امللك عبدالعزيز يوم
اخلميس املوافق  21جمادى 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.
شجاعة وحنكة
الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن
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 بالفروسـ ــية
وركوب اخليل ،وعرف بشـجاعته وجرأته وإقدامه وخلقه
الق ــومي وإرادته الصلبة ،وقد رافق والده يف رحل ــته إىل
الب ــادية بعد الرحــيل من الرياض ،وتأثر -رحمه اهلل -بحياة

التــنقل خ ــاصة 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.
حملة استعادة الرياض
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  15يناير
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 بتوحيد املناطق
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.
بدء مسيرة التوحيد
يف  17جمادى األوىل 3511هـ صدر مرسوم ملكي
بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية احلديثة يف اسم

واحد هو «اململكة العربية السعودية» وأن يصبح لقب
امللك عبدالع ــزيز «ملك اململكة العربية الس ــعودية» ،واختار
ج ــاللته يف األمر امللكي يوم اخلميس  21جمادى األوىل
1351هـ يومًا إلعالن توحيد اململكــة العربية السعودية وهو
اليوم الوطني للمملكة.
اختيار شعار للدولة
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.
بدء مسيرة التطوير
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  19شعبان 1350هـ املوافق 30
ديسمرب 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.
التوطين إستراتيجية ورؤية ثاقبة
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
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ـــــــراف للمستقبل ودليل تالحم القيادة والشعب

وحماربة البدع واخلرافات ،وأنشأ هيئة األمر باملعروف
والنهي عن املنكر وزودها باإلمكانات والصالحيات ،وأمر
بتوسعة احل ــرم النبوي الشــريف ،وقـ ــد شـ ــرع يف ذلك
عام 1370هـ1951 /م ،ووفر املاء واخل ــدمات الطبي ــة
والوقـائية حلجـ ــاج بيت اهلل احلرام.
بناء لبنات الدولة
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 مسيرة اإلنجازات
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 الحرمين الشريفين والمشاعر
المقدسة
وفر امللك عبدالعزيز أفضل اخلدمات لضــيوف الرحمن
واألماكن املقـ ــدسة إذ بادر بوضع نظام للحجاج وأشرف
بنفس ــه على تنفيذه ليضمن لهم أكرب قدر من الراحــة واألمن
والطمأنينة وحفظ أرواحهم وأم ــوالهم ،كما اتخذ من
التدابري ما مينع استغاللهم وفرض تعريفات بأجور عادية
لنق ــلهم بني األماكن املقدسة ،وعمل على توفري مــياه الشرب
واألغذية وكل مستلزمات احل ــياة ووسائل الراحة لهم،
واهتم بنشر العلم والثقــافة على أسس إسالمية راسخة،
وحارب اجل ــهل بني احلاضرة والبادية فساند حركات
الوع ــظ واإلرشاد والتعليم يف املساجد والكتاتيب وغريها،
ودعم امل ــدارس األهلـ ــية ووضع قــواعد التعليم احلكومي
املنـ ــظم عندما أس ــس مديرية املعارف لتتـوىل اإلشراف على
الرتبية والتعليم.
سياسة دولية متزنة
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.
اعتماد القرآن الكرمي والسنة النبوية دستورًا للبالد
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 ،والظ ــاهر والباطن ،وأن
اهلل مسـ ــهل طريق ـ ــنا العتــمادنا علي ــه ،وإين ُاجـاهد إلعـ ــالء
كلمة التوح ــيد واحل ــرص 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».
األمن واالستقرار أو ًال
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.

دام عزك
يا وطن

يوم الوطن يومًا حتقق فيه
البناء والتكامل لبالدنا على يد
رجل عظيم صنع التاريخ والوحدة
الوطنية بعد الفرقة والتفكك
وأصبح عهده بداية للتالحم
واإلخاء والوفاء هو املغفور له بإذن
اهلل امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
آل سعود مؤسس هذا الكيان
العظيم الذي نفخر جميعًا ونعتز أن
حتمل جامعتنا الفتية اسمه (جامعة
املؤسس) جامعة امللك عبدالعزيز .
هذا هو يوم اجملد والعزة
والعطاء الذي بدأ به املؤسس
وحافظ عليه أبناؤه الربرة امللوك
يرحمهم اهلل جميعًا إىل أ وصل
األمر إىل خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
قائدنا راعي العزم واحلزم والبناء
الذي تنعم يف عهدة بالدنا احلبيبة
بنعمة االزدهار ورغد العيش
ومبظاهر التقدم والرقي يف كافة
اجملاالت االجتماعية واالقتصادية
والسياسية والتعليمية أصبح معها
املواطن السعودي ينعم برفاهية
األمن واألمان  ,وما صاحب عهده
حفظه اهلل من اجنازات ضخمة
عم نفعها وخريها جميع املواطنني
واملقيمني وقد سخر حفظه اهلل
معظم هذه االجنازات خلدمة
احلرمني الشريفني وحجاج بيت اهلل
احلرام والدفاع عن بالدنا وجرياننا
وخدمة اإلسالم واملسلمني .
وسخر اهلل له اإلدارة القوية
والعزمية الصادقة من ويل عهده
صاحب السمو امللكي األمري حممد
بن نايف وسمو ويل ويل العهد
صاحب السمو امللكي حممد بن
سلمان ساهما معه يف حفظ أمن
بالدنا واحملافظة على مكتسباتها
والعمل على رقيها يف كافة
اجملاالت.
أسأل اهلل عز وجل أن يحفظ
بلدنا الغايل ومليكها و والة أمرها
وجميع املواطنني من شر كل
حاسد وحاقد وان يدمي علينا نعمة
اإلسالم واألمن واألمان ودام عزك
يا وطن .
د.أمين بن يوسف نعمان
عميد القبول والتسجيل
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دمت شامخاً يا وطني

إن كانت الشعوب ساكن ًة أوطانها ..
فنحن السعوديون ..
الوطن ساكن قلوبنا ..
فهذه أرضي و وطني ..
وأولئك والتي وملوكي ..
وهؤالء أهلي وناسي وجرياين ..
وهل يف األوطان مثل وطني ؟!!
إين ألفخر  ..وكيف ال أفخر ..

والعامل يشهد أن هذا الوطن خري األوطان
وح ّكامه أهل حكمة واتزان ..
وشعبه أهل والء وإحسان ..
وبهذا يشهد املقيم قبل املواطن
وال يسعنا إال أن نقدم أجمل التربيكات
ملقام ملكينا ووطننا ..
وجميع من سكن هذا الوطن الغايل ..
ونقول أدام اهلل علينا أمننا وحكامنا ..
ونفع اهلل بهم األمة ..
وأصلح بطانتهم ..
ونصر اهلل بهم الدين ..
دمت شاخما يا وطني ...

ط ــالب ال ـجــام ـع ــة
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كلمات مضيئة من أقوال ملوك اململكة

امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن – طيب اهلل ثراه
· اإلنسان يقوم على ثالث فضائل :الدين واملروءة والشرف .وإذا ذهبت واحدة من هذه ،سلبته معنى اإلنسانية.
· كل أمة تريد أن تنهض ،ال بد لكل فرد فيها من أن يقوم بواجبات ثالثة :أولها واجباته نحو اهلل والدين ،وثانيها
واجباته يف حفظ أجماد أجداده وبالده ،وثالثها واجباته نحو شرفه الشخصي.
· تكلم معي كثريون من األوروبيني ،وقالوا :إن حكوماتنا تكرم الرجل الصادق ،الذي يقوم بحق بالده .فإذا صدقنا
يف أعمالنا ،وقمنا بحقوق بالدنا ،احرتمنا القريب والبعيد.

امللك سعود بن عبد العزيز آل سعود:

امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود:

امللك خالد بن عبد العزيز آل سعود:

· جـاء اإلسالم فنقلنا من الضعة و املهانة إىل أعلى الدرجات فكنـا أمنع
الناس جانبا  ،و كنا القادة  ،و كنا الهداة الداعني إىل اهلل .
· إن اجتماع كلمة املسلمني و توحيد صفوفهم  ،ومل شعثهم هو أعظم
ما يجب على كل مسلم أن يعمل لتحقيقه  ،و إنني أدعو املسلمني جميعا ..
أن يجمعوا على احلق صفوفهم و أن يوحدوا كلمتهم و أن يكونوا كالبنيان
املرصوص

· يجب على املسلمني عامة و على العرب بصفة خاصة أن يتصلوا
ببعضهم و أن يتفاهموا و أن يعتصموا بحبل اهلل.
· معاذ اهلل أن يعرتض اإلسالم سبيل التقدم فهو دين التطور و
دين العزة و دين الكرامة  ،و لنغتنم احلج فرصة لبحث سبيل النهوض
باملسلمني .

· ألن املؤمن القوى خري من املؤمن الضعيف فإننا نحرص على
بناء قاعدة اقتصادية قوية أساسها و قاعدتها اإلنسان السعودي
الذي نبني فيه القدرة على حتديات
· التعامل مع منجزات العصر  ،تلك القدرة التي أصبحت يف
مستوى رفيع من األداء .

امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود:

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز:

امللك سلمان بن عبد العزيز :

· اململكة العربية السعودية هي واحدة من دول أمة اإلسالم هي منهم و لهم
 ،نشأت أساسا حلمل لواء الدعوة إىل اهلل  ،ثم شرفها اهلل بخدمة بيته و حرم نبيه
فزاد بذلك حجم مسئوليتها  ،و متيزت سياستها وتزايدت واجباتها  ،و هي إذ تنفذ
تلك الواجبات على الصعيد الدويل تتمثل ما أمر اهلل به .
· نحن ال ندعى التفوق و لكنني أؤكد أن هذا البلد يعتمد بعد اهلل على
عقيدتهاإلسالميـة

· أعاهد اهلل ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستورا واإلسالم منهجا
وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق احلق وإرساء العدل وخدمة
املواطنني.
· إننا معكم نعايش أمانيكم وأحالمكم فلم يبق لنا من أمل شيء
سوى خدمتكم والسهر على راحتكم وتفقد أحوالكم.

· إننا نعيش يف مرحلة تفرض الكثري من التحديات ،مما
يتطلب نظرة موضوعية شاملة لتطوير آليات االقتصاد ،وهو تطوير
يجب أن يكون مبنيًا على الدراسة واألسس العلمية الصحيحة.
· يجب على شبابنا أن يعرفوا كيف تكونت هذه الوحدة،
املبنية على العقيدة اإلسالمية ،وحدة عربية إسالمية.
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واكبت احتياجات املواطن وبعثت روحًا جديدة من التفاؤل

خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان  ...قرارات
حازمة وأوامر ملكية رسخت أركان الدولة
جمع وتحليل  :أخبار الجامعة:
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ليس يف حاجة إىل رصد إجنازاته ،لكنها إجنازات جاءت لتتوج عطاء
من امللك احلازم سلمان بن عبد العزيز لشعبه استمر على مدار  63عامًا مضت ،وحتديدًا منذ عام 1373هـ ،حني ُعيّن أمريًا ملنطقة
الرياض باالنابة .فقد أكمل خادم احلرمني الشريفني شهورًا معدودة منذ توليه مقاليد احلكم خلفًا ألخيه الراحل امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز يرحمه اهلل.
تصدّرت فيها اإلجنازات واألرقام ما بني عاصفة حزم وإعادة أمل و أكرث من  50أمرًا ملكيًا رسخت أركان الدولة يف جه ٍد
ظهر جليًا بعد  10أيام فقط من توليه  -يحفظه اهلل  -املسؤولية.
فخادم احلرمني الشريفني جنح خالل فرتة وجيزة يف أن يبعث روحا جديدة يف اململكة ،والرائع الذي جنح خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز يف أن يضيفه للوطن هو أن السعوديني قبل تويل خادم احلرمني الشريفني كانوا يبحثون
عن احلاضر ،فأصبحوا بعد تويل خادم احلرمني الشريفني يبحثون عن املستقبل بعد أن حتول احلاضر إىل نسيج جديد من
األمل والتفاؤل والقدرة على التحدي واإلجناز والنجاح.
وخالل فرتة حكم خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز فإن الدولة السعودية تدخل سباقًا مع الزمن ،وتسعى
إىل أن تواكب واقع الوطن وطموحات القيادة وآمال املواطنني.
وهذه الفرتة القصرية من عمر الشعوب هي فرتة حملت شعار احلزم والعزم واإلقدام واإلجنازات وتوحيد الصف وزرع
األمل ،وجنح خادم احلرمني الشريفني يف خالل هذه الفرتة القصرية يف إحداث نقلة نوعية يف مؤسسات الدولة وسياستها
اخلارجية والداخلية ،ورد اعتبار ليس للمملكة فحسب ،بل للعامل اإلسالمي قاطبة.
فهم للتاريخ واستشراف للمستقبل
وما قام به حفظه اهلل منذ توليه السلطة يعد مواصلة وإضافة ملا أسس له أسالفه بنظرة ونهج معاصر ،ألنه يفهم التاريخ
ويقرأ ثقافة الواقع ومن أتيحت لهم الفرصة ملعرفته عن قرب يعرفون ذلك.
خارطة طريق جديدة وقيادة حيوية
وهو ملك أثبت  -منذ اليوم األول لعهده  -أنه قادر على أن ميسك خيوط اللعبة ويسخر اإلمكانات لصياغة خطة طريق
جديدة تهيئ لتسليم زمام القيادة للجيل اجلديد نشاطًا ومعاصرة وحيوية متفاعلة مع معطيات العصر.
وما يحدث اآلن هو أن العاملني العربي واإلسالمي يرتقبان وينتظران مشروع نقلة مؤسساتية جبارة يف اململكة يف ظل
قيادة مستنرية وموثوق فيها.والقرارات العظيمة ال تتأتى دون إرادة سياسية وإمكانات مادية ،وقيادة اململكة يف هذه املرحلة
احلرجة تتمتع بهذه املقومات ،وامللك سلمان بن عبدالعزيز  -فارس املرحلة  -ميلك نظرة األبعاد االسرتاتيجية املطلوبة لتحقيق
ذلك.وقد جنح خادم احلرمني الشريفني يف هذه الفرتة القصرية يف حتقيق العديد من اإلجنازات سواء الداخلية أو اخلارجية.
فعلى املستوى الداخلي جنح يف تثبيت بيت احلكم ،وترتيب أركان الدولة ،أما على املستوى اخلارجي ،فتأتى عملية
عاصفة احلزم كأحد أهم إجنازات امللك سلمان ،حيث أطلق تلك العملية مبشاركة  10دول إلعادة الشرعية لليمن.
الحزم واألمل مفتاحان للنجاح
نوع
ولعل أبرز إجنازات امللك سلمان على اإلطالق ،إعالنه للجميع أن اململكة لن تقبل أي تهديد من أيّ ٍ
بالقرب من حدودها ،وأنها ستقف بجانب الشعب اليمني الشقيق ض ّد االنقالبيني احلوثيني على الشرعية،
فأمر ببدء «عاصفة احلزم» التي استمرت نحو  4أسابيع ،وبعد انتهاء األهداف التي انطلقت من أجلها
العاصفة ،بدأت مرحلة «إعادة األمل» للشعب اليمني السعيد.
إطالق عاصفة الحزم وإعادة الشرعية
وكان اجتماع امللك سلمان مع القيادات اخلليجية يف قصر «العوجا» يوم
السبت  21مارس املاضي ،قد متخض عنه انطالق «عاصفة احلزم» التي شاركت
فيها  10دول لتحجيم عصابات احلوثيني وإعادة الشرعية لليمن ،ومقاومة
التمدد اإليراين يف جنوب اجلزيرة العربية .ووصف احملللون
العسكريون يف العامل هذه احلملة بأنها خطوة مهمة وحتسب للملك
سلمان ،الذي أراد أن يؤكد أن اململكة بقدر أنها دولة مساملة
وصديقة ،فهي لن ترتدد يف الدخول يف أي حرب دفاعًا عن
أراضيها ،وعن أمن حدودها والدفاع عن شعبها.
إعادة األمل لليمن الشقيق
كما أمر خادم احلرمني الشريفني
بتخصيص مبلغ  274مليون دوالر
ألعمال اإلغاثة اإلنسانية يف اليمن
من خالل األمم املتحدة ،تزامنًا
مع إطالق «إعادة األمل».
مواقف تاريخية
إىل جانب القرار
التاريخي للمملكة مبساندة

الشرعية يف اليمن ،فعلى مستوى السياسة اخلارجية اتخذ امللك سلمان قرارات تاريخية أكدت على االنتصار لالستقاللية
وحرية القرار السعودي ،ورفض التدخل يف الشأن السعودي ،حتت أي ستار كان هذا التدخل .فبعد تصريحات مسيئة لوزيرة
اخلارجية السويدية مارغو والسرتوم ،انتقدت فيها حقوق اإلنسان واملرأة يف السعودية ،جاء الرد حاسما بسحب السعودية
سفريها ،ووقف إصدار تأشريات جتارية للمواطنني السويديني ،وعدم جتديد تأشريات الدخول املمنوحة لسويديني يقيمون
يف اململكة ،وهو ما دفع تكتال كبريا من رجال األعمال والصناعة السويديني إىل نشر إعالن يف صحف استوكهومل ،أكد فيه
أن هؤالء سيتضررون من تبعات تصرف والسرتوم ،حمذرين من انعكاسات اقتصادية حمتملة ،قبل أن تنتهي األزمة باعتذار
السويد للسعودية رسميا عرب وزارتها اخلارجية.
أوامر ملكية حازمة
وإن كان حديث األرقام ال يعرف الكذب وال املغالطة فقد أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز خالل
هذه الفرتة أكرث من  50أمرًا ملكيًا ،استهدفت إعادة تشكيل مالمح جملس الوزراء ،الذي شهد  -وألول مرة  -أكرب تشكيل له
متخصصان يف
متخصصًا ،أبرزها جملس األمن الوطني ،وجملسان
منذ عقود ،ومن بني هذه القرارات إلغاء  12جلنة وجملسًا
ّ
ّ
الطاقة الذرية واملتجدّدة ،إضافة إىل تخصيص  110مليارات ريال لتطوير ودعم املرافق واخلدمات واألنشطة اخملتلفة.
وخالل فرتة املائة يوم األوىل من حكم امللك سلمان جنح خادم احلرمني الشريفني يف ضخ دماء جديدة وحتديث القيادة يف
اململكة بعد أن أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل  -وقبل أيام من إمتامه املائة يوم األوىل
منذ توليه احلكم أصدر أوامر ملكية جتديدية على مستوى القيادة متثلت يف تعيني األمري حممد بن نايف وزير الداخلية وليًا
للعهد ،وتعيني األمري حممد بن سلمان وزير الدفاع وليًا لويل العهد ،يف خطوة رأى فيها املراقبون حتديثا لقيادة الدولة ،وإعطاء
الفرصة للجيل الشاب يف األسرة احلاكمة.
وعلى صعيد اإلصالح اإلداري أجرى خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان تعديالت كبرية يف اجلسم اإلداري للدولة،
لتخليصه من البريوقراطية ،ومنحه مرونة أكرب يف التعاطي مع احتياجات املواطنني ،ومن أبرز هذه التعديالت:
· إنشاء جملسني ،يرتبطان تنظيميا مبجلس الوزراء ،األول هو جملس الشؤون السياسية واألمنية برئاسة ويل العهد
وزير الداخلية األمري حممد بن نايف ،والثاين جملس الشؤون االقتصادية والتنمية برئاسة ويل ويل العهد وزير الدفاع األمري
حممد بن سلمان.
· إلغاء الكثري من اللجان واجملالس الفرعية التي كانت تعيق عمل الوزارات ،وقد ألغي وفقا لهذا األمر امللكي  12جلنة
وجملسا ،هي كالتايل :اللجنة العليا لسياسة التعليم ،واللجنة العليا للتنظيم اإلداري ،وجملس اخلدمة املدنية ،والهيئة العليا
ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،وجملس التعليم العايل واجلامعات ،واجمللس األعلى للتعليم ،واجمللس األعلى لشؤون
البرتول واملعادن ،واجمللس االقتصادي األعلى ،وجملس األمن الوطني ،واجمللس األعلى ملدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية
واملتجددة ،واجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،واجمللس األعلى لشؤون املعاقني.
· دمج وزارتي التعليم العايل ،والرتبية والتعليم يف وزارة واحدة باسم «وزارة التعليم».
وهذه القرارات جاءت امتدادا لسياسات امللك سلمان بن عبدالعزيز الذي أظهر امللك سلمان ،يف الساعات األوىل من تويل
زمام األمور يف البالد ،عرب تثبيت بيت احلكم ،وترتيب أركان الدولة السعودية وحتديثها ،وهذه القرارات
أخرست ألسن احلاقدين على اململكة وهواة الصيد يف املاء العكر  ،الذين أحملوا لظهور قالقل أو نزاعات
يف بيت احلكم السعودي.
وقبل ذلك مل تنس قرارات األيام األوىل أفراد الشعب السعودي ،فمنحتهم راتب شهرين
ملوظفي الدولة ،وسارت على النهج نفسه ،مؤسسات وشركات كثرية يف القطاع اخلاص ،إىل
جانب تخصيص  20مليار ريال لتسريع خدمات الكهرباء واملياه ،والعفو عن سجناء احلق العام،
ومنح إعانة شهرين للمعاقني ،وتفعيل مشروعات الوزارات اخلدمية ،وصرف راتب شهرين
للمتقاعدين واملوظفني ومستفيدي الضمان االجتماعي والطالب واملبتعثني ،واستمرار برنامج
االبتعاث ،وفرض رسوم على األراضي البيضاء ،ونقل اختصاص خمسة أجهزة حكومية من
وزارة املالية إىل الوزارات املعنية .إن أنظار العامل تتجه صوب قصر العوجا يف فرتة حساسة من
تاريخ املنطقة والعاملني العربي واإلسالمي وبصفة عامة .فعلى املستوى الشعبي تفاعل امللك سلمان بن
عبدالعزيز مع املطالب الشعبية ،وأصدر أوامر ملكية بناء على هذه املطالبات ،وأوصل رسالة للمسؤولني
مفادها أن امللك يتابعكم ،ويتابع مستوى إجنازكم ،ملا أنيط بكم من مهام ،فإما اإلجناز ،أو اإلعفاء،
ومن أبرز هذه القرارات:
· تعديل سلم معاش الضمان الشهري.
· اعتماد مبلغ عشرين مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء
واملياه.
· العفو عن السجناء يف احلق العام وفق القواعد
الواردة بربقية وزارة الداخلية رقم  46638وتاريخ 7
1436 / 4 /هـ.
· أمر ملكي باتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتصحيح أوضاع املقيمني يف اململكة بطريقة
غري نظامية من أبناء اليمن الشقيق قبل
تاريخ 1436 / 6 / 20هـ ،مبنحهم
تأشريات زيارة ملدة ستة أشهر قابلة
للتمديد ،بعد حصولهم على وثائق
سفر من حكومة بالدهم الشرعية،
والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى
اجلهات اخملتصة من ضوابط،
ويكون العمل بهذا اإلجراء
ملدة شهرين من تاريخ بدء
التصحيح .إن العامل يتغري ،
وقد حلقت اململكة السعودية بهذا
التغري ،بل سابقته يف عهد امللك
سلمان بن عبدالعزيز.

األحد  21ذو احلجة  1436هـ املوافق  4أكتوبر 2015م

أكرث من ثمانية عقود يف خدمة ضيوف الرحمن

اململكة تحدث أكرب توسعة للحرمني الشريفني يف
التاريخ وتحدث مشروعات عمالقة يف املشاعر املقدسة
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إنجازات اململكة
فاقت التوقعات

جمع وتحليل  :أخبار الجامعة:
اإلسالم وخدمة املسلمني أحد أهم العوامل املؤثرة يف
عملية حتديد أولويات السياسة اخلارجية السعودية .فاململكة
العربية السعودية ومنذ نشأتها تعمل على حشد وتكريس
قدراتها ومواردها وتسخريها خلدمة قضايا العامل اإلسالمي
وحتقيق أسباب ترابطه وتضامنه استنادًا إىل حقيقة االنتماء
إىل عقيدة واحدة ،وأن التكافل اإلسالمي هو السبيل الستعادة
املسلمني ملكانتهم وعزتهم.
ويف سبيل حتقيق التضامن اإلسالمي سعت اململكة
وبادرت مع شقيقاتها الدول اإلسالمية بإقامة منظومة من
املؤسسات اإلسالمية احلكومية وغري احلكومية ومنها رابطة
العامل اإلسالمي يف عام 1962م ،ومنظمة املؤمتر اإلسالمي
يف عام 1969م واحتضنت اململكة مقريهما ،وينبع ذلك اجلهد
من التصور التكاملي ملعنى التضامن اإلسالمي الذي يشمل
عدة مفاهيم لعل أهمها مفهوم األمن اجلماعي للدول اإلسالمية،
والعمل على تسوية املنازعات بني الدول اإلسالمية بالطرق
السلمية ،وتقدمي املعونات االقتصادية للدول واجملتمعات
اإلسالمية ذات اإلمكانيات احملدودة ،وتقدمي املساعدة واإلغاثة
العاجلة للدول اإلسالمية املنكوبة ،ومناصرة املسلمني والدفاع
عن قضاياهم وتوفري الدعم املادي واملعنوي للتجمعات اإلسالمية
أينما كانت من خالل املساهمة السخية يف بناء املساجد وإنشاء
املراكز احلضارية اإلسالمية.
خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين
تقدم اململكة للحجاج خمتلف اخلدمات ،ويف أرقى
املستويات منذ تأسيسها على يد امللك عبدالعزيز .وال شك أن
تطور الوزارات واإلدارات احلكومية يف عهد امللك خالد رافقه
تطور العمل اخلدمي املقدم للحجاج تبعا لذلك.
يقول امللك خالد خماطبا احلجاج ومؤكدا حرص اململكة على
مواصلة رعايتها لهم بنفس النهج الذي رسمه امللك عبدالعزيز:
«إننا يف هذا البلد املقدس الذي جعله اهلل مثابة للناس وأمنا
يعبدونه ال يشركون به شيئا ،نحس بفرحة غامرة ونحن نفتح
قلوبنا الستقبال ضيوف الرحمن ،يف الوقت الذي نشعر أنَّ من
أوىل الواجبات علينا أن نكرس اجلهد وأن نوفر اإلمكانيات يف
سبيل أن تتمكنوا من أداء الركن اخلامس من أركان اإلسالم يف
راحة ويسر وسهولة .ولئن شرف اهلل اململكة العربية السعودية
أن تكون خادمة للحرمني الشريفني ،فإنها تدرك يف نفس الوقت
أن هذا الشرف العظيم يتطلب منها العمل بكل ما أوتيت من
قوة لتوفري املزيد من نعم األمن والرخاء واالستقرار لضيوف
الرحمن ،حتى يستطيعوا أداء فريضة احلج يف جو من الطمأنينة
والراحة ،اللتني حترص عليهما منذ أن أنعم اهلل على جاللة
املغفور له امللك عبد العزيز  -يرحمه اهلل  -مؤسس هذه اململكة
بجمع شملها وتوحيد كلمتها ،ونشر األمن يف ربوعها على أساس
من حتكيم كتاب اهلل الكرمي والتمسك بسنة رسوله صلى اهلل عليه
وسلم» .
ومن قطاعات الدولة املعنية برعاية احلجاج والعناية بهم
ما يلي:
 وزارة الداخلية :وهي حتمل اجلانب األكرب من أعباءرعاية وخدمة حجاج بيت اهلل احلرام منذ وصولهم إىل اململكة
العربية السعودية ،وخالل وجودهم يف أراضيها ،وحتى
مغادرتهم البالد بعد أدائهم ملناسك احلج.
فوزارة الداخلية على رأس اجلهات املسؤولة عن استقبال
ضيوف الرحمن ،وإجراء معامالت دخولهم إىل منافذ اململكة
اجلوية والبحرية والربية ،واإلشراف على حتركهم نحو
األراضي املقدسة ،والسهر على راحتهم وأمنهم ،وتنظيم حركة
املرور ،واحلفاظ على سالمة احلجاج وممتلكاتهم ،ومتابعة
أمورهم.
 وكذلك تقوم وزارة الدفاع والطريان ،واحلرس الوطنيبالعديد من اجلهود التعاونية مع وزارة الداخلية يف حفظ
النظام ،وتنظيم حركة السري ،وإرشاد التائهني مع الهالل األحمر،
والكشافة ،واجلهات األخرى ذات العالقة.
 وتعد وزارة الصحة من أبرز اجلهات الرسمية التي يكونلها نشاط متواصل خالل موسم احلج ؛ سواء من حيث اإلشراف
الشامل على احلالة الصحية للحجيج ،أو من حيث تقدمي خمتلف
أنواع الرعاية الصحية لهم ،أو من حيث مراقبة األمراض املعدية
والسارية ومكافحتها على الفور ،ضمانا للحفاظ على الصحة
العامة يف هذا امللتقى اإلسالمي ،منذ حلظة دخول احلجاج إىل
أراضي اململكة ،وحتى مغادرتهم لها.

جامعة املؤسس تسهم يف خدمة الحجاج كل عام بفرق طبية
تطوعية وأندية طالبية وكشافة
تفاعل كبري وتدخل فوري من املستشفى الجامعي لخدمة
الحجاج يف حادثة التدافع بمنى
توفري  15سرير عناية مركزة و 60سرير للحاالت الحرجة
وطواقم طبية وتمريضية وسيارات إسعاف
 إضافة إىل تلك اجلهود هناك وزارات وإدارات أخرى توفراخلدمات األساسية ،وتقوم بعملية املراقبة يف املشاعر املقدسة
أثناء احلج كتوفري املياه ،والكهرباء ،واالتصاالت الهاتفية،
ومراقبة ما يعرض للبيع من حيث اجلودة ،والصالحية ،وضبط
األسعار.
هذه العناية والرعاية التي توليها اململكة للحجاج كل عام
هي رعاية وعناية تدخل يف باب الدعوة إىل اهلل من جوانب
كثرية ؛ فباإلضافة إىل تسهيل مهمة الدعاة إىل اهلل تعاىل يف
هذه املناسبة اإلسالمية ؛ فإن احلاج لن يُغفل اجلهود التي نقدَّم له
والرعاية التي يحظى بها من اململكة العربية السعودية وشعبها
املسلم ؛ لتكون هذه الرعاية والعناية وهذه اجلهود هي املفتاح
الذي تدخل من خالله هذه البالد وشعبها إىل قلوب املسلمني،
وتنال مكانتها الالئقة بها وهي مكانة القلب من اجلسد .جهود
جامعة امللك عبد العزيز يف خدمة ضيوف الرحمن برزت يف
التفاعل مع حادثة التدافع يف منى بتوفري  15سرير عناية مركزة
و 60سرير للحاالت احلرجة وطواقم طبية ومتريضية وسيارات
إسعاف
قيامًا بالواجب الوطني وضمن التزام اجلامعة جتاه
ضيوف الرحمن وزوار املشاعر املقدسة ومن خالل التعاون
املستمر بني وزارتي الصحة والتعليم ،تقوم اجلامعة كل عام
بخدمة احلجيج وتقدمي اخلدمات الطبية واإلرشاد والتوعية
الصحية ،وقد قامت إدارة كلية الطب واملستشفى اجلامعي هذا
العام بالتواصل مع قيادات مديرية الشئون الصحية ومركز
القيادة والتحكم بوزارة الصحة واملستشفيات املعنية باملشاعر
املقدسة منذ البداية وذلك لتقدمي الدعم املطلوب جتاه ضحايا
التدافع من حجاج بيت اهلل احلرام ،وبناءًا على االحتياج الذي
مت نقله من مسؤويل وزارة الصحة قام املستشفى اجلامعي على
الفور بتوفري  ١٥سرير عناية مركزة و  ٦٠سرير للحاالت غري
احلرجة باإلضافة إىل إرسال سيارتي إسعاف مع كامل الطاقم
الطبي وطاقم التمريض ملستشفيات مكة املكرمة واملشاعر لنقل
مرضى من تلك املستشفيات إىل األجنحة اخملتلفة باملستشفى
اجلامعي .كما مت فتح جمال حاالت استقبال احلاالت احلرجة
األخرى من خالل اإلخالء الطبي اجلوي وذلك عن طريق مهبط
املستشفى اجلامعي اجملهز بالكامل بأحدث املواصفات ،ومت
استدعاء العديد من الفرق الطبية املتخصصة من عناية مركزة
وتخدير وجراحة بتخصصاتها الدقيقة اخملتلفة وأطباء الطب

الباطني وتواجدهم يف قسم الطوارئ للتعامل مع جميع احلاالت
التي تصل إىل املستشفى اجلامعي.
وقد وصل عدد الفرق يف قسم الطوارئ منذ اليوم األول
إىل خمس فرق طبية متكاملة كل فرقة ترتاوح من  ٦-٥أطباء
و ٦-٥طاقم متريض لكل فرقة باإلضافة إىل الفرق املساندة من
فنيني وامن وإدارة وعلى رأسهم جميع إدارة املستشفى العليا من
عميد الكلية ومدير املستشفى اجلامعي واملدير الطبي ورئيس
قسم الطوارئ والتخدير والتمريض باإلضافة إىل العديد من
األطباء ممن تواصلوا معنا إلبداء الدعم من جميع التخصصات
 .كما مت تلقي الدعم الكامل من قبل معايل وزير التعليم وسعادة
مدير اجلامعة املكلف لهذه االستعدادات والتجهيزات واملتابعة
املستمرة لهذا احلدث مع عميد الكلية وإدارة املستشفى العليا.
كما مت التواصل بني املستشفى اجلامعي وقيادات وزارة الصحة
مستمر يف حينه ساعة بساعة ليلًا ونهارًا .ولقد مت استقبال ١٥
مريضًا جميعهم حاالت حرجة حتتاج إىل العناية املركزة وبفضل
اهلل متاثل أغلبيتهم بالشفاء والتحسن املستمر .ويف اليوم
الثاين توافد عدد كبري من املتطوعني من خمسني طالبا وطالبة
بالتربع بالدم من الفصائل النادرة خلدمة هؤالء املرضى وغريهم
ولقد مت كل ذلك بفضل اهلل أوال ثم بدعم وتوجيه سعادة
مدير اجلامعة ووزير التعليم حفظهما اهلل ،وقد أسهم االنتقال
إىل مقر الطوارئ اجلديد بعد التوسعة قبل حدوث هذا الطارئ
يف حتسني تقدمي اخلدمات الطبية للمصابني يف حادثة التدافع
يف منى.
ويف ما يلي إحصائية باملصابني واحلاالت احلرجة:
 ١٠حاالت مت استقبالهم من املشاعر املقدسة يف اليوم األول
جميعهم حاالت حرجة ومت تنوميهم بالعناية املركزة.
 ٥حاالت يف اليوم الثاين من جممع امللك عبداهلل الطبي من
مكة املكرمة وجميع حاالتهم حرجة مت استقبالهم باإلخالء الطبي.
كما متت زيارة املرضى جميعا من قبل أدارة املستشفى
بشكل مستمر ،ومتاثل معظمهم للشفاء الكامل وغادر  ٦مرضى
واستلمتهم سفارات بلدانهم،
وقد زار املستشفى اجلامعي أثناء تنوميهم وكيل الوزارة
للشؤون العالجية ومدير عام الشؤون الصحية مبحافظة جدة
وأبدوا إعجابهم الشديد وشكرهم على مستوى اخلدمة املقدمة
لضيوف الرحمن وعلى التعاون البناء بني وزارة التعليم ووزارة
الصحة ممثلة يف املستشفى اجلامعي.

متضي بنا اﻷعوام سريعًا،
ولكن اﻹجنازات العظيمة جتعل
لهذا الركض قيمة..
كل ما انقضى عام وجدنا
دولة املنجزات قفزت إىل األمام
قفزات ،وجتاوزت الكثري من دول
احلضارات..
ولكن ماعشناه مؤخرًا يف جزء
من عام فاق كل التوقعات وحطم كل
اﻷرقام واحلسابات..
أتى سلمان احلزم ليقرن
السياسة بالقوة ،أوقف من لبس
ثياب اﻷعداء وحمى وقرب من
يستحق اﻷخوة..
هنيأ لنا بسلماننا وعضديه..
سلمان الذي جنده -يف الوقت
نفسه -يف احلد اجلنوبي مقاتلًا،
ووسط حجاج بيت اهلل مع كل ذي
حاجة متواصلًا ،وخارج البالد
سياسيًا عن حقوق دينه وأمته
مناضلًا (سلمه اهلل وسدد خطاه)..
ومبناسبة عيد وطننا الغايل
ال( )85سأبدأ بالتهنئة جلنودنا
البواسل األشاوس -وجلميع
إخواننا العسكريني كل يف قطاعه-
الذين سطروا املالحم وحملوا
أرواحهم على كفوفهم ونحن نهنأ
بأمن وأمان..
ثم نهنئ أنفسنا مبلك احلزم
الشابني
وساعديه
سلمان
العصاميني..
«..رب اجعل هذا البلد آمنا و
أرزق أهله من الثمرات من آمن منهم
باهلل واليوم اﻵخر»..
والسالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته.
أ.د /محمود بن شاهين اﻷحول
عميد كلية الطب
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اململكة العربية السعودية ..إقامة شرع اهلل
وأمن وأمان وتفرد ال يضاهى يف خدمة املواطن
يف السعودية ننعم باألمن واﻷمان
يف السعودية ننعم بالدراسة اجملانية والكتب اجملانية
يف السعودية ننعم مبكافآت اجلامعة والتي ال تصرف لغرينا يف دول العامل
يف السعودية ننعم بوجود أهلنا حولنا
عالمة اختيار بيضاء بخط عريض السعودية دولة تقيم شرائع اهلل
السعودية دولة حكمها القرآن الكرمي والسنة الشريفة
السعودية دولة تقيم املساجد يف كل مكان
السعودية دولة تدفع املاليني لتحفيظ القرآن الكرمي
السعودية دولة تبني اجلمعيات اخلريية ودور القرآن الكرمي
السعودية دولة ال تطبق عيد السنة امليالدية والتي تطبقها شعوب العامل
كلها
السعودية الدولة الوحيدة التي ترفض بناء الكنائس على أرضها
عالمة اختيار بيضاء بخط عريض السعودية دولة حتفظ حقوق املرأة
السعودية دولة تنادي لسنة الرسول وتطبيقها يف صالة اإلستسقاء والتي
ال تطبقها الدول اإلسالمية
السعودية الدولة التي يرفع فيها األذان واإلقامة جهرًا
السعودية تقدر العلماء واملشايخ نخلة
السعودية دولة ترفض أي دين غري دين اإلسالم نخلة

السعودية دولة ترفض احتفاليات اليهود والنصارى
السعودية دولة فيها جممع لطباعة املصحف الشريف
السعودية دولة تخدم ضيوف الرحمن جمانآ
السعودية دولة ترفض خلع احلجاب ولو كرث الناعقون بخلعه
السعودية دولة ترفض تدريس املوسيقى مبدارسها
عالمة اختيار بيضاء بخط عريض السعودية الدولة الوحيدة التي تأمر
بالزكاة
السعودية الدولة التي تقوم على خدمة احلرمني الشريفني نخلة
السعودية دولة ترفض تسجيل أسماء املواليد األجنبية
السعودية دولة رايتها ال إله إال اهلل ودومًا خفاقة وال تنكس
السعودية دولة املستشفيات والعالج فيها جماين
السعودية دولة حتفظ كرامة املرأة يف العمل
السعودية دولة حتارب الدعارة واخلمر والسحر
السعودية الدولة الوحيدة التي يوجد فيها هيئة األمر باملعروف والنهي
عن املنكر
السعودية الدولة الوحيدة التي تدفع مال للمبتعثني
السعودية الدولة الوحيدة التي حتافظ على سمعة املرأة يف حالة اﻹبتزاز
السعودية الدولة الوحيدة التي تغلق جميع احملالت واألسواق أوقات

الصلوات
السعودية الدولة الوحيدة التي تدفع أمواﻵ للمزارعني وأصحاب الورش
واملشاريع الصغرية
السعودية دولة تدفع أمواآل لزراعة النخيل
السعودية الدولة الوحيدة التي تدفع راتب شهريآ للمطلقات واﻷرامل
السعودية الدولة الوحيدة التي ترفض التعامل مع أي لغة أخرى غري
العربية يف معامالتها نخلة
السعودية الدولة الوحيدة التي تتعامل بالتقومي الهجري
السعودية دولة غالبية شوارع مدنها بأسماء الصحابة
السعودية دولة فيها إذاعة القرآن الكرمي التي تبث يف جميع أنحاء العامل
السعودية دولة تسري فيها من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها ليآل أو
نهارآ وأنت مطمئن واحلمد هلل
والواجب النصح ملن أخطأ ولكن ليس بالتشهري ونرفض ونناصح إن رأينا
خطأ يف العقيدة أو املصالح العامة ولكن يف رقابنا بيعة فلنحافظ عليها...
احلمد هلل احلمد هلل احلمد هلل فبالشكر تدوم النعم ،الرجل الذي ضحى
بحياته لتوحيد هذه البالد حتت راية التوحيد مل ينعم برغد العيش الذي
نحن فيه فلنحمد اهلل عز وجل.

« اهلل أكرب يا بلد »

اليوم الوطني فرصة لالعتزاز
باإلنجازات واملشروعات

اليوم الوطني للمملكة فرصة للوقوف على ما حققته مملكتنا احلبيبة
يف خمتلف اجملاالت ،من مشروعات إنشائية وتطويرية ،فبفضل من
اهلل سبحانه وتعاىل وتوفيقه تشهد اململكة نهضة علمية مباركة شملت
خمتلف قطاعات التعليم ،وعمت هذه النهضة خمتلف ربوع اململكة ،حيث
أصبحت املؤسسات التعليمية حتتضن اآلالف من الطالب والطالبات يف
مراحل التعليم اخملتلفة ،ومبختلف أمناطه وتخصصاته.
وقد شهد التعليم على وجه اخلصوص نقلة نوعية وعددية فاقت كل
التوقعات حيث ازداد الطلب على التعليم العايل من قبل البنني والبنات .وميثل التعليم أحد أهم وسائل
تطوير املوارد البشرية وهو ما ميثل استثما ًرا اسرتاتيجيًا لألمم ومن خالل براجمه تتمكن األمم من سد
احتياجاتها من القوى العاملة واأليدي املاهرة التي يتطلبها سوق العمل واالحتياجات التنموية الوطنية،
وقد أولت اململكة التعليم جل اهتمامها ورعايتها الكرمية ،ووجه خادم احلرمني الشريفني بدمج وزارتي
التعليم والتعليم العايل وتطوير العديد من اجلامعات يف ربوع اململكة املرتامية األطراف حيث بلغ عدد
اجلامعات احلكومية واألهلية أكرث من ثالثني جامعة.
خاصا بالبحث العلمي وتطويره بدعمه ماليًا وإنشاء العديد من املراكز البحثية
وأولت اململكة اهتمامًا ً
املتميزة وغريها من املشروعات البحثية العمالقة.
لقد أضحى اليوم الوطني رم ًزا للوحدة والقوة واألمان والطمأنينة والتقدم واحلضارة والنظام
والعلم وبناء املؤسسات وإقامة املشروعات وحتقيق اإلجنازات يف الصناعة والزراعة واخلدمات وبناء
املدارس واملعاهد واجلامعات واملدن الطبية واملستشفيات وحتقيق األمن والعدل يف ظل حكومة ترعى
مصلحة مواطنيها وتهتم بكل ما من شأنه رفعة هذه البالد وتقدمها وحتقيق اخلري واملصلحة ألبنائها .
وما يزيدنا جميعًا فخ ًرا واعتزا ًزا أن يأتي االحتفال باليوم الوطني السعودي هذا العام واململكة تعيش
أزهى أيامها ،وتسطر إجنازات عظيمة يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية.
ومنذ تويل خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز – رعاه اهلل – وهو يسابق الزمن
لبناء قواعد األمان وتنويع االقتصاد وتأسيس املشروعات يف بالدنا الغالية.
ولقد جاءت األوامر والقرارات امللكية الكرمية املتواصلة لدعم الشعب السعودي وإطالق العديد
من املشروعات التطويرية واإلنشائية ،لتؤكد على مدى التالحم الفريد بني القيادة احلكيمة والشعب
السعودي النبيل.
حتية إجالل وإكبار خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز – حفظه اهلل – الذي يرعى
كل عمل خري ويتطلع إىل رفاهية شعبة وأمته اإلسالمية ،بكل حزم وجد واجتهاد.
نتضرع إىل املوىل عز وجل أن يحفظ هذه البالد وقيادتها وشعبها وأن يدمي عليها نعمة اإلسالم
واألمن واالستقرار  ،ونتطلع إىل املزيد من االرتقاء والنهوض والتنمية والرفاهية ملواطنيها يف ظل
القيادة احلكيمة .
أ.د /عبد اهلل بن عمر بافيل
وكيل الجامعة للمشاريع

حدثني والدي يومًا عن أرض كانت جرداء  ،،عن طرق
كانت جدباء  ،،عن رحلة شقاء  ،،على االقدام عربوا خاللها
الصحراء .
اخربين عن رجل حكيم ،،شجاع ذو قلب رحيم  ..كان
همه العظيم  ،،توحيد هذا البلد .
شعب عانى من ظالم  ،،من فقر وفرقة
روى يل قصة ٍ
وبالء .
يأس
وكيف حتوّل احلال  ،،يف سنواتٍ ُقالل  ..من ٍ
وشقاء إىل سهول ٍة ورخاء .
كان يذك ُر يل دومًا فضل هذا الرجل  .كيف وح َّد  ..كيف
شمل افرتق  ..وكيف أ ّلف بني قرىً وهجر ..
بنى  ..كيف َّمل ٍ
ومن بعده اكمل ابناءه البناء .
يف كل زيارة للحرمني كان والدي يقول دومًا « آل سعود
قاموا جتاه احلرمني مبا مل يقم به ولن يقم به سواهم أبدًا «
 .رحمك اهلل يا والدي صدقت وانت مل تراحلرمني اليوم.
صدقت وانت مل تر ما وصلت اململكة اليه يف مسرية  85عامًا .
استعجلك املوت ومل تر كل ما قام به ابناء الرجل احلكيم «امللك
عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل».
جي ُل الوالد رحمه اهلل  ،،جي ٌل عاصر معاناة هذا البلد
وبداية نهضته  .جي ٌل أدرك معنى الوطن وأهمية أن تكون لنا
وحدة تضمنا و راية تظلنا .أدرك معنى أن نكون يف أمان ،
أن نبات الليل مطمئنني ،لدينا قوت يومنا وراحة بالنا ،وقوة
حتمينا وحكومة تتوىل أمرنا بشرع اهلل  .جي ٌل سقانا حب اهلل
ثم حب الوطن  .أنشد لنا كل صباح وطني احلبيب ويابالدي
واصلي وفوق هام السحب  .نشأنا وقلوبنا معلقة بالسعودية
وبالفخر بانتمائنا لهذا الوطن  .لنا هدف أن نكون أحد اركانه
ويد من أيادي اخلري فيه  .نشأنا وأرواحنا تهتف « اهلل واكرب
يا بلد « وهمنا االكرب رفعة هذا البلد .
لذاُ ،،أتعجب اليوم عندما أتلفتُ حويل  ،،كيف أليادي
الغدر أن تطالُنا  ،،كيف ملن ترعرع فوق تراب الوطن  ،،كيف
تسول
ملن تنفس هوائه وشرب مائه وأكل من خرياته  ،،كيف ّ
له نفسه زرع الفساد وهالك البالد ؟؟ .هذا يقتل أباه وذاك
يغتال خاله وآخر يذبح ابن عمه وهناك شرذمة وبكل دناءة
ُتفجّ ر مسجدًا .كيف انسلخوا من دينهم  ،،من وطنهم ومن
انسانيتهم ؟!!..
يا بعض أبناءنا  ،،يا فلذة أكبادنا كيف جترأمت وأصبحتم
خطرًا يحيط بنا  ،،مؤامر ًة ُتحاك حولنا  ،،شرًا نعوذ باهلل
منه..؟ .كيف ستقفون أمام اهلل و ُتسألون كما املؤودة ُسئلت
ذنب أرقتم دماءه
«بأي ذنب قتلت»؛ سيسألكم هذا الوطن بأي ٍ

حق زرعتم اخلوف يف أرجاءه.؟.
 ،،وبأي ٍ
هذه رسال ٌة أوجهها لكل من سولت له نفسه هز أمننا
وهدر دماءنا .
رسالة لكل ابن فطر قلب أمه وطأطأ رأس والده ..
لكل والد ي ّتم أبناءه ووسمهم بلقب ابناء االرهابي «
الداعشي» ...
لكل شاب لُقب بخائن الوطن ..
لكل من يفكر االلتحاق بشرذمة قليلة باعوا انسانيتهم
ودينهم قبل كل شيء...
اسألكم «وقفة مع النفس» ....
ما الهدف وإىل أين ؟؟؟
أين الهدف فيما تقومون به ؟؟ ما الرسالة التي تقدمونها
وتريدون ايصالها ؟؟
أمن أجل الدين ماتقومون به ..؟! اهلل ورسوله بريئون
مما متثلونه.
أمن أجل املال ..؟! فماعند اهلل خري وأبقى .
أمن أجل الشهرة ..؟ بئس الشهرة هي .
أيُّ هدف تؤمنون به لبث الرعب والفساد والتفرقة
سوف يعود عليكم وسوف ُتحرقون به  ،فلن توقفوا مسرية
 85عامًا من االجنازات  .وأول وأهم االجنازات حبنا للوطن .
نحن كشعب نعشق تراب هذا الوطن ونفديه بدمائنا ونرخص
الغايل والنفيس من أجله  .و والة أمرنا ال نرضى بغريهم
بديل وندافع عنهم ونفديهم بأرواحنا  .نحن كشعب نرفض
الفرقة وهدر الدماء  .نرفض أمثالكم وال نريدهم بيننا  .نفتخر
بالسعودية أصلًا وموطنًا لنا .وستظل السعودية فوق رؤوس
اجلميع رائدة وقائدة للعامل االسالمي ورمزا للمحبة والدين
والوطنية .
روح يف جسد .....
واهلل اكرب يابلد  ..انت ٍ
يف قلوبنا انت
عشت يا نبض الوريد...
الوحيد ...
يا ثرى جدي وابوي  ..يا فدى نفسي واخوي ...
ال وربي ماتهون ..دونك جموعك تصون...
من طمع به يف
		
كل شرب من ثراك..
هالك( ...نشيد اهلل اكرب يابلد كلمات ساري)
د /أمل بنت يحيى الظبياني
مشرفة قسم علوم األحياء
كلية العلوم

أخبار

األحد  21ذو احلجة  1436هـ املوافق  4أكتوبر 2015م
األحد  22ذو القعدة  1436هـ املوافق  6سبتمبر 2015م

15
11

دام عــزك يــاوطــن

جامعة املؤسس ترفع أسمى آيات التهاني والتربيكات ملقام
خادم الحرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز
وسمو ولي العهد األمري محمد بن نايف
وسمو ولي ولي العهد األمري محمد بن سلمان
(حفظهم اهلل)
لتأسيساململكة
والثماننيلتأسيس
الخامسوالثمانني
الخامسه
الذكرى
اململكة
الوطني
بمناسبةاليوم
بمناسبة

اليوم الوطني  ..يوم تعزيز التالحم واالنتماء والتأمل

اليوم الوطني مناسبة تاريخية نفتخر ونعتز بها
جميعًا ،فهي مناسبة نستعيد فيها توحيد اململكة ومل
شملها ،وتوحيدها حتت راية اإلسالم ،وحبنا لهذا اليوم
واعتزازنا به يعرب عن تالحم فريد بني القيادة والشعب،
ويزيدنا فخرًا أن اململكة تتبوأ مكانة عاملية مرموقة بفضل
التقدم واالزدهار الذي تشهده يف جميع اجملاالت ،وخاصة
يف جمال التعليم العايل ،وحينما نشاهد أبناءنا الطالب
والطالبات شأنهم شأن كافة أبناء اململكة ينتظرون هذا
اليوم املبارك فإننا نلمس فيهم التعبري عن والئهم لقيادتهم
واعتزازهم وفخرهم بوطنهم ،والوعي واليقظة التي تبعث
على الفخر واالعتزاز واالطمئنان مبستقبل واعد لألجيال
القادمة يف هذا الوطن األبي.

األخيرة

من أجله نحيا
ولنصرته
نسعى
أتقدم بأسمى آيات التهاين والتربيكات
ملقام خادم احلرمني الشريفني وويل عهده
األمني وويل ويل عهده األمني واألسرة
احلاكمة والشعب السعودي؛ مبناسبة
الذكرى الـ  85لتأسيس مملكتنا الغالية على
يد مؤسسها املغفور له امللك عبدالعزيز آل
سعود – طيب اهلل ثراه-
فنحن يف هذا اليوم نحتفل بصمودنا
وتضافر جهودنا ولُحمتنا بادي ًة وحاضر ًة
جموعً ا وأفرادًا لنحقق غاية واحدة؛ وهي
وحدتنا جنبًا إىل جنب ليبقى هذا الوطن
حتت راية التوحيد مال ًذا لآلمنني وجن ًة
ً
وأرضا للموحدين.
للعاملني
ُ
وقلوب واجفة وفرق ٍة
فمن صحراء قاحلة
ٍ
عابثة إىل حضارةٍ قائمة
ونفوس حامدة وأيدٍ
ٍ
عاملة؛ لتكون مملكتنا احلبيبة بتلك الوحدة
والقلوب املتحابة واأليدي املتكاتفة يف
مصايف الدول املتقدمة؛ مع قيم ٍة دينية م َّيزها
اهلل بها عن هذه الدول بوجود احلرمني
الشريفني ليكون اإلسالم بذلك هو دينها
ومنهاجها والقرآن والسنة دستورها.
لقد سعت اململكة منذ نشأتها يف األول
من امليزان من عام 1351هـ وحتى يومنا
هذا إىل النهضة يف جميع جماالتها التعليمية
والصحية والبحثية والتكنولوجية ،جماري ًة
بذلك ما يحدث يف العامل من تطور وتقدم
يف جميع اجملاالت؛ ومراعي ًة ملبادئ ديننا
القومي.
ٌ
إنَّ هذا اليوم فرصة ثمينة لنغرس يف
نفوس النشأ حس االنتماء الوطني والوفاء
ملسرية قائدٍ أرسى قواعد هذه البالد على
أمم
أسس الدين احلنيف؛ وحولها من ٍ
متنافرة إىل أم ٍة موحدة غنية بعقيدتها
وأجمادها وتاريخها الذي شارك يف بنائه
اآلباء واألجداد؛ لتستمر هذه املسرية صامدة
على دربها الصحيح.
وإ َّنا لنسأل اهلل دوام األمن واألمان لهذه
األرض الطيبة وأن يحميها اهلل قياد ًة وشعبًا
من كيد الكائدين وعبث العابثني وسائر بالد
املسلمني.
أ.د.هناء بنت محمد جمجوم
وكيلة شطر الطالبات بفرع السليمانية

هذا احلب للوطن أمر يثلج الصدر ويبعث على الفخر
واالعتزاز ،فأبناء الوطن مستعدون خلدمة وطنهم والعمل
جنبًا إىل جنب مع قيادتهم لتحقيق التقدم واالزدهار يف كل
اجملاالت ،وجند كل طالب وطالبة وشاب وشابة 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
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واالعتدال التي دعى إليها ديننا اإلسالمي احلنيف.
كذلك فإن اليوم الوطني حمطة تأمل واستشراف
للمستقبل واعتبار من املاضي 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.
نرفع أسمى أيات التهنئة والتربيكات ملقام خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،وسمو ويل
العهد ،وسمو ويل ويل العهد ،واألسرة املالكة ،وللشعب
السعودي النبيل ،وحفظ اهلل وطننا وأمننا وأدام عزه أ.د/عبداهلل بن مصطفى مهرجي
ونصره.
وكيل الجامعة

ياوطن
دام عزك
85

مــوطــن املــجــد
مان
ال َّثوانِي َم َحاج ٌر لل َّز ِ
كان
واملَ َحانِي َم َح ّج ٌة لل َم ِ
وال َّنواحي َت َف ُ
اض ٌل ُ
حيث َح ّلتْ
مان
يف َش ِ
املكان ِستُّ ال ّز ِ
ريف ِ
هَ َ
اك يا َسائلًا عن ُب ُزوغِ ي
األرض َمه ِب ٌط ليس َثانِي
أو ُل
ِ
حي يُت َلى
أو ُل ِ
اجملد نو ُر ُه ال َو ُ
في ا ُ
جل َم ِان
وشموس من َّ
ٌ
الص ِّ
سارعِ ي واسعدي بهِ ا َ
حل ُّق َأصلًا
يا ِبالدي وعززي باحلِ َس ِان
قد ترا َمتْ جملدِ ك ّ
مس َنش ًرا
الش ُ
لبدرها ُك ُّل َش ِأن
َ
فتحاذى ِ
طارف ا ُ
فرش َنا َم َ
َف ْ
حل ِّب ِشع ًرا
واستب ْق َنا َنزيدُهَ ا بال َّتهانِي
َ
األرض َشو َقا
يجها
فاس َت ِح ِّثي َح ِج َ
َل َ
استالم (اليماين)
العمر يف
حظ ُة ِ
ِ
زا َد َ
(لبيك) وج َههَا الن َو َر ِب ْش ًرا
وامتنان
فاستجابَتْ يف هَ يب ٍة
َ
ِ
السما الصوتُ َخ ْف ًقا
وتال َقى مع َّ
فاستبانَ ال ُهدَى ِّ
لكل ال َع َي ِان
وجت ّلتْ ع ُ
َوارض املَجدِ ترتى
مان
املكان قب َل ال َّز ِ
عيون ِ
يف ِ
طبتَ يا َم َ
املواقيت ِذ ْك ًرا
هبط
ِ
(سارعي) ف َ
ِيك مُنج ٌز ال أ َماين
َ
(سارعي) َ
فيك َمس َل ُك العِ ّز تقوى
َ
بروجهنَّ املَ َثانِي
واملعَايل
ُ
ليس جمدًا ي ُ
ُناهض الفِك َر َحشوً ا
َ
البيان
روح
ِ
أو سموً ا ِ
لغري ِ
َ
األرض َش ْكوً ا
ليس َمجدًا يُض ّم ُد
َ

ُدان
لدائن يف م ِ
أو سموً ا ٍ
ليس جمدًا يُحاص ُر ال َّرأيَ َزهْ وً ا
َ
هان
أو سموً ا
بصادح أو ِر ِ
ٍ
بيب
يا بالدي وك َّل ٍ
شرب َح ٍ
البيان
حروف
و ِّزعي َنا على
ِ
ِ
حت ا َ
واستقلي مفا َ
حل ِّق َصدْحً ا
واقرئيهَا البقاعَ ت َلك األماين
ِ
َ
احلرف ُشك ًرا
مشرق
يا بالدي يا
ِ
اللسان!
هل ِبال ٌد ُحدُودُها يف
ِ
األرض عِ ًزا
يعرب
يا بالدي يا َ
ِ
وافتخا ًرا م َّ
نان
ُنضدا بال َب ِ
األرض ُطه ًرا
يا بالدي يا دان َة
ِ
مح ماث ٌل يف َ
ذان
الس ُ
ُ
نهجكِ ّ
األ ِ
إ َّنه ا ُ
هلل ال إله ..وأكرب
األمر ليس فيه (اللذان)
سي َد ِ
إ َّنه ا ُ
هلل يف ا َ
خلفاءِ وفي َنا
واح َد ا َ
َان
حلمدِ َّ
أو َل املُستع ِ
إ َّنه ا ُ
ليس َيبلى
هلل قاه ًرا َ
مُن ِف َذ الوعدِ عَب َد ُه َّ
مان
بالض ِ
إنه النذ ُر بال ِّرضا ُ
حيث طا َفتْ
ُصان
ببذر َق ٍ
ك ُّل ٍ
ول م ِ
نفس ِ
إنه العه ُد بال ّر َفا ُ
حيث ل َّبى
شاه َد ِّ
احلق ح َّقها الثقالن
يوم جديد
يا بالدي ..وعه َد ٍ
ْ
..واغرتف يا َز َمانِي!
( َموطني املَجدُ)
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