




كلمات تزهر بني يديك
حبـــــــًا ووالًء ووفــــــــــاء

إهــداء
إلى مقام سيدي خادم احلرمني الشريفني

ملك اململكة العربية السعودية
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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود

»هدفي األول أن تكون بالدنا نموذًجا ناجًحا 

ورائًدا في العـــــالم على كـــــافة األصعدة, 

وسأعمــل معــكــم على تحــقــــيـــق ذلــك«.
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سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان  بن عبدالعزيز آل سعود

»طموحنــا أن نبنــي وطنًا أكثــر ازدهارًا، يجد 

فيــه كل مواطــن مــا يتمنــاه، فمســتقبل 

إاّل  نقبــل  لــن  معــًا  نبنيــه  الــذي  وطننــا 

العالــم«.  دول  مقدمــة  فــي  نجعلــه  أن 
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فــي هــذا العهــد الزاهــر عهــد ســيدي الملــك ســلمان بن 

عبدالعزيــز -رعــاه اللــه- واصلت المملكة مشــاريع التنمية 

ومضــت  المجــاالت  مختلــف  فــي  والتطويــر  والبنــاء 

بخطــى ثابتــة إلكمــال مســيرة التنميــة المرســومة فــي 

ظــل رؤيــة 2030.

أمير المنطقة الشرقية 
صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف آل سعود
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نائب أمير المنطقة الشرقية
صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود

تمضــي المملكــة -وللــه الحمــد- نحــو المجــد بخطــط 

تنمويــة عمالقــة تســهم فــي تحقيــق التنميــة المتوازنة 

والشــاملة، التــي تحقــق األهــداف المنشــودة مــن رؤية 

المملكــة 2030.
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ــًا مــع ذكــرى بيعــة  يأتــي هــذا الكتــاب صــورة لجهــود إبداعيــة وتنظيميــة مباركــة ُقّدمــت تزامن
ــز آل ســعود – حفظــه اللــه - فــي  ــد العزي ــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عب خ
عاميهــا الســادس والســابع ، التــي كانــت مناســبة للتعبيــر عــن قيــم الــوالء والوفــاء للقيــادة 
الرشــيدة، بعــد إطــالق جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل )جائــزة اإلبــداع األدبــي( ، 
التــي حفــزت المبدعيــن والمبدعــات مــن طلبــة الجامعــة ومنســوبيها وأفــراد المجتمــع، الذيــن 
تبــاروا فــي تقديــم أجــود مالديهــم مــن  قصائــد ومقــاالت أدبيــة احتفــاء بالمناســبة الغاليــة، 
ــن  ــك ســلمان ب ــن الشــريفين المل ــادم الحرمي ــن علــى الســمع والطاعــة لســيدي خ متعاهدي
عبدالعزيــز  وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان -حفظهمــا 

ــادة الرشــيدة والوطــن. ــرًا عــن قيــم الــوالء واالنتمــاء للقي اللــه – فكانــت المشــاركات تعبي

وفــي هــذا المقــام اليســعني إال أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن  تعهــد الجائــزة مــذ كانــت 
فكــرة إلــى أن اســتوت كتابــًا مــن مبدعيــن ومنظميــن ومحكميــن وأخــص بالذكــر : كليــة اآلداب 
التــي أشــرفت علــى تنظيــم العمــل وإنجــازه علــى أفضــل صــورة، والشــكر موصــول لعمــادة 

شــؤون الطــالب، ولــكل مــن أســهم فــي إخــراج هــذا الكتــاب علــى الصــورة التــي خــرج بهــا.

وفــي نهايــة المطــاف أشــكر قيادتنــا الرشــيدة علــى مــا تســهم بــه مــن عطــاء الينتهــي، وأن 
يحفــظ اللــه ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن، وأن يمدهمــا 
بعونــه وتوفيقــه. وأن يديــم علــى بالدنــا نعمــة األمــن واألمــان واالســتقرار فــي ظــل قيادتنــا 

الرشــيدة.

أ.د / عبد الله بن محمد الربيش

كلمة معالي رئيس الجامعة
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ـَُقــــدَمـــــة ـَُقــــدَمـــــةم م
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ـَُقــــدَمـــــة م
يرصد األدب اإلحساس إزاء األحداث، فيرسم المبدع بالكلمات لوحات تعمق جماليات 

الحدث في إطار زمن يريده، فيتجاوز عندها الذات إلى ماورائها ليغدو الحدث الذات كلها، 
والسيما لدى ارتباط األدب بالوطن وقادته العظام.

ونقدم في هذا الكتاب نتاجات مبدعين ومبدعات ، حّملوا الكلمات مشاعرهم، احتفاء بذكرى 
بيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - رعاه الله - في عامها  
السادس والسابع ، التي أحيتها جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بكلية اآلداب 

من خالل إطالق “ جائزة اإلبداع األدبي” في الشعر بنوعيه الفصيح والنبطي، والنثر 
ممثاًل بفن المقالة األدبية.

وقد أثارت هذه المناسبة التاريخية الكريمة قرائح المبدعين والمبدعات ، فكانت فرصة 
سانحة إلبراز حبهم لقائدهم، وعمق والئهم ووفائهم له، فتبارى فيها الجميع لتقديم أجود 

ما لديهم.

وعرضت المشاركات على لجان التحكيم المختصة من قسم اللغة العربية بكلية اآلداب، 
قامت باالصطفاء والموازنة الختيار الفائزين والفائزات وفق معايير معلنة للمشاركين.

 
أنتجت تلك المشاركات على امتداد عامين هذه المدونة، التي يجمع أطرافها معنى واحدًا 

يجسده الوالء،  الذي تمظهر معرفيًا وفنيًا بأشكال متعددة بما يؤكد دقة  الرؤية وعمق 
الوعي و أصالة الفكر  والحس الوطني العالي.

وقد قسمنا المشاركات إلى :
الشعر الفصيح .	 
الشعر النبطي.	 
المقالة األدبية. 	 

مع اإلشارة إلى المشاركات الفائزة في مظان الكتاب ، والتسجيل الصوتي لها.

نسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين ، ويديم 
على بالدنا األمن واألمان والنماء واالزدهار 

عمـيـــــــدة كليــــــــــــــة اآلداب

رئـيسة جائزة اإلبداع األدبي

د. مشاعـــــل بنـــــــت علـــــي العكلـــــي

مقدمة
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ص الِشعـْــــِري مَســــاُر النـــَـّ
الشعر الفصيح

َمَســــار النَّص
الِشعــــــــــــــري
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ليان بنت إبراهيم بن عبد الله الكلثم -  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
المركز األول في الذكرى السادسة للبيعة

ُمِطـــــــــــــــِرِق ِبَسمــــــــــــٍع  َشــَزًرا  َناِظــــــــًرا  َيــا 

َجاِهـــــــــــٌل ـَك  َفإنَـّ َشــــــــــٍكّ  ِفــي  ُكْنــَت  ِإْن 

َطِريُقَهـــــــــــــــا والِبـــــــــــــَاُد  ُصُعــوًدا  ِســْرَنا 

َمِســَرَها َقـــــــــــــاَد  ــَنَواِت  السَّ ِمــَن  ِســتٌّ 

ًرا َتَطــوُّ َقــــــــــــــــــاَد  ــَنَواِت  السَّ ِمــَن  ِســتٌّ 

ــــــــــــٍة ُأمَّ َوَقــــــــــــــاِئُد  َوالُِدَنــا  َسلَمـــــــــــــــاُن 

ــــــــــــُدوا َوحَّ الُعــــــــــُروَبِة  َفــــــــــــْخُر  آَبــاُؤُه 

ِهَداَيــٍة ُكــــــــــــّل  َدْرَب  ِسَواُهــــــــــْم  َوَأَبــى 

َجِميِعهـــــــــــــــا ُفــوِف  الصُّ َبــَن  َألَُّفــوا  َقــْد 

َيْبَخُلـــــــــــــــــوا َلــْم  ِإخَواَنُهــم  َســاَنُدوا  َقــْد 

َتِليَدَهــــــــــا َعِدْمــُت  َل  ِبــَاِدي  َهــِذي 

َطِريُقَهـــــــــــــــــــا َكاَن  الَعْلَيــاِء  ِإَلــى  َســْعًيا 

َساِبُقـــــــــــــوا َأْن  َشــْعَبها  َنــاَدت  لِلِعلــِم 

َيُشوُبُهــــــــــْم َلْيــَس  الِعْلــِم  ِرَجــاُل  ِفيَهــا 

اْكَتَســْت َقــْد  اإِلَمــاِم  َجاِمَعــُة  َوالَيــْوَم 

اأَلْسَمــــــــــــــِق املَكــــــــاِن  ِفــي  َغَدوَنــا  ـا  ِإنَـّ

اأَلْســَبِق املــَكاِن  ِفــي  ِليَعــِة  الطَّ َفــَرُس 

ُمْرَتــــــــــــِق َنْهــــــــٍج  ُكلَّ  ُيَبــــــــــاِرْي  َنْهــٌج 

املـــــــــــــــــوِرِق ِبالَعَطــاِء  ُرَباَهــا  َوَســَقى 

اأَلْحــــــــَذِق ُمــوِح  الطَّ  
ِّ

الَفــذ لَِشــَباِبَها 

ُموَثــــــــــِق ِبَعْهـــــــــــــــٍد  ُنَبــــــــــاِيُعُه  َمِلــٌك 

اأَلْصـــــــــَدِق ِبالَيِقــِن  اجَلِزيــَرِة  َأْرَض 

املْطِبــــــــــِق ــَاِل  ِبالضَّ َتَســْرَبَل  َلّمـــــــــا 

ِق َتَفــرُّ ُطــــوِل  َبْعــَد  َة  اأُلُخــــــــــــوَّ ــوا  َلمُّ

اأَلْغــــــــــــــــَدِق ِبالَعَطــاِء  َعَليِهــْم  َيوًمــا 

املُْشــِرِق  
ِّ

الَبِهــي ــاِمي  السَّ َوَجِديَدَهــا 

ــــــــــــِق
ِّ
املَُتَأل لِلَحــــــــــــاِضِر  َوَنَماُؤَهــــــــــــــا 

ــــــــــــِق ُعبَّ َوَمْجــٍد  الَعْلَيـــــــــــــا  ِإَلــى  ِفيــــــــــــِه 

الــــــــــــّزْبَرِق ِبالَكـــــــــــــَاِم  ن  َتَلــوَّ َجْهــٌل 

اأَلْيَنــِق َثـــــــــــاِر 
ِّ

ِبالد ِعْلــٍم   
ِّ

ُكـــــــــــــــل ِمــْن 

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

تاريخ عطاء

َمَســــار النَّص
الِشعــــــــــــــري
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د. حسين رشوان - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
المركز الثاني في الذكرى السادسة للبيعة

ازدانــــــا؟ بالوفــاِء  إذ  الّنـــــــدى  مــا  ســْل: 

جمــده  صحـــــــائف  ملئــت  الــذي  ذاك 

حجــــــًا لــه  أّن  غــَر  آدَم  نســـــــــــــــِل  مــن 

مصبـــــٍح مزنــــــُة  احللـــِم  يف  وكـــأّنُه 

ِظماَءهــا  ســقْيَت  إْذ  بيِتــَك   
ِّ

ظــــــل يف 

أتــــرَفْت حّتــى   
ِّ
العـــــز فــرَش  وبسطـــَت 

ينُعــُه املــــؤّمُل  الغـــرُس  ـــكَ 
ِّ
كف يف 

جــذوِرهــــا  
ِّ
بــــأم ضــــرَبْت  فَكِســدرٍة 

ــٍد حممَّ غصـــــُن  ثــمَّ  وأورَق  فـنمــــــا 

بصوِنهــــــا ُأِمــْرَت  قــْد  كــــأّنَك  تبــي 

ُمْشــــَهــــٌر ـَــــَك  سيـفــــ أنَّ  إّل  وأِمُنــَت 

حـــــوَلهـــا َمــْن  ضعضعــــَــْت  احلــوادُث  وإذا 

معــــــشـــراً بـيِتــــَك  وآَل  مجْعــَت  فلقـــْد 

جمـــــِدهــــا تالــَد  أوَرْثــَت  اّلـــذي  أنــَت 

هــــــــُم فـــــــــما  الّرجــاُل  يبايْعــــَك  فلئــن 

َأْهَلـــــــُه غــــــــــُرَك  وليــَس  الـــولُء  فَلــَك 

مزمـــــعا عزُمــَك  كان  جنــٍد  كطــــويِق 

يبصـــــروا مل  مبــــا  بنــا  بـصـــرت  فلقــــد 

زمـــاُنـــــــــُه أتـــــــاك  عهــد  علــى  إنــــا 

وإطـــــاعـــة فطـاعـــــــٌة  أمــرَت  فـــإذا 

ديـــاركــــم ضيــوَف  كّنــا  وإن  ـّــــا  إن

والثـــــــّــرى الثريـــــا  بــن  مــا  شتــــاَن 

ســـــــــــلمانا أباُهمــــــــا  أّن  يأتيــَك 

اآلذنـــــــا وأســمـــــــع  العـيـــــــون  فــأرى 

شــــــــانا احلــوادُث  تغالـــــُبُه  ليســــــــت 

الَوْسنـــــــــانا والّنرجــَس  بـــــــا  الرُّ تــــروي 

أفنــــــــــــــــانا جّنــًة  الفيـــــايف  غــَدِت 

إحـســـــــانا وأشبـــــَعْت  البــــــــاِد  طــَر 

ألـــــــــــــوانا ُينـــــــرَنُه  والبـــاسقـــــاُت 

أغصــــــانا وأورَفـــــْت  الفــــــــاِة  بـــــــطَن 

إذعــــــــانا احلــجــــــــــــا  آيـــــاُت  فـــأتْتُه 

ُيــــــدانى البنــــاِء  كـــــــــلُّ  ومــا  وحيــًا، 

أبانــا »حدكــــــمو«  للبــاغــــــــَن:  قــاَل  إْن 

لنــا مــــا  شــــــامــــخـــــًا  طـــــــــوداً  إّلَك، 

عنـــــــوانا رايــــــٍة  أمســــــى   
ِّ

ظـــــــل يف 

تيجـــــــــــانا أعـقـــــَبْت  فتــاجــــًا  تاجـــــًا 

ِعرفــــــــانا أتــــــــى  قــــد  حكـــيــــٌم  إّل 

ســــوانا اّدعــاُه  ومــا  الَفخـــاُر،  ولنـــــــا 

عنانــا العنــاِن  ذرا  دوَن  يــــــرَض  لـــــم 

ودوانـــــــا أدواؤنـــــــــــا  مـــــــا  فعـرفـــــت 

أزمـــــانا املـــــــــدى  إىل  سالفيـــــــك  مــن 

تــــــــنهــــــــــانا إذ  جنــــيُب  ومبـــثلـــــهنَّ 

وأمــــــــــــانا مـــنـــــــعًة  ذمـــــــــاٍر  لـــــــذوو 

أوطـــــانا ُترتـــجـــــى  أرٍض  كــــــــــــلُّ  مــا 

طويق نجد
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صالح عبد العزيز الدعيلج - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
المركز الثالث في الذكرى السادسة للبيعة

تْبِجيــــــــــــــًا مهـــاَبًة..  َزمــاُن  يــا  ِقــف 

بـــــــــــــِه ا  عــزَّ نــــــا 
ِّ
ِعز مــن  واْقَتِبــس  ِقـــــــــــف.. 

جــــــــى الدُّ آفــــــــاق  فــوَق  ِبنــوِرَك  أْشــِــق 

َتْحَتــــــــــــــــــِوي أرضــا  اهلل  ســـــــــاَم  َأْقـــِــئ 

لِواؤَهــــــــــــــا َرفَّ  التوحـــــــيد  علــــــى  أرٌض 

َشعــــــُبهــــــا القــــــــرآن.. هـــــــــذا  دستـــــــورهـــــا 

ِبُحضـــــــِْنَهــــــا املسلـــــمن  شتــــــــات  مجعــــــــــت 

ُحُدوِدَهــــــــــــــــا وطء  دون  ُجُنـــــــــــــوٌد  إنَّــــــــــا 

ــٌخ ــواِبِت َراِســــــ ـــــ ــى الثَّ ــيُك.. علــــــ ــذا املَِلـــــ هـــــــــ

أّمـــــــٍة« ِوْحــَدِة  َهــمَّ  َيْحمــُل  َكاَن  »ُمـــْذ 

َكـــــــــــــــَراَمٍة ِبــَداِر  َيْلهــــــــــــــــُــو  ٌب 
ِّ
َوُمَخــــــــر

راً
ِّ
اْنَبــــــــَرى عبــــــد الـعزيـــــــــز ُمَحــــــر حــــــــتَّى 

ــَواِهٌد ــماِء َش ــي السَّ ــاُن.. وفــــــــــــ َم ــى الزَّ َوَمَضـــــــــــــ

مــــــــــــــــن احلرمــِن  خــــــــادَم  َبَلْغنــــــــَـــا  ــى  حتَّ

ِــَها.. لَِسَمـائَهـــــــا ـــــــــى الَيــــــــــَماَن.. أِلْرضـــــــــــ َلبَّ

ُهَنــــــــا ِبَنــــــا  َنـــــــــــــــــــاِد   ..
ِّ

احَلــق ُجُنــــوُد  ـا  إنَـّ

ُبكــــرًة ُولِـــــــــــــــْدَنا  إذا  الذيــــــــــــــَن  َنحـــــُن   «

دى الـــرَّ يهــــــــوى  َغُرَنــــــــا  إذ  الُعــــــَا  َنْرُجــوا 

اريــُخ إْذ هــــــــــــــــــو َناِطــــــــــٌق ل َيكـــــــْــِذُب التَّ

مــا ُقْلُتَهـــــا َعَبثـــــــــــــــــــــــــــًا..  َفَهـــــــــَذا َقــــــْدُرَنا

إْكِليـــــــــــــــــًا َمْجَدَنــا  ِبَفْخـــــــــــــــٍر..  واْلَبــْس 

ُتْحيــي ُقلوبــًا.. أنُفســـــــــــــــــــــًا.. وُعُقــــــــــــــوًل

َقِتيــــــــــــــــــــــًا َبَغــــــــــاَك  مــن  ِبَســهِمك  واْرُشــْق 

ــول ــاِبداً ورســــــــــــــــــــــ ــة َعــــــــــ ــر الربي خــــــــ

َدلِيـــــــــــــًا الرســــــــــــــول  كان  َشْرِعَهــــــا  يف 

اأُلوَلـــــى القـــــــــــروَن  َيْقُفــو  َهـــــــــــــــــا 
ِّ
ُحب يف 

ُفُلــــــــــــــــــــــــوًل املُجـــــــــــــــِرمن  ُجُمــوَع  ْت  َردَّ

َخِليــــــــــــــــــــــــًا َوَنْرَتِضيــِه  املَمــاَت..  هنــوى 

الَتْنِزيــــــــــــــا ـــــَم  َحكَّ املؤِســس  ُمْنــُذ 

ـــــتاَت َطِويـــــــــــــــــــًا ضــرب العــــــــــــدو هبــا الشَّ

ــول ــواَل.. واحملصـــــــــــــــــ ــُم األمـــــــــــــ َيَتَقاَســــــــ

ُســــــــــــــــــــُدوًل ُلــوُم  الظَّ َأْرَخــى  َمــا  َبْعــِد  ِمــْن 

ــئ ِجيــــــــــــــــــــًا
ِّ

ــُر.. َكــــــــــْي ينش
ِّ

جيــٌل ُيَعم

َمْسُلـــــــــــــــوًل َصاِرمــًا  َسيفـــــــــًا  َهــزَّ  َقــْد 

ــول َر اأُلْسُطـــــــــــــــ ــيَّ ــوَش وَســـــ ــَث اجُلُيـــــــــــــــ َبَع

واملَْخُبــــــــــــول املَْخـــــــــــــــُذوَل  بنـــــــــــا  واْضــِرْب 

« أِصيـــــــــــــــــــــــــًا  اخُلُيــوِل  َظْهــِر  علــى  ــا  ُكنَّ

َسِبيـــــــــــــــــــــــــــًا ِــَديِن  الَقاصــــــ بــن  ــــاَن  َشتَّ

اجلُهـــــــــــــــــــول الَوَغــــــــى  يف  ُف 
ِّ
ُنـــــــَعر ـا  إنَـّ

تْبِجيـــــــــــــًا مهـــــــاَبًة  َزمــاُن  يــا  ِقــف 

شهد الزمان
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أحمد يوسف العبد القادر - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
المركز األول في الذكرى السابعة للبيعة

جتـــــــــــــــــــــــــــــــّذرا يفَّ  األجمــاِد  مــن  خنــٌل 

كلَّهـــــــــــــــــــا املعــايَل  ُحــزت  ســيدي  يــا 

قــــــــــــــائدي لبيعــِة  الذكــرى  موعــِد  يف 

موطــــــــي ِذكــرَك  حــَن  تزهــو  األرُض 

مجيعهــــــــــــــــــــــــــا البــاد  بــن  مــن  فــاهلل 

حينمــا بــادي  املــوىل  اصطفــى  وقــد 

أرُضنـــــــــــــــــــا تنبــُض  واإلميــاِن  باألمــِن 

فــــــــــــــــــــــــــــاخُر مجــاٌل  وطــي  يــا  وثــراك 

طوالعــا والنجــوم  مشَســَك  وعشــقُت 

نـــــــــــــــــــا حيفُّ الســام  فيــَك  موطــي  يــا 

حبفظــــــــــــــــــِه العظيــُم  اهلُل  صانــَك  قــد 

مَضـــــــى مهمــا  شــاخمًا  ســتبقى  وطــي 

بأنفــــــــــــــــٍس األمــاِن  يانبــَع  نفديــــــــِك 

أعمــــــــــــاقِه يف  النهــُر  هــذا  ويظـــــــــــــُل 

هــوًى مــن  يهطــُل  الغيــُم  هــذا  ويــكاُد 

دافـــــــــــــــــــــٌئ أمــاٌن  وطــي  يف  فالعيــُش 

انـــــــــــربى قــد  بالّريــاض  املهابــِة  ســيُف 

ُيكســـــــــرا ل  كــي   
ِّ
العــز بســقِف  رفقــًا 

ومشـــــــــــاعرا صادقــًا  قلبــًا  هنديــِه 

ُتزهــــــــــــــــرا أن  إعجاهبــا  مــن  وتــكاد 

ــرا وكبَّ فقـــــــــــام   .. هبــا  الرســوَل  بعــث 

الُقــرى ..أمَّ  ثــرى  يف  ســالة 
ِّ
الر جعــَل 

وُيشــــــرى يبــاُع  ل   .. عهــٌد  والديــُن 

أرى مــــا  أبــدُع   .. عيــيَّ  يف  مســاَك  و 

وعنــــــــــــــــــرا هــَر  والزَّ حــامَت  وعشــقُت 

أخـــــــــــــــربا قــد  الســما  فــوِق  مــن  فــاهلُل 

تــــآُمَرا أراَد  قــد  ِمّمــن  ومحـــــــــاَك 

أدُهـــــــرا جنــُدك  فنحــن  الزمــاُن  فيــَك 

والثــرى والشــواطَئ  مَســاءَك..  هتــوى 

يتفّجــــــرا كــي  احلــبُّ  فيــِه  ينســاُب 

الــَوَرى مــن  العاشــقَن  قلــوَب  يــروي 

ظافــرا! ســيحَيى  عشــقًا..  ميــت  مل  مــن 

تاريخ نماء
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حسين علي آل درويش  - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
المركز الثاني في الذكرى السابعة للبيعة

ــرُف الشَّ لــــــــــَك  ُينمــــــــــى  إْذ  َيْشــُرُف  مــازاَل 

وَقَفـــــــــــْت الــذي  الغــايل  امللــُك  هــــا  أيَّ يــا 

هيبــــــــــــتِه فــرِط  مــن  َعــــــَرا،  الشُّ ُمحــرَج  يــا 

يدفُعهــــــــــــــــــــْم اليــوَم  إليــَك  الكـــــراُم  أتــى 

مفتخــــــــًرا الشــعُب  هــذا  يبـــــايَع  حتــى 

سلمــــــــــْت الــذي  »ســلماَن«  بذلــك  أعــي 

أِمُنــــــــوا أصحــــاُبُه  جبنــوا..  أعـــداُؤُه 

ِقدًمــــــــــا احِلجــا  أهــَل  علَّمــت  حكمــٍة  ذو 

فكـــــَرَتــــــُه إنَّ  ذهـــٍن  ــــــِد  توقُّ وذو 

بلـــــــــــٍد يف  ــاِس  النَّ وُســهارى  القطــــا،  نــاَم 

هبــــــــــا اخلائفـــــــــــــوَن  يلــوُذ   ..
ٍّ
كـــأم أرٌض، 

هلــــــم: قلــُت  اُء،  الغــرَّ ُة  السعـــــــــــوديَّ قالــوا: 

مندهًشــــــــا اريــُخ  التَّ بأحناِئهـــا  ميشــي 

مالَِكَهــــــــــــا اهلُل  أعــزَّ  البـــــــــــاُد  تـــلك 

يعشُقـــــُه الشــعِب  كـــــــــــلَّ  ــر  صيَّ بالبــذِل 

لـــــــه أنَّ  يكفيــــَك  ُكُثــٌر  ِهبــــــاُتُه 

َذهًبــــا  ُمستقَبـــــًا  َرَصــَدْت  ُعُيوُنــُه 

شرًفــــــا  أســاِفِه  عــن  َث  تــــَورَّ ابــٌن 

بلــــــدي يــا  باألجمـــــاِد  يعـــــــاهدوَنك 

أيــا بالقلــــــــــوِب  أوىل  بأنـــك  رأوا 

ُمــــها
ِّ

أقد ُمزجــاٌة  القصيـــدُة  هــذي 

َدِمــي ســَر  ســـاَر  ا  َوُودًّ هــواَي،  َفاْقَبــْل 

بــي ك 
ِّ
املُحــر احلــبَّ  أعـــرِف  مل  لــولَك 

عَرُفــوا مــا  اجملــُد  كيـــــــــــَف  لــولَك  ـــــُس  والنَّ

أِصــــُف ِجئُتــُه  ُمــذ  ُلغــــــي،  حمتــــارًة 

يعـــــــــرُف صـــــــاَر  بليــٍغ  كــــلُّ  بالعجــِز 

َأِنــُف فوقهـــــم  مــن  واهلـــــــــــــــوى  ولؤهـــم، 

تــــــأتلُف األرِض  ختـــوُم  بـــــايعتُه  مــن 

يرجتــــــُف! اخلصــُم  ومنــُه  خــــــوُم،  التُّ بــِه 

كنـــــُف ِسلـــــِمِه  يف  َكَفــٌن  حــــرِبِه  يف 

الكتــُف! ُيــؤكُل  جنــٍب،  أي  مــن  الــرأِي..  يف 

َيغَتــرُف! جـــــــــاَء  قــــــد  الــذي  تــروي  تــكاُد 

َصــُف والنَّ العــدُل  فيــِه  وحكُمـــــــَك  َأمــٍن، 

أســــُف ول  خـــــوٌف..  فــا  ُمستــــــأمنَن، 

َعــَرُف للمصطفــــى  هبـــــــا  يفـــوُح  أرٌض 

تنــــكشــــــــُف   
ِّ
بالعـــــــز زاويــــــــــٍة  فــكلُّ 

ـــــــــــغُف والشَّ القلــِب  َجَنَبــــــاُت  ُمْلُكــُه  َمــْن 

َكلـــــــــِــــــــــــــــُف وذا  فيـــه  ُمـــــفَتِتٌن  فـــذاك 

ُيختطــُف لــــــيَس  أْن  »غــًدا«  يصــوُن  ابًنــا 

اهلـــــدُف ُه  شــدَّ شعًبـــــا  قــاَد  وَعــــْزُمُه 

واخلــــــلُف املذكــوُر  لـــــُف  السَّ فبــــــوِرَك 

وائَتَلُفـــــــــــــوا ــمَل  الشَّ ملــوا  ــَك 
ِّ
حبب هـــم  مــن 

خيَتِلـــــــُف ليــس  َحَشاُهـــم  يف  ــه  حبُّ مــن 

َوَقُفـــــوا كمــــــــــن  ــا  َصبًّ أقرؤهــا  وقفـــُت 

يعتكــُف األضــــاِع  معبــِد  يف  وصــــاَر 

عرفــوا مـــــا  اجملــَد  كيــَف  لــولَك  والنـــــاُس 

راية مجد
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د.أديم ناصر األنصاري - جامعة حفر الباطن 
المركز الثالث في الذكرى السابعة للبيعة

ــا ــاِن الــــثــريــــــــــــــــــ بــن أحضــــــــــــــــــــــــــ

مـــن سحابـــــــــــــــــــــــــــــاٍت تنــــــــــــــــــــــــاجي

جتـّلـــــــــــــــْت قـــــــــــــــــــــــــد  ربــــــــــيٍع  مـــن 

عــطـــًرا األطيــــــــــــــــــــــاب  تنثــــــــــــــــــــــُر 

ســيٌف السـيــــــــــــــــــــــِن  حــــــــــــــرِف  فـــــــــوق 

شـــــــق هامـــــــــــــــــــــاِت األعـــــــــــــــــــالـــــــي

لمـــــــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــوح تـــــالت

ختـــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــى قـــــــــد  بــرق  مثــل 

إلـــــــــــــــــيـــــــه يهفـــــــــــــــــــــــــــــــو  وحــُده 

فضـــــــاٍء فـــــــــــــــــــــــــي  يلتقيــــــــــــــــــــــه 

ميمــه مـــــــــــــجد لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــزٍم

كــي يعــوَد اخلــطــــــــــــــــــــــــُو يومـــــــــــــــــــــا

ــا ــجر حـــــــلــــــــــــــــــــــــمــــ ــدا للفـــــــــــــــ وغ

مــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــذي  أنــت  ألــٌف 

ترمــــــــــــــــــــــــَي األعـــــــــــــــــــــــــــداَء حــّتى

نبـــــــــــــــــــــــــــــــٌع عــــــذوٌب نونـــــــــــــــــــــه 

فالتـــــــــقت كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ املعـــــايل

ســبعٌة فـــاضــــــــــــــــــــــــــــــت خبــــــــــــــــــــر

ــداري ــي ب ــت روحـــــــــــــــــــــــــــــــ فازدهــــــــــــــــ

سعـــــــــــــــــــــــــــودْي أنــــــــــــــــــــــــــي  نعمــٌة 

ومـــــــــــــــــــــــــــن األقـــــــــــــــــــــــــدار خــــــٌر

مـــــــــنــــــــهـــــا اخليـــــــــــــــــــــــــــــَر  َتعــدَّ  إن 

ــا اهلل ســـــــــــــــــــــــــــامـــــــا زادهـــــــــــــــــــــــ

والــــقـــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــر وجنومــي 

ــر ــاِت املطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَق زخــ دفـــــــــــــــ

الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ألــــــــــــــواِن  بعــُض 

حـــــــــــــــــول أغـــــــــــصان الشـــــــــــــــــــــــــــجْر

أثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العليــا  يف  خــّط 

احلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر بــن  يعــْش  مل 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرر مــن زوايــاه 

ــر ــَدّ البصــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه حــــــــــــــــــــ ومُض

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظْر إن  طــرٍف  كلُّ 

ــور ــوء صـــــــــــــــــــــــــــ ــم الـــــــضـــــــــــــــــ يرس

اخلطـــــــــــــــــــــــــــــْر نــــــــحـــــــــــــو  ســائٌر 

الظـــفـــــــــــْر ثـــــــــــــــــــــــــــــوَب  يكتســـــــي 

البـــــــــــــــــــــــــشـــــْر متــــــــّنــــــــــاه  كـــــم 

ــسور الــــــــــــوتـــــــــــــــــــــــــــــْر عاد مكـــــــــــ

احلفـــــــــــــــــــــــــــــْر فــــــــــــــــي  تتهــاوى 

الــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــدْر منـــــــــــه  خالًيــا 

باسم سلــــــــــــــــــمان األبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر بـــــــــاقيــــــــــــاٍت 

املــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــر خــــــــــــــَر  وانتقــت 

البشـــــــــــــــــــــــْر فـــــــــــي  فخـــــــــــٍر  أيُّ 

الـــــــــــــــقــــــــــــــــــــدْر نعـــــــــــــــم  يل  وْهــي 

تـــــــــــــــــذر! أو  سُتبـــــــــــــــــــــقي  مــــــــــــــــا 

شــــــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــل  وكفـــــــاها 

حروٌف من ذهب
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ُنِقَضــْت ومــا  الكــربى  البيعــة  علــى  ـا  إنَـّ

ِثَقـــــــــــــــــــــٍة علــى  كــْن  احلرمــِن  خــادَم  يــا 

قائدهـــــــــــــــــــــــْم ويــَح  يــا  خبيلهــُم  جــاؤوا 

عاِصفـــــــــــــــــٍة َخــَر  فكّنــا  ــوا  ُهبُّ ناديــَت 

فئـــــــــٍة مــن  الظلــِم  ســاَح  لننُفــَض  ُقمنــا 

ونعرفــــــــــــــــــــــــــــُه حــقٌّ  نصرهــم  جراننــا 

لنـــــــــــــــــــــــــــــــا ُيفــلُّ  ل  طويــٍق  كطــوِد  إّنــا 

ُيسرهــــــــــــــــم ذا  مــن  قائلهــْم  قــال  إْن 

مهـــــــى الغمــام  حــن  ســيدي  يــا  ان  ِســيَّ

مقفرهــــــــــا أحييــَت  قــد  اجلزيــرِة  أرُض 

مطلبــه جــلَّ  صرًحــا  )للضــاد(  أقمــَت 

انبثــَق الــذي  والنــوُر  واخلــُر  والوحــُي 

وعافيــًة حّبـــــــــــــــــــا  للننشــرُه  قمنـــــــــــــــا 

غــــــــــــــــــاديًة اهلل  ســقاك  جنــٍد  أرَض  يــا 

حمبـــــــــــــــــــــــَته يبــدي  ســاحلُه  فالشــرق 

قائــُده  أنــت  شــعٌب  العهــِد  علــى  بــاٍق 

سلمـــــــــــــاُن يــَت 
ِّ
ُحي فطــْب  العهــوُد  ــا  منَّ

خـــــــــــــــانوا! إذا  ــا  ماُخنَّ العهــِد  علــى  ـا  إنَـّ

إنســـــــــــــــــاُن! إلك  احلمــى  يــذوُد  وهــل 

تــــــــــــــــــــــــزداُن واإلقــدام  والعــزِم  باحلــزِم 

كـــــــــــــــــــــــــانوا إذا  كّنــا  فــا  الســاَم  تأبــى 

هلفــــــــــــــــــــــــــاُن صــاح  إن  نبذهلــا  والــروح 

شجعــــــــــــــــــــاُن للظلــم  ينحــي  ول  عــزٌم 

أعـــــــــــــــــــــــــواُن الرمحــن  ِمّلــِة  علــى  فقــل 

أوطـــــــــــــاُن ختضــرُّ  بكــم  ُســدّت،  وحــن 

شــــــاُن شــاهنا  أضحــت  والديــِن  بالعلــم 

)ســلماُن( أعـــــاه  قــد  العروبــِة  صــرُح 

حــــــــــــراُن يســتجديه  مكــَة  أرِض  مــن 

وإحســاُن دفٌء  هــا 
ِّ
طي يف  كالشــمِس 

عنـــــــــــــــــــــواُن للعــّز  هبــا  الســعوِد  أرض 

شطـــــــــــــآُن ضمتــه  ومــا  بشــوٍق  يســعى 

أكفــاُن ضمتــه  أو  األرِض  يف  ســاَر  مــا 

البيعة الكبرى   
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نجاة الماجد – مواطنة 

الـثـــمُر  لـــــُه  تـــــّواٌق  الـغـيـــُث  كــــــــــــــــــــأّنـــُه 

موِكُبــُه القلــِب  يف  جــــــــرى  هنــٍر  ِمثــَل  أو 

لنــا ُحــّق  الشــعِب  حبيــُب  العظيــُم  هــذا 

ـــَدُه شـيَّ بـاإليـــماِن  الـحـضــــــــــارِة  صــــرُح 

مملكــٍة أصقــاِع  يف  الُصنــــــــَع  أبــدَع  كـــم 

ُصــوراً  إجنــاِزِه  مــن  الشعـــــــــُب  ســـيشهُد 

ــِمِه تبسُّ فـــي  تـــزهو  الـبشـــــــــــــــــــائُر  حـــتى 

مـــسلُكُه الـــخِر  دروُب  الـكـــــريُم  هــــذا 

شــّرفــــــــــــُه اهلَل  أّن  فــخــــــــــــــراً  يـكـفـــيِه 

ســـاهرٌة اإلســــــــــــــــــاِم  ُأّمـــِة  عـــلى  وكـــم 

مـآقيـــــــــــــِه وفـــي  يـئـــنُّ  مــــن  مــــــــــــع  يـِئـــُنّ 

ُحـــلًا تـــرتدي  تـــزهو  الـشـهـــــــــــــامُة  بــــِه 

ِثقــٍة يف  العليــاِء  إىل  يسعـــــــــــــــــى  مـــازاَل 

ُمصطِحبــًا األجمــاِد  ُدجـــى  أضـــاَء  بـــدُر 

ُمبتِهجــًا كاألطيــاِر  الـــشعُب  غـــّرَد  كـــم 

ُأغــنـيــــــــــــًة  
ِّ

الــُحــــب بــــــــلـســــــاِن  ورّددوا 

قـاِطبــــــًة  نـــفديِه  الـــذي  الـمليـــــــُك  هــــذا 

دولـــِتِه أغـــصاُن  أيـــنعت  الـــذي  هـــــــذا 

ومـكرمــــــــــٌة مـــجٌد  شـمـــُسُه  صـبـــاُحها 

هتَفــْت َمــْن  الـــحرمِن  خـــاِدُم  وبـــدُرها 

تـهــــــــــنئًة بـــالِشعِر  لـــُه  ُنـزِجـــي  والـيـــــــــــــوَم 
أبـــــــــداً لـــُه  نـــبقى  بـــأن  يـــرى  والـوعــــــــــُد 

يدفُعنــا واإلميــاُن  احلــــــــــِقّ  إلـــى  نـــمضي 

وقـــــــــافيًة إخـاصـــًا  الـُحـــبَّ  ونـســـُكُب 

ملحمــــــًة احُلــبَّ  نظمنــا  لـــو  ســـيدي  يـــا 

جــادْت ولــو  جــادْت  مـــا  الـــمشاِعِر  ُكـــلُّ 

مـــحاِبرنا خـجـــــــــــلى  وقـــفْت  ســـيدي  يـــا 

يـــنتِشُر الـــمجِد  بـــعطِر  زهـــٍر  ِمـثــــــــَل  أو 

والبصــُر الوجــداُن  ارتـــوى  هـــواُه  ومـــن 

ونـفـــتِخُر بــــل  بـُحـــٍب  نـصـطـــــــــــــفيِه  أن 

يــزدِهـــُر الـخـيـــِر  بـصـنـــيِع  وعــهــــــــــــــــــُدُه 

والـحـــــــَجُر الـــزهُر  فـــيها  تـــشابَه  حــــــــتى 

ُدرُر ُجــّلــــــــــــــُه  وبــحـــراً  الـعـطـــــــــايا  مــــــن 

والـمــــــــطُر الـمـــنشوُد  األمـــــُل  كــــــــــــأّنـــُه 

ُر
ِّ
يـــتــــز والــمــعـــــــروِف  وبــالـتـــــــــــــواُضـــِع 

يـشـــــــــــــتِهُر والـبـــيتِن  الـــــديـــِن  ِبـخـــدمِة 

وُمـنـفـــــــــــِطُر مـكـــلوٌم  والـقــــــلُب  عـيـنـــاُه 

تـــنحِدُر يِن  الـخــــــدَّ عـــلى  دمـــٍع  خـيـــوُل 

والـبـــصُر الــــــــــــروُح  رؤاُه  مــــن  ـــلت 
ِّ

وُكـح

أثــــــــُر تــــا  فـيـــما  لـــــــُه  مـــــاٍض  وُكـــــُل 

ُر الـــِسّ بـــها  فـــازدانْت  الـــُغرَّ  أخــــــــــاَقـــُه 

والـحـــضُر الـبـــدُو  والـرجـــاُل  ِنــســـــــــــاؤُه 

ُمنتِشــُر الكــوِن  يف  ِذكـــُرُه  قـــــــــــــــــائٍد  عـــن 

الُصــوُر أجِلــِه  مــن  ـــرْت 
ِّ

ُأط الــــــــــذي  هـــذا 

البشــُر هلـــــــــــــا  يهفــو  روضــًة  غـــَدت  حـــّتى 

الـــقمُر بـــِه  يـــسمو  مـجـــِلٌس  ولـيـُلهـــــــــــــــــــا 

والـشـــجُر والـُشـطـــــــــــــــــــآُن  الـبـــيُد  ِه  ِبـُحـــِبّ

يـــنحِصُر لـيـــَس  وفــــاٌء  مـنـهـــــــــــــــــا  يـضـــوُع 

ُنـؤَتـَمــــــــــُر حـيـــِن  ي 
ِّ
ُنـلـــب الـجـنــــــــــــــوُد  ِنـعـــَم 

تـنـَتـــِظُر األوطـــــــــــــــــــــــــاُن  لـــــُه  ولٍء  إلــــــى 

ُتـــختَصُر األمـجـــــــــــــــــاُد  ِبــــِه  مـلـــيٍك  إلــــى 

يـعـتـــِذُر ِمــنـــــــــــــــــــَك  إّل  كـــــاَن  مــــــا  تــاهلل 

يـسـَتـــِتُر عــنـــَك  يــسـيــــــــــــــــــــِر  ِبــنــــزٍر  إّل 

يـنـــهِمُر والـتـقـــــديُر  الــحـــُبّ  وجـــــاءك 

هتاف القلب لحبيب الشعب
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سارة يوسف أحمد العبد القادر  - مواطنة

أنــاَر  احلــِبّ  وطـــــــــــــــُن  وطــــــــــــــــي 

قيثـــــــــــــــــــــــــــــارة واو  عيــــــــــن  ســن 

ِبشــــــــــــــــــــــــارة يـــــــــــــــاُء  هـــــاٌء  داٌل 

شـــــــــــــــــــــارة األخضــُر  العلــُم  َضــمَّ 

وســـــــــــــــــاَر الَعَلــَم  ــا  حيَّ شْعُبــــــــــــــُه 

وحضـــــــــــــــــارة وســــــــاٌم  أمــٌن 

منــــــــــــــــــارة ُتعلــي  علــوٌم  فُهنــــــــــــا 

داره غـــــــــــــادر  طبيــٌب  وهنــــــــــــا 

ِبَجــــــــــــــــــــداَره أستـــــــــاٌذ  وهنـــــــــا 

َقـــــــــــــــــــراَره احَلــُج  صــــــــان  وطــٌن 

داره ــَر  وَعمَّ البيــت  صـــــــــــــــــان 

جــــــدارا باحلــزِم  فــــــــــــــأَحطتــــــم 

كـــــــشراَره جنــــــــــدا  ــــــــــدمت  َجنَّ

أحــــــــــــــــــــــرارا للمــــــــــــوىل  آمنــوا 

ارا ُغــــــــــــــــــــــدَّ بثبــــــــــــــــاٍت  صــدوا 

الــداَر َحَكمــوا  ُســـــــــــــــعوٍد  آل 

أســــــــــــــــواره ونعلـــــــــــــــي  حنميــِه 

أعمـــــــــــــــــــاًرا فاحفظهــــــــا  رب  يــا 

شعــــــــــــــــــــارا ربـــــــــاه  يــا  وَأِعــن 

ِمـــــــــــــــــدرارا وطنـــــــــــا  لنــا  ُدمــَت 

أشجـــــــــــــــــــــــــــارا حُبّبــِه  فَنَبْتَنـــــــــــا 

ِجهــــــــــارا بالشــــــــعِب  يتبــــــــــــاهى 

تـــــــــــــزدان حروفــه  بالسعـــــــــــــِد 

أحلـــــــــــــــــــان بأعــذب  أنشـــــــــــدها 

بـــــــــــــــان قــــــد  سعــــــــــــودي  فخــٌر 

زمــــــــــان بالتوحيــــــــد  يشــــــــهُد 

األبـــــــــــــــــدان ِبَبـــــــــــذِل  َيفـــــــــديِه 

األركــــــــــــــــــان مجيــَع  عــمَّ  قــــــــد 

شجعـــــــــــــــــــــان فرســــــاٌن  وُهنـــــــــــا 

اإلنســــــــــــــــان روَح  ُينِقــذ  كــي 

لألوطــــــــــــــــــــان ِجيــًا  ُينِشــُئ 

أركـــــــــــــان ِبخــــــاِمس  واهَتــمَّ 

حبنـــــــــــــــــــــــــــان احلـــرمن  فَحــــــَوى 

بأمـــــــــــــــــــــــــــــان ُذعــرا  أبدلتــــــم 

اإلميـــــــــــــــــــــــــان ُحــَبّ  وغرســُتم 

األوطــــــــــــــــــــــــــان حــَبّ  وتعانُقــوا 

الُطغيـــــــــــــــــان ُخَطــَط  ونســفتم 

باطِمئنـــــــــــــــــــان الَقَســَم  قالــوا 

األوطــان ذي  فاحفــظ  رب  يــا 

سلمــــــــــان عمــِره  يف  وأِطـــــــــل 

َفــــــــــــــــــَزان بالتوحيــد  قـــــــــــــاده 

وأمـــــــــــان ِبُحـــــــــٍبّ  تـــــــــــروينا 

كالُبســــــــتان وطـــــــي  وَغـــــــــَدا 

وزان الـــــــــــــــــــوطُن  ــى  غنَّ فبُكـــــــــم 

وطٌن وحضارة
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د. هند بنت عبد الرزاق المطيري - جامعة الملك سعود

وطـنــــــي يــا  والعليــاِء  الـمجـــِد  مـــن  ســٌت 

مـفـخــــرٌة للتـــــــــــــــــــــاريخ  البيــُض  ُعُهــودُك 

ُحفظــــــــــــْت                           قــد  اخلــِر  وبــاُد  ل،  وكيــف 

ُيحصُنهــا                                           اهلل  ســيُف  سلمـــــــــــــــــاُن،  وجــاَء 

َسِلــــــــــــَموا                            للــذي  َســاٍم  عهــَد  فكـــــــــــــاَن 

ثــــــــــــــورَته                            التـــــاريُخ  أعلــَن  عهـــــــــــدِه  يف 

أْرســـــــــــــــَلُه                                            الرمحــِن  مــن  ُطهــٍر  طوفـــــــــــــاُن 

فــا                            للقـــــــــــاصدين،  جنــًة  غــدْت  حتــى 

وازدهـــــــــرْت                             اخلــراُت  عّمــِت  عهــدِه  يف 

َفَنًنــا                             أصبحــْت  حتــى  األرُض  وازدانــِت 

ُرِفعــْت                            لنــا  أجمـــــــــــاٍد  أســباُب  ســلماُن 

حمّبُتــه                            فينــــــــــــا  ُأسكــــــــــــنْت  مــن  ســلماُن 

نرفُعهـــــــــــــا                               األعيــاِد  ســادِس  يف  واليــوَم 

مفـــــــــــاخرنا                            أغنــى  مــن  ُنبـــــــــــــايُع  جئنـــــــا 

يبـــــــــُذله                            للحــــــــّب  نبايُعـــــــــــه  جئنــــــا 

مشــــــــاعِرنا                            مــن  عقــٌد  احلـــــــــــّب  وبيعــُة 

جيزُلــه                            الرمحـــــــــــــِن  مــن  فضـــــــــٌل  وذاَك 

واملــــزِن الّسحــــِب  هــاِم  فـــوَق  هبــا  نســمو 

مـــِن الـــــــــــزَّ سالـــف  مــــن  للعــا  سابـقـــًــا  يــا 

والســــــــــــــنِن                                          بالـــــــــــقرآِن  املــــــــؤسِس  منــُذ 

والفــــــــــــِن                         يغ  الـــــــــزَّ دواعــي  مــن  حبـــــــــــزمِه 

َخِن                           الـــــــــــــــــــدَّ َدّفاَنــِة  علــى  حرًبــا  وكـــــــــــاَن 

َعَطــــِن                                            لــذي  أمــٌن  فــا  الفســــــــــــــاِد  علــى 

درِن                            ومـــــن  ُزوٍر  مـــــن  األرَض  ليغســــــــَل 

واحَلــــــــــــــــَزِن                         اآللِم  مــن  لديــِه  َتْشُكــــــــــــو 

املـــــــــــــــُدِن                         إىل  بواِديهــــــــــــــا  مــن  بـــــــــاُدنا 

الَفَنــــــــِن                             يف  كالّزهــِر  إنساُنهــــــا  وصــــــــــــاَر 

الَفِطــــــــِن                         احلــاذِق  بــرأي  السمـــــــــاِء  حنــو 

للبــــــــدِن                         وِح  الــرُّ مثــَل  للّشــعِب  فكـــــــاَن 

َمَنـــــــــــِن                         ول  قيـــــــــٍد  بــا  الــولِء  كـــــــــــفَّ 

مؤمتـــــــِن                             خــــــــَر  علينــا  وكــــــــاَن  جمــــــــــًدا، 

ميــــــــــــــِن                         إىل  شـــــــــــاٍم  مــن  وللُعــْرِب  لنــا، 

علــــــِن                        ويف  ســّر  يف  الّشـــــــعُب  يصوُغــه 

باحلســِن       اإلحســان  ذوي  جيــزي  واهلل 

سٌت من المجد والعلياء
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حنــُن وللعليــــــــــــاء  الــولء  نبايعكــم 

وطاعـــــــــًة مسًعــــــــا  الــولء  نبايعكــم 

سلمــــــــــاٌن العـــــــــدل  يف  اهلل  هبانــا 

أوطـــــــــــاٌن بالفضيــــلة  بكــم  تشــيد 

وأمــــــــــــٌم أقــواٌم  تقتــدي  وبكــــــــــــم 

خفـــــــــــــاقًة راياتنــا  البيــد  يف  تلــوح 

مشــوٌخ  هلــا  جبـــــــــال  اجلنــوب  ويف 

ووســــــــٌع انشــراٌح  الشــمال  ويف 

ملـــــــــــــــكة إبراهيــم  اخلليــل  ودعــا 

وطابــت اهلــدى  أرض  يــا  طبــِت 

جهــــــــــــالة فينــا  احلاقــد  يشــمت 

انتكاســـــــة يف  يرانــا  أن  أيطمــع 

شاخمـــــــــة األرض  هــذه  ســتبقى 

حنــــــــــــــن وللعليــاء  البيعــة  جنــدد 

ورعــــــُد بــرٌق  غاياتنــا  ويف  نســر 

وحــــــــــدُّ قــدٌر  الــولِء  هلــذا  وليــس 

ُد
ِّ

اجملــــــــــــــــــد حممــد  الفكـــــــر  ويف 

تتبــدُد إعجاهبــا  فــرط  مــن  تــكاد 

والفــرُد الشــعب  يتشــرف  وبكــم 

وحشــُد أســياٌف  لنــا  البحــر  ويف 

جنــــــــــــُد بــا 
ِّ

والص الشــعراء  ومرتــع 

والــودُّ بالطيــب  فيهــا  مــن  كوســع 

حممــــــــــــُد النــي  باركهــــــا  واملدينــة 

والسعـــــــُد واخلــر  األجمــــــــاد  بــِك 

وحقــــــــــُد بغــــــــــض  أمســـــــــــاله  ويف 

خـــــــــلُد الشــر  هلــذا  فمــا  خســئت 

أشــدُّ جنـــــــٌد  تراهبــا  دون  ونكــون 

ورعـــــــُد بــرٌق  غاياتنــا  ويف  نســر 

بيعة نحو العلياء
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محمد النصيرات - مواطن

أرى ل  مــــــــــــــــــالــــــــي  ربـــــــــــــــــــاه 

ثــــــــرى أغلـــــــــــى  وطنــــــــــا  يـــــا  ثـــــــــراك 

يعطـــــــــى  فيـــــــــك  الســــــــائل  ســــأل  إن 

جـــــــــــوعى فــا  نعمــك  مــن  يــأكل  واجلــوع 

غرقــى فــا  حمبتــك  حبــِر  يف  يســبح  والــكل 

اللقــــــا ولــــــــك  املـــرتقــــــــى  فيـــــــــك 

طــــــويلـــــــة الــــــــسنــــــن  إن  ربــــــــــاه 

املبغــــــــى ولــــــــــك  املبتغـــــى  فيــــــك 

الـــــــــــــورى خــر  علــى  وســلم   
ِّ

صــل ربــاه 

موطــــــــــــــــــي ومشــــــوخ  بعلــو  وطنــــــــا 

أبتغــي ل  ربــاه  لــــــــــه  القــرب  ســــــوى 

يرتـــــــــــوي روحـــــــك  مــن  والعطـــــش 

مهتــدي نــورك  يف  يســـــــــــــر  والتــــــــائه 

يعتلـــــي حتمــا  آمــــــــــالك  يف  والكـــــــــــــل 

ويفتــــــــــــــــــدي يفــــــــــدى  مــن  خــر  أنــت 

موطــــــــــــي تســيد  بالعــا  طـــــوهلــــــــــا  يف 

قــــــــــــــوتي وعزميــــــــــي يــا ملجـــــــــــــئي يــا 

مهجـــــــــــي مكــة  ويف  قلـــــــــي  طيبــة  يف 

رباه، موطني 
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روزان رشدي الدوسري - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

حنمـــــــــــــــــــــــــــــله اإلميـــــــــان  لنـــــــــا 

ببوصــــــــــلة الــــــــــــــــــــــــــــرؤية  لنـــــــــا 

صبــــــح بـــا  مشــــــــــــــــــس  لنــــــــــا 

حبـــــــــــر بــا  عمــــــــــــــــــــــــــــق  لنـــــــــا 

ــه ــدل بكـــــــــــــــــــــــــــــــفيــــــــ ــا عـــــ لنـــــــ

حبــــــــــــــــــــــــــــــصنتـــــــــــــــه درع  لنــــــــا 

ذبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وإن  أرض  لكــم 

بتـــــــــــــاريخ نصــــــــــــــــــر  لكــم 

جذعــــــــــــــــــــــــــــــــــه مائــل  وخصــم 

بنهضتــــــــــــــه شعـــــــــــــــــــــــــــــب  لكــم 

القمـــــــــــــة  باســــــــــــــــــــــــق  مشـــــــــوخ 

مهـــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة  ولء 

ــن ــده حنــــــ ــاق عهـــــــــــــــــــــــــ ميثــــــــــــــــــــ

الرقـــــــــــــــــــــــــــــــة جيمــــــــــــــــــع  هبـــــــاء 

فضــــــله مـــــــــــــــــــــــــــــن  اهلل  يشـــــــاء 

كـــــــــــــله جناحـــــــــــــــــــــــــك  فمـــــــد 

نفديـــــــــــــــــــــــــهـــــــــا حنــــــــــن  بـــــــــــروح 

أيديهـــــــــــــــــــــــــــــــــا اجملــــــــــد  يقــــــــود 

خيفيهـــــــــــــــــــا الدلـــــــــــــــــــــس  بــــــــذل 

يعليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــعزم  مبــــــــوج 

يرخيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الظلــم  يهــــــاب 

ميحيهــــــــا الفتنــــــــــــــــــــــــــــــــة  يزيــــــل 

نســـــــــــــــــــــــــــــــــقيها العمــر  ببــــــــاقي 

ترويهــــــا احلـــــــــــــــــــــــــــــــــد  جنــــــــــود 

يثنيهــــــا الليــــــــــــــــــــــــــــــــــل  نســيـــــــــم 

عاليهــا الـــــــــــــــــــــسحب  يفــــــــــــــــــــــــوق 

حيويهـــــــــــا الفخــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  بفيــض 

ننهيهـــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــأبى  ميـــــــــــن 

يكســـــــــــــــــــــــــيها الشـــــــــــــــــوق  لبيعــة 

يبقيهــا الوعـــــــــــــــــد  لـــــــــــــــــــــــــــــذكرى 

يوليـــهـــــــــــــــــــــــــــا فهـــــــــد  أبــــــــــــــا 

تضويهـــــــا أنـــــــــــــــــــت  لشمـــــــــــــــــس 

هبات الله

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل



2021 - 1443خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في العامين السادس والسابع

- 30 -

مشعل بن قاعد السبيعي – جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

األكــــــــــــــــــــــــــَرُم األعــزُّ  أنــَت  شــاخما  ِقــف 

ياموطــَن  مبجــا  بالكتــــــــاب  عرْفُتــك  وطــي 

الــــــــــــــــــــــــــوغى ميــداَن  األبطـــــــــــــــــــال 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــادنا مــن ذا يفّتــُش عــن نــواِة 

ــاتِه ــاَم يف جنبــــــــــــــــــــــــــــ ــَل اإلس ــا أمجــــــــ م

إذا البـــــــــــــــــــــاِزي  الّضرَغــَم  القــــــــــــوَي  إنَّ 

كـــــــــــــامِه عنـــــــــــــَد  املُعَتــزُّ  الّسيــــــــــــــُد 

وانقـــــــــــــلب األيــاُم  دارت  ُر  أكــــــــــــــــبَ اهلل 

ُشّيــــــــــــــــَدت ُصـــــــــروٌح  مناطقــُه  بلـــــــــدي 

فضلنـــــــــــــــــــا مــن  ل  اهلل  بفضـــــــــِل  هـــــــذا 

نا َك ِعــــــــــــــــــــزُّ يــــــــــا ســيدي سلمــــــــان ِعــزُّ

إمنــا احلمــد  أكســب  بفخــري  ولســُت 

ــدرًة ــد أن هلل قــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي ألشهــــــــــــ وإن

واستقـــــــــــــــــــــــــــــامٌة طاعــٌة  إهلــي  يــا  لــك 

أنــي دنيــــــاي  فــــــــــــــــارقُت  إذا  وأرجــو 

وَتَحْمُحــُم ُنصــَرٌة  فــؤادي  يف  لــــــــــــك 

تؤَمـــــــــــــــُم باحلديــث  أنــك  وعرفــُت 

لتفصــــــــــــــــــــــــُم حمبــًة  منــه  وُغذيــُت 

اجُلْلُهــُم نــواُه  أو  اجلنــادُل  فهـــــــــــــــي 

وتــــــــــــــــــــــــــَرّنُم ِعــّزٌة  املــــــــــآذِن  َصـــــــدُح 

يبســــــــــــُم َشــْزرا  العــُن  إليــه  َنَظــَرْت 

ُيبِهــــــــــــــــــــــُم ل  رأســُه  ويرَفــُع  َفِصــٌح 

يتمتــــــــــــــــــــــُم قفـــــــــــــاُه  علــى  احلــــقوُد 

نتنّعـــــــــــــــــــــــُم هبـــــــــا  بارئنـــــــــــــا  وحبمــِد 

َيحـــــــــــِرُم أو  يشــا  مبــا  العبــاَد  يعطــي 

أفخــــــــــــــُم جنابــَك  ذا  َك  ِعــزُّ فُأِديــَم 

أتقــــــــــــــــــــدُم بــه  أو  أخيــــــــــــرا  بفعلــي 

أعـــــــظُم واهلل  اخللــق  بكـــــــــــل  حتيــط 

مســــــــ،ــــــــلُم وإنــَي  وإخــاٌص  وحــٌب 

أنــــــّعـــــــــــُم النــــــــــعيِم  جنــــــاِت  بأوســِع 

موطُن األبطال
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فافخــــــــــــــري ِســٍن  كـــــــل  يف  ســعوديٌة 

عـــــــــــــــــارٍق بتـــــــــــاريِخ  تــروي  ســعوديٌة 

بدِرهــــــــــــــــا مطـــــــــالِع  مــن  وعــزُة  فخــٌر 

بثباِتهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــاخمًة  تشــهد  طويــُق 

َكَفــن؟ علــى  الســعودي  مــا  ســألنا  لــو 

َبِكيــم؟ علــى  الســعودي  مــا  ســألنا  لــو 

ملِليِكنــــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــاعٌة  ســنٍن  ســت 

َغزوَهــــــــــــــــــا فيهــا  اخلصــُم  متنــى  وطــٌن 

كــــــــــــــــبر رقــم  ُملِكنــا  علــى  ُحســاُدنا 

ظهوِرهــــــــــــــا حتــى  البــاِد  مولــِد  مــن 

ــا ــن جنوِمنـــــــــــــــ ــوُح ب ــٌة تلـــــــــــ رايــــــــــــــــــ

روعــــــــــــــــــًة يــا  قمــًة  يــا  ملجـــــــــــــــــــًأ  يــا 

حـــــــــــــــــــــــازٍم مليــٍك  مــن  أقبــَل  اخلــُر 

أخـــــــــــــــُذلك؟ أنــي  أتعتقــُد  وطًنــا  أيــا 

اِمســــــــــة الدَّ الليالِــي  يف  اهلل  وأدعــو 

وَضاِحيهــا األفــاِك  يف  واجملــُد  بالعــِز 

برجالِهــــــا بــارٍز  جمــــلِس  كــــــــــــــــل  يف 

مكاِنهــــــــــــــا جهــِل  عنــد  املــرِء  وجاهــُل 

استمراِرهـــــــــــــــــــــــــــا علــى  تشــهد  ورؤيــٍة 

هبياِمهــــــــــــــــا وافًيــا  الكـــــــــــفُن  لتكلَّـــــــــَم 

هـــــــــــــا
ِّ
بِعز داهًشــا  الثغــُر  َك  لتــــــــــــــــــــــحرَّ

أماِنهــــــــــــــــــــــا يف  أعُيــٍن  بغمضــِة  مــــــرت 

قومـــــهــــــــــــــــــــــــا أهَنــَك  َنــا 
ِّ
َرب محايــُة  لــول 

دمارهـــــــــــــا العــدّو  َبغــي  مــْن  هيهــاَت 

وغيِمهـــــــــــــــــــــــــا بالســماِء  رفيــٌع  َعلــٌم 

ُذروهــــــــــــــــا الكواكــَب  بلــَغ  وَمــــدُحنا 

ِبأمنـــِهـــــــــــــــــــــــــــــا بــاِدي  يــا  نــردْد  قفــا 

صاَدهـــــــــــــــــــــا حبــٍر  جــوِف  يف  كلؤلــٍؤ 

ِبهـــــــــــــــــا ومــا  ِفــداَك  روحــي  واهلل  ل 

ُمعاِدْيَهــــــــــــــــا مــن  وطــي  يــا  اهلُل  محــاَك 

لو سألنا ما السعودي؟ 
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وجدان علي جمعان الزهراني – جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

متهلــي! بــاهلِل  األجبديــِة  بدايــُة  يــا  يــا 

جوارحــي ســرق  ألــٍف  حــرُف  يــا 

ثــــــــانيًة أربعــون  للعينــن  نظــرت 

دمــاري املقلتــن  رمــِش  بــن  مــا 

جبمالــِك راقصــٌة  اجلثــُث  بعثــت 

ذهــِب بإزميــِل  منحــوٍت  جيــدِك 

بـــــــــــاهظًة حريــٍر  خيــوَط  شــعرِك 

وتوقعــــــــــــــــــــي تصــوري  فــاق  حبــك 

لوجدانــي قلــي  مــن  توســط  حــرٌف 

أحشـــــــــــــــــــــــائي ابَتلعتــه  زئبًقــا  وكأن 

أضاعُتــــــــــي عــٍن  يف  تشــرع  حــٌب 

غرامــــــــــــــــــي مــن  القبــور  فكــر  حــار 

عيــــــــــــــــــــــــي أرهقــت  الرقــوِة  ودقــة 

مشـــــــــــــايّل كريــٌح  كفــي  علــى  مــرت 

يا بداية األبجدية
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د.أديم ناصر األنصاري - جامعة حفر الباطن

النيامــــــــــــــــــا          الليــــــــل  أجنــم  تــــدلل 

عـــــــــــــن بكــــل  احلاســـــــــــدون  ينــــام 

ُترَمــى حــن  ســهامك  خذلــت  ومــا 

األعــــــــــــــــــــــــادي وجــه  يف  يديــك  كـــــــــأن 

ومكــــــــــــــــــــــــرا غــدرا  هبــم  ختــَش  فلــم 

وأعطـــــــــــــــى أســدى  بالــذي  وأكــــــــــــــــرْم 

شـــــــــــح بغــــــــــــــــر  املقــــــــرين  وأغـــرى 

مستحبــــــــــــــــا قومــي  عطــــــــــــــاء  وكان 

الكــرام فْضــل  مكـــــــــــرما  فعلــــــــــم 

عظـــــــــــــــــــــيم مشــائلــــــــــــه  يف  كـــبر 

وعيــٍب نقــص  يف  امللــك  رأيــت 

ودادي جنـــــد  إىل  فامحــــــــل  أل 

جنـــــــوب يف  مشــال  يف  ليـــــــــــــــزهر 

حــــــــــرف بــكل  صــرت  ســلمان  فيـــــــــــــــا 

ــوم ــان يـــــــــــــــــــــ ــد لألوطـــــــــــ ــأن العي كـــــــــ

الظــــاما كواكـــــــــــــبنا  وتنسيهــــــــــــــــــم 

نيامــــا ضـــــــراوهتم  يف  وليســــــوا 

السهامــــــــــا خــذل  رمــى  إن  وغـــــــــــرك 

احلســاما فــض  الـــوغى  يف  حســــــــام 

احِلمــامــــــــا بســطتك  ختــــــشَ  ومل 

ِقيامـــــــــــا أو  اخلـــــــائق  يف  قعـــــــــــــــودا 

املـــامة عــن  الائمـــــــــن  وأثــــــــــــــنى 

لزامـــــــا لنــــــــــــا  العطـــــــاء  بــه  فصــــــــار 

الكرامـــــــة معنــى  ممسكــــــــــــا  وعلــــــــــــم 

العظامـــــــا عـــــــــــــزائمه  يف  يصغـــــــــــــــر 

التمامــــــــا امللــك  يف  بلغــت  فكــــــــيف 

هتامـــــــــة إىل  احلجـــــــــــــــــاز  أرض  إىل 

أمامــــا أشعـــــــــــــاري  كل  ويلقـــــــــــــــى 

ســــاما ثــم  ســـــــــــــاما  ثــم  ســــــــــــاما 

ــا ــم عامــــــــــــــــ ــا ث ــاء عامــــــــــــ ــدي ج وعيـــــــــ

سلمان العزة والسالم
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د. رفعة بنت محمد بن إبراهيم الكلثم - مواطنة

ورعاهــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــادنا  اإللــه  منـــــــع 

مربــــــــــــــص هــوى  مــن  محاهــا  ومحــى 

لــــــــــــه دانــت  مــن  حكــم  فيهــا  وأعــز 

وأمنهـــــــــــــــــــا الديــار  درع  يــا  ســلمان 

صـــــــــــــارما عضيبــا  ســيفا  يــا  ســلمان 

ماجــد كنانــة  مــن  ســهما  جئــت  قــد 

الـــــــــــــــذي بلــــــــغ  حبكمــة  العزيــز  عبــد 

بعضهــــــــــــا تقاتـــــــل  قبائلنــا  كـــــــــانت 

حتــى جتلــى مــن بنيهـــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــائد

صفوفهــــــــا وشــد  دعائمهــا  أرســـــــى 

ليلهـــــــــــــــــــــــــا وأغفــى  عزائمهــا  أحيـــــــا 

مـــــــــــــأرزا العقيــدة  دار  يــا  طبــت  قــد 

كـــــــــــــــرمية كـــــــــل  دار  إل  كـــــــــنت  هــل 

الــذي الوحــي  مهبــط  إل  كنــت  هــل 

وصحبــــــــــــــــه النــي  علــى  اإللــه  صلــى 

حممــــــــــــــد الرســول  علــى  اإللــه  صلــى 

ومساهــــــــــــــا أرضهــا  منهــا  وأعــــــــــاذ 

وفتاهـــــــــــا شــيخها  منــاه  جهــــــــلت 

وولهــــــــــــــــا حببهـــــــا  البــاد  أهـــــــــــل 

وجداهــــا حظهــا  عهــدك  ســلمان 

ودواهــــــــا العــدا  طــب  يــا  ســلمان 

أداهــــــا وشــد  مكاســرها  عجمــت 

وهناهـــــــــــــــــــــا ســكوهنا  احليــاة  منــح 

وهداهـــــــــــا جبهلهــا  تــذود  كـــــــانت 

صداهــــــــــــــا وبــل  تعطشهـــــــا  روى 

رداهــــــــــــــــــا زم  التوحيــد  وبصــــــــــايف 

وغذاهـــــــــــــــــــــــا خرهــا  منهــا  وأفــاز 

وصداهـــــــــا بصيتهــا  امللــوك  عــرش 

وفداهــــــــــــــــــــا درعهــا  جــد  وعريــب 

وهداهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رمحــة  الربيــة  عــم 

وأتاهــــــــــــــــــــــــــــــــــا زائــر  طيبــة  زار  مــا 

ثراهــــــــــــــــــــــــــــــا ضمنتــه  أرضــا  وأعــز 

أرض المجد
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سمية بنت عادل الضويحي - مواطنة

ربـوَعـهـــــــــا  األمـــــــاُن  عـــمَّ  بلــــــــــــــدًة  يــا  يــا 

اقــــــــــًة بـرَّ نــفــيـــســــــــــــــــًة  أراِك  ـــــي 
ِّ
إن

هبـــــــــا نظــــري  يف  اآلفــاُق  بــيـــــــــــــــــداؤِك 

صـفحــــــــًة أراهـــــــــــا  إنــي  وسـمـــــــــــــــــاؤِك 

خــــــــــــــيـِرهـــــــــــــا مــن  معطــاءٌة  وخنـــيُلِك 

خـــــــــــاطري يســـلو   
ِّ
املخَضــر بربيِعـــِك 

خافــقــــــي يشــرُق  الفــــّتاِن  ُصــــبِحِك  يف 

جــنــتـــــــــي؟ ِك 
ِّ
بـحــــب مولـــوٌع  أيـــــــاُم 

مــن وُحفظــت  األذى  مــن  ســلمَت  وطـــي 

ومـــن منَشــؤه  التوحيــــــــــــــِد  عــــلى  وطــي 

مسلمـــيــــــــــــــــــــَن ُولـــدنا  قــد  ـــا  بأنَـّ يكـــــفي 

وراثـــــــٌة الـــــــــــعزيـــز  عــبـــِد  مـــن  الـــــعزُّ 

اِمنــــــا حكَّ علــى  مــولنـــا  فســـــــــــــاُم 

ــا ــعيِمِك أعِطنـــــــــــــــــــ ــن نـ ــا م ــا رب ِزدنـ يـــــــــــــ

ــنـــــــا خصَّ قــد  الــــذي  هلِل  واحلمــــُد 

وآلِــــــــــِه  
ِّ
النــي علــى  اإللـــُه  صـلــــــــــى 

الــــدواْم علــى  بالرخــــــاِء  َنِعمنــــــــــــا  وهبــا 

ــراْم ــاٌر كـــــــــ ــٌب وأحـجــــــــــــ ــك ذهـ فـجبـــــــــــاُلـ

املــــراْم وتــحقيـــُق  آلمــايل  َسعـــــــــــــٌة 

احلمــــــاْم ســرُب  ســطوَرها  الســاَم  جعــل 

انعـــــــــــــداْم خــوَف  ول  يرهبهــا  فـــقر  ل 

الغمـــــــــاْم رذَّ  إن  النـــسماِت  ويراقــُص 

اهليـــــــاْم حلــِن  يف  يشــدوِك  وبـــليِلِك 

مــــــاْم قلــي  علـــى  ذاك  يف  لـــيس  ل 

اللئــاْم مكــِر  مــن  وُوقيــــــَت  ِــــدى  العـ كيــــِد 

النظـــــاْم اهلـــادي  وســنِة  الكتــاِب  هـــــــدِي 

املقــــــــاْم عــــايل  لـــهم  حـّكـــــــــاٍم  بــــظِلّ 

والســاْم الســامة  سلـــماَن  وبـــحكِم 

باللتـــــــزاْم بيعــًة  نــــجدُد  ولـهـــــم 

املستــــداْم الوفــَر  اخلــَر  فضِلــَك  مـــن 

احلـــــراْم البـــيَت  خنـــِدَم  أن  جـــوِدِه  مــن 

األنــــــــــــــــــــــــاْم خــِر  صـــحاِبه  مجيـــِع  وعــــلى 

ة أراِك جنَّ
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أروى زيد عبد الرحمن البطي – جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

الـــــــــــــــــــــتوالـــــي   علـــــى  بإجنـــــــــــازاٍت  ازدهــرت 

إمهــــــــــــــــايل! قــــــط  مملــكتـــــي  مــــــــس  مــــا 

بالعـــايل    متســــــــــــــــــكت  ورايـــــتـــــــــــــــــــــــــي 

الـــــــوالـــــــــــي حبمـــــايِة  الغــــــــــــدر  مــن  حممــي  قًفــا 

العـــــــايل!              الــــــــــــــــــــــــــــــــرب  ِنــــــــــــــــعـــــــــــَم 

نضــــايل!« »أكــــــــــملـــــت  بقــول  يفتخــر  ملــًكا  وِنعــَم 

اللـــيايل      عنــــــــــــــــــــــُه  تغـــفل  ل  حاكمـــًــا  ِنعــَم 

الـــــغــــــــــــــالـــــي! بـــشــــعــــــــــــــــــــــــــبه  حمبــًة 

ســــــــــــــــــــؤالــــــي       ســوء  يــــــراوده  ل  ـًــا  ُحكمـــــ

ببــــــــــــــــــــــــايل واحملــــبُة  العــــزُة  تـــــفاقـــمت 

العــايل         فــــــــــــــــــي  دائــــًما  تكــون  وطـــــــــي  يــا  وليتــك 

ســــــــــــــــاري! الـــدِم  فــــي  ومتجـــــيًدا  فخــــًرا 

آثــاري       جوفــِه  يف  أضــَع  أن  أطــــمُع  ل  وطًنــا 

أســـراري عــــــــــــــــــــــــــــــنُه  ختــــفــــــــى  ول 

داري!            ُلــبُّ  هـــــــــــــــــــــــــــــو  وكــــــأنـــــــــــــــــــما 

كِســـاري ذَهـــٌب  وكـــــــــــــــــــأنُه  وأتــــأملـــــــــُه 

انـــكســـــــاري      قــــُط  يــــــمـــــســــــــــــــــــــــــُه  ول 

غبــاري؟« فــؤادِك  عــن  مســحِت  »هــا  بقــــــولِه  حيدثــي  ول 

حبــــــضــــاري        ليـــــــــــــــــــــــــس  لــــــــــــــُه  حـــــّب 

نــاري حترقــــــــــه  لـــــــــــــــــــــــــم  أجــداٍد  ُحــــــــّب 

ســـــاري القلــــــــــــــــــب  فــــــــــــــــــــــــــــــــي  زال  ول 

البيعُة السابعة للوالي
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شيخة عبد الله عجالن شديد الخالدي – جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

األلــــــــــــــــــوان بأهبـــى  مزينـــــا  وُحبـــــــــــــــا  ســامــــــــــــــــــــا 
والشجعـــــــــــــــــــان الشجــــــــــــــاعة  قـــائد  قائــدي  يــا  إليــــَك 
األمثـــــان غـــــــــــــايل  املســـــك  بشــذى  معطــرا  وزهــرا  ســاٍم  ألـــــف 
ورحيـــــــــــــــان نرجــٍس  حـدائـــــــــــــــــــق  مليكـــي  يــا  إليـــــَك 
وامتنــــــــــــــــــــــــــان وفخـــرا  عــــزا  أشرقـــي  مشــس  أيــــا 
واألوطـــــــــــــــــــــان الـــــدين  سيـــــف  سلمـــان  وحيــي 
املصـــــــــــــــــــــــــان واحلــــق  احلصــــن  احلصــــن  خــادم  يــــا 
امليـــــــــــــــــــدان فـــــارس  يــا  ومشـــوخ  عــزة  بكــــل  ِســـــر 
كربكــــــــــــــــــــان َجســورا  العـــزم  وعواصــــف  احلــزم  قائــد  يــــا 
ُيهــــــــــــــــــــــان ول  العـــواصف  شــــــديد  لــه  تتـــــذلل  مــن  يــــا 
الشجـــــــــــــــــــــــعـــان األســـــود  جيــــش  جبيشــــــك  ُقــــد 
وعنــــــــــــــــــــوان امســــا  والشهـــــامة  للشجــــــاعة  ســطرت  مــن  يــــا 
السنــــــــــــــــــان كمــا  حــادا  كالسيــــف  قويــا  كاجلبــال  صــــامدا 
وعــــــــــــــدوان إفــٍك  كـــل  مدمــرا  جبـــان  خانعــا  عــدوا  جماهبــــا 
والطغــــــــــــــــــــــيـــان والشـــــِر  الكيــِد  سحـــــائب  بــــددت 
األوطـــــــــــــــــــان أقــــــــــــــــــــدس  قــــــوة  بســــالة  بــكل  ومحيــت 
الـــــــــــــــــــرزان عــن  يــا  اجلمـــــان،  ُدر  يــا  احلكمــة  رمــز  يــــا 
لقمــــــــــان قبــل عــدا  ناهلــا  مــا  اخلائــق شــهادة  حبكمتــك كل  شَهـــدت 
وامليـــــــــــــــزان الــداُر  منـــــــــــــــــــــه  َعِجــَب  عـــــدل  عــادل  يـــا 
امليـــــــــــــــــــــــزان يف  بســموه  وجتلــــى  النـــور  حــــل  بعـــــدلك 
اجلنـــــــــــــــــــــــان هبــــاء  البهيــــة  الــــروح  صاحــب  يــــا 
كـــــــــــان كبــرا  أم  صغــرا  جلــه  شــعبك  قــــلوب  بعطفـــك  أســـرت 
إنســـــــــــــــان خــيــــــــــــــر  يــا  بنــا  ســــارعت  والعليــاء  للمجـــــد 
سلمــــان اجملــد  قلــــــــــــت  والقمـــة  اجملـــِد  عــن  سألــــوني  فـــإن 
والسلطــــــــــــــــان واملعــــايل  الفخــــــــــــــــر  ســيد  يــا  ســيدي  يـــــا 
األزمـــان ألطـــــول  ســــــــــــــــــــــنوك  ودامــــت  لنــــا  درعــا  ُدمـــت 
ديــــوان أمســى  وللشــــــــــــــهامة  امســـــــــــــا  للعــا  دمــت  ســيدي  يـــا 
مكـــان كل  يف  هامــــــــــــــــــة  وللعــــــــــــز  رايــة  للخـــــِير  ُدمــــت 
والعرفـــــان العــــــــــــهد  علــــــــــــــــــــى  زلنــا  ول  كنـــا  ســيدي  يـــا 
والمتنـــان بالوفـــاء  مزينــــــــــــــــــة  بباقــــة  البيعــة  ذكـــرى  جنـــدد 
واإلحســـان بالعــــــــــــــــــدل  وقائــدا  ملــكـــا  اهلل  حفظـــــك 
األوطـــــــــــــــــــــــان روح  يــــــــــــــــــــــــا  معافـــــــــــــى  ســاملا  مليكـــا 
وحنــــان حــب  بــكل  قلمـــي  حشــايا  مــن  وتنســل  الكلمــات  تتناثــر 
المتنــــان عــن  القلــــم  يكــف  ول  يســتكن  ول  فــؤادي  يســتفيض  فــــا 
اللســان حتــى  حقــك  يفــي  فــا  مدحــك  يف  تنتهــي  أن  الســطور  وتأبــى 
ول تكفــي حــروف األجبديــة جلهــا ولــو بألــف قصيــدة لتعرب عــن فائض الشــكران

المجد سلمان
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 عائشة أحمد صالح الجاسر – جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

اخُلطــا ُرِســم  العزيــِز  عبــِد  بنهــِج 

الُعــا حنــو  قادَنــا  وعـــــــــــــزٍم  هبمــٍة 

بنــى ــِة  وللقمَّ وحضـــــــــــارٍة  ِبفكــٍر  أتــى 

شــّيدا العليــاِء  يف  وصرًحــا  جمــًدا 

األْســعدا الّســعِد  صاحــــــــــــــــــُب  وســعوٌد 

املنصفــا احلــــــــــــــــــــــزُم   .. احُلــرُّ وفيصــٌل 

للعـــــــــــــــــــــــطاِء َمضِربــا وخالــٌد كـــــــــــــــان 

َبــا
ِّ
ُلق فهــــــــــٌد  القيـــــــــــــــــــــــــادِة   وبــروِح 

األبــا اإلنســـــــــــــــــــــــــــــــــاُن  اهلِل  وعبــُد 

األوحــدا الســيُف  العروبــِة  ســلماُن  وبعــده 

بــدا وعشـــــــــــــــــــــــــــــــرين  ثــاث  مــن 

املــا ُكلُّ  لـــــــــــــــه  يشــهُد  عريًقــا  ُحكًمــا 

امللهــــــــــمــــــــــــا األَخ  مبحمــٍد  لنــا  أتــى 

مـــــــعربــــــــــــــــــــــــا وللجديــن  عزيــٍز  شــبيُه 

األمجــا احُللــُم  لنــا  وهــو  لــُه  ســيًفا  كّنــا 

َل اأَلوَّ قائِدنـــــــــــــــــــا  ابــن  وهــو  ل  كيــف 

ســلماننا َعزفـــــــــــــــــــــــه  كلحــٍن  ســبعٌة 

مثانيــا )فصــارت(  عجائــٍب  كســبٍع  ســبعٌة 

ُمذهــا وطًنــا  دمــت  صرًحــا،  فُدمــَت 

فانتمــاء وطاعــًة  مســــــــــــــــــًعا  نبايعــك 

األجنمــا يبلــغ  وازدهــاًرا  علــًوا  نبايعــك 

صامــدا كجبــٍل  مّهتنــا  شــعٌب  فنحــن 

صرنــا واملســتحيُل  حنــن  فاملســتحيُل 

حممــدا قــــــــــــــــــبل  مـــــــــــــــن  قاهلــا  قــد 

موئــا؟ قـــــــــــــــــــــــــــولِه  غــَر  لنــا  فهــل 

اللحن السابع
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فضــــــــــــــــائا األنــام  وهــب  الــذي  إن 
مــًة كــرا  البــاَد  هــذي  لنـــــــــــــــــــــا  جعــل 
خصــــــــــــــــــــــــــــال ســـــرد  يف  شــئت  إن 
روايــــة األقــام  بــك  عجــزت  ملوكهــا، 
أجــدَل بالِعـــــــــــــــــــــــــز  إماُمهــا  ارحتــل 
وشــهادة حــــــــــــــــــــــــــــــــــــًقا  ِفكــرُه  وأردف 
وســـــــــهول واديــــــــــــــــــــًا  باخلــر  ارتــوت  ثــم 
وجــرًة أهـــــًا  باألمـــــــــــــــــــــان  وعّمــت 
جبــمــــــــــــــــــــال الُدنــى  كل  نطقــت  وإن 
جنــٍة عـــــــــــــــــــــــــن  العيــون  وتســاءلت  رباهــا، 
ولِد هلا أحــــــــــــــــــــــرارها بواســـــــــــــــــــــــــــــا
وعــــــــــــــــــــــــــــــــــزة إخاًصــا  جــاد  نســلهم 
ــوِب من رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال كانت كثـــــــــــ
مهـــــــــــــــــــــــــــــة ذات  شــعوبًا  فصــارت 
نــــــــــــــــــــــــــال موِحــٌد  فعبدالعــــــــــــــــــزيز 
رفعــــــــــــــــــــــــــــــــًة باحلـــــــزم والعــــــــــــــزم 
حمـــــــــــــــــــــــــــال لــوله  بنصــٍر  ظـــــــــــــــــِفر 
ُذِكــرت شــهامته يف كـــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــحنة
أنبــل منــه  الصــــــــــــــــــــــــيِت  يف  كان  فمــا 
رايــة كل  فــوق  فســماء  أضــاء  جنـــــــــــــــــٌم 
الِسْرحــــــَــال عــن  ورٌث  شــبلها  قــوة  واآلن 
منهاجـــــــــــــــــه يف  التليــِد  علــى  أكمـــــــــــــل 
ـّــد كل ذي برج عــــــــــــــــــــــــــــــــــال وشيــــــــــــ
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية عــن  الربيــــة  وأدار 
مـــآل خــر  وإىل  ضــــــــــــــــــــــر  دفــع  يف 
حفظ البـــــــــــــــــــــاد ُحـــــــبًا ورغبــــــــــــــــــــــًة
تسلســل وعلــــــــــــما  جمــــــــدا  فتوارثــت 
ومثوبــــــة نفــٌع  منــه  العاملــــــــــن  بلــغ 
وليــال دهــرا  باخلــر  الــورى  جــاد  ولــو 
دولــة الســعودية  مثــل  منهــم  حــاز  مــا 

وطن الِكرام
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منال مسفر صالح الخثعمي - مواطنة

قصيـــــــــــْد  هــواك  يكفــي  وهــل  وطــي 

ورفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة وانتمــاٌء  وجمــٌد  حــٌب 

مجعـــــــــــــْت كلهــا  الفضائــُل  فيــــــــــــــــَك 

بايعتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا بيعــٍة  ذكــرى  كل  يف 

مضــت ــــــــــا  ســــــتًّ شعبــــك  بـــــــــــــايعت 

كأهنـــــــــــــــــــــــــــا الســنوَن  فيــك  قائــًدا  يــا 

نزيلــــــــــــــــــــــــٍة كل  عنــد  حــــــزٌم  ســلماُن 

مناضـــــــًا صمــدَت  جائحــٍة  كل  يف 

شريعــــــــــــــــٍة كل  باإلســاِم  وهنجــَت 

سياحـــــــــــــــٍة حمــل  حضارتنــا  صــارت 

قمـــــٍة يف  بنــا  تعلــــــــــو  مهــًة  يــا 

ومتدنــــــــــــــــــــــــا بنــا  تسمـــــــــــو  رؤيــًة  يــا 

قولنــــــــــــــــــــــــا املفـــــــــــــاخر  عنــد  حريــٌة 

ماضرنـــــــا؟ شامـــــــٌخ  عظيــٌم  وطــٌن 

وماذنـــــــــــــــــــــــا دارنــا  أنــِت  داُر  يــا 

التمجيــــــــــــــــــــْد قــدرك  يـــــويف  هــل  أم 

ووليـــــــــْد شــيبًة  فينــــــــا  تــــــــزداُد 

ومـــــــــــــــــــــــــديْد دائًمــا  فخــــــًرا  عشــَت  قــد 

الرديـــــــــــــــــــــــــْد ل  بــاألرواِح  بايعنــاك 

سُنشيــــــــــْد هبــا  سابــــــــعٌة  واليــوَم 

تزيــــــــــــــــــــــْد العطــاِء  يف  عاًمــا  ســتون 

ســلماُن عــزٌم ثابــٌت ووطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد

وســــــــــــــــــــــــــــــــــــديْد صائبــا  وفعــا  قــــول 

التهديـــــــــــــــــــــــــْد ل  بالسْلــــــِم  وهنجتهــا 

تأييـــــــْد وكلنـــــــــــــــــــــا  للعــــــاملن 

بعيـــــــــــــــــــــــــْد الســحاب  فــوق  ِمنزاهلـــــــا 

والتجـــــــــديْد واإلبــــــــداِع  بالنــــــــوِر 

تقييـــــــْد بــا  ســـــــعـــــــــوديٌّ  إنــي 

يزيــــــْد الكائديــن  كيــــــــــد  كان  لــو 

عيـــــــــــــــــــــــــْد يــــــــوٍم  كل  نعيشــِك  إّنــا 

نعيش كل يوم عيد
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أديم بنت ناصر بن حسين األنصاري - جامعة حفر الباطن

مرتلــي الوفــاء  إن  الــوى  حلــن  منشــدا  َيــا 

ومضلــل كُمهتــد  القصيــد  درب  ســالكا  َيــا 

مليكنــا املديــح  يف  جيــزل  كان  مــن 

وتــزل عطــاك  يف  تنعــم  كنــت  إن 

شــاعري يلهــم  الشــعر  معنــى  كان  مــا  ســيدي  َيــا 

األخطــل األديــب  وجهــا  بــي  كشــفت  و  يل  فأعــدت 

عاليــا مثلــه  الشــعر  قــدر  كان  مــا 

تعتلــي القصائــد  فيــه  الــذي  فهــو 

قلبــه تســكن  للفقــراء  الرمحــات  كانــت  إن 

عــل مــن  األباطــح  علــى  الطغــاةا  حــط  الــذي  فهــو 

بنــا نزلــت  كوارثــا  املعتــدون  يعيــب  أنــى 

منــزل بنــا  تبتغــي  الكــوارث  حتــى 

منــزل وأعظــم  أعلــى  أَنــا  بــادي  فــرأت 

بطبِعــه األَنــم  يف  يكمــل  حســن  ل 

ومكمــل كامــل  حلســنك  عجبــا 

بفضائــل ومفضــل  فاضــل  هــو 

األفضــل اخليــار  يف  نفاضــل  لســنا 

وحكمــه الســنون  هــذي  ســتة  هــي 

أول مــن  أول  مــن  أول  هــو  مبكانــه 

الخيار األفضل

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
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روزان رشدي ابراهيم الدوسري – مواطنة 

بــِه األزمــاُن تبتســـــــــــــــُم يــــــــــــــا عــــــــــــامًا 

أراٍض وسبـــــــــــــــُع  مســـــــــــــــــــــــاواٍت  ســبُع 

وطاعـــــــــــًة مسعـــــــــــــــًا  نبايعــــــــــــــك 

املســلمون إليــه  يــأوى  مــن  ياخــر 

وتـــــــــــــــــــرى العـــــــــــــاملن  نــدوب  تشــفي 

وأجـــــــــــــــداده آبــــــــــــــــــــــــــائه  هنــج  هنجــُه 

حمكــــــــــــــــٌم ســـــــــــــــرمدٌي  يقــٌن  جمدهــم 

خمتضـــــــــــــــــٌب النصــر  بــدِم  تــــــــــــــــــاريٌخ 

يناهلــا املعــايل  يبغــي  مــن  كل  فمــا 

الســبل أمجــل  يهدينــا  بــات  جنــٌم 

أمثـــــــــــــــــاًل اجلبــال  يضــرب  وشــبلُه 

ُمْلَهـــــــــــــــــــٍم بشــعٍب  التباهــي  لــه  حــق 

ُمغَتنــــــــــــــم غــر  قــدًرا  املعــايل  مــن  بلــغ 

مكتمـــــــــــــــــــل وإحســاٌن  ومعرفــٌة  ِعلــٌم 

وحكمتـــــــــــــــــــــِه بالبــاري  جاهــًا   يــا 

ملكــــــــــــــــــــــــــــــًا لنــا  جيعلــُه  أن  اهلل  قــدر 

َيْم
ِّ

الـــــــــــــــد مــن  ِعقــٌد  بــل  العقــود  غيــُم 

تستقـــــــْم بــِه  أعـــــــــــــواٍم  بســبِعة 

بالقـــــسْم احللــِف  ميــن  قبــل  باجلســِد 

األمـــــــــــــــْم تبتغيــِه  ملجــأ  خيـــــــــــــــر  ويــا 

تلـــــــــــــــــــــــتئْم ناشَدتــــــــــــُه  إذا  جروحهــم 

والـــــــــــــــــشيْم والعــدِل  اإلكــــــــــــــرام  منبــع 

هْم والــــــــــــــتُّ والتخـــــــــــمن  الشــِك  فــوق 

منهـــــــــــــــــزْم اهلزميــِة  قبــِل  مــن  فعدّوُهـــــم 

ُتغــــــــــــــــــــــتنْم العــزم  بفقــر  األمانــي  ول 

الـــــــــــــــعتْم جــوِف  ويف  الليــايل  تيــه  يف 

بالـــــــــــــــــــــــــــقمْم ويباريهــــــم  شــعبِه  لِهمــِة 

مضطـــــــــــــــــــرْم التجليــات  نــور  يقبــُس 

القــــــــدْم يف  بالســعِي  الــدراِك  صعــُب 

بالـــــــــــــــــــــــــــِعظـــــــــــْم تلــوُذ  أجيــاٍل  ســباق 

مـــــــــــــنقســـــْم غــر  ُحكمــًا  اهلل  أعطــاُه 

للــــــــــــحـــــرْم خادمــًا  ملــٍك  كل  وليــس 

هيبة األزمان
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لمى نايف الحم الخالدي - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

بســالًة الشــعوَب  قــاد  ولًيــا  أيــا 

تتزايــَد أن  اهلل  ونرجــو  َســبٌع 

هتفنــا إل  ضيــٌق  حــّل  مــا 

تــردْد فــا  ُهنــا  ســلماُن 

قائــًا عوِنــه  مــن  أختجــُل 

كافيــا نصيبــًا  باهلــم  حــاز 

إل كرًبــا  ُبحــت  مــا  واهلل 

ُأهِنــَي قــد  أراُه  وأصبحــُت 

ِعــربًة العــدو  مــن  جعــَل 

وســلما اجلميــُع  رَضــخ  حتــى 

ِعمــادُه باهلــدوء  يبــي 

استســلما قــد  هــا  قيــَل  حتــى 

ُملِقًنــا بالنصــر  فيعــود 

تبــدَد ســلماُن  قــال  مــن  كل 

حتــى شــعوًبا  بالعلــوِم  ُيحيــي 

ُأجلــم قــد  اجلهــِل  لِســاُن  قيــل 

منهجــُه الرمحــن  كاُم 

ُأهِلــَم قــد  اهلل  وباســم 

حتــى البــاد  يف  أحــَدَث 

أمثــَر قــد  بــذٍر  ُكل 

ُحكمــُه أثبــت  اهلل  حبمــد 

أذهــَل قــد  اهلل  وحبمــد 

مليــًكا للشــعب  ُدمــت 

تجديد البيعة السابعة للملك سلمان حفظه الله

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
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هال سالم السبيعي - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

الدافــئ واحلضــن  الــروح  غــذاء  الوطــن 

وجدانــي وســـــــــــــــــــــــط  حـــبه  جيــري 

واألجمــاد العــز  موطــن  يــا  اهلل  محــاك 

األجــداد موطــن  يــا  لــك  البيعــة  جنــدد 

األعــادي مــن  وحنميــك  نعيــش  ثــراك  يف 

واألجمــاد الطفولــة  وطــن  يــا  عشــت 

األخــاق وصاحــب  العــز  ملــك  ملكنــا 

النــاس كل  بــن  كلهــا  األمــور  حــل 

مليكــي ويــا  وطــي  يــا  فــداك  حنــن 

بقوهتــا طويــق  جبــال  مثــل  نقــف 

وحاســد ظــامل  كل  عنــك  ومننــع 

علمنــا أحييــت  لقــد  ســلمان  ملكنــا 

كان مــــــــــــــــــــما  أفضــــــــــل  وجعلتــه 

الرفيــع ذوقــه  يف  الشــهم  األمــر 

وحنكتــه بذكائــــــــــــــه  مملكتنــا  طــور 

باجلمــال زاهــرًة  أرضـــــــــــــــــًــا  وجعلهــا 

تحية وطن
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فارس بن محمد بن سعيد الغامدي - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

يفعــــــــــــُل وهــل  اخليــل  دونــِه  مــن  طاعنــُت 

ثقيــــــــــــــلٌة علينــا     أرزاء     وللدهــر     

برزقــه راٍض  النــاس  يف  مــا  لعمــرك 

و صـــــابٌر  وفيهــم  مقــداٌم  النــاس  ويف 

أمرهــــــــــــا حتــاول    ملــوٌك     وللنــاس    

فعـــــله مــن  والعــزم  قولــه  مــن  احلــزم  لــه 

حــٍن كل     البيعــة     لــه     جنــدد     

جبينـــه كأن  الُعــْرب    يف    ــٌم    ُمَحكَّ

حممــد عهــده     وويل     ســلمان     

جواهبــم رمــت    إذا    العقيــدة    آل   

التقــــى مــع  البابــن  يف  األمــداح  هلــم 

حممــٍد بالشــفيع     قــويل     وأختــم    

عـــــــاقُل واحلميــة  الصبابــة  يف  هــل 

نفعــُل نــا      ولكنَّ حبملهــا      نئــّن     

جاهـــــُل النــاس  يف  شــقي  وكل  فيهــم 

يتقلقـــــــــــــــــُل جوعــه  مــن  مهيــاٌف  فيهــم   

فيْفِصــُل يقــول     مليــٌك     وعلينــا     

مبجـــــــــــــــُل مقــام    امللــوك    يف    ولــه    

ُل
ِّ
ُنــؤو الـــــــولء  جمـــــــــــــــــــــــال    يف    ولســنا   

ُتنَقــُل رحــــــــــــــــاٌة    رأســه    حســر    إذا    

ُل اأُلوَّ الكـــــــــــــــــــــــــــرام  أبنــاء  الكــرام    هــم   

تســـــأُل كنــت  مــا  إذا  الســعود  وآل 

َمْفِصـــــــــُل حســام  الَفَعــال  يــوم  وهلــم   

الرســــــــــــــــُل برســالته      ُختــم      كمــا     

مليك بقوله الفصُل
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محمد راشد العجمي - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

كـــــــــــــــــــــــامي  أبــدأ  اهلل  باســم 

أبــــــــــداً والســام  الصــاة  ثــم 

الكــــــــــــــــــــــــــــرام وصحبــه  وآلــه 

بيعــــــــــــــة أعناقنــا  ففــي  وبعــُد 

اإلمــــــــــــــــــــــام ســلمان  ملكنــا 

املُـــــرام ملقصودنــا  أوصــــــــــــــلنا 

البســــــــــــــــــــــــام احلــازم  وقائدنــا 

ومـــــــــــــــــائة وثاثــن  ســٍت  يف 

آثــِم  
ِّ

كل لــردع  عــــــــــــــــــــــــــــاصفٌة 

حـــــــــــامِل لــكل  الرؤيــة  وبعدهــا 

دائـــــــــــــــــــــــم  
ٍّ
وعلــو ٍر  تطــوُّ وكل 

مطيعـــــــــــــــــة ســامعة  آذاننــا  لــه 

احلــــــــراِم البيــت  موســع  وفيهــا 

مكـــــــــــــــارم بــكل  شــعبه  أكــرم 

وســامي صاتــي  اخلتــاِم  ويف 

الــــــــــــــــدوام علــى  ســبحانه  وأمحــده 

لألنـــــــــــــــــــــــــــام رمحــًة  املبعــوث  علــى 

األعــاِم  األئمــة  مــن  تبعهــم  ومــن 

والــــــــــــــــشريعة البيتــن  خلــادم 

لألمــــــــــــــــــــــــام املقـــــدام  ووالدنــا 

الــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــرام أمــــــره  بطاعــة 

واحلســــــــــــــــــــــــــــام واحلــزم  العــزم  ذو 

احلــــــــــــــــــــــــــــــــازمة أطلــق  ألــٍف  بعــد 

ُمــــــــــــــــــــــــــــازم مماطــٍل  فاســٍد  وكل 

غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامن شــغوٍف  ــةٍ  مهَّ ذو 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِم منــٍو  ذي  علــٍم  وكل 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــريعة جنزهــا  يف  راضيــٌة 

وباخلطــــــــــــــــــــــاِم رجــاًل  املقصــود 

وعـــــــــــــــــــــامِل معلــٍم  كل  هلــم  م  وقــدَّ

التمـــــــــــــــــــــــــــاِم علــى  هلل  وشــكري 

بيعة وشكر
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ص الِشعـْــــِري مَســــاُر النـــَـّ
الشعر النبطي

ص  مَســــاُر النـــَـّ
الِشعـْـــــــــــــِري
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األطــال علــى  اللــي  الظــام  كبــد  مــن  النــور  يشــع 
كّلــه الضيــا  ويتبعــه  الظلمــة  عتمــة  يشــتت 
اهلّمــال البــارق  وصــول  وخيربنــا  يبشــرنا 
وفّلــه نســرينه  معــا  يْكــرب  للزهــر  ويســمح 
أشــكال للجمــال  ويبــدع  الفيضــة  قصــة  ويســرد 
الطّلــه باهــي  مجيــل  غيــث  زاهنــا  مخيلــه 
الشــّيال يتعــب  محــل  احلمــل  طواهــا  أرض  علــى 
دّلــه النــي  هــدي  ومــن  اهلل  حبــاه  اللــي  حكْمهــا 
رّجــال شــْربته  ب  يعــّل  املَــا  مهــاج  وقــت  وعلــى 
ويعّلــه الريــق  يبــّل  شــربه،  ضامــٍي  وحييــي 
ظــال مســتبّد  ضــال  فيهــم  غــزا  قــوٍم  وعلــى 
واملّلــه الديــن  وضــاع  وضيعهــم  قــوٍم  جَهــْل 
البطــال عــادوا  مــا  وبعــد  هــذا  مــن  قرنــن  وبعــد 
غّلــه مــن  اجلهــل  تفــك  حممــد  ســنة  ب  رجــال 
األقــذال علــى  اهلل  بديــن  العليــا  حــازوا  رجــاٍل 
احلّلــه بأطيــب  رقوهــا  اللــي  الصــروح  منيفــات 
البــال الــن )ســعود(، إىل )فيصل(وســيع  مــن )معــزي( 
إىل )خالــد( ومــن عقبــه، )فهــد( وأردف ل )عبــد اهلل(
رّجــال  100 عــن  تشــوفه  رجــل  لفــا  بعــده  ومــن 
ظّلــه خطــا  يســبق  قبــل  فْعلــه  خطوتــه  يســابق 
قــال ثــم  املعتلــي  التليــد  العــزم  ســّيد  تقــّدم 
واهلل ســلماهنا  أنــا،  واهلل  ســلماهنا،  أنــا 
خّيــال عصبتــه  ب  وشــاف  جنبــه  والتفــت  وناَظــر 
لــه شــوف  واآلمــال  حلــم  جــواده  مركــب  علــى 
األجيــال مســتقبل  يــرى  الرؤيــة  أبــو  ســلمان  أبــو 
مّلــه ماحــًدا  وخــره  ظّلــه  وارٍف  نعيــٍم 
وظــال هنــا  يف  وحنيــا  خضــرا  جنــًة  ب  نعيــش 
وحيلــه احلبــل  يَعْقــد  رجــل  يقودنــا  مــدام 
لألجيــال األجيــال  مــن  حًبــا  الــول  نبايعــه 
ســّله  للعــدو  أجــرب  ســيًفا  ميينــه  يف  وحنــا 

والٌء ووفاء

محمد فرحان الدوسري - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
المركز األول في الذكرى السابعة للبيعة
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وســامه عليــك  اهلل  بســم  دار  يــا 

وانقســامات فــن  مــن  ربــي  وحيفظــك 

الزعامــة أرض  يــا  فيــك  حنبــه  شــيء  كل 

وجـــنات أهنــار  نشــوفها  الصحــاري  حتــى 

كتامــه ر 
ِّ
يثــو لــو  جــوك  حنــب 

الوليــات بــراد  ول  جــوك  غبــار 

ومقامــه النــي  ضــم  ثــرى  أطهــر  يــا 

الرســالت ختــام  اهلــادي  حممــد 

واإلمامــة احلـــرم  أرض  احلجــاز  أرض   

العبــادات وأرض  الديــن  بــزوغ  أول 

واإلقامــة النــدا  بــن  جلســة  يــا 

آيــات الشــيخ  رتــل  اإلقامــة  وعقــب 

اليمامــة أرض  لنجــد  انطلقــت  ثــم 

وباشــات خديــوي  ل  حكمهــا  قــد  مــا 

الفخامــة ومقــر  الســاطن  أرض 

اخلواجــات كتبــه  مــا  وماضــي  حاضــر 

وهيامــه هــواي  الشــرقي  والســاحل 

بالــذات اجلبيــل  وأحــب  أحبهــا 

بســامه اخلــرب  أرض  وصلــت  وليــا 

الســروات وامتــداد  أهبــا  مشــوخ 

الشــهامة أهــل  هــم  حكامــك  مثــل  مــن 

واملــروات العــزم  وأهــل  الشــيم  أهــل 

أطهر ثرى
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وقرامــه حــزم  ســلمان  ســيدي  ذا 

القيــادات كل  فــوق  تعــّا  اللــي 

منامــه طــّول  حلــم  يف  العــرب  كــن 

اجملــالت مجيــع  يف  عاثــت  والفــرس 

صرامــة وقفــة  ســلمان  وقــف  حتــى 

البدايــات جمــد  لإلســام  وأعــاد 

الزعامــة ذو  ســيدي  لبيعــة  ذكــرى 

اجملــرات وصلتنــا  ســنن  ســبٍع 

كامــه واثبــت  قــال  عهــده  ويل 

السياســات مفحمــن  بفعلــه  عــّدى 

حبســامه الفســاد  أهــل  علــى  أقــدم 

امللفــات فــك  مــا  أول  لــك(  أيــن  )مــن 

اهتمامــه مجيــع  املــرأة  عطــى  حممــد 

املقامــات بأعلــى  الســعوديات  خلــى 

وكرامــه بعــز  جتهــا  حقوقهــا 

مســتحيات تعتــرب  كانــت  حقــوق 

هامــه العــز  ملعقــل  الريــاض  خّلــى 

احلضــارات كل  فيــه  مجعنــا  حتــى 

ســنامه ذروة  للعــامل  وأصبحنــا 

والتلفــات الرضــا  منــا  يــي  وكلــّن 

القيامــة ليــوم  الســعودية  تبقــى 

العــداوات كل  رغــم  ربــي  بــإذن 

العاتي محماس المطيري - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
المركز الثاني في الذكرى السابعة للبيعة
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وطنــا قايــد  يــا  ســلمان  يــا  عشــت 

املقــام عــايل  يــا  الشــان  رفيــع  يــا 

منــــــا فــرد  نعــده  اللــي  املليــك 

حــزام جنبــه  ويف  درٍع  لــه  وحنــا 

اجملنــا زبــن  يــا  البيتــن  خــادم 

عــام كل  يف  والذخــر  فخرنــا  يــا 

عنـــــا واألحــام  البيعــات  ســابع 

الــكام دون  مــن  بالفعــل  ترمجــت 

وعلمنــا ســلمان  لبيعــة  ذكــرى 

مهــام احلاســد  علــى  وســيفه  ســاٍم 

كنــــــا للــدار  الوافيــة  بالعهــود 

يضــام ول  يهــان  ل  وايف  شــعْب 

ملكنــا يــا  يــردد  كلــه  والشــعب 

لألمــام معــك  حنــا  واحــد  صــوت 

توّنـــــــا مــا  رجــاٍل  وتلقــى  امــر 

يــــام مــا  حببــك  الــوايف  شــعبك 

غنــا النــاس  مجيــع  فيهــا  رؤيــٍة 

وســام خــر  علــى  حممــد  قادهــا 

ومنــــا منــا  جــو  الــدار  حاســدين 

وحدة وطن
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نوير حبيان القحطاني - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
المركز الثالث في الذكرى السابعة للبيعة

انقســام فيــه  ول  واحــد  وصفنــا 

بدلنـــــــــا دور  مــا  مقــدام  قــــائٍد 

وبســام حمبــة  يف  شــعبه  عــاش 

حنــا مينــاك  علــى  العرضــة  العــب 

الكــرام ابــن  الكريــم  ابــن  الكريــم  يــــا 

هنجنـــــا والســنه  القــرآن  منهــج 

الظـــام يغطيهــا  مـــا  مشــٍس  نــور 

ِصّنـــــا وللتوحيــد  التوحيــد  دارنــا 

حلــام بالوحــدة  شــعب  واحــد  ديــن 

يدّنــــا ميكــن  ل  مرفــوع  العلــم 

واخلتــــام البدايــة  ف  والســام 
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احــرام كل  أعناقنــا  يف  وطــن  يــا 

بســتاهنا يرتــوي..   باحملبــه.. 

عــام كل  يف  بيعتــك..  جنــدد  لــك 

أوطاهنــا بــن  للقــادات..  دمــت.. 

الظــام شــنهو  عــرف  مــا  ضيائــك  مــن 

خاهنــا اللــي..  هنــدر  وفائــك..  مــن 

الكــرام الــوايف  شــعبك  كل  صاهنــا 

صاْنهــا ســْعودي..  كل  انــه  اشــْهد 

ونظــام حْكــم  الصاْرمــة  بالســيوف 

ميزاهنــا دســتورنا..   بالعــدل..  

احلســام الفــذ  القائــد  ظــل  حتــت 

ســلماهنا فــدا..   ارواٍح    نرخــص 

احلــزام شــد  لنتخــى  نــوره(  )اْخــو 

اخواهنــا مجيــع..  )نــوره(  انتخــوا 

الســام حميــاه..  يف  اللــي  حتتــه 

جنحاهنــا حامــٍي  اللــي  )حممــد( 

املــام تعــداه    اللــي..   الكريــم.. 

بلداهنــا يف  العــدوان..  مرهــب 

الحتــدام هنــار  )معــزي(..  يشــبه 

احضاهنــا تــراب  يف  يســاوم..  مــا 

وســام العــزة  مــن  منــه..   كاســٍب 

بطاهنــا وســيع  صــربه..  حكمتــه 

يا وطن
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الغمــام فــوق..  راقــٍي  اللــي  فكــره.. 

عناهنــا حــدود  عــدى..  شــامٍخ 

واهتمــام تواضــع  يف  شــعبه..  مّل 

أبداهنــا يهـــز..   نــٍد..   للعـــدا..  

الظــام خفافيــش..  مــن    علينــا  مــا 

إمياهنــا وقــّو     بــاهلل..   ســاحنا 

امــام يـــ  ميينــك  يف  واحــد..  شــعب 

وأماهنــا الوطـــن..  دون  صفهــم 

الغمــام فــوق  مــن  بالعــز..   رفــريف 

ســكاهنا حكــم    عــٍز..   ذرى  يف 
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األمـــور مــــن  فـالـــكايدات  وابـتـــدي  أبــــدي  اهلل  ِبـْســـم 

ورهـجـــه لـّجـــه  فـالـــميدان  لـلـــشعر  اســتـــوى  يـــــوم 

الـظـهـــور تـحـبـــون  يــالـلـــي  كــــــذا  وال  كــــــذا  قــولــــوا 

وأســرجــــه القــوايف  جــاب  الشــعر  رينــاد  هاجــوس 

دور أيــات  مهــوب  دوٍر  امللــك  حــب  يف  للشــعر 

درجــه للســاطن  ويرقــى  البيعــه  جيــدد 

األمــور واختلفــت  نظــرات  غّيــرت  ســنٍن  ســبعة 

حججــه  مفاهيــم  غّيــر  فاململكــة  طمــع  وابــو 

يـــــدور ول  يــلـــف  هـــــو  ل  الـّنـظـــر  لـــــّد  الــمـلـــك  يــــــوم 

عـــوجه فـــيه  يـجـــي  مــــا  طـريـــقه  الـســـاطي  الـحـــازم 

اجلســور ويــا  الـــّسعاط  يـــا  وســـنامه  الـــمجد  هـــامة  يـــا 

بـــعجه الـــسياسات  أهـــل  عـــلوم  كـــثرت  لـــيا  الـــلي  يـــا 

عــبـــور لـلـمـــجد  بــوابـــة  فهــد  بــو  يــــــا  لــنــــا  بــجـتـــوا 

تــنــهــجـــه لــلــشــريـعـــة  درٍب  كــــــــــل  داٍر  لـــلـــعــــز 

الـّشـــبور هـافـيـــن  الـّتـخـــريب  شــّلـــة  تــســـاوم  فـــــا 

وخـــلَجة حـــّنة  قـــمت  ل  لـــهم  يـجـــي  الـّدبـــش  مـثـــل 

دبـــور فـــي  دبـــوٍر  مـــن  عـــماهم  مـــن  وشـــفهم  ضـــاعوا 

لـــهجه اْنــــه  مــــا  بـعـــد  أّمــــه  ديــــد  يـعـــْق  الــــّذي  مـثـــل 

الـقـــبور فــــي  وواره  جـّبـــه  فـهـــد  يـابـــو  فــســـد  عــضـــٍو 

نـعـــجه راس  عـنـدكـــم  كـنـهـــا  تــجـــْز  الـفـســـاد  روس 

تـــثور تأخــذ  مــــا  كــــل  خـبـــاها  فــــي  الـلـــي  والـبـــندق 

عظمة ملك



جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

- 57 -

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

ْوَهجــه يكّفيــك  ادفــى  مـــا  وأحـــرقه،  خـــشبها  كـــّسر 

جســور نبــي  الوطــن  ألجــل  يــدك  يف  يدهــم  الّشــعب 

يـسـهـــجه يـفـّكـــر  اهلل  عـــــدو  يـخـســـى  الــوطــــن  إّل 

الـنـحـــور عـــــّات  يـكـفـــيك  ســاطـــٍي  لــك  ومــعـاضـــٍد 

ْحـنـــَجه فـيـــه  هـرجـــكم  يـالـــلي  سـلـــمان  ولــــد  هــــذا 

شـــور يـــجيب  الـدهـــاه  أشــــوار  خـربـــت  ل  سـيـــاسٍي 

فــرجـــه اهلل  مـــــن  ـــل  حــَصّ ضــايـــٍق  كــــــم  وبـقـومـتـــه 

ثــغــــور وتــفـّتـــح  ثــغــــور  تــســــد  هـــومــــاٍت  يـــهــــوم 

وِبـــجه الـبـــحر  ِبـَنـــا  واضــــرب  سـّيـــدي  بـأمـــرك  يـقـــول 

صقورنــا عـالـيـــها  و  الــغـــاوي  دّكـــــت  اســــــوٍد  مــعـنـــا 

وأحوجــه  زمانــه  حــّده  ل  املظيــوم  فزعــة  حــن 

حـــدور ســـيله  فـــاليمن  الـــخواضي  يـــوم  وقـــعنا  شـــف 

ولــجـــه غــيـــر  الـبـايـــده  لـلـضـــباع  جــحــــٍر  فــيــــه  مــــــا 

بــور هيــب  مــا  اليمــن  وأرض  ذالّســنة  مـــكفي  الـــغيم  يـــا 

نـزعـــجه ثـراهـــا  فــــي  دمـاهـــم  حوثــي  بــه  دام  مــا 

كــســـور ونـجـّبـــر  كــبـــد  ونــبـــرد  الــضـامـــي  ونــــــوّرد 

دعـجـــه عــاد  مــا  الـعـــن  لـرمـــش  كــــم  الـلـــي  ونـفـــّرح 

تــــــدور مـــــــا  تـــراهــــا  مــواقـفـنـــا  الــدنــيـــا  دارت  وإن 

وأســرجـــه الـقـوافـــي  دالـــــوب  دار  اللــي  هاجــس  ذا 

رناد جمعان الزهراني - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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أجمـــاد وأجمادنــا  وثــرى  وملــوك  شــعب  عظيمــة 

احلســاد تـــــــــــرى  سعوديـــة  قلنــا  وإذا  ســعودية 

أشــهاد الــورى  كل  ولــك  مواجيبــك  يف  أصيلــة 

زنــاد ومعــك  ســيفك  وحــْن  درعــك  كلنــا  بــادي 

وضمــاد دواء  احنــا  مســاك  غــارة  بــدا  صبحــك  إذا 

لنــا معتــاد الضحـــــــــى حــزة مفاخــر هــي  وإذا كان 

أجســاد طلبـــها  يف  تتعــب  كبــار  نفــوس  معادنــا 

أفــــراد ول  مجـــــــــــٍع  ل  فيــه  يشــــكّك  مــا  ولنــا 

ملكنــا يــا وريــث العــز ورثتـــــــــــه مــن أٍب وأجـــداد

ــاد ــدك ارت ــن بل ــم مل ــا رأي كريــــــ ــم إن كان فيه حكي

حيــــاد بــدون  الطـــاعة  علــى  البيعــة  جنــدد  وقفنــا 

عزومــك نــار وّقـــادة هنايتهــــــا مــا هيــــــــــــب رمــاد

ــاد ــاٍر ســــــــــ ــٍو وازده ــادي منــــــــــــ ــة ب ــع رؤيـ ــا م لن

واد هــــي  ول  بسهـــــــــٍل  ماهـــي  طويــٍق  عزميتنــــا 

لألحفـــــــــــاد األجــداد  مــن  فينــا  الـــولء  كان  إذا 

خفنـــا مــا  فيــه  أمــاٍن  مرســى  كنهــــــا  وسيعــــــــة 

مواصلنــا توصــل  ول  مواقفهـــا  يف  صغيــــرة 

تّثنينـــــــا ول  صعــاب  يّثنيهــا  مــا  عزومـــك 

بكاهلنــا صعابــك  وارخــي  واســرحيي  هتـــي 

أمطرنــا  وابــل  هّلــت  الغيــم  حجبهــا  مشــك  وإذا 

اتفيـــــانا يّف  حباجــة  ربوعــك  بــه  عصــرك  وإذا 

بعنـــا ول  مشـــرى  بــا  حمبتنــا  وثروتنـــــا 

ترعرعنـــــــا حبــك  وعلــى  مبادئنـــا  يف  تأصــل 

توارثنــا احنـــــــــــا  ومنــه  عهــدك  ويل  وورّثتــــه 

بنــا وتشــّد  بــك  نشــّد  حــزم  فيهــا  كان  ان  شــديد 

تغدقنــــا واخلــرات  واألمــن  الرخــاء  مــن  ســنن 

وحتمينـــــا عدانــا  حتــــــــــرق  فعــوٍل  هنايتهـــــا 

قمتنــــا لـــ  أعانــا  والفخــر  ربوعهـــا  مجيــع 

ملنــــا مــا  مــال  هــو  ولــو  ثابــت  جبــل  عزميتنــا 

متنـــــــا وإذا  عشــنا  إذا  بــادي  علــى  خــوٍف  فــا 

مجد و أمجاد
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تفاِســر َبلّيــا  ُحــٍب  ِمــن  اهلل 

اّلليالِــي ماِضيــاِت  ِمــْن  َجــَرى  ُحــٍب 

ِصِغــر ِطفــٍل  َوانــا  زَرعتــْه  ُحــٍب 

ِعيالِــي ُعقِبــي  َبوّرثــه  ُحــٍب 

غْيــر َتــَرى  وعشــَقه  ســاِمي  الوطــْن  ُحــبَّ 

الِــي الضَّ َبــّدى  الــداْر  يعــّزْ  َل  وِمــن 

ُطَوابِيــْر اجلزِيــرة  ُعرَبــاَن  اْن  يــوْم 

َســالِي املِصاقِيــْل  حــدَّ  مــْع  م  والــدَّ

َتربِيــر ُدوْن  بَطــْش  ــه  َعمَّ ولــْد  َهــَذا 

َجالِــي وهــَذاْك  َراْح  َحالــْه  َوهــَذا 

التَباِشــر وَســاَق  احْلــّق  اْبَلــَج  َلْيــْن 

ِوصالِــي وابَدهَلــا  الَفرقــَى  وّحــَد  ِمــْن 

اأَلكاِســر ِســليْل  احْلــّق  الَعزيــْز  َعبــْد 

الّشــِيالِي حــاَت 
ِّ
لِمَطو كــْد 

ِّ
الن ي  َجــاَّ

ِيصِيــر َعاِصــي  وِكْل  ِعَبّيــه  َتصَهــْل 

َغالِــي َلجلَهــا  ِمرخَصــه  القبايــل  ِكلَّ 

املِضاِمــْر ِتــّدَك  ُنــوره  نَتَخــوا  اْليــا 

اجِلَمالِــي َفــوَق  املَاُهــوْد  َلّباَســَة 

َغــْر َول  َمجــِدْك  َزال  َل  واليــْوْم 

قالِــي
ِّ
الث ُزبــوَن  َســلَماٍن  ظــّل  ِفــي 

املََغاِبــر َلْذنــاَب  َلْن  َمــا  َســْلماْن 

والِــي
ِّ
الت َحاِمــْي  َبــاِزي  الوَطــْن  ِدرَع 

َتعبِيــْر لِلَمــْدْح  َحــاْن  َل  َســلماْن 

الّرَجالِــي َقــْرِم  َعــْن  ِحَكاَنــا  َيقِصــر 

اخَلْيــر َبهــا  َســّموا  ِيمَنــاه  َفهــْد  اُبــو 

درع الوطن
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ُموالِــي َشــعٍب  ِبيمِينــْك  َوالَيــوْم 

َمَعاذيــر َبلّيــا  وْح  الــرُّ ِيمــّد  َشــعٍب 

ِيبالِــي ُهــو  َوَل  الّصلَفــاْت  َيــاَرَد  و 

ُنواِويــر وَتنِبــْت  َدّمــه  اْلَقْفــر  َيســِق 

َحالِــي ِكّل  ِفــي  ــز 
ِّ

ْللع َفنــْت  ُروٍح 

َمغاِويــر ُحكِمــْك  ُدوْن  َشــعِبك  ارَواْح 

ُتوالِــْي َلــــــــــــــــــْك  ِكّلَهــا  ِيدْيَنــا  واّل 

ــر ــيْك َتقِص ــْك َول ِفــــــــــــ ــى ِب ــْم َيْزَه احُلك

ِجدالِـــــي َبلّيـــــــا  ِنَباِيــْع  ِبيدْيِنَنــا 

املََناِعــر َســلَماَن  ثــم  هلل  احُْلكــْم 

الِــي
ِّ

الظ َخــَر  َيــا  ــْك 
ِّ
ِظل دايــٍم  وعســى 

القصيــــــدة أبيـــــات  شــــــــــــرح 

تفاِســر َبلّيــا  ُحـــــــــــٍب  ِمــن  اهلل 

اّلليالِــي ماِضيــات  ِمــــــــْن  َجــَرى  ُحــٍب 

ِصِغــر ِطفــٍل  َوانــا  زَرعتــْه  ُحــٍب 

ِعيالِــي ُعقِبـــــــــي  َبوّرثــه  ُحــٍب 

غْيــر َتــَرى  وعشــَقه  ســاِمي  الوطــْن  ُحــبَّ 

الِــي الضَّ َبــّدى  الــداْر  يعــّزْ  َل  وِمــن 

ُطَوابِيــْر اجلزِيــرة  ُعرَبــاَن  اْن  يــوْم 

َســالِي املِصاقِيــْل  حــدَّ  مــْع  م  والــدَّ

َتربِيــر ُدوْن  بَطــْش  ــه  َعمَّ ولــْد  َهــَذا 

َجالِــي وهــَذاْك  َراْح  َحالــْه  َوهــَذا 

التَباِشــر وَســاَق  احْلــّق  اْبَلــَج  َلْيــْن 

ِوصالِــي وابَدهَلــا  الَفرقــَى  وّحــَد  ِمــْن 

اأَلكاِســر ِســليْل  احْلــّق  الَعزيــْز  َعبــْد 
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الّشــِيالِي حــاَت 
ِّ
لِمَطو كــْد 

ِّ
الن ي  َجــاَّ

ِيصِيــر َعاِصــي  وِكْل  ِعَبّيــه  َتصَهــْل 

َغالِــي َلجلَهــا  ِمرخَصــه  القبايــل  ِكلَّ 

املِضاِمــْر ِتــّدَك  ُنــوره  نَتَخــوا  اْليــا 

اجِلَمالِــي َفــوَق  املَاُهــوْد  َلّباَســَة 

الطويــل والــردن  والشــال  املاهــود  »َيْســحِب 

دوهنــا« مــن  ِقَصــر  املََحاجــي  تســابقنا  وان 

َغــْر َول  َمجــــــــــــــــــــــِدْك  َزال  َل  واليــْوْم 

قالِــي
ِّ
ِفــي ظــّل َسلمـــــــــــــــــَــاٍن ُزبــوَن الث

املََغاِبــر َلْذنــاَب  َلْن  َمــا  َســْلماْن 

والِــي
ِّ
الت َحاِمــْي  َبــاِزي  الوَطــْن  ِدرَع 

َتعبِيــْر لِلَمــْدْح  َحــاْن  َل  َســلماْن 

الّرَجالِــي َقــْرِم  َعــْن  ِحَكاَنــا  َيقِصــر 

اخَلْيــر َبهــا  َســّموا  ِيمَنــاه  َفهــْد  اُبــو 

ُموالِــي َشــعٍب  ِبيمِينــْك  َوالَيــوْم 

َمَعاذيــر َبلّيــا  وْح  الــرُّ ِيمــّد  َشــعٍب 

ِيبالِــي ُهــو  َوَل  الّصلَفــاْت  وَيــاَرَد 

ُنواِويــر وَتنِبــْت  َدّمــه  اْلَقْفــر  َيســِق 

َحالِــي ِكّل  ِفــي  ــز 
ِّ

ْللع َفنــْت  ُروٍح 

َمغاِويــر ُحكِمــْك  ُدوْن  َشــعِبك  ارَواْح 

ُتوالِــْي َلــْك  ِكّلَهــا  ِيدْيَنــا  واّل 

َتقِصــر ِفيــْك  َول  ِبــْك  َيْزَهــى  احُلكــْم 

ِجدالِــي َبلّيــا  ِنَباِيــْع  ِبيدْيِنَنــا 

املََناِعــر َســلَماَن  ثــم  هلل  احُْلكــْم 

الِــي
ِّ

الظ َخــَر  َيــا  ــْك 
ِّ
ِظل دايــٍم  عســى 

منار مفلح طعيس الشمري - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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النبــيــــل العزيــز  عبــد  ابــن  ســلمان  الشــعب  بايــع 
األمــــن املســلمن  عــز  العزيــز  عبــد  ابــن  ســلمان  سيــــدي 
وليـــــف ســامًا  روحــه  متــأل  شـــــــامٌخ  ســعودٌي 
باليمـــن وصافحنـــــا  مينـــاه  لنــــا  مــدَّ 
شــريف عاشــٍق  فــداء  األرواح  تفــدي  لــه 
حـــن كل  وطاعــة  ِبســمعًا  نفــــديك  سيـــدي 
كــــالصواديف العــدو  وجــــــه  أمــــام  نشــبث 
األمــن أيــا  اهلل  أدامـــــك  عــزاً  حنفظــه  وعهـــدك 
حنيــــف شــريٌف  واحـــــٌد  وديننــــا  دينـــــ 
الـــــغافلن ابصــــرة  وانــرت  ديــٍن  مــن  روينـــــا 
الـــدفن اجلــب  بغياهــب  وارضــًا  وطنــًا  انــار  ملــٌك 
لعــن ظــام  حييطهــا  ارض  علــى  اشــرقت  كــــشمس  نــوراً 
احلاســدين بعــن  وعــودا  نســر  رســولنا  هنــج  علــى 
وزيـــن فخامــٌة  حيليهــا  برفعــة  هيبــة  وعلــو  يكسيهــــا  مشــوٌخ 
السيـــف كمــا  هبيبتــه  شاخمــــًا  وطنــًا  أيــا 
جيـــل بعــد  جيــًا  لقادتــه  بوفـــائه  راســخًا  جمــداً  يــــا 
وخريــــف صيفــًا  اجلبــال  بشــموخك  غــردت  أرضــًا  أيــا 
وقيــــل فعــًا  وترمنــي  سواحلهـــا  يــا  واهتفـــي 
الشــريف وطنـــك  بعـــز  فخــراً  ترمنــي 
األصيـــل ابنهــا  رفعــة  مــن  قهــراً  هلــا  يربصــون  حاســـدون 
يامنيـــف للعادلــن  رمــٌز  انــت  ســلمان  أيــا 
جليـــل وقيـــا  فعــًا  باحلـــزم  نــــادٌر 
حنيـــف ديـــٌن  علــى  ونســر  هنديهــا  لــك  بيعـــًة 
وليـــل صبحــًا  لرابــك  محــاًة  وترانــا  بأرواحنـــا  ياوطنــًا  نفديــك 
وقيـــل قــوٌل  علــى  ليقــف  حبنــا  غنــاء  ارضــًا  أيــا 
ــل ــداً جي ــعٌب بع ــدة ش ــه افئ ــوى وتروي ــض اهل ــه ُزِرَع نب ــع ب ــا كضل حبن
امنـــًا نــزرع  دمانـــا  مــن  ارضــًا  أيــا 
اصيـــل ملــك  هلــا  وقــــادة  بلــداً  بأرواحنــا  ونفــدي 
مزعزعـــًا  

ِّ
لــك ضــوى   

ِّ
الشــر ليــل  اكان  وطنــًا  أيــا 

اخلليــــل فــدا  بكرامــة  مــوت  او  بعــٍز  إل  نعيــُش  ولــن 
تشبثــــــــــت الـــــــــبرق  علــــــــــــى  مينانـــا 
اجلليـــــــــل عمـــــــــامة  البــرق  علــى  ارتــدت  ورؤوسنــــــــا 

فخرًا و اعتزازًا
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الــــعزيز عبــد  ابــاك  يــدا  ســلمت  ســيدي  ســلمان 
جيــل  افئــدة  علــى  واســتحوذ  ارضــًا  شــقَّ 
وخبيــــــــــــــــــتل متزعزعــًا  المــن  بــه 
وسامــــي حتيــــي  لــك  سيـــــدي 
ومقـــــامي ووفــــــــــائي  جبـــــــــلّي  وأقـــــــــــــــــف 
أكـــن مل  بـــــَك  لســـــــــــــُت  وانــا  وطــــــــــــي 
الزمــــــــاني بغــــــــــــــــــربة  متشــــــــــــــــرداً  ال 
صغــــري مــن  بشــــــــــــــــــــذاك  شــدوت  وإن  وطــي 
وكـــامي ترمنــي  وانفــن  شجـــــوني  هــــــــــــــــــاجت 
مشـــــــــــــاعري وتفيــض  لســاني  ويســتهويي  وطــي 
كيــــــاني انفــن  هبــا  وقـــــــــادة  لرٍض  وعشقـــــــــــًا  حبــًا 
بشجــــي أشــدو  بيعتــك  بذكــرى  احلبيــب  وطــي 
نظامـــــي وســجع  بأحــــــــــــــــــــريف  غـــــــزيل  فـــاض 
قلــــــي مــن  لــه  ادعــــــو  مــن  وانــت  العزيــز  وطــي 
وصيـــــــــامي وسجــــــــــــودي  صـــــــــاتي  عقـــــــــب 
مطــــــالي  

ِّ
اجـــــــــــــــــل مــن  هــو  بوطــي  وامــــــــــــــــان 

ومرامــــي الشــــــــريف  بيتــه  ألرض  حــــارسًا  ال  ربــي  ومـــــــــا 
هــــاي وهــــــــــي  ابيعــه  لــــــــــــــن  ام  اليــت  وطــن  يل 
ان ل أرى عــرب الدهــر يســتحوذها ال عبــد العزيــز وليــس ســواه عــرب الزمانــي
دمــــي يف  مرتعـــًا  هـــواك  يــزال  ل  بــادي 
الفطــــــــــــام قبــــــل  بــي  متشبثــــــــــًا  اهلـــــــوى  كان  كمـــــــا 
شيمـــــــًا لــــــه  فخـــراً  وطنـــــه  يكــن  مل  ومــن 
مفخـــــــرا اجملــــــــــد  موطــــن  يف  لــه  فليــــــس 
وجهـــــــــــراً ســراً  هلــم  ناصحـــــًا  لقومــه  يكــن  مل  ومــن 
تســـرا قــــــــــــد  خــــائٌن  إل  هــــــو  فمــــــــــا 
لــــه وحاميـــــــــــًا  فاديــــًا  لوطنــه  كــــان  ومــن 
وعــــــنربا النـــــــاِم  يف  مســـــٌك  فــــذكراه 
هلـــــا والــــدرع  كاحلمــى  لوطنــه  يكــن  مل  ومــن 
واحــــــقرا اخــــــــــس  اجـــــــــٌل  جبــــــــــاٌن  فـــــــــــذاك 
هواهـــا زهـــــرة  ودمـــي  بلســـاني  بــادي 
الــــُدرر كمــــا  بلــداً  ليفـــدي  فيمــن  خــــر  ول 
هبــــا يتيــــم  مل  ان   

ِّ
احلـــب خليــف  يف  ول 

فضلهــــا فجحــد  لـــــه  واســدت  بــأمٍل  تؤوهـــا  ومــن 
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رجاهلــا بفضــــل  هلــا  عــدٍو  مـــن  وامــن  حممــي  وطــي 
اعشاشهـــا بأمــن  أحــس  عشــه  جــاء  ان  الطـــر  ان  تــرا  امل 
أبنائهـــا ألمــان  حبــًا  ويــرمن  اكنافــه  يف  فيـــأوي 
هلــا يفـــدي  مل  مــن  األوطــان  مــن  ولـــيس 
انتـــما هلــا  وبفــؤاده  عليــه  يهــن  ل  الليــل  أمســي  وان  فــداء 
عـــنهـــا تــزل  مل  الـــــــي  كـــالشمس  حيــرس  عليهـــا 
هلــا امنــًا  تشــع  كشمســًا  ليــًا  أبنائهــا 
ياربنــــا لــك  محــداً  بأمنهــــا  هـــانئن  ليــًا  يباتــون 
لنـــا ووفائــك  حبــــــــــــــك  بفضــل  ياســيدي  أبنائهــا 
ابائنـــا جمــد  لخنـــــون  ان  وعنـــا  منــا  عهــداً  يســـون  لــك 
مباضيهـــا حتــيـــا  الفخــر  روح  هبـــا  داراً 
يقودنـــا رؤيـتنـــا  خطــى  علــى  قادهتـــا  تاريــخ 
اجمادهـــا ومســو  مللوكهـــا  ســامًا  لرابــك  ســامًا 
كـسواهـــا هنــاك  وليــس  بلــد  كأي  ليســت  بــاٌد  رقيهــا  صـــانعي 
وحنتضـــنهـــا تراهبــا  نســقي  بالـــدم  بلــٌد 
منــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــى  قـــد  ودينـــــــــــــًا  عهـــداً 
هلـــــــــــــا وهنـــــــــــــــــــــــــاك  هنــــا  مربصــون 
عنهــــــــــــــــــا األعـــــــــــــــــــــــــــــداء  هجمــات  نــرد  وبالنـــار 
هبــــــــــــــــــــــــا مبهجــــــــــــي  هبــواه  جيـــذبي  بلــٌد 
ومسرحـــًا ومرتعـــًا  جنتـــــــــــــــــًا  لـــــــــــــــــــــــــــــــي  اراه 
هبـــــــــــــــــــــــــــا غـــفـــــوة  عيــي  لمــأل  اليـــه  آوي 
فوقــــــــــــــــــهـــا جبواحنــــــــي  بسعـــادة  احــوم  مــن  هــي 
هبـــــــــــــــــــــــــــــا جبنــة  املســلمن  كل  قبلــة  هبــا 
هبـــــــــــــــــــا مسعــت  ول  عــن  رأت  ل  مــا  وهبـــا 
مرتعـــــــــــــــــــًا الشــعب  قلــوب  يف  الــذي  انــت  وطــي  أيــا 
مرفـــــــــــــــــــــــــــًا النــاس  قلــوب  يف  الـــذي  انــت 
أقدمهــا واشواقـــــــــــــــــــــــــــــــي  حــي  باقــة  اليـــك 
اسقيتهــــــا قــــــــــــــــــــد  وبدمــي  فيــــك  مغروســـة 
امنــــَك عليـــك  اهلل  يديــــم  ان  وتــراً  لــك  وادعــو  وطــي 
واهلنــــــــا أيامــــــــــــــــــَك  صفــو  عليــــك  يديــم  ان  وارجــــــو 
حاسديـــــَك اعيـــن  مـــن  عليــك  الغيــور  انــا  وطــي 
وَهيــــــــــــــــــــــــامي. وتــولـــــــــــــــــــــعي  تدهلــي  لـــــــك 
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مَســـــــــــــــــــــــــــــاُر 
ثــــــــــــــــــــْـِري ص النــَـّ النـــَـّ

ثــْـِري ص النــَـّ مَســــاُر النـــَـّ
المقالة األدبية
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سمعًا وطاعة

وجهــاًل  تتناحــر،  وقبائــل  تســتعر،  نيرانــًا  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  كانــت  الزمــان  قديــم  منــذ 
وضعفــًا فــي الديــن، وطاقــات تهــدر بالتنقــل بيــن األراضــي، بحثــا عــن أرض تجــود علــى 
تلــك المواشــي بالميــاه والخضــرة، بينمــا كانــوا ينامــون آمنيــن ويصحــون علــى مــر الفواجــع 
بأنفســهم و أموالهــم وأرزاقهــم، فذلــك الذئــب يشــكل خطــرًا، وتلــك األمطــار تهــّدُد بشــرًا، 
وقطــاع الطــرق يعترضونهــم فــي كل ســفر، وقلوبهــم دومــا وجلــة، حتــى مــنَّ علينــا العزيــز 
بعبــده، فأقــام العــدل بشــرع ربــه، فأصلــح بيــن المتنافريــن، وخالــف الشــك باليقيــن، فأصبحــوا 
فــي دارهــم آمنيــن، وبالعلــم شــيئًا فشــيئًا متنعميــن، فبايعــه أجدادنــا وقالــوا: »ســمعًا 
وطاعــة«، فأنشــدوها فــي انتصاراتهــم، ودونوهــا فــي كتبهــم، وتقلــدوا ســمعهم وطاعتهــم 
لولــي أمرهــم وســامًا يحمــل إرثهــم المشــرف، وتاريخهــم الحافــل، فلــم يثنهــم عــن ســمعهم 
وطاعتهــم شــيٌء، ولــم تغرهــم األمــوال ليخونــوا، ولــم يعصــف بهــم الجبــن ليتولــوا، بــل كانــوا 
ــوا وتعلمــوا وعلمــوا،  ــى حدودهــم، وأشــرس حمــاٍة ألراضيهــم، فعمــروا وبن أشــد بأســًا عل
تجــاوزوا المحــن، وشــّدوا الهمــم، وتعاقبــت علــى أرضنــا األجيــال، ونحــن مــن عــّز إلــى نعيــٍم 

إلــى يومنــا هــذا. 

ثــم مــاذا..؟ كّنــا خيــَر خلــٍف لخيــر ســلف، وهــا هــو ذا التاريــُخ يعيــد أمجــاده، هــا نحــن نقــف 
بشــموخ أجدادنــا وبيــاض أياديهــم أمــام مــن شــاَبَه أبــاه أوصافــا وأفعــاال، أمــام الحــزم والعــزم، 
أمــام الناســك العابــد، أمــام ســلمان بــن عبــد العزيــز لنقــول لــه: قــد ســرت علــى مــا ســار عليــه 
أبــوك مــن قبلــك، فمــا لنــا إال أن نــرّدَد مــا قالــه أجدادنــا :«ســمعًا وطاعــة«، نبايعــك فــي كل 
يــوم ســمعًا وطاعــة، فــي الســّراء والضــّراء ســمعًا وطاعــة. كيــف ال نبايــع مــن ذاد عــن حمانــا، 
وأرخــص الغالــي والنفيــس مــن أجــل ســالمتنا وعزنــا وكرامتنــا؟! مــن وضــع شــعبه عاليــًا وعانــق 
بــه عنــان الســماء وأخــزى مــن طمعــوا بهــذه األرض وأعماهــم؟! مــن اتخــذ القــرآن لــه منهجــًا 
ولــم تأخــذه باللــه لومــة الئــم؟! واتبــع قــول اللــه تعالــى: )فاحكــم بينهــم بمــا أنــزل اللــه وال 
تتبــع أهواءهــم عمــا جــاءك مــن الحق(]المائــدة: 48[ ، كيــف ال نبايــع مــن أحــدث النهضــة؟ 
ومــن أجلــى ظلمــات الفكــر المتطــرف؟ مــن وجــه الشــابات والشــبان مــن أبنــاء الوطــن وحثهــم 
علــى العمــل؟ كيــف ال نبايــع مــن ارتفــع بشــعبه حيــن تهــاوت الــدول مــن حولــه إثــر الجائحــة؟ 
مــن صــاب قــراره وحســنت أفعالــه؟ إّن ســلمان مــن مرادفــات الحكمــة والــرأي الســديد، حكــم 
اإلنســانية قبــل الحــدود، وأمــر بعــالج المواطــن والمقيــم، النظامــي منهــم والمخالــف، وضــع 
شــعبه فــوق االعتبــارات الماديــة، ســّخر الوســائل كافــًة لحمايــة شــعبه، عــّم خيــُره ســائر البلــدان 
ــوٌب  ــّي منك ــاٌر عرب ــا إن يصــح  ج ــة... ســلماُن الشــهامة والمــروءة، م ــة، ســلماُن اإلغاث العربي

حتــى يكــون لــه عوًنــا وســنًدا يتكــئ عليــه، فنحــن ال نزايــد علــى بيعتنــا لمليكنــا .

نعــم نبايــع، بموجــب ديننــا الحنيــف وقــول رب العالميــن: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أطيعــوا اللــه 
وأطيعــوا الرســول وأولــي األمــر منكــم( ]النســاء: 59[، واتباعــًا لهــدي رســولنا الكريــم عــن ابــن 
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عمــر رضــي اللــه عنهمــا قــال: )ســمعت رســول اللــه - صلــى اللــه عليــه وســلم -يقــول: »مــن 
خلــع يــدًا مــن طاعــة لقــي اللــه يــوم القيامــة وال حجــة لــه، ومــن مــات وليــس فــي عنقــه بيعــة، 

مــات ميتــة جاهليــة«( رواه مســلم.

نعــم ونصــدح بهــا ســمعًا وطاعــة اتباعــًا لديننــا وإيمانــًا بملكنــا الحكيــم، فنحــن ســعوديون 
ــاك أثيــم، علــى العهــد باقــون ولــأرض  ــم نســتمع يومــًا لمــن هــو أّف ــم نحنــث بيميــن، ول ل
حافظــون ولخــادم البيتيــن تابعــون، ليــس الــوالء لنــا بضاعــة تبــاع وتشــترى فــي كل ســاعة، بــل 
نحــن الســاس المعــرب أصلــه، فســمعًا يــا ســيدي وطاعــة، ونحــن نجــدد ونبايــع الحكــم للــه ثــم 

لســلمان بــن عبــد العزيــز. 

منار بنت مفلح الشمري - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
المركز األول في الذكرى السادسة للبيعة
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ذكرى البيعة السادسة من العز والشموخ

تحــت تلــك الشــجرة مــن العــام الســادس للهجــرة أرســى المصطفــى -صلــى اللــه عليه وســلم- 
قواعــد المجتمــع ونظــام الحيــاة المبنــي علــى التالحــم والتــآزر فــي حــال الرخــاء قبل الشــدة.

كانــت بيعــة الرضــوان أولــى صــور التالحــم الرســمي للمجتمــع وللبــالد اإلســالمية، دعــا فيهــا 
النبــي الكريم-صلــى اللــه عليــه وســلم- الصحابــة -رضــوان اللــه عليهــم- للوقــوف جنبــًا إلــى 
ــى إيمــاٍن  ــّي عل ــح المبن ــآزر الصحي ــن، والت ــالد، وصــد هجمــات المعتدي ــن الب ــذود ع ــب، لل جن
راســٍخ، وقلــٍب مفعــٍم بحــّب الخيــر والنمــاء، نظــم شــؤون البــالد بهــذه البيعــة، التــي لهــا مــن 
اســمها وافــر النصيــب )بيعــة الرضــوان(، فقــد رضــي اللــه ســبحانه وتعالــى عــن الصحابــة فــي 

مبايعتهــم للنبــّي المصطفــى لحفــظ الحــق ونصرتــه، ونمــاء البــالد وازدهارهــا.

ومــن منطلــق كــون بالدنــا عربيــة إســالمية نهجــًا وشــريعًة فقــد وّحــد البــالد وأّمهــا المؤّســس 
الراحــل الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود طيــب اللــه ثــراه، وجعــل الجنــة مثــواه، 
وجعلهــا تســير علــى خطــًا ثابتــٍة بإيمــان قــوّي ال يتذبــذب، وســّخر نفســه وجنــوده لحفــظ 

ــه. ــه ســبحانه وطاعت ــال ألوامــر الل الشــريعة، واالمتث

إّن االجتمــاع األول والتالحــم بيــن أبنــاء المنطقــة مــع الملــك المؤســس أشــعل الخيــر معــه, 
وبــّث روح األخــوة وأصلــح النفــوس وآزرهــا, وجعلهــا متحاّبــًة فيــه، مجتمعــًة علــى كّل ما يرضيه، 
فتالحمــوا ونــادوا بوحــدة الكلمــة، وعملــوا علــى توجيــه الصفــوف نحــو االزدهــار والنمــاء فــي 
شــتى مياديــن الحيــاة فــي تلــك الحقبــة الزمنيــة، حتــى وصلــت وحــدة البــالد , ولــّم شــملها، 
إلــى كل دول العالــم، وعِلــم مــن فــي األرض قاطبــة )بالمملكــة العربيــة  وقــوة كلمتهــا 
الســعودية(. وتابــع المؤّســس نمــاء دولتــه, وحــرص كل الحــرص علــى جعلهــا منــارة لإلســالم 
والمســلمين وللعالميــن فــي كل مناحــي الحيــاة، وأشــكالها، وتعــدد طرقهــا، وتلــّون دروبهــا.

ثــم تابــع مــن بعــده أبنــاؤه المخلصــون لــه وللوطــن خدمــَة البــالد والعبــاد وفــق حكــم الشــريعة 
القويــم، وامتثــل الشــعب بمواطنيــه ومقيميــه إلــى كل تلــك التوجيهــات والتكليفــات برحابــة 
صــدر وتعاضــد ومــّد يــد العــون فــي كل مــا تســتطيعه نفوســهم وأبدانهــم وأموالهــم 
وطاقاتهــم بالســمع والطاعــة والــوالء للقــادة ثــم ُحّبــًا وعشــقًا ألرضهــم الكريمــة، فــكل رقعــة 
مــن مســاحة المملكــة العربيــة الســعودية بحــرًا وبــرًا و جــوًا غاليــة علــى نفــوس أبنائهــا شــعبًا 
وقــادًة، يســعون جاهديــن إلــى نمائهــا وعلّوهــا لتطــاول الشــمس، وتصــل إلــى مصــاّف 

الــدول الكبــرى. 

وفــي ذكــرى البيعــة يعقــد المواطنــون بــكّل حــّب ووالٍء وانتمــاِء الــروِح والجســِد بيعــًة مبرومــًة 
بصــادق المشــاعر للقــادة المحنكيــن علــى مــر الســنين، حاكمــًا بعــد حاكــم مــن أســرة آل ســعود 
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ــه  ــّب، واعترافــًا بالفضــل لهــم بعــد الل العريقــة الشــامخة، متضمنــة هــذه البيعــة تجديــدًا للُح
فيمــا ُكنــا عليــه ســابقا ومــا نحــن عليــه اآلن..

إّن جهــوَد حكامنــا ال تخفــى علــى أحــد، ومــا وصلنــا إليــه مــن عــّز وشــموخ يترجــم بذلهــم، 
وصــادَق عطائهــم، وكريــَم توجيهاتهــم الســامية.

فحيــن نــرى المملكــة العربيــة الســعودية تحّقــق مراكــز ومراتــب مرموقــة بيــن الــدول المتقدمــة 
ــا  ــة لن ــة، وفــي الصح ــا راي ــم لن ــاة وأبعادهــا، ففــي التعلي ــب الحي متصــدرًة فــي شــتى جوان

بصمــة، وفــي الصناعــة والتجــارة والزراعــة والتكنولوجيــا وغيرهــا لنــا مســعى ومرفــأ.

ــوَد  ــّدر جه ــن ويق ــدان واألوطــان يثّم ــر مــن البل ــوال الكثي ــام خصوصــًا أح ــد هــذا الع والمتفق
حكومتنــا الرشــيدة التــي أثبتــت  للمواطــن أواًل وللعالــم ثانيــًا أّن أفرادهــا فــوق كل اعتبــار، 
ولنــا فــي أحــداث جائحــة كورونــا عــام ٢٠٢٠م خيــُر دليــل علــى تفانــي الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود، ثــم وزاراتــه الكريمــة، وكل حشــود الدولــة وأجهزتهــا فــي االهتمــام بصحــة 

المواطــن والمقيــم علــى حــد ســواء, وذلــك ُيشــّكل أعظــم أولوياتهــا.

فللــه الحمــد والشــكر أننــا مــن تــراب هــذه األرض ُخلقنــا، وعلــى مجدهــا نحيــا، وبخيراتهــا ننعــم، 
ولهــا ســوف نســعى. وفــي هــذه المناســبة الغاليــة الذكــرى السادســة للبيعــة نبايعكــم علــى 
الســمع والطاعــة، وعلــى الحــب والــوالء، ونرفــع أســمى آيــات التهانــي إلــى خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود- حفظــه اللــه- وولــي العهــد األميــر 

الشــاب محمــد بــن ســلمان آل ســعود..

داعين الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية قادة وشعبًا وأرضًا.

م. هند إبراهيم القحطاني - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
المركز الثاني في الذكرى السادسة للبيعة
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كما تكونوا يوّلى عليكم

عبــارة كنــت أســمعها كثيــرا مــن والــدي، حيــن كنــت صغيــرة، فــإذا ارتكبــت خطــأ وعاقبنــي ألجلــه، 
عّقــب بالقــول: لــو أحســنِت ألحســنُت، كمــا تكونــوا يوّلــى عليكــم!

والحــق إنــي ال أعــرف مصــدر تلــك العبــارة، لكننــي تأثــرت بهــا كثيــرا، وصــرت أســتحضرها 
ــخ،  ــاس، والتاري ــم، والن ــارة، علــى مســتوى العال ــرت، وتأملــت العب ــن كب فــي كل ســياق. وحي
وجدتهــا تمثــل اعتقــادا صادقــا بنســبة ١٠٠٪؛ فبــالدي المملكــة العربيــة الســعودية، أرض 
المحبــة والخيــر والســالم. تهــب وتنفــع، تعطــي دائمــا وال تمنــع، ال تجيــب الجاهــل بمــا جهــل، 
وال تجــازي المســيء بمــا فعــل، واللــه يحســن إليهــا دائمــا، فيفــيء إليهــا الخيــر مــن كل مــكان، 

وُيمّدهــا رزقــًا أضعــاف مــا تبــذل للخلــق.

تعيــش ذلــك مــن لــدن عهــد مؤّسســها الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود، طّيــب 
ــه. وحيــن يكــون والتهــا، فــي ســائر  ــراه، إلــى عهــد ســلمان الحــزم والعــزم، حفظــه الل ــه ث الل
أزمانهــا، مــن أهــل الخيــر والفضــل، يكــون هــذا جــزاء مــا بذلــْت، وثــواب مــا بــه تفّضلــْت، وهــل 

جــزاء اإلحســان إال اإلحســان؟!

سلماُن ِسلـٌم، حين تطلُب سلمه
حرٌب لمن جلَب الخراَب وأفسدا

ِهبٌة من الرحمِن للّشعِب الـذي
بذَل العطاَء، وما تجّبَر واعتدى

ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، إمامنــا الــذي رضينــا بيعتــه، ومليكنــا الــذي قبلنــا سياســته 
أعلــى بالدنــا، وأنزلهــا منــازل الســعداء، فــكان عزمــه دافعــا إلــى مزيــد مــن االرتقــاء، وكان حزمــه 
مانعــا مــن الجــور واالعتــداء. نتأمــل أيامنــا وأعمالنــا فــي عهــده فنزهــو ونفخــر، شــبابا وشــيبا، 

نســاء ورجــاال. مّكــن للجميــع، ووحــد األمــة، ورفــع رايــة الوطــن عاليــا. 

فــي كل محفــل لنــا كلمــة، وفــي كل بلــد لنــا إنجــاز ُيذكــر فُيشــكر. طالبنــا المبتعثــون مــن خيــرة 
الشــباب؛ فهــم العلمــاء المنجــزون، والمفكــرون المخترعــون، فــي كل مــكان وفــوق كل أرض، 

ســفراء للوطــن، ومشــاعل نــور، ُيقتبــس منهــا العلــم، وُتغتنــم منهــا المعرفــة. 

ونســاء بالدنــا يحصــدن الــدروع والجوائــز، ويكشــفن للعيــون وجهــا جميــال، ال تحجبــه الشــكوك 
والظنــون، فمنهــن الطبيبــة والعالمــة والمفكــرة، كمــا أن منهــن األم الفاضلــة التــي رّبتهــن 

جميعــا وأوصلتهــن إلــى مــا هــن عليــه مــن القــوة العلميــة، والثقــة العمليــة.
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وفــي قمــة العشــرين كان لنــا القــدح المعّلــى؛ اســتضافة وإضافــة، فكــرا وعمــال. يتكشــف 
العالــم فينــا أســرار العــزة العربيــة، والعزيمــة الســعودية، التــي ال تعــرف الوهــن. حتــى غــدت 
بالدنــا قبلــة الدنيــا، ومــالذ العالميــن. وال غــرو، فقــد ُأقيمــت حدودهــا علــى الشــرع المبيــن، 

فأحصنهــا اللــه مــن شــرور المعتديــن. أحســنت فأحســن اللــه إليهــا، ووّلــى عليهــا خيارهــا.

ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، خــادم الحرميــن الشــريفين، وإمــام المســلمين. موّحــد 
الُعــرب، وجابــر صــدع كل قلــب، مــن حفــظ للبيتيــن أمنهمــا، وللمســلمين مقدســاتهم. أغــاث 

ــان ضعيفهــم، ونصــر قضاياهــم، وجمــع كلمتهــم.  ملهوفهــم، وأع

ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، مــن رفــع بــالده إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة، فأعلــى 
مكانتهــا، حتــى صــارت نموذجــا ُيحتــذى، وقــدوة ُتقتــدى، صــان حدودهــا، وحفــظ أمنهــا بهمــة ال 

تعــرف الكلــل، ونظــام ال يعتريــه الخلــل، ومقــال منــزه مــن الخطــل والزلــل.
ســت ســنوات، فــي ظــل هــذا الخيــر والعطــاء، والســلم والســالم، ننعــم باألمــن، وُيتخطــف 
النــاس مــن حولنــا، وتنعــم بالدنــا بالرخــاء، وتمــوت الشــعوب حولنــا وهــي حيــة! فــأي ثــواب 

هــذا ! وأي نعمــة يرفــل فيهــا شــعبنا!

ســــٌت من الفضـِل واإلحسـاِن والبذِل
عشنا بها، في رحاِب الحاكِم البطـِل

إماُمنا، خيُر من جــــاَد الزمــاُن به
حتى يكوَن ثواَب الصدِق في العمِل

ــوالء  ــّف ال ــا السادســة، نرفــع أك ــد بيعتن ــة الســعودية، فــي عي ونحــن شــعَب المملكــة العربي
إلمامنــا وقائدنــا؛ حبــا وامتنانــا، صدقــا وإيمانــا، بــأن اللــه قــد وّلــى علينــا خيارنــا، وتولــى مــن 
أمرنــا خيرتــه، فلــه الفضــل ولــه المــّن. نرفــع أكفنــا، من شــرق البــالد وغربهــا، شــمالها وجنوبها، 
إلــى إمامنــا العظيــم بالوفــاء والــوالء، نبادلــه الحــب بالحــب، والعطــاء بالشــكر. ونعاهــده علــى 
الســمع والطاعــة فــي حــال العســر واليســر والمنشــط والمكــره، ونســأل اللــه لــه النصــر 

والتأييــد، والصحــة والعمــر المديــد.

لمى عبد الرحيم الطلحي - جامعة الملك سعود
المركز الثالث في الذكرى السادسة للبيعة
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وطن المجد والهمة

وطنــي, يــا موطــن العــز واألمــل يــا نبراســا للحــق، يــا شــموخا يمتــد، دمــت رافــع رايــات الحــب 
والســالم والشــهامة.. 

وطن يحمل في طياته بسمة ورأفة وجماال، شبيه الغيم يهطل خيرات وبركات.. 
مرحبا بالشمس في صباح عيد سعيد مطل بطلة بهية..

باســم اللــه أبــدأ حديثــي عــن وطــن تعجــز عــن وصفــه الكلمــات، ويقــف البلغــاء حائريــن فــي 
وصــف المنجــزات، وطــن وقلــب ومــالذ ومأمــن وأمــان.. ورايــة تخفــق فــي العليــاء، ويخفــق 
معهــا القلــب حبــا. باســم اللــه أبدؤهــا بيعــَة والء وانتمــاء وفخــر لقائدنــا وحاكــم وطننــا الملــك 
واألب / ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، أيــدك اللــه بتأييــده، وجعلــك ذخــرا وســندا لنفعــة 

البــالد والعبــاد، والعقيــدة اإلســالمية المطهــرة الشــريفة المنــورة.

نبايعــك أيهــا الشــهم الحــازم، الفطــن، الصــارم، الليــن، الكريــم، صاحــب المبــدأ، رأيــك ســديد، 
وذوقــك رفيــع، ومواقفــك مدروســة، نبايعــك فــي كل زمــان, وفــي أي مــكان، بيعــة حــب 

ورغبــة وحمــاس، بيعــة حــق وشــموخ ورفعــة. 

بدايــات حديثــي ليــس لهــا نهايــات، فــال نهايــة لحديــث عــن وطــن معطــاء عطــاء ال ينفــد، 
ــب  ــى القل ــب إل ــر مــن القل ــح لمــن يســتحقها، وبتعبي ــاء والمدي ــارات الشــكر والثن ــى عب تتوال

مكملــة فيهــا ببيعــة لولــي عهــد ذكــي طمــوح، صاحــب رؤيــة وتنميــة وازدهــار..

ــات  ــم، تحدي ــة ســائدة، وشــغف مســتمر، اطــالع دائ ــو تقــدم ملحــوظ، ومحب ــة نح نظــرة ثاقب
مســتمرة، نتائــج جبــارة، رؤيــة مبهــرة مذهلــة، هــذا هــو مــا حــدث فــي ظــل هــذه القيــادة 

الرشــيدة..

ــة وفــرح, وبســتانك بهجــة  ــر ومهج ــذوق، ينبوعــك خي ــزم والســمو وال ــا وطــن الع وطنــي, ي
ونخــل وأزهــار، ورائحتــك مســك وريحــان.

وطن، فيك مهبط خير األنام. 
وطن عزة وعقيدة وحكمة ونور. 

وطن فيه جمال المكان، وسحر المناخ، ومستراح األبدان.
وطــن فيــه قصــص تضحيــات، ومواقــف جنــود أبطــال، وقصــص أطبــاء أذكيــاء مبادريــن 

ســاهرين. 
وطن فيه معلمون أنقياء مخلصون، وشعب وفّي محّب.. 

فــي ظــل هــذه الجائحــة ظهــر خــوف الوطــن »األم« علــى أبنائهــا، فســهرت مــن أجلهــم، حاملــًة 
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علــى أكتافهــا هموَمهــم، مدافعــًة عــن حقوقهــم، معّلمــًة إّياهــم واجباِتهــم، ســاعيًة للمحافظة 
علــى أرواحهــم، مقّدمــًة لهــم كلَّ مــا يبعــُث الطمأنينــَة فــي قلوبهــم، ســاعيًة إلــى إرضائهــم، 
ــًة لهــم، ومحبيــن لهــا، رافعــًة رايــَة  مخّففــًة عنهــم آالَمهــم، صامــدًة فــي وجــه أعدائهــم، محّب

الديــن أعالمــًا محّلقــًة فــي الســماء نحــو المجــد والهمــة.. 

همة قوية، همة محبة، همة متميزة مستمرة، ال وقوف لها حتى الفناء بإذن الله..
وطني الحبيب..

وطني الغالي على قلبي..

ــا  ــا وأمهاتن ــاٍت عــاش فيهــا أجدادن ــا ذكري ــا أمــٌل ال ينطفــئ، ي ــُد فين ــا شــمعة توقــد فُيوَق    ي
ــا وشــبابنا، ســتبقى غرامــا نعيــش فيــه قصــص حــب »وطــن  ــا، وعشــنا فيهــا طفولتن وآباؤن

وشــعب«.. 

ال أســتطيع أن أنهــي حديثــي عــن شــيء كبيــر كهــذا، ولكــن، أعتــذر لــك بــأن لســاني قــد يعجــز 
بثمانيــة وعشــرين حرفــا عــن وصفــك ووصــف حبــي لــك، ووالئــي وانتمائــي إليــك..

ولكننــي أقــدم هــذه الكلمــات فــي ذكــرى بيعتــك السادســة بــكل حــب، مبايعــة لــك فيهــا علــى 
الســمع والطاعــة، يــا وطــن األمــن واألمــان، وأقــدم وعــدا وعهــدا بــأن أكــون مواطنــة صالحــة 
بــإذن اللــه مؤيــدة لــك فــي الســراء والضــراء، مدافعــة عنــك، واقفــة فــي وجــه مــن يعاديــك، 

ســاعية فــي ســمو إنجازاتــك، مكملــة  لتحقيــق رؤيتــك، وممتنــة لــك. 

صفاء صالح عبد الرحمن المرشد - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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بين ُحب وَحرب - الُقبلة السادسة على جبين الوطن

نحتفــي وتحتفــي مملكتنــا الحبيبــة بالذكــرى السادســة لتولــي مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود- حفظــه اللــه - مقاليــد الحكــم، وتولــي ســمو األميــر 
محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود - حفظــه اللــه- واليــة العهــد، مــرت ســنوات هــذا 
العهــد بيــن حــب وحــرب، حــب القيــادة الرشــيدة ورؤيتهــا الســديدة والمدروســة علــى الُصُعــد 

كافــة، وفــي جميــع مياديــن التنميــة فــي البــالد.

هــذه النهضــة التنمويــة الشــاملة كانــت متبوعــة بخطــوات جــادة وثابتــة فــي ســبيل تحقيــق 
متطلبــات الرؤيــة الســديدة التــي أطلقهــا ســمو ولــي العهــد رعــاه اللــه استشــرافًا لمســتقبل 
جديــد مشــرق، وتثبيتــًا لعهــود صادقــة بتأميــن كّل ُســبل الراحــة والوفــرة للمواطــن الســعودي 

الكريــم.

ــي، يطــول  ــي واألجنب ــم، للعرب ــادة الرشــيدة واضــح وملمــوس  للمواطــن والمقي ــب القي ُح
والمحــاوالت  الكبيــرة،  والتســهيالت  الجبــارة،  المشــاريع  نذكــر  عندمــا  ويتشــعب  الحديــث 
األصيلــة مــن الحكومــة لتحســين جــودة حيــاة كل مــن يعيــش علــى أرض بالدنــا الحبيبــة، كــرم 
القيــادة ومحبــة الشــعب ُثنائيــة لطالمــا تباهــى بهــا الملــوك مــن أبنــاء الراحــل المغفــور لــه بــإذن 
ــه- وصــواًل إلــى هــذا العهــد  ــد الرحمــن آل ســعود -رحمــه الل ــن عب ــز ب ــد العزي ــه الملــك عب الل

ــارك.  المب

ــم والمحكــوم مــن  ــة فــي انســجام وتناغــم الحاك ــة الشــعب والحكــم تضــرب أروع األمثل ُثنائي
الشــبان حتــى الكهــول، وِرهــان ســمو ولــي العهــد علــى الشــباب مــرارًا وتكــرارًا يؤكــد أهميــة 

ــاء أمجــاد مســتقبل هــذا الوطــن.  الشــباب وكونهــم الوقــود األهــم واألول لبن

علــى الجهــة المقابلــة تخــوض بالدنــا حروبــًا نكــراء منظمــة علــى جبهــات عــدة ، ليســت وحدهــا 
حــرب الســعودية الطويلــة مــع اليمــن هــي الحــرب التــي تلــوح فــي األفــق، بــل الحــروب 
الخفّيــة التــي تحيــط بالوطــن قــد تكــون أشــد قــوة مــن الحــروب المعلنــة الظاهــرة، تلــك 
األحقــاد والدســائس التــي ُتحــاك ضــّد بــالد الحرميــن، ومهبــط الوحــي، وقبلــة المســلمين, 
والحضــن الدافــئ الــذي يجمــع العالــم العربــي واإلســالمي ، مــن ِقبــل العابثيــن والطامعيــن 
بأمجــاد وّلــت، وعصــور انقضــت، فالــوزن السياســي ، والمكانــة المهمــة التــي تتمتــع بهــا 
المملكــة شــكلت هاجســًا مروعــًا ألعدائهــا فــي الداخــل والخــارج ، ولكــن الحنكــة والحكمــة 
الســعودية السياســية شــّكلت الفــارق المرعــب لــكل المشــتغلين ضــد الســعودية الُعظمــى ، 
الحــرب القديمــة الجديــدة ضــد الفكــر المتطــرف واإلرهــاب ، والدعــوة الدائمــة إلــى الوســطية 
واالعتــدال ، الحــرب ضــد العنصريــة والتفرقــة المجتمعيــة ، ومظاهــر الرجعيــة واالبتــذال ، كلهــا 
حــروب ناعمــة تنتصــر فيهــا القيــادة السياســية الســعودية لجعــل أبنــاء هــذا الوطــن علــى قلــب 
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رجــل واحــد ، وجعــل الشــعب الســعودي الكريــم مــن أرقــى شــعوب العالــم.

ولعلنــا نذكــر أبــرز التحديــات التــي تخوضهــا القيــادة الســعودية حاليــًا، وهــي حــرب وبــاء 
)الكورونــا( الــذي تجــاوز أثــره ضــرب الصحــة العامــة إلــى اإلخــالل بتــوازن العالــم ، كورونــا زلزلــت 
االقتصــاد العالمــي، وبالدنــا بــال شــك مــن أهــم االقتصــادات علــى مســتوى العالــم ، وفــي 
ظــل تأثيــرات هــذا الجائحــة تســعى الحكومــة الرشــيدة إلــى الحفــاظ علــى دخــل الفــرد، واإلبقــاء 
علــى الوظائــف، ودعــم القطــاع الخــاص جــراء هــذه التأثيــرات المتواليــة والمتصاعــدة، وحمايــة 
ــاوزت  ــة ، وقــد تج ــار هــذه الجائح ــة آث ــا لمواجه ــا، ودعمه ــى اختالفه ــة عل الطبقــات االجتماعي
ــوم تقــود قمــة )G20( للمســاهمة فــي دعــم  ــة الداخــل ، فهــي الي ــا الحبيب إنســانية مملكتن

اقتصــادات الــدول األشــد فقــًرا ، ورفــع كفــاءة رأس المــال البشــري. 

علــى الطــرف اآلخــر محاولــة تثبيــت انتشــار العــدوى, ورفــع نســبة الوعــي بيــن األفــراد فــي 
المجتمــع، للحفــاظ علــى ثبــات القطــاع الصحــي وحمايتــه مــن الضغــط الــذي يتبعــه االنهيــار، 

كمــا شــهدنا فــي دول عــدة  انهــار فيهــا القطــاع الصحــي بالكامــل.

إضافــة إلــى النقلــة النوعيــة والكبيــرة غيــر المســبوقة للقطــاع اإلداري الرقابــي المتمثــل فــي 
ــالف  ــى اخت ــه عل ــف منابعــه، ومكافحت ــؤر الفســاد، وتجفي ــى ب ــر محمــد عل حــرب ســمو األمي
ــم والمســتثمر، فــي اقتصــاد الســعودية  ــزز ثقــة المواطــن والمقي صــوره وأشــكاله، ممــا ع
لــرؤوس  والطمأنينــة  الراحــة  والداخليــة  الخارجيــة  االســتثمارات  يعطــي  الــذي  المراقــب، 

ــد. ــق والتعامــل هــو شــعار هــذا العهــد الجدي األمــوال. نزاهــة الُخل

هــذا التمــازج واالندمــاج بيــن الُحــب والَحــرب ســّطر فيــه الشــعب الســعودي مــع قيادتــه أروع 
األمثلــة، وجعــل العالــم أجمــع يحــاول فهــم هــذه المشــاعر الوفيــة، والــوالء الصــادق، والثقــة 
الثاقبــة مــع كل عهــد جديــد تشــهده البــالد، هــذا الــوالء وتلــك الطاعــة َتنبــع مــن الُحــب والرضــا 
التــام، وليــس الخــوف واإلجبــار، هــذا الحــب الــذي وّرثــه األجــداد لأحفــاد، حــب القيــادة، وحــب 
األرض، والتاريــخ والحضــارة، اإلرث والمــوروث، الــوالء للماضــي وحــب الحاضــر والحمــاس 

للمســتقبل.

وال يمكــن تجــاوز محطــات تمكيــن المــرأة الســعودية، شــقيقة الرجــل، وأم المواطــن الصالــح، 
والمواطنــة الصالحــة، فقــد شــهد عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان-حفظه اللــه- 
ــن  ــن المــرأة، واألهــم مــن ذلــك تمكي ــة، فــي مشــروع تمكي ــرة ومتوالي قفــزات ســريعة وكبي
الكفــاءات العلميــة واإلداريــة المتميــزة مــن النســاء، للمشــاركة فــي بنــاء دولــة فتيــة ومثقفــة، 

ثقيلــة علــى المســتوى العلمــي والعملــي وفــق رؤيــة 2030.
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وقــد يطــول الحديــث لذكــر المحطــات البــارزة فــي هــذا العهــد المبــارك، التــي ال يســع المقــام 
لحصرهــا مــا بيــن البنــاء الصــادق، والمســتقبل الواعــد، هــذه البيعــة السادســة الصادقــة 
نجددهــا فــي الســراء والضــراء، ونرفعهــا إلــى مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الوالــد القائــد، 
ــاد قــد  ــى أمج ــع المســتقبل، شــاهدين عل ــر الشــباب وصان ــن أمي ــي عهــده األمي وســمو ول
ُصنعــت، وانتصــارات قــد حققــت، ُمجدديــن الــوالء، ومؤكديــن الثقــة والطاعــة، معكــم ُتصنــع 

األمجــاد، وبكــم ُنحلــق فــي اآلفــاق.

أروى بنت محمد العمري - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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بايعناك فكنت حزمًا وعزمًا ورحمًة

بايعنــاك أمــاًل فكنــت حزمــًا وعزمــًا ورحمــًة، واصطفينــاك فكنــت األميــَن، وأحببنــاك فبادلتنــا 
حبــًا بحــٍب، وعطــاء   بعطــاء، وبعــد، يحــقُّ لنــا أن نقــوَل فيــك مــا قاَلــُه البحتــريُّ فــي المتــوكل: 

ذي              َأبى الَلُه َأن َيسمو ِإلى َقدِرِه َقدُر َوَأنَت َأميُن الَلِه في الموِضِع الَّ
َنـــــِت الُدنيــــــا ِبَعدِلَك َفاغَتَدت              َوآفاُقها بيٌض َوَأكناُفها ُخضُر َتَحسَّ
ِه َوالُشكُر ها          َلنا َوَعَلينا الَحمُد ِللَّ َعلى الَلِه ِإتمــــاُم المنى فيَك ُكلِّ

قــد ال يســعُفنا تصّفُحنــا لكتــب التــراِث فــي العثــور علــى ضاّلِتنــا فيمــا قيــل عــن مبايعــة الحاكــم 
علــى امتــداِد التاريــِخ -علــى مــا قيــل فيهــا مــن أشــعار وأريــَق مــن مــداد-  فمــا مــن أحــٍد يعــدُل 

مليَكنــا، لنجــَد فــي القــولِ  متشــابهاٍت عندمــا تعجــُز القريحــُة عــن التعبيــِر!!

فــال الرجــاُل تتشــابُه وال األمكنــُة كذلــك، فليــس كلُّ بلــٍد هــو المملكــَة العربيــَة الســعوديَة 
هــا اللــُه باحتضــان الديــِن الحنيــِف؛ ففــي مكــَة ُولــَد ســيد الخلــق، وفــي المدينــة كانت  التــي خصَّ
نصرتــه فــي دعوتــه الجديــدة. هــذه البــالد التــي ترنــو إليهــا العيــوُن، تتربــُع علــى كتــف الخليــج 
العربــي، وتغفــو  بيــن المــاء والمــاء علــى انبســاط وهادهــا ورياضهــا هادئــة مطمئنــة أليــاد 

ترعاهــا، وعيــوٍن تســهُر علــى راحتهــا بــكل حــب وحنــو. 

هــذا البلــُد األميــُن الــذي اســتحقَّ قــادًة أفــذاذًا، حملــوا رايَتــه علــى امتــداد حكمهــم، وتحولــوا 
بــه مــن حــاٍل إلــى حــاٍل بحكمِتهــم وحنِكتهــم ورؤيِتهــم الثاقبــة واستشــراِفهم المســتقبل، 

ــوالء. ــوب، فبايعهــم الشــعُب علــى الســمع والطاعــة وال ــل القل وامتالِكهــم العقــول قب

ــي تصطــرُع فــي  ــَم التطــوِر الت ــُب معال ــاة تواك ــدة للحي ــُم جدي ــة ترتســُم معال ــع كل مبايع وم
العالــم، فمــن مرحلــة إلــى أخــرى تتوّحــُد الكلمــة والــرؤى فــي رؤيــة أعطــت للحيــاة معنــى 

التناســق واالنســجام والتكامــل.

ــاح، ســنوات ســت مضــت وكأنهــا لمــُح  ــاٍت رواهــا للصب فقبــل أعــواٍم ســتة نســج الفجــُر حكاي
البصــر علــى بيعــِة مليكنــا ملــكًا علــى البــالد، لتبــدأ بعدهــا انطالقــُة المملكــِة فــي ســباق مــع 

الزمــن.

ومــع كل بيعــة يكــون لنــا وقفــٌة متأنيــة مــع أنفســنا، نحمــُد اللــه علــى نعمــِه وعلــى مــا وهبنــا 
ــُه، ونضبــت مــوارُدُه، وســاءت  ــُه، وفســَدت أحواُل إيــاه مــن الحكــم الصالــح فــي زمــن قــلَّ رجاُل

أحواُلــه، وضاقــت ســبُله، فحــار اإلنســاُن كيــف يعيــُش مــع ضيــِق ذات اليــد.  
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مــن هنــا كان للبيعــة وقــٌع فــي النفــس ال ُينســى، تحيــي فيهــا األمــَل بعالــم يســوُده العــدُل 
واألمــُن واألمــاُن،  وتتجــّدد فــي ذكراهــا معانــي فــي النفــس ال تحصــى، فتحيــي تاريخــًا طويال 
ــه للمبايعــة، وهــا نحــن  ــع وأهليت ــة ثقــة بالمباَي ــول والطاع ــه، والقب ــاد ألهل مــن تســليم القي
نتلقــى الذكــرى بمعانيهــا ال بيومهــا، لذلــك تأتــي كل عــام بحّلــة جديــدة لتكــون فكــرًة جمعــت 

الوطــن فــي إرادٍة واحــدٍة.

ســنوات ســت مضــت علــى مبايعــة الملــك ســلمان - حفظــه  اللــُه - ملــكًا علــى البــالد، فامتلَك 
القلــوَب والعقــوَل، ومضــى فــي ســبيل بــالده يفاخــُر بهــا البلــدان، وبــذا غــدت ذكــرى البيعــة 

يومــا للتغييــر، فــكان يومــا للشــعوِر الواحــِد والكلمــِة الواحــدِة والتســليِم بالطاعــِة والــوالِء.

لقــد علمنــا انتظــار الذكــرى وهــي تتقــادُم عامــا بعــد عــام أن البيعــَة كانــت بحجــم الوطــن، تحيــي 
ــة  ــه الدول ــًا منــذ عهــد النبــي الكريــم – صلــى اللــه عليــه وســلم – حرصــت علي ــدًا متوارث تقلي
إلشــراك أبنــاء الوطــن فــي اختيــار حاكمهــم، فكانــت بذلــك إعــالًء لشــأن حضارِتِنــا اإلســالميِة، 

التــي أولــت ســواَد الّشــعِب وعامَتهــم أهميــًة كبيــرًة فــي اختيــاِر حاكمهــم.

ــه  ــا الملــك العربــي الــذي تاقــت إليــه النفــوُس، وهفــت إلي ــدا خــادم الحرميــن الشــريفين لن ب
القلــوُب الــذي يأمــُر فيطــاع، وتهتــز لــه ســيوف األمــة إن غضــب، مهابــًا بيــن الكبــار، يفســح لــه 
صــدر المــكان، عّلــم الــورى كيــف يكــون العمــل للوطــن عمــل الحليــف للحليــف العمــَل المنابــذ 
ــاٌن  ــًا يقودهــا رب ــد، وجعــل العمــَل فرق ــى واح ــى معن ــة الزمــن إل ــه حرك ــه بقوِت ــذ، فوج للمناب
ــالد كســاعة منتظمــة  ــي النصــر، فغــدت الب ــى آخــر مــن معان ــى معن ــٌف مــن معنــى إل حصي

يســير العالــم علــى وقعهــا.

ســتة أعــوام بدأهــا بخدمــة الحرميــن، فعــّزز تنظيــم الفعاليــات الجماعيــة بشــكل منقطــع النظيــر 
ــؤدون مناســَك الحــجِّ بدقــة وانتظــام،  ــن الحجــاج ي ــم؛ ماليي ــل فــي العال ــه مث ــكاُد ال يضاهي ي
يرتــادون أماكــن تعبــق بجــالل التاريــخ وبهائــه ورونقــه، وجمــال المعاصــرة بــكل تقنياتهــا، فأتــى 

بالماضــي ليعيــش علــى وقــع الحاضــر، فأبــدع فــي وصــل األصالــِة بالتــراِث.

بــدأ بانتــزاع كل شــجا وقــذى علــَق بتــراِب المملكــِة، وحمــى حدوَدهــا من كل معتٍد، فســاَد األمن 
ُ واألمــاُن، وحّكــم القانــون والنظــام، وأقــام العــدَل، وحكــم بشــريعة اللــه، فاطمأنــِت النفــوُس، 

وغمــَر الرضــا القلــوَب، فكانــت أفئــدُة النــاس وســيوُفهم تنصــره وولي عهــده األمين.    

هيــأ البلــَد للمســتقبل علــى مختلــف الُصُعــد، فاســتثمر فــي اإلنســان؛ ألنــه يــرى فيــه القيمــة، 
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وحــّول الجامعــات والمــدارس إلــى خاليــا نحــل ال تعــرف الســكون، تبحــث عــن التفــّرد واإلبــداع، 
فأضــاء القلــوب واألعيــن بنــور المعرفــة، وشــّجع علــى اإلبــداع، وصناعــة األفــكار، اســتعدادًا 
لصناعــة المســتقبل، التــي تعتمــُد علــى اســتخراِج األفــكاِر أكثــر مــن اعتمادهــا علــى مــا يخرجــه 

باطــن األرض، فــكان تشــجيُع البحــث العلمــي، وتهيئــة ظــروف اإلبــداع للشــباب المبدعيــن.  

ــم  ــد االســتعداد للجائحــات فقــد أثبتــت المملكــة أنهــا فــي طليعــة دول العال أمــا علــى صعي
التــي نجحــت فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، ففرضــت العــزل والتباعــد،  واســتمر التعليــم عــن 
بعــد إثــر تعليقــه حضوريــًا للحــدِّ مــن انتشــار الفيــروس، ولعــل مــا قامــت بــه المملكــة فــي هــذا 
ــَة وحتــى األجهــزة  ــاِت والمنصــاِت واألنظمــَة اإللكتروني ــًا؛ فقــد هيــأت التقني المجــال كان عجب
لمــن ال يمتلُكهــا مــن الطلبــة، واســتمرت العمليــة التعليميــة بــكل دقائقهــا، وكانــت التعليمــات 
تتــرى، وكأن القــوم ال يخلــدون إلــى الراحــِة حتــى تطمئــنَّ قلوُبهــم علــى أبناِئهــم وقــد حفظــوا 

لهــم حقوَقهــم فــي التعليــم. 
وبعد ...

ــك ســلمان فــي  ــرى بيعــة المل ــه ذك ــوح بمــا تحمُل ــا الب ــا فيه كلمــات اختصــرت ســنوات، أردن
نفوســنا، ونحــن الذيــن عشــناها بتفاصيلهــا، وشــهدنا ســيرَة همــاٍم يحمــُل هــمَّ بــالده ليســمَو 
ــى الســمع  ــن الشــريفين عل ــادم الحرمي ــوالء لخ ــّدُد ال ــى مصــاّف األمــِم العظمــى. نج بهــا إل

والطاعــة.. وكل عــام وأنتــم بخيــر 
سلمت مليكنا ودمت بحمى الرحمن .    

د. ليلى شعبان رضوان - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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مشاعر فخر و اعتزاز

قــد يظــن بعضنــا أن الحــّب والشــغف حكــر علــى عالقــات محــدودة وملموســة، وعنــد بدايــة 
مراهقتــي ظننــت ذلــك أيضــا حيــن بــدأت أفهــم العالقــات بيــن البشــر، ورأيــت كثيريــن يتبعــون 
تفكيــري نفســه، ولكنــي كلمــا تقّدمــت فــي العمــر، وكلمــا اجتــزت مرحلــة دراســية إلــى أخــرى 
أصبحــت أميــل إلــى حــب آخــر وشــغف مختلــف, هــو أكثــر اتزانــًا وفهمــًا ، كلمــا قــرأت عنــه ينبض 
قلبــي بــكل مشــاعر الفخــر ويخالجنــي عديــد مــن المشــاعر حتــى أختنــق بعذوبتهــا، وأدرك أنــه 
ال شــيء قــد يحــرك مشــاعر المــرء ســوى حبــه لوطنــه ولقادتــه، ففــي كل مــرة  أرى انتصاراتــه 
ــن  ــي بي ــن يجــول خيال ــزاز ، حي ــكالم,  وأستشــعر لحظــة صمــت االعت يتوقــف لســاني عــن ال
الكلمــات ويصنــع فيلمــا صامتــا متحــركا أرى فيــه صبــر ملــوك وطنــي الراحليــن ،ورغبتهــم فــي 
ــات األولــى لطريــق  ــوا العتب وهــا بشــجاعة  حتــى بن االســتقرار، وتحمــل المســؤولة، وقــد أدَّ
مشــرق وأكثــر أمنــًا، ومــع توالــي االحــداث, وتتابــع الحكــم يســتمر حبــي بالتزايــد ويصبــح 
والئــي أكثــر صدقــًا ووضوحــًا، ثــم أفكــر فــي جميــع تلــك الســنوات التــي قضيتهــا بينمــا أرّدد 
نشــيد وطنــي دون الشــعور بالمعانــي المخبــأة ومــا تحويــه مــن آثــار وتاريــخ عميــق يتجلــى بــكل 
تواضــع خلــف ســتارها،  وأعتقــد أن أغلبيــة المردديــن يشــاركونني فــي هــذا, لكــن فــي لحظــة 
مــا يتغّيــر هــذا عنــد استشــعار نبضــك، وتعّمــق فهمــك لــكل مــا حــدث, ويحــدث، ذلــك األمــان 
ــع تلــك  ــه الحمــد ، جمي ــاة األفضــل, ولل ــا الحي ــع الفــرص التــي تقــّدم لن ــذي نعيشــه، وجمي ال
الحــروب التــي خاضهــا الحــكام بالســيف والقلــم كانــت لغايــة واحــدة, هــي وطــن ال يحــّل ســفك 
الدمــاء، وطــن يحــارب الجهــل, وطــن همــه حاضــر أبنائــه ومســتقبلهم، ولكننــي لــن أكتــب اليوم  
ــر عــن ســعادتي وامتنانــي المطلــق  ــة إال ألعّب ــن أســتعمل أحرفــي األبجدي إال عــن حبــي، ول
ووفائــي لوطــن نحّبــه جميعــًا، وقائــد نكــّن لــه كّل التقديــر والتبجيــل، لــذا أظهــروا مشــاعر الــود 
والفخــر, واجعلوهــا تشــرق فــي أعينكــم وأحــرف كلماتكــم كمــا تفعــل فــي قلوبكــم ، وأنــا أرى 
مــدى اعتــزاز شــعبنا بهــذه الدولــة العظيمــة وملوكهــا ، جميعنــا لدينــا طرائقنــا الخاصــة إلظهــار 
أفضــل مشــاعرنا مــن والء وشــغف وحــب وامتنــان ، حبنــا الــال محــدود لكلمــة أنــا ســعودي ، 
ــا ورســائلنا التــي  ــع اإلنجــازات التــي تتصــدر القوائــم مــّراٍت ال تحصــى ،تغريداتن ــا بجمي فخرن
تحمــل جميــع مشــاعر االعتــزاز والمحبــة والدعــوات فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي ، جميعها 
ــا  ــا يحمــل مشــاعر مــأت صدورن ــا وكبيرن ــه مــن وّد، صغيرن ــق ُتظهــر مــا نحمل أســاليب وطرائ
حبــورًا لمملكتنــا الغاليــة ، وعلــى مــدار هــذه الســنوات والمبايعــات المباركــة أدهــش فــي كل 
مــرة  كيــف لملكنــا الحبيــب ونجلــه ولــي العهــد أن يصــال إلــى تلــك الحــدود مــن التنميــة،  وفــي 
كل مــرة يباغتنــي شــعور الحــّب  حتــى تدمــع عينــاي وأنــا أردد كلمــات البيعــة ، وأشــبع كلماتــي 
وعــودًا صادقــة, وال يخيــب ظنــي أبــدا، بــل أشــعر وكأنهــم يصنعــون لنــا أجنحــة  نحّلــق بهــا نحــو 
المســتقبل . هــذه البيعــة السادســة وهــا أنــا ذا أكتــب ومشــاعري تفيــض امتنانــا, فبعــد الجائحة 
المفاجئــة أدرك أكثــر معنــى األمــان الــذي يحيــط بنــا، ومعنــى أن تظهــر مســؤوال، ومعنــى أن 
تنــام وأنــت مطمئــن علــى نفســك وأحبتــك، فهناك عيون تســهر، وعقول تفكــر، وقلوب تقلق 
عليــك ، ليــاٍل مــن التخطيــط وتنفيــذ القــرارات، وجميــع تلــك االحتــرازات ،كانــت تحمينــا مــن بعــد 
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اللــه ، لــم أشــعر طــوال تلــك المــدة أن هنــاك خطــرًا يؤثــر صحيــًا وماديــًا، ولــوال اطالعــي علــى 
تلــك النشــرات اإلخباريــة لمــا صدقــت بوجــود وبــاء قاتــل وأحــداث متدهــورة، أحزننــي مــا يحدث 
حولــي, ولكنــي كنــت ممتنــة لمــا أنــا فيــه مــن نعمــة  إلــى الحــّد الــذي جعلنــي أرّدد الدعــوات 
دائمــا بــأن يحفــظ وطنــي وملوكــي ويرحــم مــن توفــي منهــم, فلــم ننــَس قــّط جســارتهم ، 
وفــي البيعــة السادســة تعلمــت أجنحتــي الرفرفــة،  فبفضــل اللــه ثــم بفضلهــم اســتطعت 
أن أحــدد هويتــي، وأبنــي طموحاتــي،  وأصبــح هدفــي أن أحّلــق بأجنحتــي حتــى أســتطيع أن 
أجعــل وطنــي يفتخــر بــي كمــا أفعــل، وليعلــم الــكل أن حبــي وشــغفي الالمحدوديــن ينتمــي 
إلــى وطنــي وقادتــه، وأنــي ســأكون عونــا حتــى نحافــظ علــى الكيــان الوطنــي، دمــت بعــز يــا 

وطنــًا يحمــل جميــع األوطــان فــي داخلــه ، ودمــت ملــكًا نبيــال ًبايعتــه بالطاعــة والعمــل. 

صالحه يحيى الهاللي - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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رحلة التحليق بطائرة الوطن وخلود تذكرة البيعة

أتعــرف شــيئًا عــن طائــرة الوطــن؟  ومــاذا عــن تذكــرة عمرهــا 6 أعــوام؟ هــي ليســت رحلــة خياليــة 
بــل واقــع لــم يســبق أن خضــت فــي عمــق تذكرتــه، دعنــي أحكــي لــك تفاصيــل تلــك الرحلــة 
ــل  ــن يتخل الخضــراء, إنهــا تحمــل مقاعــد خضــراء، وصــوت إطالقهــا هــو صــوت فخــر مواطني
ــل  ــاء, ليــس دعــاء ســفر ب ــر الدع ــرة  تذك شــرايينًا وأوردة قلــوب مشــعة, وعندمــا ترتفــع الطائ
دعــاء لملــك جعلــك منعمــا وآمنــا بمقعــد أخضــر, منــذ بايعنــا الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
آل ســعود - حفظــه اللــه- ونحــن بارتفــاع آمــن بتلــك الطائــرة التــي تحمــل تذكــرة الســفر بتاريــخ 
ــوام بنفــس  ــرة لســتة أع ــك الطائ ــا بتل ــر 2015م حلقن ــر 1436ه الموافــق 23 يناي ــع اآلخ 3 ربي
ــا  ــداد خارطــة مملكتن ــى امت ــة عل ــازات تنموي ــام؛ لنشــهد إنج ــروح المتوهجــة الخضــراء كل ع ال
فــي كل قطــاع, و هنــاك بصمــة ملــك, وأنــت فــي مقعــدك اآلن تخيــل شــريط الســفر بــكل 
قطــاع وتطــوره، أغمــض عينيــك لتعلــم لمــا وجــد ملــك وشــعب ذو همــة وروح فــي التطويــر 
واالرتقــاء, اعلــم أنــك لــم تســتطع تخيــل الســفر بتلــك الرحلــة ألن قلبــك وعقلــك شــهدا كثيــرًا 
ال يمكــن جمعــه فــي آن واحــد, وكأنــه كتــاب يحمــل ألــف رحلــة شــامخة علــى مــر األجيــال, ولكــن 

لتبــَق تذكــرة رحلــة المبايعــة فــي قلبــك لتضــيء بهــا أيامــك عامــًا بعــد عــام.

لقــد روت األحــداث والحــروب علــى مــر الســنوات قصصــًا وحكايــات، وبقيــت  فوقنــا الــدروع 
ــد  ــا كلمــا هبــت عاصفــة مــن حقــد وغضــب، و فــي لحظــة خضــراء وعن ــة ترعان الخضــراء مخفي
النظــر مــن نافــذة طائــرة الوطــن, وفــي الصبــح الشــجي عنــد ســماعي أصــوات أطفــاٍل   
ــود  ــوٌد جن ــوت , إنهــم جن ــى البي ــاء يعــودون إل ــزن بهــدوء, وآب ــون صخــب, وأمهــات يخب يحمل
الوطــن وأعمدتــه, حينهــا رفعــت اليــد وقدمــت القلــب أبايــع, مــن غنــى علــى ترانيــم الوطــن 
ــار؛ لتصــدح األعــالم بصــوت عــاٍل, ويرفــرف األخضــر فــي  ــه أعطــى األلحــان لتلــك األوت وكأن
ــِم  مثمــرًة شــربت مــن مــاء البــالد, وأمــا  ســماء مملكتــي, منــذ المبايعــة وأنــا أرى نخلــة العَل
الســيفان فيصــدان عواصــف الغضــب والحقــد, ويبرقــان فــي شــتات الزمــان والمــكان, وفــي 
مســيرة طائــرة الوطــن ســأَلنا أحــد رکاب الطائــرة  قائــال : » أتعبــرون عــن وطنكــم بــأوراق وحبــر 
وتســمونه انتمــاء ؟« فأجبنــا بشــهامة : نحــن جيــل فــي قلبــه علــم وفخــر ووالء، لــو ُوّزع علــى 
األرض لفاضــت  ... نعــم نحــن ال نحمــل فــوق أكتافنــا أســلحة، ولكننــا نخــط طريقــا لخدمــة 
وطننــا، ورفــع رايــة يعجــز مــن يحمــل أقــوى القنابــل عــن رفعهــا, أتــرون كيــف يكــون االنتمــاء 
أقــوى مــن أقــوال جامــدة بــال حيــاة مــن أحــد ركاب طائــرة الوطــن، فليــس الــكل يحمــل انتمــاء 
حتــى لــو كنــا فــي طائــرة واحــدة، المســألة هــي مــن يحمــل تذكــرة البيعــة بالطائــرة , والوطــن  
فــي قلبــه قبــل التحليــق, وفــي منتصــف الرحلــة يحــل المغيــب، ولكــن تضــيء أعيــن القــوات 
المســلحة, جنــود الوطــن الذيــن تركــوا بيوتهــم وأطفالهــم لننعــم نحــن باألمــان. ويســأل أحــد 
الــركاب: لــَم تــرون حيــاة وروحــًا فــي نخلــة العلــم  وســيفيه؟ فنجيــب: ألنهــم نقشــوا معانــي 
ــرة البيعــة ُعمرهــا  ــح أن  تذك ــا مــن قصــص األجــداد إلــى قــادة الشــعب العظيــم ، صحي رحلتن
خمســة أعــوام، ولكــن رســمت الكثيــر فــي حياتنــا؛ لتحــرك تلــك الســيوف والنخــل فــي العلــم, 
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دعونــا نعــد بشــريط رحلتنــا قليــال لنفتــح تذكــرة ليــل الدجــى، عندمــا أغلــق علينــا وحجرنــا، وكأن 
طائرتنــا هبطــت قليــال مــن الحــزن كنــا ال نتحمــل, فتكاتــف المواطنــون مع وزارة الصحة وســمعا 
ــرة  ترتفــع مــن جديــد مــع ســماع الحمــد  وطاعــة للملــك، فمــا  مــرت شــهور إال وبــدأت الطائ
والمنــة مــن الجميــع: مواطنيــن ومقيميــن, لمعــت أعينهــم مــن جديــد بقــوة التكاتــف واالنتمــاء 

ال بقــوة األســلحة هــذه المــرة.

لقــد ربطــت رحلتنــا بالطائــرة وتذكــرة البيعــة؛ ألن مــا عشــناه أشــبه بهبــوط وارتفــاع فــي ســفر 
ــار الوطــن  ــان أوت ــى ألح ــأكل ســويا ونرقــص عل ــاون، ون ــش ونتع ــث ننعــم ونضحــك ونعي حي
الشــجية، فالحمــد للــه فنحــن لســنا علــى أي طائــرة بــل طائــرة المملكــة العربيــة الســعودية، 

وهــو مــا جــرت عليــه آالمنــا وأفراحنــا ولنجعــل تلــك الطائــرة رمــزا أخضــر لأجيــال القادمــة.

ريم يوسف محمد الزهراني - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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تعزيز االنتماء الوطني والبيعة والوالء وغرس المبادئ والقيم الوطنية

ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين

نحيــا هــذا اليــوم الثالــث مــن شــهر ربيــع اآلخــر لعــام ١٤٤٢ه الموافــق للثامــن عشــر مــن شــهر 
نوفمبــر لعــام ٢٠٢٠م مناســبة وذكــرى ترســخ مفهــوم تعزيــز الهويــة الوطنيــة، وصنــع قيمــة 
راســخة لالنتمــاء الوطنــي، والفخــر بالنهضــة واإلنجــازات والطموحــات التــي خطتهــا المملكــة 
ــد  ــن عب ــك ســلمان ب ــن الشــريفين المل ــادم الحرمي ــي ســيدي خ ــذ تول ــة الســعودية من العربي
العزيــز آل ســعود -حفظــه اللــه- مقاليــد الحكــم، ومــع إطــالق الرؤيــة الطموحــة رؤيــة التغييــر 

للوصــول إلــى مســتقبل مشــرق للبــالد المباركــة فــي هــذا العهــد الحكيــم.

ــا ويكبــر، وقــد  ــا منــذ الصغــر، بــل يولــد معن ــزرع فــي داخلن الشــعور باالنتمــاء إلــى الوطــن ُي
ســاهمت رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ بترســيخ العمــق الوطنــي مــن خــالل مجتمــع حيــوي قيمــه 
راســخة، ودعــم الشــعور والــوالء للوطــن، والمســاهمة فــي تنميتــه والدفــاع عنــه, واالعتــزاز 

ــم. ــى هــذا الوطــن العظي والفخــر باالنتمــاء إل

برنامــج تعزيــز الشــخصية الوطنيــة أحــد برامــج تحقيــق الرؤيــة، يهــدف إلــى تنميــة الهويــة 
الوطنيــة، وتعزيزهــا لــدى األفــراد، وإرســائها علــى القيــم اإلســالمية والوطنيــة للقيــادة، 
ــا  ــة, وعناصــر وحدته ــإرث المملك ــط ب ــم ترتب ــة قي ــاء منظوم ــاح، وبن ــو النج ــراد نح ــز األف وتحفي
ومبادئهــا اإلســالمية الراســخة، مــن خــالل منظومــة مبــادرات تكامليــة تســتهدف تعميــق 
وتأســيس  والمثابــرة.  واإليجابيــة  والتســامح  الوســطية  قيــم  وتعزيــز  الوطنــي،  االنتمــاء 
لمنهجيــة السياســات التــي تخاطــب الشــباب مــن الجنســين بأســلوب عصري يعــزز روح المبادرة 
والعطــاء والتطــوع واإلتقــان وحــب العمــل، ويحفزهــم نحــو النجــاح والتفــاؤل، بمــا يســهم فــي 
بنــاء االقتصــاد الوطنــي، ويرســخ المنجــز الســعودي الفكــري والتنمــوي واإلنســاني للمملكــة، 
ويتفاعــل مــع توجهاتهــا ودورهــا الريــادي، باعتبارهــا قلبــًا للعالميــن العربــي واإلســالمي. 

ــة المملكــة ٢٠٣٠«. ــة، رؤي ــز الشــخصية الوطني ــج تعزي »برنام

ســتة أعــوام شــملت معهــا تحســينات وإصالحــات وتوجهــات واعــدة من إنجــازات وتحوالت في 
جميــع المجــاالت والقطاعــات، ودفــع عجلــة التنميــة، وتحفيــز وتســريع اإلنجــازات نحــو تحقيــق 
الغايــة والركائــز والمحــاور األساســية )مجتمــع حيــوي، اقتصــاد مزدهــر، ووطــن طمــوح،( وهــي 

تســتند إلــى مقومــات المملكــة ومكامــن قوتهــا لدعــم المواطنيــن فــي تحقيــق تطلعاتهــم.

مقولــة قائدنــا الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز -حفظــه اللــه- »وضعــت نصــب عينــي مواصلــة 
العمــل فــي دعــم التنميــة الشــاملة والمتوازنــة فــي مناطــق المملكــة كافــة، فــال فــرق بيــن 
منطقــة وأخــرى« تؤكــد وتعــزز الجهــود التــي بذلــت منــذ توليــه الحكــم فــي التنميــة الشــاملة 
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ــو وطمــوح ال  ــدم وازدهــار وعل ــا لمســناه مــن تق ــات، وهــذا م ــع القطاع ــى مســتوى جمي عل
حــدود لــه، ورؤيــة واضحــة، وهمــة عاليــة.

إذ  الســعودية,  العربيــة  المملكــة  إليــه  وصلــت  بمــا  واالعتــزاز  بالفخــر  كمواطنيــن  نشــعر 
أصبحــت واجهــة مشــرفة تخطــت الصعوبــات، وحققــت اإلنجــازات تلــو اإلنجــازات, وعــززت 
النمــو االقتصــادي والعمرانــي، والتوجــه الســياحي والترفيهــي، والمحافظــة علــى المــوروث 
الثقافــي، والتــراث والعمرانــي، واألماكــن الطبيعيــة ذات القيمــة التاريخيــة والثقافيــة التــي 
تعــزز االنتمــاء، وترســخ مفهــوم المحافظــة عليهــا كمقــدرات وطنيــة، »فاآلثــار هــي ذاكــرة 

األرض«، وتســهم فــي تعزيــز الهويــة، والشــخصية، والقيــم الوطنيــة.

نعتــز بهويتنــا الوطنيــة وانتمائنــا لبالدنــا المملكــة العربيــة الســعودية، تســعون عامــًا مــن 
المجــد والعــز والرخــاء واالزدهــار واألمــن واألمــان، ونفخــر ببالدنــا وانتمائنــا ومبادئنــا األصيلــة 

ــة التــي تنمــي التفانــي واإلخــالص والعطــاء وحــب الوطــن. والثابت

فــي يــوم البيعــة السادســة نستشــعر عظمــة هــذا الوطن، ونعــم الله علينا، والقيم اإلنســانية 
ــا التــي أثبتــت فيهــا المملكــة  ــا فــي أزمــة جائحــة كورون النبيلــة، ونســتذكر مــا مــرت بــه بالدن
العربيــة الســعودية التعامــل اإلنســاني المشــرف، واالهتمــام الواضــح، ووضــع صحــة الجميــع 

أواًل مواطنــًا أو مقيمــًا.

وفــي الختــام نهنــئ والدنــا وقائدنــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
ــن  ــر محمــد ب ــن صاحــب الســمو الملكــي األمي ــي عهــده األمي آل ســعود وســمو ســيدي ول
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود »حفظهــم اللــه« بهــذه المناســبة العظيمــة الغاليــة علــى 
أنفســنا وقلوبنــا، ذكــرى البيعــة السادســة، ونجــدد البيعــة والــوالء بالحــب والوفــاء علــى 
الســمع والطاعــة، وفــي المنشــط والمكــره، وســنوات مــن الحــزم والعــزم والعطــاء والنمــاء 
واالزدهــار. ونســأل اللــه أن يحفــظ قائدنــا وولــي عهــده األميــن، وأن يديــم علينــا جميعــًا نعمــة 
هــذا الوطــن العظيــم والقيــادة الحكيمــة، وأن يعــم الخيــر واالســتقرار والرخــاء أرجــاء مملكتنــا 

الغاليــة، وأن يوفقهــم لمــا فيــه خيــر للبــالد والعبــاد.

وللمجد والعلياء والطموح والُرقي والعز يا بالدي...!

م. سعود فاضل سعود الشمري  - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل       
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اإلنسان أواًل.. في كّل ِحْين!

تدعــم  أهــداف  لديهــا  أخــرى  بأوطــان  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ناظرنــا وطننــا  لطالمــا 
مصالحهــا فــي شــتى المجــاالت، خــالل أحســن الظــروف وأحلكهــا. تتشــكل تلــك المصالــح في 
مســتويات عــدة، فمــن الممكــن أن تكــون مصالــح سياســية أو اقتصاديــة أو حتــى شــخصية، 
ولكــن مــاذا عــن اإلنســان المكــرم بالعقــل وعلــو الشــأن مــن اللــه ســبحانه؟ تتقــدم المجتمعــات 
بتمكيــن اإلنســان فــي األرض، وتســخير كل مــا يمكــن مــن أجلــه، وهــذا مــا حــرص عليــه والة 
أمرنــا مــن أجــل تحقيــق أمانــة حفــظ حقــوق اإلنســان. عــز علــى مليكنــا أن يــرى شــعبه الكريــم 
فــي أمــس الحاجــة إلــى الوقفــة والدعــم، وأال ينظــر إليــه بنظــرة األب الحانــي العطــوف علــى 
أبنائــه، فاإلنســانية هــي مبــدأ قائدنــا خــادم الحرميــن الشــريفين: الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز 

آل ســعود ، إذ يقــّدم اإلنســان أوال فــي مختلــف الظــروف مهمــا كّلــف األمــر. 

إن منهجيــة وطننــا - علــى مــدار تســعين عاًمــا، امتــدت مــن نهــج الديــن اإلســالمي العظيــم - 
هــي تكريــم اإلنســان، ورعايــة حقوقــه، وتجلــت هــذه المنهجيــة فــي عصــور ملــوك المملكــة 
العربيــة الســعودية جميعــًا. تلــك منهجيــة متجــّذرة قويــة راســخة فــي عمــق التاريــخ، ال يحيــد 
عنهــا اليــوم مليكنــا ســلمان بــن عبدالعزيــز - أطــال الله في عمــره - مهما كلف األمــر، فالحقيقة 
الراســخة أن ال شــيء يضاهــي اإلنســان وكرامتــه فــي الوجــود؛ ألنــه خلــق اللــه المكــرم، وهــذه 
الحقيقــة ال يطبقهــا الفكــر الــذي ال يجعــل لإلنســان قيمــة، أو يعــد حقائــق حياتيــة ثانويــة أخــرى 
تأتــي أواًل فــوق كرامــة اإلنســان وحقوقــه، مثــل قــوة االقتصــاد - الصــادرات والــواردات- وإن 
ابتلــي الشــعب بظــروف إنســانية صعبــة. فقــد رفــع اللــه ســبحانه شــأن اإلنســان، وميــزه 
بالعقــل تكريًمــا لــه، فالحمــد للــه الــذي مــنَّ علينــا بقائــد عظيــم يحافــظ ويصــون حيــاة الشــعب 
بتطبيــق مــا فــي مصلحتهــم، ودعمهــم الالمحــدود فــي الســراء والضــراء، وفــي كل حيــن، مــن 
الناحيتيــن اإلنســانية واالقتصاديــة مًعــا. فقــد حــرص خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود علــى توفيــر حيــاة كريمــة للمواطنيــن وللمقيميــن؛ إليمانــه العميــق 
بكرامــة اإلنســان، وعلــو شــأنه، مثــال ذلــك تعامــل حكومتنــا الرشــيدة مــع جائحــة كورونــا التــي 
ــت العالــم أجمــع، إذ وقــف فيهــا مليكنــا موقفــا تاريخيــا عظيمــا يشــهد لــه العالــم بأســره,  عمَّ
ووضــع نصــب عينيــه اإلنســان أواًل، وكمــا قــال - حفظــه اللــه - فــي كلمتــه للمواطنيــن: »أؤكــد 
لكــم حرصنــا الشــديد علــى توفيــر مــا يلــزم المواطــن والمقيــم فــي هــذه األرض الطيبــة مــن 
ــان وكل الثقــة باللــه،  ــذاء واحتياجــات معيشــية« عندهــا شــعر الجميــع باألمــن واألم دواء وغ
ــن الشــريفين؛ فــإن كل مــا ســيأتي ســيكون أمــرا يســيرا مهمــا كان  ــم بوجــود خــادم الحرمي ث
عســيرا. فقــد ســخر الوطــن ومالــه وجنــوده مــن أبطــال األمــن والصحــة والتعليــم للعنايــة 
واالهتمــام باإلنســان وكرامتــه وحقوقــه، مــن خــالل دعــم قطاعــات الدولــة جميعهــا, وال ســيما 
فــي تلــك القــرارات الحكيمــة، التــي جعلــت المملكــة أنموذجــا مشــرفا فــي التعامــل مــع هــذه 
الجائحــة، فــي الوقــت الــذي تخــوف كثيــر مــن النــاس علــى حياتهــم الحاليــة والمســتقبلية، 
ــا الرشــيدة، نشــعر باألمــن واألمــان فــي أقصــى  ــم بفضــل حكومتن ــه، ث ــا بفضــل الل إال أنن
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صــورِه الممكنــة؛ ألننــا فــي رعايــة أيــد أمينــة، منهجهــا ودســتورها واضحــان. والجديــر بالذكــر 
أن دولتنــا الكريمــة وّحــدت الجهــود كافــة لتوفيــر األمــان النفســي والرخــاء خــالل الجائحــة، مــا 
أســهم فــي اطمئنــان كثيــر مــن المواطنيــن والمقيميــن، إلــى جانــب توفيــر الرعايــة الصحيــة 
التــي شــملت األجهــزة الطبيــة واألدويــة التــي تســهم فــي رفــع جــودة حيــاة المرضــى. مــن 
ــا  ــا باألوطــان األخــرى مــن المفتــرض أن نضــع مقياًســا مهًم ــا عندمــا نناظــر ونقــارن وطنن هن
يعــزز الحقائــق واألفــكار المنطقيــة، كتلــك التــي تعنــى بالمواطــن بوصفــه إنســانا، كمــا 
هــو فــي وطننــا، ومــن المنطقــي أن نعيــش اليــوم ازدهــاًرا ونمــاًء فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية فــي مجــاالت متعــددة؛ فمــن يضــع اإلنســان وتقدمــه وتمكينــه همــه األول مهمــا 
كانــت الظــروف، تكــن النتائــج رائعــة ومبهــرة .التنميــة المســتدامة التــي ينــادي بهــا الجميــع لــن 
تتحقــق طالمــا لــم يكــن فيهــا اإلنســان أواًل فــي كل شــيء، وللــه الحمــد نــرى وطننــا موطًنــا 
للتنميــة المســتدامة؛ ألن المملكــة مــن الــدول األولــى التــي تبنــت أهــداف هــذا النــوع مــن 
التنميــة التــي تعنــى بمصلحــة اإلنســان مثــل القضــاء علــى الفقــر والجــوع، وتحقيــق الصحــة 
الجيــدة والرفاهيــة. أمــا عــن مســتقبلنا فنحــن متفائلــون بمــا نملــك مــن همــة، نســتطيع أن 
نصــل بهــا إلــى القمــة بــإذن اللــه، وســيكون مســتقبلنا معتمــدا علــى اإلنســان، وهــذه أهــم 
ثــروة يمكــن أن تســتثمرها حكومتنــا الرشــيدة لبنــاء المســتقبل واحتياجاتــه، ومواكبــة تطــورات 

العالــم.

مــا يــزال األســاس األول فــي المملكــة العربيــة الســعودية هــو احتــرام اإلنســان وتطبيــق كل 
مــا يلــزم؛ ليحصــل علــى حقوقــه وكرامتــه كمــا شــاء اللــه لــه أن يكــون، إذ نــرى كل اإلمكانــات 
المتاحــة تســخر؛ لتحقيــق ذلــك الهــدف، وهذا األمر مســؤولية عظيمة وأمانة أمام الله ســبحانه 
وتعالــى كان لهــا مــن الحــرص واالهتمــام الكبيريــن مــن والة أمرنــا فــي المملكــة. ونتيجــة لهــذا 
التكريــم؛ نالحــظ تقــدم المواطــن الســعودي فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة العلميــة والعمليــة. 
ومــن هنــا يأتــي الــوالء واالنتمــاء، إذ بالحــب وبالســمع والطاعــة، نجــّدد العهــد والوفــاء لخــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود فــي ذكــرى البيعــة السادســة. 
حــري بنــا أن نعتــز بقيادتنــا، فقــد قدمــت كل شــيء مــن أجــل المواطــن، وعرفانــا منــا بصفتنــا 
ــا.  ــاه وطنن ــا تج ــا هــو واجبن ــان كم ــد وإخــالص وتف ــذا الوطــن الشــامخ، أن نعمــل بج ــاء له أبن
فواجبنــا أن نحبــه مــن قلوبنــا، وأن يكــون لــه مــكان فــي أرواحنــا، وهــو النفــس الــذي نتنفســه، 
فبــه نحيــا وتســتمر حياتنــا الكريمــة. ال نضاهــي بوطننــا أي وطــن آخــر؛ ألننــا وجدنــا فيــه كرامتنــا 
وتقديرنــا مــن مليكنــا وولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بن ســلمان بــن عبد العزيز آل ســعود. 
ونحــن اليــوم فــي أوج عطائنــا وفــي عصــر مزدهــر بالرخــاء والرفاهيــة وبصــدق االنتمــاء إلــى 

وطــن عظيــم نفتخــر بــه، ويفاخــر بنــا.

مهدي محمد مسلم العيد - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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التجلي الواقعي لسمات تجريدّية

لطالمــا كان أنمــوذج البطــل فــي الســيرة الشــعبية نمطــا يحتــذى بــه احتــذاء تقليديــا، تتوالــد 
عنــه ومنــه الســيرة تلــو الســيرة، حتــى تكــون الثانيــة نصــا شــبيها بــاألول،  يختلــف بعضهــا عــن 

بعــض  فــي الفــروع دون األصــول، وفــي المتغيــرات دون الثوابــت.

ومخالفــة ذلــك يتطلــب إبداعــا مــن المؤلــف، وبيئــة منفتحــة األفــق تحضــن هــذا اإلبــداع 
المخاِلــف والمتميــز، المعتمــد علــى الخيــال الــذي يتطلب أسســه ومرجعيته مــن التاريخ والدين 
والجغرافيــا...، ليحلــق بعيــدا بعيــدا، مغذيــا بتحليقــه الخيــال الجمعــي الشــعبي، الممتلــئ 
توقــا ولهفــة، والمنتظــر دائمــا مــا ال ينتظــر فــي زمــن تؤطــره مجموعــة مــن العوامــل الحاثــة 

علــى جبــر نقــص فــي روح الجماعــة، والدافعــة إلــى التفتيــش عمــا تفتقــده هــذه الــروح.

فــي عــام ١٢٩٢ مــن الهجــرة ولــد بطــل يحمــل  ســمات البطــل الــذي ترســمه الشــعوب فــي 
خيالهــا الخصــب المتشــعب، فــكان مــادة للواقــع المعيــش الــذي تجلــت فيــه هــذه الســمات حيــة 
مرســومة، ومصــورة تصويــرا ملموســا أمــام شــعب مــن هــذه الشــعوب المرتقبــة المتطلبــة، 
ال مــادة للخيــال المعيــش ذهنيــا يرســمه شــعب مــن هــذه الشــعوب رســما تجريديــا فنيــا يجــد 

فيــه غــذاء مطبطبــا يقــّوم بــه اعوجــاج الظهــر، وجفــاف الحلــق.
ومــن األبعــاد تتوالــد األبعــاد -كمــا يقــول نــزار قّبانــي-، ومــن البطــل يتوالــد األبطــال، ففــي 
ــوك الســوابق  ــة للمل ــل الصــورة البطولي ــن الشــريفين تتمث ــادم الحرمي ــة السادســة لخ البيع
والملــك اآلنــي تمثــال جليــا يعقــد معهــا العقــل الناظــر والمتأمــل، والقلــب الواعــي المحــب، 
مقارنــة بينهــم ذاَت طابــع بنائــي متمــم، تظهــر مــدى اتصــال األعمــال الملكيــة اتصاال مســتمرا 

ــن  متطــورا جاريــا جريــان النهــر الكريــم العــذب؛ فــكل بطــل يقــوم بعمــل مضــاف يختلــف عمَّ
ــك الشــمول  ــون بذل ــه األعمــال الســابقة، ليك ــه األرض يتمــم ب ــه مــن أجل ــه، عمــل تنادي قبل

والكمــال فــي األنحــاء كلهــا.

هــذه المقارنــة البنائيــة تخلــق مــن األعمــال الملكيــة المتفرعــة والمبثوثــة هنــا وهنــاك، سلســلة 
ذات أســر، محكمــة الربــط، شــديدة االتصــال، وطويلــة تقطــع المســافة بعــد المســافة، 
سلســلة مــن اإلنجــازات والمشــاريع الخادمــة والميســرة والمطــورة، لتكــون نســبا آخــر عمليــا 
-مطبقــا ومعيشــا- لأســرة الملكيــة ينتهــي بموجــد هــذه األعمــال فــي هــذه األرض، األرض 

الكبيــرة الحاضنــة، والكريمــة الناهضــة.

فــي ذكــرى البيعــة السادســة لخــادم الحرميــن الشــريفين، تتمثــل فــي روح المباِيــع المخلــص 
أبعــاد هــذه البيعــة، ففــي بعدهــا الدينــي يســتحضر القلــب والعقــل فــي آن واحــد قــول 
المختــار المصطفــى فــي أن المؤمــن يشــد أخــاه المؤمــن شــدا يجعلــه كالبنــاء الــذي رصــت 
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طبقاتــه رصــا، كل طبقــة إلــى جانــب أختهــا، وكل جــزء يتكــئ علــى الجــزء اآلخــر اتــكاء أبديــا، فــال 
خلــل وال فجــوة وال مــكان للفجــاءة أو الغــرة، رصــا ممســكا بعضــه ببعــض، فــال تنحــل أجــزاؤه، 

وال ينفــرط نظامــه، وال تختــل طبقاتــه.

وفــي بعدهــا النفســي يجــد االمتــالء الــذي تبثــه بيــن الجوانــح والجوانــب مســكنة وطمأنينــة 
بواحديــة هــذا الوطــن اآلمــن، تحضــر مــع نيــة المبايــع المخلصــة، ومشــاعره المبتهجــة الفخــورة.

ويعضــد البعــد النفســي البعــد االجتماعــي فــي كــون األول يرتكــز علــى الثانــي ويســتند 
إليــه، فــال قيــام لمجتمــع حــٍي متحضــر دون أن يجــد مقوماتــه النفســية التــي تســمح للــروح 

ــر. ــا، فــي االســتمرار والتطوي ــاء األرض وعمارته اإلنســانية فــي أن تســير ســيرتها فــي بن

الدينيــة والنفســية  لحاجــات اإلنســان  كثيــرة متنوعــة، تســتجيب  أبعــاد  بعــض مــن  فهــذه 
الحاجــات. مــن  وغيرهــا  واالجتماعيــة...، 

ــذ القــدم المتقــادم- يرســمها رســما  ــي ظــل اإلنســان -من ــة الت هــذه هــي الصــورة البطولي
ــر  ــدا فــي مســاحة واســعة فــي الذهــن الجمعــي عب ــة، رســما ممت ــة لولبي ــدا ذا طبيع متوال
العصــور الطويلــة، والقــرون التــي مــا تــزال تســير علــى قدميــن ســريعتين متعجلتيــن، صــورة 
تظهــر تجلياتهــا الواقعيــة المتجســدة فــي هــذه األرض التــي تحتفــل فيهــا النفــوس احتفــاال 
مســتمرا ال يقتصــر علــى يــوم واحــد وال علــى زمــن واحــد وال علــى قلــب واحــد، احتفــاال 

عميقــا بالتوحــد واالنســجام بعــد الفرقــة واالنقســام.

في ذكرى البيعة السادســة لخادم الحرمين الشــريفين -وفي كل البيعات الســابقة والالحقة-، 
يتجلــى القلــب تجلــي الصوفــي المتعبــد فــي محرابــه النقــي، ليــذوب فــي المشــاعر الكليــة 

والــروِح الجمعيــة، فيتحــد بهــا اتحــادا يتســم بالمحبــة والفخــر.

ريم بنت خالد الرشيد - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أبو التاريخ السعودي

شــهدت بالدنــا بفضــل اللــه ســبحانه وبفضــل القيــادة الحكيمــة والرائــدة لخــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان خــالل خمــس الســنوات الماضيــة إنجــازات ومتغيــرات نحــو األحســن 
فــي المجــاالت كافــة، تصــب كلهــا فــي صالــح المواطنيــن بالدرجــة أولــى، يعاونــه فــي ذلــك 
ويقــف معــه ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان الــذي 
مــا فتــىء ينفــذ بــكل جــد ونشــاط سياســة والــده الكريــم وتوجيهاتــه، ويديــر دفــة مــا تشــهده 

المملكــة مــن تطــور ورخــاء ونمــو مّطــرد فــي المجــاالت كافــة.

ولقــد لمســنا وللــه الحمــد نتائــج رائعــة وثمــارًا يانعــة لــكل هــذه الجهود، فــزادت مكانــة المملكة، 
وارتفــع شــأنها، ووقفــت شــامخة راســخة فــي وجــه جميــع التحديــات واالســتفزازات، وتــم 
بحمــد اللــه تذليــل الصعوبــات الداخليــة والخارجيــة لتســير خطــة المملكــة للتنميــة 2030 حســب 

مــا هــو مرســوم لهــا مــن نجــاح إلــى نجــاح.
وفي هذه المناسبة الكريمة:

أود – وأنــا أنتمــي إلــى فئــة األكاديمييــن مــن المؤرخيــن فــي هــذه البــالد الطيبــة -  أن 
أشــيد بجانــب مهــم ومرمــوق فــي شــخصية قائدنــا العظيــم الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
وهــو أن الملــك ســلمان نعــّده ))أبــا التاريــخ فــي الجزيــرة العربيــة والتاريــخ الســعودي بشــكل 
خــاص((؛ ألنــه -وفقــه اللــه- معــروف ومشــهور طــوال حياتــه بثقافتــه وعلومــه الواســعة 
ــال  ــرز بشــكل أخــص فــي مج ــي والقاصــي، ويب ــا الدان ــه فيه ــدة، يشــهد ل ــاالت ع فــي  مج
))التاريــخ واألنســاب((، وفــي الحقيقــة إن معرفتــه بتفاصيــل كثيــرة عــن تاريــخ الجزيــرة العربيــة 
وأنســاب أســرها وقبائلهــا وبلدانهــا هــي معرفــة متخصــص ومطلــع، ســمع وعــرف وقــرأ 
ــك اضطالعــه لعــدة عقــود  ــى ذل ــرة مثمــرة, وســاعده عل ــة كبي ــه حصيل ــت لدي والحــظ، فتكون
بشــؤون الحكــم واإلدارة فــي منطقــة الريــاض وغيرهــا ، قبــل أن يتولــى شــؤون حكــم البــالد 
ويزيــد رصيــده أكثــر.  الملــك ســلمان مهتــم قبــل ذلــك وبعــده بالتاريــخ اإلســالمي, وتفهــم 
المنطلقــات الدينيــة والشــرعية التــي بنيــت عليهــا أســس هــذه الدولــة الســعودية أيدهــا اللــه 

منــذ قيامهــا فــي طورهــا األول قبــل ثالثــة قــرون مــن الزمــان.   

ولذلــك فقــد جمــع حفظــه اللــه إلى هذا كله معرفته الدقيقة والعميقة بـ ))التاريخ الســعودي(( 
بحكــم انتمائــه أساســًا إلــى تلــك األســرة الكريمــة وأئمتهــا وملوكهــا الكــرام بالنســب وصلــة 
الحكــم.   هــو فعــاًل مصــدر ومرجــع حــي وخبيــر وشــاهد عيــان علــى أحــداث ومعلومــات كثيــرة.  

  ســمعنا وعرفنــا باعتبارنــا مؤرخيــن ســعوديين كثيــرًا عــن مســتوى هــذا الفــارس العظيــم 
فــي التاريــخ الســعودي فــي إدراك الجوانــب التاريخيــة وفهمهــا وتحليلهــا واســتنباطها ، فيمــا 
يخــّص الشــخصيات أو األحــداث والمواقــع والبلــدان واألســر والقبائــل. ومــن اســتمع خــالل 
ســنوات عديــدة إلــى مــا كان يتحــدث بــه الملــك ســلمان فــي بعــض المناســبات واللقــاءات 
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واالحتفــاالت،  إضافــة إلــى رئاســته مجالــس بعــض  مراكــز األبحــاث التاريخيــة مثــل دارة الملــك 
عبــد العزيــز - يالحــظ تمكــن الملــك ســلمان ممــا يتحــدث عنــه بعلــم وفهــم ثاقــب يعطــي فكــرة 

عــن التراكــم المعرفــي الفائــق لديــه زاده اللــه مــن ذلــك ووفقــه. 

ولقــد حــرص جــزاه اللــه خيــرًا علــى توظيــف معرفتــه وعلمــه فــي خدمــة البــالد وأهلهــا وتاريخهــا 
ومؤسســاتها، وكان لذلــك أثــره فــي تعميــق الحــس )بالتاريــخ الوطنــي( واالهتمــام بــه، ضمــن 
رؤيــة المملكــة 2030 التــي تســتنير بكثيــر مــن توجيهــات الملــك, ومالحظاتــه المبنيــة علــى 
ــة  ــة والتطــور لتبقــى الدول ــى مســار التنمي ــة الحفــاظ عل ــدة لكيفي ــه البعي إدراك أفقــه ونظرت

الســعودية كمــا هــي راســخة األركان، وتبقــى صرحــًا قويــًا متينــًا.

حــق للملــك ســلمان أن يطلــق عليــه ))ذاكــرة التاريــخ الســعودي( بجــدارة, فقــد تواتــرت لســنين 
طويلــة أخبــار عــن امتالكــه مكتبــة خاصــة فــي قصــره وقراءاتــه الكثيــرة فــي كتــب وأبحــاث 
متنوعــة، وتواتــرت كذلــك أخبــار عــن كونــه يقــرأ كل ليلــة فــي كتــاب قبــل نومــه, وكذلــك كان 
حفظــه اللــه إذا استشــكلت عليــه معلومــة أو أراد التأكــد منهــا أو تصحيــح شــيء مــن هــذا أو 
ذاك فإنــه يبحــث ويتصــل ويســأل ويصحــح وال يتــرك شــاردة وال واردة إال ورّدهــا إلــى أصلهــا، 

وذكــر مالحظاتــه عليهــا للمؤلــف أو الناشــر أو المؤسســة. 

أمــا معرفــة الملــك ســلمان باألنســاب مــن األســر والقبائــل فحــدث وال حــرج، فقــد ســمعنا 
وقرأنــا كثيــرًا عــن معرفتــه بكثيــر مــن األشــخاص بحكــم عملــه حاكمــًا إداريــًا لمنطقــة الريــاض 
لســتين عامــًا أو يزيــد يقابــل فيهــا المئــات مــن النــاس،  فمــا ُينطــق عنــده باســم شــخص 
إال و تتبــادر إلــى ذهنــه معلومــات عــن أســرة ذلــك الشــخص أو قبيلتــه وتفاصيــل نســبها 
وشــخوصها و بلدهــم أو مقرهــم أينمــا كان ، ولــه حفــظ اللــه عليــه ذلــك ذاكــرة فــي هــذا 
الشــأن ينــدر مثلهــا بحيــث إن  ذكــر اســم  أو تكــرر عليــه الشــخص ولــو بعــد ســنوات فــي 
مناســبة معينــة فــإن الملــك ســلمان يتذكــر كل شــيء عرفــه عنــه مســبقًا، حتــى يبهــر ســامعه 

ــال.  ــن فــي هــذا المج والســامعين اآلخري

هــذه نبــذة أردت فيهــا تســليط الضــوء علــى هــذا الجانــب مــن شــخصية خــادم الحرميــن 
ــكل جــدارة، وهــي  ــي اســتحقها ب ــخ الســعودي(( الت ــي التاري الشــريفين وهــي ))شــخصية أب
ــا اللــه ألمثالهــا  ــا الحــق بهــذه المناســبة الكريمــه أعادن ــه علين إضــاءة بســيطة فــي حــق مــن ل

ــة... ــة وكرام ــزة ومنع ــه مــن ع ــن في ــا نح ــع فــي دوام م والجمي
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته...

د. عبد العزيز بن صالح بن عبد الله الشبل - مواطن
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البيعة السادسة للقائد النبيل

باسم الله أبدأ, وبالله أستعين، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:

فــي ذكــرى البيعــة السادســة فــي ظــل حكــم الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز حفظــه اللــه عجــزت 
ــدأ فــي ســرد حروفــي وجمــع  أفــكاري  ــل أن أب ــه، قب ــه حفظــه الل حروفــي عــن وصــف جاللت
اســتوقفت للحظــة, وقلــُت:  لــَم ال أعطــي قلبــي فرصــة ليعبــر عمــا فــي داخلــه، فــكان األمــر 
ــن  ــكًا متبســمًا لي ــك ضاح ــري، رأيت ــّي، وأطلقــت حروفــي وتعبي ســهاًل يســيرًا ،أغمضــت عين
القلــب ســيدي ومليكــي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز– حفظــك اللــه ، كنــت مخلصــًا وفيــًا 
يفتخــر بــك أبنــاؤك ووطنــك وشــعبك حتــى أهــل الجــوار فــي الحــدود، أكتــب لــك فــي ذكــرى 
البيعــة السادســة شــكرًا وتقديــرًا لمواقفــك النبيلــة وروحــَك العطــرة، كنــت دومــًا مبتســمًا عاليًا 
ــع،  ــت الســند للجمي ــب، كن ــت األب واألخ والقري ــوب الشــعب ،كن شــامخًا معطــاًء، ملكــت قل
كيــف يمكــن أن تتقــارب الحــروف لُتصبــح جملــة يتضمنهــا تعبيــر عــن مواقفــك النبيلــة، ســكنت 
قلــوب الصغــار قبــل الكبــار، تمســكت بالعدالــة والرفــق، يعلــم اللــه كــم مــن ليــال قــد ســهرت 
لتحمــل هــّم شــعبك, وبحرصــك علــى كل صغيــرة وكبيــرة لــم تتخــَل عــن أي إنســان مواطنــًا كان 
أم مقيمــًا، منــُذ الثالــث مــن ربيــع الثانــي عــام 1436هـــ كانــت البيعــة األولــى, إن وصولــك إلــى 
منصــب رجــل الدولــة بعــد وفــاة حبيــب الشــعب الملــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز- رحمــه اللــه كان 
كليــٍل  اشــتّد فيــه الظــالم، ثــم أشــرقت الشــمس بنــورك ،فجئــت بإنجــازات عظيمــة وخيــرات 

مــن نعــم ربــك.

شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ مبايعــة ســيدي ســلمان بــن عبــد العزيــز حفظــه 
اللــه - اإلنجــازات العظيمــة فــي المجــاالت السياســة واالقتصاديــة واالجتماعيــة كافــة. كانــت 
رســالتك اإلخــالص والعــدل, ونشــهد علــى ذلــك، لقــد كان التطــور هدفــًا ســاميًا ترســخ فــي 
ذهنــك ، وســعيت بــكل صــدق وقــوة؛ لتكــون المملكــة العربيــة الســعودية فــي تقــدم دائــم، 
حتــى  أصبــح المثــُل   للتنميــة المســتدامة ُيضــرب بالمملكــة العربيــة الســعودية, فمــا تشــهده 
مــن إنجــازات عظميــة داخليــًا وخارجيــًا يظهــر حرصــك علــى نصــرة الديــن والحــق , إذ كنــت العــون 
والســند لليمــن الســعيد بقيادتــك وحكمتــك وقيــادة ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بن 

عبــد العزيــز- حفظــه اللــه والقــوات الخاصــة مــن شــعبك.

ســيدي ســلمان بــن عبــد العزيــز  جعلــت المملكــة العربيــة الســعودية بيتــًا وموطنــًا لمــن ال بيــت 
وال وطــن لــه, فتحــت أبوابــك وضمــدت جروحهــم ،جعلــت المقيــم والمواطــن متســاويين فــي 
الحقــوق، أّمنــت لهــم الطعــام والمــأوى أطــال   اللــه فــي عمــرك, تتباهــى حروفــي فخــرًا حيــن 

أكتــب لــك تعبيــرًا مخلصــًا, إن حروفــي وجملــي تصغــر أمــام إنجــازك وعطائــك لشــعبك.
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يحتفــل الشــعب الســعودي كل يــوم بمليكــه وموطنــه حبــًا وفخــرًا, وتتعالــى األصــوات تحــت 
رايــة واحــدة . فــاآلن أنــت تقــود شــعبًا وفيــًا مترابطــًا متماســكًا, لــك األمــر وعلينــا االمتثــال, 
لــك الحكــم وعلينــا التنفيــذ, ســيدي ومليكــي وحبيــب الشــعب ســلمان بــن عبــد العزيــز- حفظــك 
اللــه  ســمعًا وطاعــة ســمعًا ألمــرك و طاعــة لحكمــك وقــرارك. وتشــهد اليــوم المملكــة العربيــة 
الســعودية  فــي ذكــرى البيعــة السادســة تعالــي األصــوات وصــدق القلــوب ورقــّي العقــول 
بجملــة واحــدة تحمــل فــي طياتهــا كثيــرًا مــن المحبــة ســيدي ومليكــي, نجــدد الــوالء والمحبــة 

واإلخــالص, فحبــك يتجــدد فــي قلــوب شــعبك , ومــن جــاور حــدودك  يشــهد لــك.

نحمــد اللــه تعالــى علــى النعــم المســخرة لنــا و األمــن الــذي تحظــى بــه المملكــة العربيــة 
الســعودية واألمــان الــذي تقدمــه األســرة الحاكمــة مــن عطــاء ومحبــة. ونختــم بقــول اللــه 
َمــَراِت َمــْن آَمــَن ِمْنُهــم  ــَذا َبَلــًدا آِمًنــا َواْرُزْق َأْهَلــُه ِمــَن الثَّ تعالــى: »َوِإْذ َقــاَل ِإْبَراِهيــُم َربِّ اْجَعــْل َهٰ

ــِر« ــْوِم اآْلِخ ــِه َواْلَي ِباللَّ
صدق الله العظيم.

ساجدة علي الخالدي - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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بيعة الحضارة واالزدهار

تــوارت شــمس الماضــي وراء جبــل مــن التحديــات، وأشــرقت شــمس الغــد مبشــرة أهــل 
شــبة الجزيــرة العربيــة بمطلــع فجــر جديــد يحمــل فــي طياتــه كثيــرًا مــن األمــل يتوارثونــه جيــاًل 
بعــد جيــل. يــا لهــا مــن عزيمــة! يــا لــه مــن صــوت حــق يأبــى االنطفــاء! يقتلــع جــذور ليــال مــن 
الصعــاب والظلمــة نحــو كنــف حنــون محــب أميــن، أربعــة أخمــاس شــبه جزيــرة العــرب أظهــرت 
إخالصــًا ووالء، و وضعــت أيــادي الثقــة ممســكًا بعضهــا  ببعــض,  وهــا نحــن اآلن نخلــد ذكــرى 

عظيمــة علــى يــد رجــل عظيــم يحمــل بيــده شــعلة النــور المســطر.

اللــه أكبــر يــا موطنــي كيــف ال نمّجــد يومــا عظيمــًا؟!  يومــًا نحمــد اللــه فيــه علــى النعــم التــي 
مــّن اللــه بهــا علينــا وعلــى عهــد شــهدنا فيــه مطلــع شــمس الَنْهَضــة، شــمس ولّينــا الملــك 
ــل غــرس  ــالد وتنعــم بالحضــارة فقــط, ب ــم تزدهــر الب ــز، ففــي عصــره ل ــن عبدالعزي ســلمان ب
فينــا روح التنافــس و التطــور, أصبحنــا دائمــا نســعى إلــى تطويــر أنفســنا, وهــذا مــا حــرص 
ــا منهــا: »ال  ــه عــدة رســائل لن ــه الســلطة، وّج ــا فــي أول كلمــة متلفــزة بعــد تولي ــه مليكن علي
فــرق بيــن مواطــن وآخــر، وال بيــن منطقــة وأخــرى«، مشــيرًا إلــى أن »أبنــاء الوطــن متســاوون 
الوطنيــة  الوحــدة  الحقــوق والواجبــات، ولــم يفــوت فرصــة، إال وأكــد فيهــا أهميــة  فــي 
ــة بيــن المناطــق فــي المشــاريع التنمويــة. فالمملكــة  والمســاواة بيــن المواطنيــن، والعدال
العربيــة الســعودية دأبــت منــذ عهــد الملــك المؤســس -رحمــه اللــه-ـ علــى سياســة البــاب 
المفتــوح، وســار عليهــا أبنــاؤه مــن بعــده كمظهــر مــن مظاهــر الحكــم فــي المملكــة، وأظهــرت 
ــن, انطالقــة  هــذه المجالــس المفتوحــة صــورة صادقــة للعالقــة بيــن والة األمــر والمواطني
ثابتــة ورؤيــة طموحــة نحــو االزدهــار، أيــاٍد بيضــاء بــدأت بإطــالق الحريــات، ودعــم الشــباب فــي 
ــة  ــة وســكنية، ومشــروعات طاق ــا، وإنشــاء مشــروعات صحي ــى المناصــب العلي الوصــول إل

تعــود بالنفــع والرخــاء علينــا.

لــم تقتصــر تلــك العطايــا علينــا فقــط, بــل وصلــت إلــى الجــوار, ومــع إشــراقة شــمس كل يــوم 
تمتــد يــد العطــاء والمســاعدة إلــى مــن يحتاجهــا ســواء فــي عالمنــا العربــي أو اإلســالمي أو 
العالمــي ال تفريــق بيــن أحــد. تكللــت بانطــالق مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة الــذي يفتــح جســر 
مســاعدات وســفن إنســانية ال متناهية، شــملت ما يزيد على ســبعين دولة, وبلغ مجموع ما 
قدمــه المركــز مــن مســاعدات وإعانــات مالييــن الريــاالت، كل هــذا العطــاء مــن القيــادة الحكيمة 
الكريمــة, وبتوجيــه ســام مــن خــادم الحرميــن الشــريفين, وقــد حظيــت أمهاتنــا وبناتنــا بنصيــب 
وفيــر مــن تلــك التوجيهــات فــي عهــد الحضــارة و االزدهــار، إذ أصبحــت المــرأة عضــوًا فعــااًل 
فــي الوطــن, وتــم تمكينهــا بتشــجيع النســاء علــى تولــي مناصــب عليــا , و الترشــح النتخابــات 
المجالــس البلديــة، وتكريــم الرائــدات الســعوديات فــي المجــاالت المختلفــة. وأقتبــس قولــه 
الســديد ”إننــا علــى ثقــة بقــدرات المواطــن الســعودي، ونعقــد عليــه، بعــد اللــه، آمــااًل كبيــرًة 
ــزء مــن  ــا وكل ج ــه، والشــعور بالمســؤولية تجاهــه، إن كل مواطــن فــي بالدن ــاء وطن فــي بن
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أجــزاء وطننــا الغالــي هــو محــل اهتمامــي ورعايتــي، ونتطلــع إلــى إســهام الجميــع فــي خدمــة 
الوطــن”.

هــذه الذكــرى المجيــدة التــي تمــر علينــا وعلــى أبنــاء الوطــن وبناتــه تحثنــا جميعــا علــى البــذل 
ــزز مــن  ــرى العطــرة يمــر نســيمها ليع ــك الذك ــا، إن تل ــه وطنن ــا يحتاج ــم كل م والعطــاء وتقدي
علــو هممنــا, ولنشــد معــا تلــك الهمــم حامليــن علــى أكتافنــا األمــل بقيــادة ممســكة بأيدينــا 
نحــو عطــاء أكثــر وإنجــاز أكبــر مجدديــن الــوالء ومبايعيــن علــى الســمع والطاعة...علــى العهــد 
ــن ســلمان  ــم محمــد ب ــي عهــده الكري ــك الحــزم وول ــوب مل ــك القل ــا لمل ــرّد جميلن والوفــاء، ن

حفظهمــا اللــه وحفــظ هــذا البلــد الكريــم.

ابتهال أحمد عبد العزيز الطريخم - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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اليوم تتحقق األحالم

منُذ الطفولة واأليام تبتسم...

ومع صباحات األماني.. وعلى سطوح املباني يف موطن العز ...احلب يرتسم.

يزين األرض قوم ل متل هبم.. يلقاهم السعد ضيفا كلما ابتسمت مامح من مشوخ

اهليبة ومن أصل الكرامة والوفاء تزينت..

هم للمحِب أياد بيض.. مساحة الطبع.. سر.. غطاء.. والوجوه هتللت.

أمن أمان.. ويف العروق ولء للمليك وطاعة.. فاحلمد دوما إله الكون.. نبتهل.

يف عهدكم تزدهي األيام بامسة وباألجماد زاهرة واألحام تكتمل ...

يف عهدكم سيدي.. لألحام حتقيق 

سألت ذات مساء صديق الود عن هدف يصبو إليه ويرجو أن ياقيه!

فقال: يا صاحي الشمس غائبة لكنها.. يف الغد املوعود ساطعة.. تزين الكون

واألنوار هتديه.

ومثلها احللم يدنو كلما نضج يف النخل متر.. وكلما زادت األمطار الطهر طهرا.

يا صاحي ...أرضنا للحلم حاضنة تقدم الود باألفراح بامسة.

مليكنا

سار باألجماد يف حزم وعزم فأضحى موطي درة يف الكون لمعة..

وطالت األرض بالنهضة حمققة عصراً من العلم والعمران يف ثقة..

ويف سام.. ودين اهلل حافظة... ويف التاريخ زاخرة.

يا راية العز دمِت للورى علمًا..

يف رأسه كل جمد.. كل عز.. كل فخر ... كل مفخرة.

واهلل أكرب واخلفاق نرفعه ...فخرا من اجملد..

دمت قبلة األمم.

آالء توفيق ابوبشيت - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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سلمان العزم وعودة اللغة العربية عالميا

تلقــى المجتمــع الســعودي نبــأ تأســيس مجمــع الملــك ســلمان العالمــي للغة العربية بســعادة 
غامــرة، فقــد أحيــا خــادم الحرميــن الشــريفين األمــل فــي قلــب كل إنســان عربــي مســلم غيــور 
علــى لغتــه، وذلــك لعــودة اللغــة العربيــة مؤثــرة علــى الصعيــد العالمــي، وكلنــا نعــرف أن اللغة 
العربيــة حظيــت بحضــور عالمــي متميــز فــي عصــور مضــت حتــى وإن كانــت اليــوم قــد تراجعــت 
وتقدمــت عليهــا لغــات أخــرى فإنهــا مازالــت حاضــرة, وتحتــاج تعزيــزًا قويــًا لتعــود إلــى مكانتهــا 
الطبيعيــة ؛ ألنهــا حاملــة لــواء الرســالة المحمديــة خاتمــة الرســاالت الســماوية, وشــرفت أن 
تكــون لغــة القــران الكريــم , الــذي أضــاف لهــا بريقــا وقــوة وتكامــاًل لــم تكــن لتصــل إليــه لــوال 

المعجــزة الخالــدة .

كمــا كانــت العربيــة بفضــل الترجمــة والتأليــف العلمــي لغــة العلــم، وفــي ظــل هيمنــة اللغــة 
العربيــة علــى الحركــة العلميــة والفكريــة كانــت طريقــا قديمــا إلــى العلــم، وتعّلــم العلــوم ال 
يمكــن إال بإجادتهــا،  وقــد أســهم علمــاء العــرب فــي تأليــف علــوم جديــدة انطلقــت بالعربيــة 
إلــى العالميــة آنــذاك؛ لُيضــاف إليهــا غنــى وانتشــار واســع فــي العالــم فتعلمهــا المثقفــون؛  

لينقلــوا علــوم العربيــة إلــى لغاتهــم. 

ــراث العــرب  ــة فهــي وعــاء لت ــة العربي ــة الثقافي ــز الهوي ــة فــي تعزي وال ننكــر دور اللغــة العربي
وفكرهــم وحضارتهــم وماضيهــم األصيــل، واالهتمــام بهــا فــي الوقــت الحاضــر ُيعــّد مؤشــرا 
ُيعّبــر عــن وحــدة الصــف، ووحــدة األهــداف واألفــكار ألبنــاء المجتمــع الواحــد، إذ يجمعهــم ديــن 
واحــد ولغــة واحــدة، يؤّثــر كل منهمــا فــي اآلخــر، وكالهمــا يؤثــر فــي تشــكيل البعــد الثقافــي 

والحضــاري  للمجتمــع.

إن اللغــة العربيــة لغــة ديــن وعلــم وهويــة وثقافــة وفكــر، وإيمانا بهــذه الحقائق، دأبــت حكومتنا 
الرشــيدة منــذ تأسيســها علــى يــد المؤســس الملــك عبدالعزيــز_ طيــب اللــه ثــراه_ وأبنائــه مــن 
بعــده علــى العمــل وفــق  ثوابــت راســخة، علــى رأســها االلتــزام بتعاليــم الشــريعة اإلســالمية, 
ــة لغــة رســمية فــي المحافــل كافــة,  ووحــدة البلــد وأمنــه واســتقراره ، وجعلــت اللغــة العربي
وســعت ســعيا حثيثــا نحــو المشــاركة الفعالــة فــي إعــادة توهجهــا علــى الصعيــد العالمــي 
ــا  ــة« إن لغتن ــورد قــول الملــك ســلمان عــن اللغــة العربي ــك ن والنهــوض بهــا ، وتصديقــا لذل
العربيــة لغــة حضــارة وثقافــة ، وقبــل ذلــك هــي لغــة الديــن القويــم، ومــن هنــا فإنهــا  لغــة 
عالميــة كبــرى شــملت المعتقــدات والثقافــات والحضــارات،  ودخلــت فــي مختلــف المجتمعــات 
العالميــة« ، وانعكاســا الهتمــام خــادم الحرميــن الشــريفين بهــذه اللغــة قــرر مجلــس الــوزراء 

إنشــاء مجمــع الملــك ســلمان  العالمــي للغــة العربيــة.
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ورأى ســمو وزيــر الثقافــة » أن مجمــع الملــك ســلمان العالمــي للغــة العربيــة يحمــل اســمًا 
غاليــا علينــا جميعــا، وذلــك تثمينــا وتقديــرا لخــادم الحرميــن الشــريفين حفظــه اللــه ولجهــوده 
الجهــود  لــكل  ودعمــه  العربيــة،  اللغــة  علــى  وحرصــه  العربيــة،  الثقافــة  لخدمــة  المخلصــة 
ــه ســيكون  ــة أن ــر الثقاف ــد أوضــح وزي ــا، وق ــا والمحافظــة عليه ــة فــي ســبيل صونه المبذول
مجمعــا عالميــا لخدمــة اللغــة العربيــة ودعــم تطبيقاتهــا اللغويــة الحديثــة، وســيعمل علــى 
تعزيــز الهويــة الثقافيــة العربيــة، كمــا يســعى المجمــع إلــى أن يصبــح مرجعيــة عالميــة فــي 
ــة  ــب المتخصصــة باللغ ــاث والكت ــالل: نشــر األبح ــا مــن خ ــة وتطبيقاته ــة العربي ــاالت اللغ مج
العربيــة، واالختبــارات والمعاييــر فــي اللغــة العربيــة، والــذكاء االصطناعــي فــي اللغــة العربيــة، 
والمعــارض والمؤتمــرات، وكذلــك إنشــاء المدونــات والمعاجــم، ومراكــز تعلــم اللغــة العربيــة، 
ــراء المحتــوى العربــي، كمــا  ــة ودعــم إث ــز قيمــة اللغــة العربي ــة لتعزي ــام بحمــالت إعالمي والقي
يســتهدف المجمــع  المختصيــن باللغــة العربيــة، والعامليــن فــي مجــاالت: السياســة والتقنيــة 
والتعليــم وإنتــاج المحتــوى وغيرهــا، وكذلــك يســتهدف  المختصيــن ومتعلمــي اللغــة العربيــة 

مــن غيــر أبنائهــا.

إن هــذا القــرار التاريخــي والريــادي يبــرز مكانــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي خدمــة اللغــة 
العربيــة، والــذي خــرج مــن معطيــات واقعيــة صعبــة فــي ضــوء تحديــات تعيشــها اللغــة العربيــة 
فــي المجتمعــات العربيــة نفســها، وهــذا يؤكــد حقيقــة واحــدة هــي  أن خلــف هــذا القــرار قائــدًا 
عظيمــًا )ســلمان العــزم( يملــك إرادة وعزيمــة وبعــد نظــر واعتــزازًا بالهويــة وحبــًا وعشــقًا للغــة 
ــق هــذا المشــروع الحضــاري  ــي ســتقف أمــام تحقي ــل الت ــاوزا كل العراقي ــم متج القــرآن الكري

الضخــم.

هــذه الخطــوة المباركــة تحمــل رســالة مــن الملــك ســلمان مفادهــا االعتــزاز بالهويــة العربيــة، 
ــة، وتعزيــز قوتهــا، وحرصــه علــى ديمومــة اســتخدام اللغــة  وتعكــس اهتمامــه باللغــة العربي
العربيــة محليــا وعالميــا مــن خــالل توظيفهــا فــي اإلنتــاج اللغــوي, واتخاذهــا قالبــا فــي اإلنتــاج 
العلمــي والفكــري والتقنــي وغيــر ذلــك، إن هــذا المجمــع ســيؤتي ثمــاره بــإذن اللــه؛ ألنــه 
ــاء هــذا الوطــن العظيــم المحبيــن لدينهــم  قــام علــى دعائــم قويــة، وســينهض بســواعد أبن
ووطنهــم المعتزيــن بلغتهــم وهويتهــم، ســائلين اللــه تحقيــق منافــع هــذه المبــادرة الكريمــة.

فوزية بنت علي بن سالم الصيعري – جامعة جدة
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في وطني تطوع خيرا

عــّرف الدكتــور الســويلم تعريفــا للمواطنــة واالنتمــاء بأنهــا عالقــة اجتماعيــة قانونية بيــن الفرد 
والمجتمــع، وبموجــب هــذه العالقــة يديــن الطــرف األول بالــوالء للمجتمــع مقابــل أن يقــدم 
ــة والعطــاء  ــه اإلخــالص والتضحي ــة للوطــن. أمــا االنتمــاء فيعــرف بأن ــي الحماي الطــرف الثان

للوطــن، وتوجيــه العمــل الخيــري للمجتمــع.    

وقــال أيضــا: إن المواطنــة أخــذ وعطــاء وحقــوق وواجبــات وجميــع األدبيــات التــي تناولــت 
موضــوع التطــوع تؤكــد حقيقــة مفادهــا أن األعمــال التطوعيــة لهــا أثر كبير في تعزيــز المواطنة 
عنــد المتطــوع. وســتنعكس علــى المجتمــع بالفائــدة. مشــيرا إلــى أن التطــوع يجســد أســمى 

معانــي االنتمــاء والــوالء للوطــن. 

وقــال كذلــك: التطــوع ال يغــرس حــب الوطــن فحســب إنمــا فــي نفــوس المســتفيدين مــن 
أبنــاء الوطــن, وقــد كان تعريفــي للعمــل التطوعــي هــو: ذاك العمــل الــذي أقــوم بــه أو تقــوم 
بــه المجموعــة فــي وقــت فراغهــا راغبــة بعائــد مــادي، أو إلدراجهــا فــي الســيرة الذاتيــة. لكــن! 
ــدي تعريــف آخــر.«  ــح ل ــه أصب ــم والتوجي حينمــا صــرت فــي أرض التطــوع وفــي زحــام التنظي
ســرقة الوقــت مــن الفــراغ بعمــل إنســاني مــن غيــر مقابــل », وأيضــا..« حيــاة ألولــي الــدأب 

والنشــاط.

التعريفــات المناســبة التــي وجدتهــا تــدور فــي قلبــي، هــذه المــرة مــن تفكيــر القلــب ال العقل، 
وال صلــة لهــا فــي هــذا المجــال. فــي التطــوع كفــة القلــب تغلــب كفــة العقــل; ألنــه ليــس كأي 
عمــل يعمــل، عمــل حــر بدافــع إيمانــي محــب، والمحبــة تصــدر عــن عاطفــة، والعاطفــة محلهــا 

القلب.

د.عبد الرحمن بن عبدالعزيز السويلم - مواطن
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رن جــرس التطــوع فــي أذنــي حينمــا جلســت شــابة بمالمــح طفل شــغوف جانبي، بأعيــن براقة 
تنطــق »التطــوع« نطقــا كاد يتحــول إلــى فــرض إنســاني، بحثــت فــي الشــبكات عــن تطــوع أجــد 
فيــه ضالتــي المنشــودة، ولمــا طبعــت يــدي علــى لوحــة المفاتيــح باحثــة عــن »التطــوع« بــدأت 

غمامــة فكــري تتكشــف شــيئا فشــيئا حينمــا عزمــت على المشــاركة.

فرصــة تطوعيــة! اآلن هــي أمامــي، فمــا واجباتــي؟  الواجــب: أخالقــي، ممارســته تعنــي أنــك 
مؤهــل للخيــر. وهــل يوجــد إنســان ليــس فــي قلبــه خيــر؟ ولــو كان مثقــال ذرة؟

ــر، والتطــوع ســبيل  ــك خي ــاس التقــوى ذل ــاس التقــوى، ولب ــا أن نكســو أنفســنا بلب ــق علين ح
ــار. ــة مــن الن ــا وجن ــم فــي الدني ــر عظي التقــوى، خي

 قــال جــل جاللــه فــي محكــم التنزيــل: }فمــن تطــوع خيــرا فهــو خيــر لــه{ ]البقــرة: ١٨٤[, إذا 
العائــد المــادي مــن اللــه، عوائــد مطروحــة فيهــا البركــة والخيــر، كل الخيــر، وقــد قــال ســبحانه: 

ــدة:2[ ــر والتقــوى{ ]المائ ــى الب ــوا عل }وتعاون

بيــن الفعــل واالســم المعطــوف تقبــع أهميــة العمــل التطوعــي، إذ أمرنــا بالتعــاون أي: العمل 
الجماعــي وال تتحقــق المعونــة إال بأيــد عديدة.

البــر والتقــوى عمــالن لهمــا مبــدأ وغايــة، صــادران عــن إيمــان محــض، ال طلــب المحمــدة وال 
المــادة لهمــا شــأن« .غايــة العمــل نيــل ثــواب اللــه وابتغــاء مرضاتــه، واستحســان النفــس 
ــا  ــه وم ــة هــي الل ــات فــي األعمــال الصالح ــا، وكل الغاي ــا علي ــه مقام ــد الل ــا عن لعمــل يرفعه

ــه ورضــاه ». ــب مــن محبت يتطل

ال عمــل مقبــول إن لــم يكــن خالصــا صائبــا فيــه مرضــاة للــه. العمــل بحــب، بعطــاء، ســعيا فــي 
إعمــار األرض، وبــذر أبنائهــا بــذرا إنســانيا مثمريــن خيــرا مديــدا.

كان التطــوع مــن فعــل الخيــرات، وفعــل الخيــرات مــن صفــات األنبيــاء قــال تعالــى: }وجعلناهــم 
ــا  ــوا لن ــزكاة وكان ــاء ال ــرات وإقــام الصــالة وإيت ــا إليهــم فعــل الخي ــا وأوحين أئمــة يهــدون بأمرن

عابديــن{ ]األنبيــاء:٧٣[

ــه قصــة مــع امــرأة كانــت تقــوم فــي  وفيــه اســتحقاق لمحبــة النبــي محمــد ســيد الخلــق، ول
ــي عليهــا. ــت اســتأذنهم ليصل المســجد، فلمــا توفي

قصــة ذي القرنيــن مثــال عريــق للتطــوع فــي بنــاء الســد الــذي كان نعمــة عظمــى للبشــرية، 
وســببا مــن أســباب العيــش علــى األرض حيــث أخبــر عنهــم اللــه بقولــه: }قالــوا يــا ذا القرنيــن 

خير وطن
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إن يأجــوج ومأجــوج مفســدون فــي األرض فهــل نجعــل لــك خرجــا{ ]الكهــف: ٩٤[ خرجــا: أجــرا 
عظيمــا مقابــل بنــاء الســد. فقــال ذو القرنيــن بعفــة، وديانــة، وصــالح، وقصــد الخيــر: }مــا مكــن 
فيــه ربــي خيــر{ وعنــى بكالمــه أن الــذي أعطــاه الملــك والتمكيــن خيــر لــه ممــا يجمعــون. ولكــن 

بالمقابــل طلــب منهــم المســاعدة فــي العمــل.

والنبــي موســى، والخضــر، وخديجــة بنــت خويلــد، وزينــب بنــت جحــش، وأســماء بنــت أبــي 
بكــر، والشــفاء بنــت عبــد اللــه، وكثيــرون ممــن ُســّطرت أســماؤهم فــي أعمــال الخيــر.

فلــذات الوطــن، المتطوعــون الســعوديون الذيــن شــاركوا العديــد مــن دول العالم اإلســالمي 
فــي بعــض األزمــات، قدمــوا خدمــات أبــرزت صــورة حســنة للمملكــة العربيــة الســعودية 

حكومــة وشــعبا، ومنحــت المتطــوع الفخــر واالعتــزاز بوطنــه.
فالتطــوع لــه عوائــد معنويــة، إذ يغــّذي الــروح باإليمــان، ويكســب النفــس أجــرا وثوابــا، وينمــي 
ــى تحمــل المســؤولية،  ــه يعــّود النفــس عل ــن، إن ــا لآلخري ــة رفيعــة، ويثمــر نفًع قيمــا أخالقي

واالرتقــاء الفكــري، ويهــذب الشــخصية، ويرفــع عقليــة الشــح، ويعلــم مهــارات أو يحســنها.

ــوا يســارعون فــي  ــا ال زال ــاء الريــح فــي وطنن ــا الحاضــر، أبن جــذور التطــوع امتــدت إلــى يومن
مضاميــر الخيــر كالعاديــات ضبحــا، والمغيــرات خيــرا، والمثيــرات أثــرا، والمتوســطات بــه جمعــا، 

يخدمــون الوطــن بالســواعد، يعضــون علــى الخيــر بالنواجــذ.
   والمنصــات كثــر فــي األعمــال التطوعيــة مثــل منصــة العمــل التطوعــي، والجمعيــات الخيرية 
كجمعيــة البــر فــي المنطقــة الشــرقية، ومجموعــات أنشــئت تهــدف إلــى مبــادرات كمجموعــة 
ــة، ومســاهمة  ــز، ومشــاريع خيري ــد العزي ــن عب ــة الملــك ســلمان ب ــة كحمل ــار، وحمــالت إغاث آث
الجامعــات كجامعــة الملــك ســعود فــي إعــداد المتطوعيــن، وال يخفــى دور جامعــة اإلمــام عبــد 

الرحمــن الفيصــل فــي ذلــك.

ســاعة مــن وقتــك فرغهــا لعمــل تطوعــي، ســاعد ولــو بإصبــع، ســاهم باســتمرارية الخيــر، كــن 
ــًرا ينتفــع منــك مــن ينتفــع، فالخيــر فــي أمتنــا بــاق إلــى يــوم القيامــة. اليــدان  قــدوة، كــن أث
لهمــا بطــن يمتلــئ بالعطــاء، فامأهمــا بالعمــل النافــع، التطــوع ليــس عمــال يبحــث عنــك، 
أنــت مــن تبحــث عنــه، خــض غمــار التطــوع فــي شــتى المجــاالت، جــرب، عــش أجــواء مختلفــة، 

اســتبدل األمكنــة لتقــدر النعمــة، جــدد روحــك، استشــعر قيمتــك، انضــج!

التطــوع متنفــس وهــروب مــن الخيــر وإلــى الخيــر، فــي التطــوع أنــت ولســت آخــر قــرر أن تكــون، 
ــا والعكــس  ــح قوي ــا، الضعيــف يصب ــح غني ــر يصب ــرا، والفقي ــح فقي فــي التطــوع الغنــي يصب
ــى  ــى ســعادة، والشــح إل ــزن إل ــى نشــاط، والح ــاذل إل ــى شــغف، والتخ ــأس إل ال، يتحــول الي
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إنفــاق، والفــراغ إلــى عمــل، فــي التطــوع االبتســامة دون تكلــف، تقديــم المســاعدات أيــا كان 
المنصــب، العطــاء دون مــردود، اللهفــة، الشــغف، وأمــور كثيــرة تتحقــق بتحقــق اإلرادة.

التطــوع ليــس للغيــر فقــط، التطــوع لنــا ولهــم، ألجلنــا وألجــل الوطــن والعالــم أجمــع، أن تكــون 
لنفســك قــوة وســمًوا ورقًيــا، وأن تكــون لهــم مــا فقــدوه. أن تكــون لليتيــم أهــال، وللمســنين 

عــكازا، وللمغتربيــن ســندا، وللوحيديــن صديقــا.

هــذا مــا حــرك ِشــغاف قلبــي مــن خــالل تجربتــي الحيــة فــي التطــوع فــي وطنــي، وصغــت مــا 
أوحــى بــه قلمــي، ومــن بديــع األلفــاظ مــا تعلمتــه، مصــدري فــي الكتابــة نفســي، ونفســي 
ــر فــي تعزيــز  ــة مــن جهــدي. كتبــت عــن التطــوع الوطنــي لمــا فيــه مــن أث تملــي علــي الكتاب
القيــم الوطنيــة والــوالء والفــاء لمليكنــا الغالــي ، وهــو مؤشــر واضــح علــى نضــج المجتمــع 

ورقــي الدولــة.

لله أوال ثم الوطن فضال
بالوالء أنبض فخرا

وفي التطوع أعطي
وأعمر باألخضر أرضا

سالم يا دارا طبت
بالمليك قوة وعزا
وبالشعب قد كنت
للمجد مثاال ورمزا

موضي بنت بدر بن مطلق السبيعي - جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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معالي رئيس الجامعة 

األستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الربيش

عميد عمادة شؤون الطالب 

د. علي بن طارد الدوسري

رئيسة لجنة تحكيم جائزة اإلبداع األدبي 

د. مشاعل بنت علي العكلي

أعضاء لجنة تحكيم جائزة اإلبداع األدبي

د. حورية بنت محمد العتيبي

د. وضحى بنت مسفر القحطاني
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شكر وتقدير

ُشْكٌر وَتقِدْير
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الخاتمة

المبدعيــن والمبدعــات  العــرض لمشــاركات  بعــد هــذا 
عاميــن  كانــت حصيلــة  التــي  األدبــي،  اإلبــداع  بجائــزة 
بمناســبة البيعــة فــي ذكراها السادســة والســابعة، نأمل 
أن نكــون قــد أدينــا بعــض واجبــات المليــك و الوطــن 
علينــا حبــًا ووالء انتظمهمــا الــكالم، ليكــون لبنــة فــي 

غــرس قيــم الوفــاء واالنتمــاء  لــدى األجيــال. 

بــل اختلفــت لغــة  ولــم تكــن المشــاركات خطــًا واحــدا 
ومعنــى وفنــًا، وجمعــت بينهــا فضاءات نفســية شــملت 
القائــد و الوطــن، وتنــازع بعضهــا التــذكار فــي اســترجاع 
صــورة  التأســيس والبنــاء ليصــل إلــى الرؤيــة لتكــون 

قمــة اإلنجــازات .

ــاء  ــا صــورة وف ــى اختالفه ــرت المشــاركات عل ــد أظه لق
وقــدح  أصحابهــا،  نفــوس  أعمــاق  مــن  نبعــت  واحــدة، 
زنادهــا ذكــرى البيعــة، و أوقــد جذوتهــا فــي النفــوس.

وفــي كل عــام تتكــرر المناســبة، وتســتمطر المواهــب، 
وتتعــزز قيــم االنتمــاء والــوالء والوفــاء .
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