
التاريخ  سجل  1932م  ـــ  1351ه عــام  من  اليوم  هــذا  مثل  يف 
مولد اململكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة اليت قادها 
املؤسس امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود - طيب اهلل 
ثراه - على مدى 87 عامًا بعد اسرتداده ملدينة الرياض عاصمة 
ملك أجداده وآبائه يف اخلامس من شهر شوال عام 1319هـ املوافق 

15 يناير 1902م.
ملكي  مــرســوم  1351هــــ  األوىل  ــادى  مج  17 يف  صــدر  حيث 
الدولة السعودية احلديثة حتت اسم اململكة  بتوحيد كل أجزاء 
العربية السعودية، واختار امللك عبدالعزيز يوم اخلميس املوافق 
يومًا  1932م  23 سبتمرب  املوافق  العام  األوىل من نفس  21 مجادى 

إلعالن قيام اململكة العربية السعودية.
واليت  الطيبة  األرض  هذه  على  باإلجنازات  حافلة  عامًا   87
وضع لبناتها األوىل امللك املؤسس وواصل أبناؤه حتقيق االجنازات 
احلبيبة  مملكتنا  يف  وتنمويًا  واقتصاديًا  سياسيًا  املتواصلة 
لتجسد مسرية البناء والرخاء للدولة الفتية ويتواصل عهد خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه ومسو ولي 
عهده األمني األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما اهلل.

ومنذ عهد التوحيد اجمليد وحتى عصرنا احلاضر مل تتوقف 
احلرمني  بالد  العظيمة  البالد  هذه  يف  والبناء  التنمية  مسرية 
الشريفني، وبالرغم من األزمات واملشكالت اليت واجهت خمتلف 

دول العامل إال أن اململكة مل تتأثر بشكل يذكر جراء هذه الظروف 
واألزمات طوال تارخيها ، وكل ذلك بفضل النعم اليت من اهلل بها 
على هذه البالد ثم بفضل احلكمة وبعد النظر لوالة األمر الذين 
أداروا دفة احلكم فيها على مدى العقود املاضية منذ عهد القائد 
املؤسس رمحه اهلل وحتى العهد الزاهر خلادم احلرمني الشريفني 

امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل.
احلب  معاني  أمسى  نرفع  اجمليد  الوطين  اليوم  ومبناسبة 
حيفظ  أن  وجل  عز  املوىل  وندعوا   .. احلكيمة  لقيادتنا  والوفاء 

هذه البالد من كل مكروه ويديم عليها نعمة األمن والرخاء ..
..تفاصيل بالداخل

قة
ّ

الملك المؤسس وّحد المشاعر كما وّحد أشالء الوطن الممز



متر مناسبة اليوم الوطين على بالدنا هذا العام يف ظروف دقيقة 
انعدم  ومتغريات متالحقة تعصف بعدة دول يف احمليط اإلقليمي قد 
فيها األمن وشهد اقتصادها هزات متالحقة، يف الوقت الذي تنعم فيه 
الدائمة  املتابعة  و  املستمرة  اليقظة  واالستقرار بفضل  باألمن  بالدنا 
ملؤسسات الدولة املدنية والعسكرية ، من أجل احلفاظ على املكتسبات 
واملقدرات  اليت ينعم خبريها هذا الوطن وأبناءه الكرام واملقيمني على 

أرضه ن ويف مقدمتها األمن الذي هو عماد  أي نهضة حضارية .
ولقد ظلت اململكة العربية السعودية على مر العصور شاخمة غريزة 
ال يضرها من خذهلا وال من عاداها منذ تأسيس الدولة السعودية االوىل 
تارخيا  الزاهر متلك  بالعهد  وانتهاء  الثانية  السعودية  بالدولة  ومرورا 
تليد وارثا عبق من التضحيات اجلسام والشك أن األمن واالستقرار الذي 
جتاوز  على  وقدرتها  الرشيدة  القيادة  حلكمة  نتاج  هو  بالدنا  تعيشه 
وبصرية  ثاقبة  رؤية  وفق  واخلارجية  الداخلية  التحديات  من  الكثري 
يف  فاعال  ومشاركًا  مؤثرا  وسياسيا  اقتصاديا  ثقال  منها  جعلت  نافذة 
صنع القرار، والشك إن ما حتقق جاء نتيجة ملا تعيشه اململكة من أسباب 
االستقرار والوحدة ، واليت أرسى دعائمها القائد املؤسس امللك املؤسس 

عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود رمحه اهلل ..
يوما  املستعمر  وطرد  استقالهلا  يوم  من  تتخذ  الدول  كانت  وإذا 
وطنيا هلا، فإن اململكة تنفرد كأرض بكر طاهرة مل تطأها قدم مستعمر 
لتتخذ من يوم وحدتها يوما وطنيا جميدا، مبا حيمل من دالالت ومعاني 
كثرية .. فهو توحيد حتت راية التوحيد ال إله اال اهلل حممد رسول اهلل ويف 
ذلك إشارة ال تقبل التأويل يف أن هذا الكيان قائم على قاعدة راسخة ذات 
أساس متني فهي دولة التوحيد رمز اإلسالم احلقيقي خالصا ال تشوبه 
واألزمنة  العصور  مر  على  تتغري  ال  ومنهاجا،  ونهجا  وعقيدة  شائبة 
وهو توحيد ملناطق جغرافية متفرقة واقاليم متباعدة ذات طبيعة 
اجتماعية  وطباع  عادات  وذات  االطراف  مرتامية  صعبة  وتضاريس 
استمرت 31 عاما هي فرتة جهاد  خمتلفة ومن خالل ملحمة بطولية 
امللك املؤسس رمحه اهلل اليت متكن من خالهلا من مل مشل مجع شتات 
األمة، وأعلن قيام هذه الدولة الفتية راسخة البنيان متماسكة األركان 
وذلك يف األول من امليزان 21 مجادى األوىل 1351 هـ املوافق 23 سبتمرب 1932 
م ثم توحيد النفوس والقلوب وحتقيق لألمن ومبادئ احلرية والعدالة 
واملساواة وترمجة حقيقية هلذه املفاهيم اىل واقع عملي فقد استشعر 
القائد املؤسس وأبناءه الربرة من بعده هذه املبادئ وانعكاساتها يف بداية 
نهضة هذه الكيان وتأسيسه  فكان هلذا األثر البالغ يف خلق حلمة واحتادا 
وطنيا بني فئات الشعب والقيادة على مر السنني وكانت السالح املاضي 
يف جتاوز االحداث واحملن والتغلب على الصعاب ورسم خارطة طريق 
املعامل تؤكد على وحدة االهداف واملصري املشرتك وتعمل وفق  واضح 

رؤية ثابتة لبناء وطنا طموح ينعم فيه املواطن باقتصاد مزدهر .
عن  ونيابة  نفسي  عن  أصالة  أتقدم  الغالية  املناسبة  هذه  ويف 
اجلامعة جبميع منسوبيها بالتهنئة اخلالصة خلادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود واىل ولي العهد نائب رئيس جملس 
الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبد 
سعود  األمري  امللكي  السمو  صاحب  الشرقية  املنطقة  أمري  واىل  العزيز 
بن نايف بن عبد العزيز ونائب أمري املنطقة الشرقية صاحب السمو 
امللكي أمحد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز ، داعيا املوىل عز وجل أن  
يغفر ملؤسس هذا الكيان وجيزيه عن أمته خري اجلزاء ، وأن جيعل اخلري 
موصوال يف عقبه إىل يوم الدين وان يديم علينا نعمة األمن واالستقرار 

إنه على كل شيء قدير .

يوم التوحيد .. 
دالالت المناسبة ..
د. عبد الله الربيش

*مدير جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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مبادرات خالقة

نحتفل اليوم باالمجاد 

أ.د. عبدالسالم السليمان*

أ.د. عبدالله بن حسين  القاضي*

*وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

*وكيل الجامعة للدراسات وخدمة المجتمع 

الثالــث  يف  وشــعبا  قيــادة  اململكــــــة  حتتفــي 
والعشــرين من ســبتمرب يف كــــل عــــام بـذكــــــرى 
اعــــــــــالن امللك عبدالعـــزيز رمحــه اللــه توحيد 
هــذه البـــالد املباركة حتت اســم “ اململكــة العربية 
الســعودية “ بعــد جهــاد مســتمر للقائــد املؤســس 
ورجالــه االوفيــاء اســتمر 32 عامــا ، أرســى خالهلا 
البنيان على هذي من كتاب اهلل وســنة نبيه الكريم 
صلى اهلل عليه وسلم ، سائرا يف ذلك على نهج أسالفه 
من آل ســعود الكرام ، لتنشــأ بذلك اليوم دولة فتية 
تزهو بتطبيق شــرع اهلل وتصدح بتعاليمه السمحه 
وقيمه االنسانية يف كل أصقاع الدنيا ، ناشرة السالم 
واخلري والدعوة املباركة باحثة عن العلم والتطور ، 
ســائرة خبطى حثيثة حنو غد افضل لشعبها ولألمة 

االسالمية والعامل امجع .
األبنــاء  يســتعيد  اجلليلــة  الذكــرى  هــذه  ويف 

اننــا يف ذكرى اليوم الوطين لنحتفل باالجماد 
وجيــب علينا ان نعــي معنى االمــن واالمان الذي 
ننعــم به كون هــذه البالد مهد الرســاله ومهبط 
الوحــي فيجب ان حنافظ على هــذا الوطن الغالي 
وان نفهــم جيلنــا احلالــي والقــادم معنــى االمن 
واالمــان وان حيافظــوا علــى هذا الوطــن من كل 
مكروه وشــر االشــرار بكل ما منلك من وســائل ، 
و ان من اهم من ُيشــكر يف هــذا اليوم هم جنودنا 
البواســل الذين يقفون امام اعداء االسالم واالمه 
يف احلد اجلنوبي فلهم كل الشكر والتقدير والثناء 
علــى وقفتهــم طــوال فــرتة احلرب ونشــدد على 
اهمية الوقوف صفا واحدا جتاه االعداء ونبذ كل 

التوحيــد وهــم يعيشــون واقعــا جديــدا  ذكــرى 

خطــط له خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان 

بــن عبدالعزيــز برؤيــة ثاقبة ومبادرات شــجاعة 

باملشــروعات  حافــال  واقعــا  ســديدة  وتوجيهــات 

االصالحيــة بــدءا مــن اصــالح التعليــم والقضــاء 

واالقتصاد ومــرورا ببناء جمتمع املعرفة واالنفتاح 

املســئول وحــوار احلضــارات والتنميــة املســتدامة 

وصوال اىل مشاركة االســرة الدولية يف تبين مواقف 

القراريــن  والتأثــري يف  والعــدل واملســاواة  الســالم 

السياســي واالقتصادي والتحليــق جبناحي اجملتمع 

معــا املــرأة والرجــل لتصويــب مظاهــر االنغــالق 

وحماربة الفســاد ومواجهة البطالة وبناء املستقبل 

مــن خالل برامج االبتعاث وتقويــة البنى التحتية 

للمجتمع واالقتصاد الوطين ..

التصرفات اليت تشــكك يف والء الشــعب السعودي 

الغالــي فيجب ان ندافع عن وطننا بكل الوســائل 

وان نعلم االبناء معنــى الدفاع عن الوطن وحبه 

وكيف يتجســد ذلــك يف قلوبنا قبــل ايدينا وهذا 

ما تعكسه فعاليات اليوم الوطين اليت شهدناها يف 

ارجاء الوطــن ويف جامعتنا الغاليه جامعة االمام 

عبدالرمحــن بــن فيصل وهــي احــدى الصروح 

العلميــة الكــربى الــيت خرجــت اجيــاال خدموا 

الوطن ورفعوا امسه عاليه من أطباء ومهندســني 

ومعلمني ويف شــتى املهن واللهم لك احلمد على ما 

أعطيت واحلمد هلل رب العاملني .



اليوم  هذا  يف  حتتفل  اململكة  إن 

اليت  العظيمة  باالجنازات  اجمليد 

حتققت  منذ عهد التوحيد ويف عهود 

الذي  العهد  ذلك  منذ  البالد  قادة 

نفخر  الذي  العظيم  الكيان  هلذا  اسس 

هذا  يف  نشهد  وهاحنن   .. له  باالنتماء 

العهد الزاهر خلادم احلرمني الشريفني  

امللك سلمان بن عبدالعزيز وحكومته 

التنمية  يف  متجددا  عطاء  الرشيدة 

والتطوير يف كل احلقول واجملاالت ، يف 

وتوجهاتها  الثاقبة  اململكة  رؤية  ظل 

ليس  خلفها  نقف  اليت  املستقبلية 

بالشعارات ، ولكن بالفعل والعمل البناء 

، لنؤكد اننا شعب متعاضد مع قيادته 

يف طريق حتقيق األهداف .

يف هذه املناسبة العظيمة ال يسعنا 

اال أن نرفع أيدي الضراعة اىل الباري عز 

وجل أن حيفظ قيادة هذه البالد وعلى 

رأسها خادم احلرمني الشريفني ومسو 

ولي عهده وحيفظ بالدنا العزيزة من 

أن  ،راجني  االعداء  وشرور  كيد  كل 

املناسبة على بالدنا يف كل  يعيد هذه 

عام  وهي ترفل يف ثياب العز والسؤدد .

املشروعات  إن  فيه  شك  ال  ومما   

وتلك  السابق  يف  نفذت  اليت  الضخمة 

عن  تتحدث  التنفيذ  حتت  هي  اليت 

بها  سابقت  اليت  األرقام  وبلغة  نفسها 

الزمن والطموحات اليت ال حيدها حد 

وتوازن  الفعلية  االحتياجات  وترصد 

لتحفظ   ، واالمكانيات  القدرات  بني 

الوقت  يف  ثرواتها  القادمة  لألجيال 

الذي تسابق فيه الزمن الجناز اقصى ما 

ميكن للجيل احلاضر ن دون تكاسل أو 

تباطؤ .

على  مطمئنون  اللـه  بإذن  اننا 

الرشيدة  قيادتنا  ظل  يف  مستقبلنا 

برؤيتها  للمستقبل  خططت  اليت 

البعيدة والثاقبة واعدت لألمر عدته 

احلاضر  منجزات  من   باالستفادة 

أجنزت  اليت  التحتية  والبنى  العظيمة 

على مدى السنوات املاضية وقبل ذلك 

كله العنصر البشري املؤهل .

ال  العظيــم  الوطــين  اليــوم  هــذا  يف 
يســتطيع املرء سرد مشــاعره جتاه ذكرى 
خالــدة لتوحيد معظــم اجــزاء اجلزيرة 
العربيــة حتــت راية واحدة بعــد أن كانت 
تعمها الفوضى والنزاعــات ، ويبقى االهم 
يف هــذا اليــوم اجمليــد الذي نســتذكر فيه 
اجنــازات املؤســس أن نفكر كيــف حنافظ 
عليها سواء كنا جمموعات او افرادا ، والبد 
لتحقيــق ذلك مــن حتفيز مشــاعر الوالء 
واالنتمــاء يف داخلنــا ، ليقيــس كل واحد 
منــا وطنيته على قدر ما ينجز من اعمال 
خلدمــة الوطن ويذكر نفســه ومن حوله 

متــر علينــا ذكــرى 23 من ســبتمرب 

وهي ذكرى خالــدة خبلود الدهر تتمثل 

يف اليوم الوطــين للمملكة الذي يعرب عن 

اكتمــال وإعــالن أكــرب وحــدة يف العصر 

احلديــث – وهــي الوحدة بــني األجزاء 

املتناثــرة ممــا يزيد عــن أربعة أمخاس  

شــبه اجلزيرة العربية ، وهــذه الوحدة 

القلــوب واألفئــدة قبــل  الــيت مجعــت 

أن توحــد األرض هــي الــيت جعلــت من 

وطن االنجازات .. يوم التوحيد الخالد

ذكرى خالده 

أ . د . فهد المهنا 

أ.د. عادل العفالق* 

أ.د. غازي العتيبي 
*

وكيل الجامعة  

*وكيل الجامعة لشئون الفروع 

*وكيل الجامعة للشئون االكاديمية 
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أن الوطن حيتــاج للكثري من العمل واجلهد 
، وهــو شــعور جيــب ان نغرســه يف نفوس 
النــشء اجلديــد ليتمكنــوا بعــون اهلل من 
مواجهة االفــكار اهلدامــة واملتطرفة اليت 
حتــول االنســان ملعــول هدم ألســس األمن 

واالستقرار يف اجملتمع . 
كبــريا  ســيبقى  الكبــري  الوطــن  إن 
حبكمة قيادته ووحدة شــعبه وســيناضل 
املخلصون من اجله ليبقى صاحب رســالة 
معتدلــة وناهضــة اىل العــال ومتقدمة يف 
الــرؤى واالجنــازات وســنبقى فيــه إخوة 
متحابني متعاونني رغم انف احلاســدين 

جمتمــع اجلزيرة اليــوم جمتمع عصري 

استبدل الوالء املطلق للقبيلة أو العشرية 

للدولــة  الــوالء  إىل  ضيــق  انتمــاء  وكل 

األوصــال  وأصبحــت   ، العادلــة  القويــة 

اجملزأة باألمــس واحدة مــن الدول اليت 

يشار هلا بالبنان ، وهذا مما يدعوا للفخر 

واالعتزاز وما كان ليحدث لوال السياسات 

احلكيمــة اليت يتخذها قــادة هذه البالد 

الكرميــة منذ عهــد املؤســس رمحه اهلل 

. يأتــي هذا اليوم لنتذاكر تلك التضحيات 

العظيمــة الــيت قدمهــا امللك املؤســس – 

طيــب اهلل ثــراه -  ورجالــه األوفياء الذين 

قدمــوا الغالي والنفيس مــن اجل جتميع 

اوصال هذا الوطن اليت كانت ممزقة ومن 

أجل تأليف القلوب ملئت على مدى سنني 

مبشــاعر الكراهيــة والرغبــة باالنتقام ، 

ولتتحــول الــوالءات املتعددة لــوالء واحد 

جتاه وطــن واحد يضم اجلميــع .. حفظ 

اهلل قيادتنــا احلكيمــة وبالدنــا الطاهــرة 

وادام علينا نعمة االمن واالمان .

وحتــى عهد خادم احلرمني الشــريفني 

امللك ســلمان بــن عبدالعزيز حفظه اهلل 

وهذه الذكــرى عالمة فارقــة يف بالدنا 

الــيت حباهــا اهلل بالنعــم الكثــرية ومن 

أجلها وأهمها نعمة التوحيد الشامل اليت 

كان علــى يد القامة الشــاخمة امللك عبد 

العزيــز آل ســعود طيب اهلل ثــراه الذي 

أهدى لنا وطنا موحدا – فجزاه اهلل عنا 

كل خري وخلده يف جناته.



ويف 17 مجــادى األوىل 1351هـــ صــدر مرســوم 
ملكي بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية احلديثة 
حتت اسم اململكة العربية السعودية، واختار امللك 
عبدالعزيز يوم اخلميــس املوافق 21 مجادى األوىل 
من نفــس العــام املوافــق 23 ســبتمرب 1932م يومًا 

إلعالن قيام اململكة العربية السعودية.
87 عامــًا حافلة باإلجنــازات على هذه األرض 
الطيبــة واليت وضــع لبناتها األوىل امللك املؤســس 
وواصل أبنــاؤه الربرة من بعده اســتكمال البنيان 

ومواصلة املسرية.

نشأة الملك عبدالعزيز 
ولد امللك عبدالعزيــز يف مدينة الرياض عام 
1293هـــ/1876م، ونشــأ حتــت رعاية والــده اإلمام 
عبدالرمحــن بن فيصل بن تركي بــن عبداهلل آل 
ســعود، وتعلــم القــراءة والكتابة على يد الشــيخ 
القاضــي عبداهلل اخلرجي وهو من علماء الرياض، 
فحفظ بعضًا من سور القرآن الكريم ثم قرأه كله 
علــى يد الشــيخ حممد بــن مصيبيــح، كما درس 
جانبًا من أصول الفقه والتوحيد على يد الشــيخ 

عبداهلل بن عبداللطيف آل الشيخ.
مولعــًا  صبــاه  يف  عبدالعزيــز  امللــك  وكان 
بالفروســــــية وركوب اخليل، وعرف بشـــجاعته 
وجرأته وإقدامه وخلقه القـــويم وإرادته الصلبة، 
وقــد رافــق والــده يف رحلـــتــه إىل البـــاديــة بعد 
الرحــيــل من الريــاض، وتأثر -رمحــه اهلل- حبياة 
التــنقــل خـــاصة فيما يتعلــق باجلـدية وصالبة 

العــود وقوة التحمل.
وعندمــا حل األمــري عبدالرمحن بن فيصل 
بن تركي بالكويت كان عبدالعزيز االبن يف الثانية 
عشــرة من عمــره، وقد بقي يف الكويــت مع والده 
وأســرته ملدة عشــر ســنوات، درس خالهلا القرآن 

الكريم وخرب السياسة وإدارة املعارك.

انطالقة عهد جديد
بــن  عبدالعزيــز  اليافــع  الفتــى  وانطلــق 
عبدالرمحن آل سعود من الكويت على رأس محلة 
من أقاربــه وأعوانه صوب الرياض وكان عمره 26 
عامــًا، وكانت اجلزيرة العربية يف ذلك الوقت تعج 
بالفوضى والتناحــر، وبزغ فجر يوم اخلامس من 
شهر شوال عام 1319هـ املوافق 15 يناير 1902م إيذانًا 
ببداية عهد جديد، حيث اســتطاع البطل الشاب 

اســتعادة مدينة الرياض ليضع بذلك اللبنة 
األوىل هلذا الكيان الشامخ، 

وتســلم مقاليد احلكم واإلمامة بعــد أن تنازل له 
والــده اإلمــام عبدالرمحن بن فيصــل عن احلكم 
واإلمامة يف اجتماع حافل باملسجد الكبري بالرياض 

بعد صالة اجلمعة.
بعد ذلك شــرع امللك عبدالعزيــز يف توحيد 
مناطق جند تدرجييًا، فبــدأ يف الفرتة 1321/1320هـ 
بتوحيــد املناطــق الواقعــة جنوب الريــاض بعد 
انتصــاره يف بلدة الدمل القريبة من اخلرج، فدانت 
لــه كل بلدان اجلنوب، اخلــرج واحلريق واحلوطة 

واألفالج وبلدان وادي الدواسر. 
ثــم توجــه إىل منطقة الوشــم ودخــل بلدة 
شقراء، ثم واصل زحفه صوب بلدة ثادق فدخلها 
أيضــًا، ثم انطلــق إىل منطقة ســدير ودخل بلدة 
اجملمعــة، وبهــذا اجلهــد العســكري متكــن امللــك 
عبدالعزيــز من توحيد مناطق الوشــم وســدير 

وضمها إىل بوتقة الدولة السعودية احلديثة.
ومتكن امللك عبدالعزيز يف الفرتة 1324/1321هـ 
من توحيــد منطقــة القصيم وضمهــا إىل الدولة 
الســعودية بعــد أن خــاض جمموعة مــن املعارك 
منها معركة الفيضة ومعركــة البكريية ومعركة 
الشــنانة وانتصــاره يف معركــة روضة مهنــا يف 18 
صفــر 1324هر املوافق 14 أبريــل 1906م وهي إحدى 

املعارك الكربى احلامسة.

توحيد المملكة العربية السعودية
ويف 17 مجــادى األوىل 3511هـــ صــدر مرســوم 
ملكي بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية احلديثة 
يف اســم واحد هو »اململكة العربية الســعودية« وأن 
يصبــح لقــب امللــك عبدالعـــزيــز »ملــك اململكة 
العربية الســـــعودية«، واختــار جـــاللته يف األمر 
امللكــي يوم اخلميس 21 مجــادى األوىل 1351هـ يومًا 
إلعالن توحيــد اململكــة العربية الســعودية وهو 

اليوم الوطين للمملكة.
واختــارت الدولــة الســعودية يف عهــد امللك 
عبدالعزيز شعار الدولة احلالي »سيفان متقاطعان 
بينهمــا خنلــة« أمــا العلــم فأصبــح لونــه أخضر 
مستطيل الشكل تتوسطه شهادة التوحيد »ال إله إال 
اهلل حممد رســول اهلل« باللون األبيض وحتتها سيف 

باللون األبيض.
ونظــم امللك عبدالعزيز دولته احلديثة على 
أســاس مــن التحديــث والتطوير املعاصــر، فوزع 

الدولة  املسؤوليات يف 

وأســس حكومة منطقة احلجاز بعد ضمها وأنشــأ 
منصــب النائب العــام يف احلجاز وأســند مهامه إىل 
ابنه األمري فيصــل وكان ذلك عــام 1344هـ/1926م، 
كما أسند إليه رئاسة جملس الشورى، ويف 19 شعبان 
1350هـ املوافق 30 ديســمرب 1931م صدر نظام خاص 
بتأليــف جملس الوكالء، وأنشــأ امللــك عبدالعزيز 
عــددًا مــن الــوزارات، وأقامــت الدولــة عالقــات 
دبلوماسية وفق التمثيل السياسي الدولي املتعارف 
عليــه رمسيــًا، ومت تعيــني الســفراء والقناصــل 
واملفوضــني والــوزراء هلذه الغاية، كمــا اهتم امللك 
عبدالعزيــز كثريًا بدعــم القضية الفلســطينية، 
وملا تأسســت جامعة الدول العربية يف القاهرة عام 
1365هـ1945/م كانت اململكة العربية السعودية من 

الدول املؤسسة.
ومن منجــزات امللك عبدالعزيــز تنفيذ أول 
مشــروع مــن نوعــه لتوطــني البــدو، فأســكنهم 
يف هجــر زراعيــة مســتقرة وشــكل منهم جيشــًا 
متطوعــًا يكون حتت يده عنــد احلاجة، كما عمل 
على حتسني وضع اململكة االجتماعي واالقتصادي 
فوجــه عناية واهتمامــًا بالتعليم بفتــح املدارس 
واملعاهد وأرســل البعثات إىل اخلارج وشجع طباعة 
الكتــب خاصة الكتب العربية واإلســالمية واهتم 

بالدعــوة اإلســالمية وحماربة البــدع واخلرافات، 
وأمر بتوســعة احلـــرم النبوي الشــــريف، وقــــد 
شــــــرع يف ذلــك عــام 1370هـــ/ 1951م، ووفــر املاء 
واخلـــدمــات الطبيـــة والوقـائيــة حلجــــاج بيت 

اهلل احلرام.

دولة فتية
النفــط  اســتخرج  1357هـــ/1938م  عــام  ويف 
بكميــات جتارية يف املنطقة الشــرقية مما ســاعد 
على ازدياد الثروة النقدية اليت أسهمت يف تطوير 
اململكة وتقدمها وازدهارها، وأنشئت مؤسسة النقد 
العربي الســعودي بعد أن بدأت العملة الســعودية 
تأخذ مكانها الطبيعي بني عمالت الدول األخرى، 
واشــرتت الدولــة اآلالت الزراعيــة ووزعتهــا على 
الفالحــني للنهــوض بالزراعة. وأنشــئت الطرق 
الربيــة املعبدة، ومد خط حديدي لريبط الرياض 
بالدمــام، وربــط البــالد بشــبكة مــن املواصالت 
الســلكية والالســلكية، ووضع نواة الطريان املدني 
بإنشــاء اخلطوط اجلوية العربية الســعودية عام 
1945م، ومــد خــط أنابيــب النفط مــن اخلليج إىل 
موانئ البحر األبيض املتوســط، وافتتحت اإلذاعة 
الســعودية عــام 1368هـــ/1949م، واهتم املؤســس - 

الملك المؤسس أرســــى دعائــم الـدولــــة
الحديثـة مباشـرة بعــــــد إعــالن التوحيـــد

في الذكرى الســـابعـــــــة والثمــــــــانين لليـوم الوطنــي للمملكــة الذكرى  تحل  سبتمبر  شهر  من  والعشرون  الثالث  اليوم  في 
السابع والثمانون ليومنا الوطني.. 

ففي مثل هذا اليوم من عام 1351هـ 1932م سجل التاريخ مولد 
قادها  التي  البطولة  ملحمة  بعد  السعودية  العربية  المملكة 
المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله 
 بعد استرداده لمدينة الرياض 

ً
ثراه - على مدى اثنين وثالثين عاما

عام  شوال  شهر  من  الخامس  في  وآبائه  أجداده  ملك  عاصمة 
1319هـ الموافق 15 يناير 1902م.
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رمحــه اهلل - مبحاربــة املــرض وتوفــري اخلدمــات 
الصحية، فأنشــئت املستشــفيات واملراكز الصحية 
يف خمتلــف مدن اململكــة، ووضع نظــام للجوازات 
الســعودية وغريها من املرافق العامــة ذات الصلة 

باجملتمع.
وهكذا أرســى القائد املؤســس قواعــد دولته 
الفتيــة علــى أرض اجلزيــرة العربيــة مســتمدًا 
دســتورها ومنهاجها من كتاب اهلل الكريم وســنة 
نبيــه حممد صلى اهلل عليه وســلم، فبــدل خوفها 

أمنًا، وجهلها علمًا، وفقرها رخاًء وازدهارًا.

تطوير وإصالح
ومل يكتــف امللــك عبدالعزيــز ببنــاء هــذه 
الوحدة السياســية واحلفاظ عليها فقط بل ســعى 
إىل تطويرهــا وإصالحهــا يف اجملــاالت كافة، حتى 
اســتطاع بفضــل اهلل عز وجــل أن يضع األســاس 
لنظــام إســالمي شــديد الثبــات واالســتقرار مع 
الرتكيــز على املســؤوليات وحتديــد الصالحيات، 
فتكونــت الــوزارات وظهــرت املؤسســات وقامــت 

اإلدارات ملواجهة التطور، وأدخلت املخرتعات 
احلديثة ألول مرة يف شبه 

اجلزيــرة العربيــة فحلت تدرجييًا حمل الوســائل 
التقليدية. وأقام طيب اهلل ثراه القضاء على أساس 
من حتكيم الشريعة اإلسالمية يف كل األمور، فأنشأ 
احملاكم علــى اختالف أنواعهــا ودرجاتها، وأصدر 
األنظمة اليت تدعم هــذه احملاكم وتبني وظائفها 
وحتدد اختصاصاتها وسلطاتها وتنظم سري العمل 
بهــا، كما حقق امللك عبدالعزيــز إجنازات كبرية يف 
جمال إقرار األمن واحملافظة على النظام يف الدولة 
لتوفري الراحة واالطمئنان للمواطنني والوافدين 
فضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه 
العبــث باألمن أو اإلخالل بالنظــام حتى أصبحت 
هــذه البالد مضــرب األمثــال يف مجيع األوســاط 

الدولية على استتباب األمن واالستقرار.

رعاية ضيوف الرحمن
اخلدمــات  أفضــل  عبدالعزيــز  امللــك  وفــر 
لضــيــوف الرمحــن واألماكــن املقــــدســة إذ بادر 
بوضــع نظــام للحجــاج وأشــرف بنفســـــه علــى 
تنفيــذه ليضمن هلم أكرب قدر من الراحــة واألمن 
وحفــظ  والطمأنينــة 

أرواحهــم وأمـــواهلــم، كمــا اختذ مــن التدابري ما 
مينع اســتغالهلم وفرض تعريفــات بأجور عادية 
لنقـــلهم بني األماكن املقدســة، وعمل على توفري 
مــياه الشــرب واألغذية وكل مستلزمات احلـــياة 
ووسائل الراحة هلم، واهتم بنشر العلم والثقــافة 
علــى أســس إســالمية راســخة، وحــارب اجلـــهل 
بني احلاضرة والبادية فســاند حــركات الوعـــظ 
واإلرشــاد والتعليم يف املساجد والكتاتيب وغريها، 
ودعم املـــدارس األهلــــية ووضع قــواعد التعليم 
احلكومي املنــــظم عندما أســـس مديرية املعارف 

لتتـوىل اإلشراف على الرتبية والتعليم.

عالقات وروابط
ومل تقتصــر جهــود الدولــة يف عهــد امللــك 
عبدالعزيز على البناء الداخلي بل سعت إىل توثيق 
العالقات مــع الدول الشــقيقة والصديقة، فكانت 
سياســة اململكــة اخلارجيــة مبنية علــى وضوح 
اهلدف والثبات على املبدأ ومناصرة احلق انطالقًا 
من تعاليم الدين اإلســالمي احلنيــف الذي قامت 
عليه أركان هذه الدولة وهو القاعدة اليت انطلقت 

منها نهضتها وأمنها ورخاؤها.
فقد حرص امللك عبدالعزيز على مد جسور 
التعــاون والتقــارب وتعزيز الروابط مع األشــقاء 
العرب وســعى إىل توحيد صفوفهم ومجع كلمتهم 
ومل مشلهم وحل خالفاتهم بالتشــاور فيما بينهم 
واالتفــاق على األهداف األساســية اليت تضمن هلم 

حترير أراضيهم وصيانة حقوقهم ومكتسباتهم.

إقامة شرع الله
لقــد كان اهلدف األمســى للملــك عبدالعزيز 
خالل جهــاده الطويل هــو إقامة شــريعة اهلل من 
منابعهــا الصافيــة كمــا وردت يف القــرآن الكريم 
والســنة النبوية الشــريفة وتراث الســلف الصاحل، 
ولقد حقق امللــك عبدالعزيز هــذا اهلدف وجعله 
أساســًا قامت عليه دولته الفتية منذ أيامها األوىل 
وإىل يومنــا هذا، ويف تراثــه الفكري من اخلطابات 
واألحاديــث مــا يعرب عن ذلك أصــدق تعبري، ومن 

ذلك قوله يرمحه اهلل:
»إنــي أعتمد يف مجيــع أعمالي على اهلل وحده 
ال شــريك لــه، أعتمــد عليــه يف الســر والعالنية، 
والظـــاهر والباطن، وأن اهلل مســــــهل طريقـــــنا 
العتــمادنــا عليـــه، وإني ُاجـاهــد إلعــــالء كلمة 

التوحـــيد واحلـــرص عليها«.
وقوله يف اجللســة االفتتاحية جمللس الشورى 
عــام 1349هـــ: »إنكــم تعلمــون أن أســاس أحكامنا 
ونظمنا هو الشرع اإلسالمي، وأنتم يف هذه الدائرة 
أحرار يف ســن كل نظام وإقــرار العمل الذي ترونه 
موافقًا لصــاحل البالد على شــرط أال يكون خمالفًا 
للشريعة اإلسالمية، ألن العمل الذي خيالف الشرع 
لن يكون مفيدًا ألحد، والضرر كل الضرر هو السري 
على غري األساس الذي جاء به نبينا حممد صلى 

اهلل عليه وسلم«.

األمن الشامل:
قبل امللــك عبدالعزيز كانــت احلالة األمنية 
يف شــبه اجلزيرة العربية يف أوضــاع يرثى هلا من 
التســيب واالنفــالت، وكانــت طرق احلج بشــكل 
خــاص تعج باللصوص وقطاع الطرق الذين كانوا 
يهامجــون قوافــل احلجــاج ويســلبونها ويعتدون 
عليهــا، وكان احلج يف تلك األيــام مغامرة ال يدري 
احلاج معها ما إذا كان ســيعود من حجه سـاملًا أم ال، 
ولقد عجزت الدولة العثمانية عن تأمني ســالمة 
احلجــاج لدرجــة اضطــرت معها إىل تســيري قوات 
عســكرية مع قوافل احلجــاج، ومع هذا فقد كانت 
هــذه القوات نفســها تتعرض لالعتــداء، وعمدت 
الدولة العثمانية إىل أســلوب آخــر حلماية احلجاج 
وهــو دفــع »أتــاوات« من النقــود الذهبيــة لقطاع 
الطرق لكي يرتكوا قوافل احلجاج متر بسالم، ومع 

هذا كانت تقع تلك االعتداءات.
وجاء امللك عبدالعزيز وأعلن تطبيق شريعة 
اهلل، وهي شريعة األمن واألمان للمجتمع اإلسالمي، 
وبهــذا التطبيــق قضــى على عصابــات اللصوص 
وقطاع الطرق، واجتثت شــرورهم من جذورها، 
ونشــر األمن الشــامل يف مجيع الربوع اليت تتألف 
منهــا مملكته وصار هذا األمن مضــرب األمثال يف 
بالد العــامل األخرى تروى عنــه الروايات، كقصة 
اجلمــل الذي فقــده صاحبه والذي جــاب مناطق 
عديــدة وهــو حممــل بــاألرزاق حتى عثــر عليه 
صاحبــه ووجــد أن أرزاقه كاملــة مل ينقص منها 

شيء.
وهكذا عرفت اململكة العربية السعودية حالة 
مثالية من األمن منذ تأسيســها، وظــل هذا األمن 

وسيظل بإذن اهلل صفة مميزة هلا.

التضامن اإلسالمي
من منطلق ما أمر اهلل تعاىل به عباده املسلمني 
من اإلخــاء والتضامن، كان امللــك عبدالعزيز أول 
حاكم مسلم يدعو إىل هذا التضامن ويضعه موضع 
التطبيق، وكان أول مؤمتر إســالمي عام يف تاريخ 
اإلســالم هو الذي دعــا إليه امللــك عبدالعزيز عام 
1345هـ وحضرته وفود من الدول اإلسالمية، وكان 
هذا املؤمتر أول مناسبة مجعت ممثلي املسلمني يف 

بعض األقطار اإلسالمية. 
وميكــن القول أن السياســة الــيت رمسها امللك 
عبدالعزيز وصارت إحدى السمات املميزة لثوابت 
السياســة الســعودية هي العمل علــى وحدة كلمة 
املسلمني والتضامن فيما بينهم ومواجهة أعدائهم 
صفــًا واحــدًا والتعــاون والتكافــل، ويف هــذا قال 

يرمحه اهلل: 
كلمــة  اهلل  جيمــع  أن  األمورإلينــا  أحــب  »إن 
املســلمني، فيؤلــف بــني قلوبهم، ثم بعــد ذلك أن 
جيمع كلمة العرب، فيوحــد غاياتهم ومقاصدهم 

ليسريوا يف طريق واحد يوردهم موارد اخلري«. 

الملك المؤسس أرســــى دعائــم الـدولــــة
الحديثـة مباشـرة بعــــــد إعــالن التوحيـــد

في الذكرى الســـابعـــــــة والثمــــــــانين لليـوم الوطنــي للمملكــة
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من أهـــم إنجــازات 
المليـك المفـــــدى
الحكـم بعـد توليه 
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57

 أطلق خالل افتتاحه املؤمتر العاملي الثاني عن تاريخ 
امللك عبد العزيز - رمحه اهلل والذي نظمته جامعة 
اجلامعة  مشاريع  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام 
املنجزة اليت مشلت مباني تعليمية يف كل من املدينة 
يف  العلمية  ومعاهدها  وفروعها  بالرياض  اجلامعية 
املشروعات اخلدمية  اململكة، كذلك  خمتلف مناطق 
والتقنية بقيمة إمجالية بلغت حوالي ثالثة مليارات 
ومئتني ومخسة وثالثني مليون ريال، ووضع حجر 

األساس لعدد من مشروعات اجلامعة إلكرتونيا.

 يف احلادي عشر من شهر مجادى اآلخرة 
معرض  افتتاح  حفل  رعى  1436هـ  لعام 
وندوات تاريخ امللك فهد بن عبد العزيز 
“ الفهد .. روح القيادة” اليت نظمها أبناء 
- بالتعاون  وأحفاد امللك فهد - رمحه اهلل 
مع دارة امللك عبدالعزيز، وذلك يف مركز 

الرياض الدولي للمؤمترات واملعارض.

الشهر  نفس  من  العشرين  يف  افتتح   
مشروع تطوير حي البجريي يف الدرعية، 
لتطوير مدينة  الُعليا  اهليئة  أنهت  الذي 
تطوير  برنامج  ضمن  تنفيذه  الرياض 

الدرعية التارخيية.

 مشلت رعايته يف الثالث من شهر شعبان 
املشروعات  من  عدد  افتتاح  املاضي 
الطبية يف وزارة احلرس الوطين، مشلت 
التخصصي  اهلل  عبد  امللك  مستشفى 
العاملي  اهلل  عبد  امللك  ومركز  لألطفال 

لألحباث الطبية واملخترب املركزي.

2

4

6

العلوم والتقنية يف   افتتح متحف تاريخ 
اإلسالم الذي أنشأته اجلامعة بالتعاون مع 
العربية واإلسالمية  العلوم  تاريخ  معهد 

جبامعة فرانكفورت يف أملانيا.

 يف شهر صفر من عام 1438 هـ دشن عدد 
والتنموية  االقتصادية  املشاريع  من 
مببالغ  الشرقية  باملنطقة  واالجتماعية 
تصل اىل 3 مليارات ريال وتضمنت الزيارة 
جامعة   “ للجامعة  اجلديد  االسم  اعتماد 

اإلمام عبد الرمحن بن فيصل .

 رعى حفل تأســيس مركز امللك ســلمان 
لإلغاثــة واألعمال اإلنســانية، بتدشــني 
ووضــع حجــر األســاس للمقــر الدائــم 
للمركــز الــذي يقــوم بتوحيــد األعمال 
اإلنســانية واإلغاثة اليت تقدمها اململكة، 
معلًنا عن ختصيص مليار ريال لألعمال 

اإلغاثية واإلنسانية هلذا املركز.

التي  االنجازات   من  الكثير  أمامنا  تبرز  الوطني87  اليوم  بمناسبة 
تحققت لهذه البالد في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله خالل فترة وجيزة 
من عمر الزمن ، وبالطبع ال يمكننا احصاء جميع االنجازات ولكن نذكر 

بعضها وهي :
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 رعى افتتاح مؤمتر مكة املكرمة الســادس عشــر 
الــذي تنظمــه رابطــة العــامل اإلســالمي، و قال 
فيــه خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود - حفظه اهلل- إن الشباب هم 
الثروة احلقيقيــة يف كل أمة، فهم األغلبية عددًا، 
والطاقــة الناشــطة املتجــددة دومــًا، الــيت متثل 
عصــب التنميــة وذخريتهــا، يف عامل يشــتد فيه 
وطيــس التنافس بني األمم، لبناء حضارتها على 
اقتصاد املعرفة الذي أصبح لغة العصر بال منازع.

 ومضت مسرية إجنازاته يف شهر رمضان 
املبارك حيث رعى يف مكة املكرمة حفل 
مكة”  “خري  ملشروع  األساس  حجر  وضع 
جلمعية  العائد  اخلريي  االستثماري 

األطفال املعوقني.

 افتتح مطار األمري حممد بن عبد العزيز 
الذي  املنورة،  املدينة  يف  اجلديد  الدولي 
ماليني   8 االستيعابية  طاقته  تبلغ 
سرتتفع  األوىل  املرحلة  يف  سنوًيا  مسافر 
املرحلة  يف  سنوًيا  مسافر  مليون   18 إىل 

الثانية.

14

810
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عهد  يف  مضي  عام  إجنازات  مسرية  تتوقف  مل   
خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز على 
املستوى  إىل  لتصل  امتدت  بل  احمللي  املستوى 
الدولي مبا فيه صاحل الوطن واملواطنني، وظهر 
املتحدة  للواليات  زيارته  خالل  جليًا  ذلك 
األمريكية وحرًصا منه على تلمس احتياجات 
واالهتمام  واملواطنات,  املواطنني  أبنائه 

بقضاياهم

 قام يف الثاني عشر من الشهر نفسه بزيارة 
املسجد احلرام يف مكة املكرمة، مؤديا ركعيت 
السنة داخل الكعبة املشرفة، وتشرف بغسل 
ملشروع  الثالثة  املرحلة  تفقد  ثم  جدارها، 
مطلعًا  للمطاف،  االستيعابية  الطاقة  رفع 
تبني  توضيحية  ولوحات  خمططات  على 
مراحل تنفيذ مشروع توسعة احلرم املكي 

وما مت إجنازه والعناصر املرتبطة به.

 رعى حفل تسليم جائزة نايف بن عبد 
النبوية  للسنة  العاملية  سعود  آل  العزيز 
وجائزة  املعاصرة  اإلسالمية  والدراسات 
سعود  آل  العزيز  عبد  بن  نايف  األمري 
التقديرية، ومسابقة األمري نايف بن عبد 
النبوي  احلديث  حلفظ  سعود  آل  العزيز 
يف  للجائزة  العامة  األمانة  نظمته  الذي 

املدينة املنورة.

 دشــن مخســة مشــروعات ضمــن التوســعة 
الســعودية الثالثة للمســجد احلرام يف متحف 
تاريخ العلوم والتقنية تشــمل مبنى التوسعة 
والساحات واألنفاق ومبنى اخلدمات والطريق 
الدائــري األول، وتفضــل بضغط زر تدشــني 
مشــروع مبنى توسعة املســجد احلرام املكون 
من ثالثة أدوار على مسطح بناء يبلغ 320 ألف 

مرت مربع يستوعب 300 ألف مصل.
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 أشــرف ميدانيًا يف التاســع من شــهر ذي 
احلجة املاضي بعد وصوله إىل مشعر منى 
على راحــة حجاج بيت اهلل احلــرام، وما 
يقدم هلم من خدمات وتسهيالت ليؤدوا 
مناســكهم بــكل يســر وســهولة وأمــان، 
وليطمئــن علــى مجيع مراحــل اخلطة 
املشــاعر  يف  احلجــاج  لتنقــالت  العامــة 

املقدسة.
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فمن جانبه أشار عميد كلية الطب الدكتور 
علي الســلطان اىل أن اليــوم الوطين ميثل ذكرى 
غالية على مجيع السعوديني حتمل بني معانيها 
تاريــخ امــة ومســرية عمــل وبنــاء وعطــاءات 
واجنــازات مشلت الوطن جبميــع مناطقه وكافة 
أبنائه ، فإنها مناســبة أثــرية على النفوس تعرب 
يف مضامينهــا عن حب الوطن وصــدق االنتماء 
اليــه وتعكس غــرية املواطن على مــا حتقق من 

مكتسبات .
وأشــار عميــد كليــة العمــارة والتخطيط 
اليــوم  ان  إىل  الســديري  عبدالســالم  الدكتــور 
الوطــين هو تــاج املناســبات الوطنيــة ويدرك 
املرء أهمية احياء ذكراها العظيمة ، واســتذكار 
ما قــام به امللــك املؤســس ورجالــه املخلصني ، 
الفتــا اىل أن الوفاء هلذا الوطن يتمثل باملشــاركة 
يف مســرية البنــاء واإلمنــاء بالعلم واجلــد ورفع 
 شــان الوطــن يف احملافــل الدوليــة واالقليميــة 
وقــال عميد كلية الشــريعة والقانــون الدكتور 
عبدالواحــد املــزروع إن توحيــد هــذه البــالد 
الكرميــة املرتاميــة االطراف والــيت تفصل بني 
مناطقهــا املســكونة صحــارى إجنــاز حضــاري 

عظيم يدل على عظمة الرجال الذين قاموا به 
، وحنن جيــب ان جنعل من عزميــة هؤالء قدوة 
لنا يف مســرية البناء والنهضة خاصة ظل الرؤية 

الوطنية 2030 م اليت حتمل اخلري هلذه البالد .
وأشــارت عميدة كلية التصاميم الدكتورة 
مسيــة الســليمان اىل ان اليوم الوطــين يرمز اىل 
ملحمة تارخيية عظيمة ســطرها امللك املؤسس 
رمحه اهلل ورجاله املخلصني ، وكان هلذه امللحمة 
موعدا يف كل عــام مير وحنتفي به ، حيث أعلن 

يف مثله عن والدة هذا الكيان الكبري .
ولفت عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية 
الدكتور قاسم املعيدي  اىل االهمية الكبرية اليت 
يكتســبها اليــوم الوطين وقال : مثــل هذا اليوم 
نقطة فاصلة يف التاريخ وســجلت أحرفه مبداد 
من نور ، فهو يوم توحيد الوطن الذي كان أشالء 
ممزقة وإمارات متقاتلــة ومتصارعة يعز فيها 
االمن واالستقرار وتتدهور فيها حياة اجملتمع .
وأشــار عميــد طب األســنان الدكتــور فهد 
احلربــي اىل أن املواطن املخلص يســتذكر يف هذا 
اليوم املناســبة العظيمة ويستلهم منها الدروس 
والعــرب ويســتعرض االجنــازات العمالقــة اليت 

مت حتقيقهــا على كافة املســتويات وعلى مجيع 
االصعــدة ، وخالل الفرتة املمتدة منذ تاســيس 
اململكــة وحتى الوقــت احلاضر مــرورا بفرتات 
احلكــم للملــك املؤســس وابنــاءه الكــرام حتى 
العهد امليمون للملك ســلمان تشهد البالد نهضة 

متواصلة .
وقال عميد شــؤون الطــالب الدكتور علي 
طــارد الدوســري : إننــا نقف باجالل ملناســبة 
عظيمة مــن تارخينا اجمليد هي مناســبة اليوم 
الوطــين اجمليــد ، الــيت كان هلــا مــا بعدهــا من 
االجنــازات واملكاســب الــيت حتققت علــى مدى 
عقــود من الزمن ، والبد ان تظل هذه املناســبة 
العظيمــة حية يف النفوس عاما بعد عام وجيال 
بعد جيل ألنها مناســبة شكلت منعطفا مهما يف 

تاريخ امتنا وشعبنا .
وقال عميــد الســنة التحضرييــة الدكتور 
عبد العزيز الفهيد : عن اليوم الوطين مناســبة 
عزيزة على قلب كل مواطن خملص هلذه البالد 
الكرمية ، مناســبة تبعث على الفخر واالعتزاز 
والشعور باالنتماء هلذا البلد الكريم ، والعهد ملن 
ضحى من أجل وحدتــه ومل مشله ومجع قلوب 

منسوبو الجامعـــة: ما قـــام بـه المـؤسس
ورجاله ال يقوى عليه سوى الرجال األشداء ..

هنأوا القيادة بمناسبة اليوم الوطني ..

عبر عدد من منسوبي بالجامعة عن 

اعتزازهم وفخرهم بذكرى اليوم 

الوطني ، مشيرين الى أنها مناسبة 

لهذا  العظيمة  بالمنجزات  تذكرنا 

يد  على  تسطرت  التي  الوطن 

– العزيز  عبد  المؤسس  الملك 

مؤكـــدين   – ثـــراه  الله  طيب 

اهمية الحـــرص على المحافظــــة 

من  العظيمة  االنجازات  هذه  على 

أن  الى  ومنوهين   ، األجيال  قبل 

الجامعات  تشهدها  التي  النهضة 

الحاضر  الوقت  في  السعودية 

تحقق  الذي  االستقرار  نتاج  هي 

بعد توحيد هذا الكيان الكبير وما 

حباه الله من خيرات ونعم .
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نتقدم بأخلص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني
أدام الله علينا نعمة األمن واالستقرار واالزدهار في ظل قيادتنا الرشيدة
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أبنائه حتت مفهوم املواطنة الواحدة .

وأشــار عميــد التعليــم عن بعــد الدكتور 
ســعد العمري اىل أن مناسبة اليوم الوطين تعد 
فرصة الســتذكار مــا قام بــه القائــد العظيم 
ورجالــه املخلصــني وطــن موحد يشــمل حنو 
أربعة أمخاس مســاحة شــبه اجلزيرة العربية 
، وبرغــم املصاعــب الكبــرية الــيت واجهتهــم 
يف طريــق حتقيــق هــذا اهلــدف الســامي فقد 
استمروا يف طريقهم بدعم من أبناء وطنهم يف 
خمتلف املناطق والذين كانوا يتوقون اىل األمن 
واالســتقرار وبناء دولة قوية قــادرة ليتحقق 

هذا اهلدف السامي يف النهاية .
وأوضــح مدير عــام مستشــفى امللك فهد 
اجلامعي باخلرب الدكتور خالد مطر العتييب أن 
مناســبة اليوم الوطين تأخذنــا اىل ايام مجيلة 
خوالي حيث كتب امللك املؤسس ورجاله تاريخ 
هــذا الوطن مبــداد من نــور ، وانطلقت نهضة 
شــاملة متكاملة ال زلنا ننعم خبرياتها ، فرحم 

اهلل امللك عبد العزيز ورجاله املخلصني .
واكد عميد كلية اهلندسة الدكتور عثمان 
الشمراني إن اليوم الوطين متر علينا لنستعيد 
ما خنتزنه من ذكريات مجيلة وما استذكرناه 
عن املناسبة من بطوالت قل نظريها يف التاريخ 
، إنهــا مناســبة وحدت الوطــن ومجعت قلوب 
ابنــاءه وشــحذت هممهم للدفاع عنــه ورعاية 

مكتسباته جيال بعد جيل .
وهنــأ عميــد عمــادة التطويــر اجلامعي 
الدكتور عمر املعمر خادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بن عبد العزيــز ومسو ولي العهد 

االمري حممد بن سلمان بن عبد العزيز مبناسبة 

اليوم الوطين وأكد ان الشعب السعودي املخلص 

لقيادته جيــدد مبايعتــه للقيــادة احلكيمة يف 

مواجهة من يســتهدف بالدنا بســوء ، الفتا اىل 

ان مناســبة اليــوم الوطين توحــد مجيع أبناء 

الوطن على حب وطنهم وقيادتهم .

وأشار عميد شؤون املكتبات الدكتور رائد 

البخــاري  اىل أن ذكــرى اليــوم الوطــين حتمل 

دالالت عظيمــة مســتلهمة من العــزة والفخر 
مبا حتقــق هلذه البــالد من رفعة وســؤدد كان 
األســاس فيه االعالن عن تأســيس هذا الوطن 
حتت إســم اململكة العربية الســعودية ، وإن رد 
جزء مــن مجيل أرض احلرمــني علينا يتمثل 
يف التضحيــة مــن اجله بــكل ما منلــك وصوال 
لتقديــم ارواحنــا فداء له ، وبالنســبة للجانب 
االكادميي والعلمي ما من شك أن اكتساب العلوم 
واالســتفادة منها جانب أساســي يف املساهمة يف 

النهضة الشاملة .
وأفاد عميد شؤون  أعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني الدكتور حممد مســعود العبد اهلل إن 
االنعطافة الكربى واملهمة هلــذه البالد العزيزة 
كانــت بعد أن مــن اهلل عليها باكتشــاف الذهب 
األســود يف باطــن أرضها والــذي كان له بعد اهلل 
دور بــارز يف إجنــاز البنــى التحتيــة للنهضــة 
االقتصاديــة  اجملــاالت  خمتلــف  يف  الشــاملة 
واالجتماعيــة والتعليميــة والعمرانيــة واليت 

استمرت على مدى عقود ..
واكد مدير عام إدارة املشــاريع واخلدمات 
باجلامعــة املهندس عبد العزيــز املنصوري إن 
هذه املناســبة العزيــزة تربط حاضــر بالدنا 
مباضيهــا املشــرف لتحمــل كل معانــي الفخر 
واالعتــزاز ، باالجنــازات الــيت حتققــت واليت 
حتققت بتضحيــات عظيمة وتكــون نتيجتها 
أكرب هذا الكيان الكبري املوحد ، وبهذه املناســبة 
نهنئ مليكنــا ومسو ولي عهــده األمني ونؤكد 
للقيــادة أننــا رهن إشــارتها يف الدفــاع عن هذا 

الوطن .
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طالب الجامعـــة:  نجدد بيعتنا لقيادتنا الرشيـدة ونؤكد
أننا رهن اشارتها في الحفاظ على المكتسبات الوطنية

عبر طالب الجامعة عن فرحتهم واعتزازهم بمناسبة اليوم الوطني المجيد ، مجددين البيعة 
والوالء للقيادة الحكيمة لهذه البالد ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
الوطني يحمل رمزية كبيرة  اليوم  ان  الى  ، ومشيرين  الدفاع  الوزراء وزير  رئيس مجلس 
وارساء  القلوب  وتوحيد  األرض  توحيد  في  الشعب  آمال  تحققت  أن  بعد  الوطن  هذا  في 
األمن الذي كان أهم مطلب بعد ان تركت الحروب والغزوات جروح وثارات استطاع الملك 

المؤسس بحكمته ان يحولها الى مشاعر حب وانتماء .. 

بناء شامخ
وقــال الطالب فيصــل القرني 
: تطــل علينــا يف كل عام مناســبة 
اليــوم الوطــين لتعيــد اىل االذهان 
هــذا احلدث التارخيــي اهلام ويظل 
االول مــن امليزان من عــام 1352 هـ 
يومــا حمفورا يف الذاكرة  منقوشــا 
يف فكر ووجدان املواطن الســعودي 
حيث يعــرب عن مناســبة خالدة  ، 
انها مناسبة عزيزة تتكرر  كل عام 
لنتابع من خالهلا مســرية النهضة 
لبالدنــا الــيت اســتطاعت  يف زمن 
 قياســي يف مصاف الدول املتقدمة 
وأشــار الطالب حممــد املطريي  اىل 
أن اليــوم الوطين هو يــوم توحيد 
يــد  علــى  العمــالق  الكيــان  هــذا 
املغفــور له بإذن اهلل امللك املؤســس 
 - عبدالرمحــن  بــن  عبدالعزيــز 
طيــب اهلل ثراه - ويف هذه املناســبة 
الغاليــة نســجل فخرنــا واعتزازنا 
الفريــدة  احلضاريــة  باملنجــزات 
اليت أرســت قاعــدة متينة حلاضر 
بهيج وغد مشــرق يف وطن تستمر 
فيه مســرية اخلري والنماء وتتجسد 
فيه معانــي الوفاء لقــادة أخلصوا 
لشــعبهم وتفانوا يف رفعــة بلدهم 
حتى أصبحت له مكانة كبرية بني 

األمم.

دروس وعبر
وقال الطالب عبداهلل الغامدي 
متــر علينا هذه الذكرى لنســتلهم 
العرب والــدروس من ســرية القائد 
الــذي  عبدالعزيــز  امللــك  الفــذ 
اســتطاع بإميانه الراسخ باهلل جل 
وعال وحبنكته أن يضع قواعد هذا 
البناء الشــامخ ويشــيد منطلقاته 
وثوابتــه الــيت مــا زلنــا نقتبــس 

منها لتنــري حاضرنا ونستشــرف 
بها مالمــح ما نتطلع إليه يف رؤية 
الرقــي  مــن   - اهلل  إن شــاء   -  2030
والتقدم يف ســعينا الدائــم لكل ما 
من شــأنه رفعة الوطــن ورفاهية 

وكرامة املواطن  ..

وطن معطاء
وأشــار الطالــب فــاحل العازمي 
اىل أن مــن حق كل مواطن أن يرفع 
رأسه مشوخا وفخرا مبا حتقق على 
أرض وطنــه املعطاء ، وندعو املوىل 
عز وجــل أن حيفظ والة أمرنا وأن 
وان  والعافيــة  بالصحــة  ميتعهــم 
جيزيهــم خري اجلــزاء ملــا يبذلونه 
لراحــة أبناء شــعبهم ، كمــا أدعوه 
ان حيفظ بالدنا من كيد الكائدين  

ومن باع نفسه للشيطان ..

فخر واعتزاز 
 وقــال الطالــب مــروان العبد 
اهلل : حتــل ذكــرى اليــوم الوطــين 
لبالدنــا الغاليــة يف غــرة امليــزان 
وهــو اليــوم األغــر الــذي يتذكــر 
فيــه املواطن الســعودي بــكل فخر 
واعتــزاز هذه املناســبة التارخيية 
الســعيدة اليت مت فيها مجع الشمل 
 ومل شــتات هــذا الوطــن املعطاء..

 إنه  يوم توحيد هذا الكيان العمالق 
على يــد جاللة امللــك عبدالعزيز 
بــن عبدالرمحن - طيــب اهلل ثراه 
- وبهــذه املناســبة الغالية نســجل 
باملنجــزات  واعتزازنــا  فخرنــا 
والشــواهد  الفريــدة  احلضاريــة 
الكبــرية اليت أرســت قاعدة متينة 
حلاضــر زاه وغــد مشــرق يف وطن 
تتواصل فيه مســرية اخلري والنماء 

وتتجســد فيه معانــي الوفاء لقادة 
أخلصــوا لشــعبهم وتفانوا يف رفعة 
بلدهــم حتــى أصبحت لــه مكانة 

كبرية بني األمم.

مساحة للتالقي
وأشــار الطالــب نــواف حامد 

الوطــين  اليــوم  أن  اىل  الغامــدي 

للمملكــة ,ليــس يومــًا لإلحتفــال 

فحسب بل مساحة شاسعة لتتالقى 

أرواحنا فرحــة وتتواصل اجيالنا 

فخرا بــأن من علينا بقــادة عظام  

.منذ امللك املؤســس وحتى سلمان 

العطاء واحلــزم الفريٌد  يف حكمته  

والســخي يف عطائــه ..واجلبــٌل يف 

إصراره  من أحب شــعبه بإخالص 

وبادله الشعب حب حبب .

أغلى أرض 
عبــد  الطالــب  هنــأ  بــدوره 
العزيز باخشوين القيادة احلكيمة 
مبناســبة اليوم الوطين وقال : كل 
عــام وأنــت بألــف خري يــا عروس 
الكــون يا بــالدي يا أمجــل ثرى يا 
أغلى من ســكن ذاتي، ليس هنالك 
ما هو أعذب من حبك وال أغلى من 
أرضك وال أطيب من شعبك، منوت 
لكــي تعيشــني حــرة حتــت قيادة 
مليكنا املفدى ســلمان الفخر وولي 
عهــده األمني .. وكل عام وجنودنا 

البواسل وشعبنا  خبري وأمان.

نعمة األمن 
 وقــال الطالب ناصر الدخيل: 
يأتــي يــوم الثالث والعشــرين  كل 
النجــاح  حبجــم  ليذكرنــا  عــام، 
وعظم اإلجنازات، اليت مت حتقيقها 
خــالل مســرية، 87 عامــًا وليكون 
حافــزًا كبريًا لنــا وللجيل املقبل يف 
املســاهمة الفاعلة بتحقيق الرؤية 
الوطنيــة  2030 حتــت قيادة خادم 
احلرمني الشــريفني امللك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز ال ســعود وولــي 
الســمو  صاحــب  االمــني  عهــده 
امللكــي االمري حممد بن ســلمان بن 
عبدالعزيز ال ســعود اليت مجعت 
حتــت  بأكملــه،  شــعبًا  حبكمتهــم 
رايــة التوحيــد واحتفالنــا بهــذه 
قلوبنــا  علــى  العزيــزة  املناســبة 
التهاني والتربيكات للقيادة  نرفــع 
احلكيمــة راجــني املوىل عــز وجل 
أن يديم نعمة األمــن واألمان على 

بالدنا العزيزة .

حب الوطن 
الرمحــن  عبــد  الطالــب  أمــا 
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العلوان  فأشــار اىل أن مناسبة اليوم 
الوطين تبعث على احلماس وجتدد 
فينــا حب الوطن وتعود بنا اىل أيام 

نعتز ونفخر بها ، أيام كانت 
فاصلة يف تأســيس هذا الوطن 
ومل مشــل أبناءه ، يضيــف : وطننا 
عظيــم بقيادته وشــعبه ورســالة 

اخلري اليت حيملها للعامل أمجع .

نهضة وبناء 
بــدوره أشــار الطالــب ظافــر 
القحطاني اىل أن ما تشــهده اململكة 
مــن نهضــة وبنــاء وضــع لبناتهــا 
امللــك املؤســس حينمــا وحد مشل 
البالد  ومل شــتاتها وأرســى دعائم 
األمــن واالســتقرار ، ورفــع امســى 
آيــات التهانــي اىل خــادم احلرمني 
الشريفني امللك ســلمان ومسو ولي 
الســعودي  عهــده األمني والشــعب 
مبناســبة اليــوم الوطــين وجنــدد 
البيعــة للقيــادة احلكيمــة بالوالء 

لنهجها القويم .

انجازات عظيمة 
وعرب الطالب ســعد الســديري  
عــن فخــره واعتــزازه مبــا حتقق 
للمملكــة مــن اجنــازات منــذ عهد 
التوحيد حتى يومنا هذا وقال : ال 
شك أن االجنازات اليت حتققت كثرية 
يف خمتلــف اجملاالت ومنهــا اجلانب 
الصناعي والعلمي واألكادميي ، وما 
موقع السعودية يف قمة العشرين اال 
قتصادية اال شــاهد على ذلك ، ويف 
التعليــم العالي أصبحــت اجلامعات 
مســتواها  يف  تضاهــي  الســعودية 

أفضل اجلامعات العاملية .

تفويت الفرص على 
الخصوم 

وأفــاد الطالــب نــواف احلربي  
بأن املطلوب من كل سعودي يف هذه 
املناســبة الغاليــة جتديــد وتأكيد 
البيعــة لقيادته عن احلــب والوالء  
ودعــم توجهاتهــا يف مواجهة دعاة 
الفتنــة ، ونقول للقيــادة احلكيمة 
االمــن  حفــظ  يف  معــك  حنــن   ..
واالســتقرار هلــذا الوطــن العزيــز 
الــذي نفديــه بأرواحنــا وكل مــا 
منلك لنفوت الفــرص على األعداء 
الذين يستهدفون بالدنا وشريعتنا 

السمحة .

نهنئ قيادتنا
من جانبه أشــاد الطالب أمحد 
البنــاي حبكمــة القيــادة ووفاءهــا 
لنهج املؤســس الباني وقال : كانت  
عملية البناء يف هذه البالد الكرمية 
مســتمرة منذ عهد املؤسس الباني 

رمحه اهلل وحتى عهد امللك ســلمان 
ومسو ولي عهــده االمني  حفظهما 
اهلل ، وكانــت نتيجــة هــذه العملية 
املتواصلــة مــن البناء هــذا الوطن 
وبهــذه   ، املتقــدم  اآلمــن  القــوي 
املناســبة نهنــئ  قيادتنــا احلكيمة 
راجني أن تتواصل مســرية التقدم 
اجملــاالت  خمتلــف  يف  والنهضــة 

واحلقول .
ووصف الطالب أمحد البوعلي 
امللــك عبد العزيز – طيب اهلل ثراه 
– بأنه من أكثر الرجال حكمة وأنه 
اختار أكرب وأهم صفحة يف التاريخ 
احلديــث لتســجل بامســه حبروف 
من ذهب وتتضمن سريته واعماله 
اجلليلة اليت ختمت بتوحيد كيان 
اململكة العربية الســعودية وإرســاء 
دعائم أكرب وحدة عربية يف العصر 
احلديــث كما أقام صرحا لالســالم 
حيمــل رايــة التوحيــد ، معربا عن 
فخره باالنتماء هلــذا الوطن الكبري 

املرتامي األطراف .

اللهم احفظ بالدنا ..
ويشــري الطالب مشاري البلوي 
أن  اإلنسان بال وطن، هو بال هوية، 
بــال مــاٍض أو مســتقبل، فهــو غري 
موجود فعلًيا، ولبناء الوطن الرائع، 
البــد مــن بنــاء لبناتــه األساســية 
بســالمة، واللبنــة األساســية لبناء 
كل جمتمــع هي األســرة، فإذا كانت 
األسرة ســليمة نتج عن ذلك وطن 
ســليم، والعكس بالعكس، لذا فإّنه 
ومــن واجب الوالدين أن يغرســا يف 
نفــوس أبنائهم ومنــذ الصغر حب 
يتوجــب  أّنــه  وتقديــره،  الوطــن 
عليهم أن جيدوا وجيتهدوا من أجل 
وطنهم الذي ولدوا وترعرعوا فيه، 
وشــربوا مــن مائه، وعاشــوا حتت 
مسائــه، وفــوق أرضــه، وأن يرتكوا 
هلــم بصمــة يف هــذا الوطــن تــدل 
عليهــم، فالوطــن ال ينســى أبناءه، 
 وال ينســى أمســاء العظمــاء منهــم
لقد خرجت جامعتنــا العديد من 
االطبــاء الذيــن قدمــوا ويقدمــوا 
جــل اخلدمــات ملواطين هــذا البلد 
والعديــد مــن املهندســني اللذيــن 
ساهموا بانشاء عدة مشاريع يف بناء 
هذا البلد والعديد من التخصصات 
الــيت ختــدم الوطن واخــريا نطلب 
مــن اهلل العلــي العظيــم ان حيفــظ 
وطنا من الفنت ويديم علينا االمن 
واالمــان وحيفــظ بالدنا مــن كيد 

الكائدين وحســد احلاسديني اللهم 
اميني .



يف مثل هذا اليوم من عام 1351 هـ 1932 م سجل التاريخ مولد اململكة 
العربية السعودية بعد ملحمة بطولية قادها املؤسس امللك عبدالعزيز 
ّ شتات  بن عبدالرمحن ال سعود رمحه اهلل وعلى مدى 31 عاما استطاع ملمَ
اكثر من 4 أمخاس جزيرة العرب، واختار يوم اخلميس 21 مجادى االوىل 
املوافق 23 سبتمرب 1932 م ليكون يوما إلعالن قيام هذا الكيان العظيم 
وبدأ يرسى بناه التحتية لتحقيق الرخاء ألبنائه حيث حتققت  فيما بعد 

معجزة حضارية قل نظريها يف العصر احلديث ..
إننا يف هذه املناسبة العزيزة نستذكر ما تذكره السري حول ما كانت 
عليه اململكة قبل توحيدها ثم ما حتقق بعد ذلك من منجزات تنموية 
عمالقة يف كافة اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والصحية 
اتسمت بالتكامل والشمولية يف الوقت الذي استطاعت فيه اململكة أن تتبوأ 

موقع الصدارة والريادة يف الشأن اإلقليمي سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
لقد جتلت حكمة القائد املؤسس يف اهتمامه منذ اليوم األول لقيام 
الدولة بإقامة املؤسسات ، واهتمامه بشكل خاص باالقتصاد باعتباره أهم 
ركائز إقامة الدولة يف املاضي واحلاضر لتكون بعد ذلك االنطالقة السريعة 
يف بناء املؤسسات ، والشك أن استذكار هذه املناسبة اليوم إمنا نستلهم منها 
الدروس والعرب البليغة واننا ننظر بعني املستقبل لتحقيق رؤية اململكة 
السمو  صاحب  بقيادة  الطموح  الشباب  ورؤية  الوطن  رؤية  وهي   2030
امللكي األمري حممد بن سلمان هذا القائد الذي رسم صورة مشرقة للشباب 
والقوة  الشموخ  فيه  جتلت  حيث  احرتاف  بكل  الدفة  ويقود  السعودية 
والعزم ، والذي يؤكد حني بعد حني ان بناء الوطن ومقدراته والرقي 
به على ا ملستوى السامي هو بفضل اهلل ثم بفضل االستثمار يف العنصر 
البشري الذي يعد اهم أنواع االستثمار فالشاب والشابه السعودية هم امل 
اإلباء  املشرق حيث نستلهم اخلربه ممن سبقونا من  الوطن ومستقبله 
واالجداد لتكون قاعدة قوية واساسًا متني للنهوض بكافة اجلوانب اليت 
ختدم الوطن الغالي ، ومن هذا املنرب أتقدم خبالص املباركة خلادم احلرمني 
الشريفني واىل مسو ولي عهده األمني بهذه املناسبة السعيدة على قلب كل 
مواطن ومقيم يف هذه األرض املباركة ولنؤكد فيه لكل مرتبص باألمن 
واالستقرار أننا على العهد والبيعة للمليك وولي عهده األمني كما كنا على 
العهد لقيادته على مدى عقود ..حفظ اهلل هذه البالد الطاهرة من كل  

مكروه .

يوم الوطن.. توحيد 
التراب واكب توحيد 

القلوب
م. طفيل اليوسف

مدير عام العالقات العامة واالعالم

رئيس التحرير
م.طفيل بن يوسف اليوسف

مساعد رئيس التحرير
علي آل شهاب

الطباعة
مطابع الجامعة

مراجعة
محمد السليمان

تصميم
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وسم الجامعة بإسم والد المؤسس
 رحمه الله  شرف عظيم 

اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من 
الوطن  عرفها  التي  العمالقة  النهضة  مسيرة  خاللها 
المملكة  غدت  حتى  المجاالت  كافة  في  ويعيشها 
بل  المتقدمة،  الدول  مصاف  في  قياسي  زمن  وفي 
وتراثها  الدينية  بقيمها  الدول  من  كثير  على  تتميز 
 
ً
منهجا اإلسالم  وتبنيها  اإلسالمية  للعقيدة  وحمايتها 

 للمسلمين، وأولت 
ً
وأسلوب حياة حتى اصبحت مالذا

اهتمامها  جل  المسلمين  وقبلة  الشريفين  الحرمين 
وبذلت كل غال في إعمارهما وتوسعتهما بشكل اراح 
حرمات  على  الدولة  غيرة  وأظهر  والزائرين  الحجاج 
المسلمين وإبرازها في أفضل ثوب يتمناه كل مسلم.

لتأسيسها  يوم  أول  منذ  اململكة  حكومة  دأبت  ولقد 
بالعلوم  واالهتمام  األمــة  أبناء  وتعليم  العلم  نشر  على 
العلمي  البحث  بتشجيع  وعنايتها  والثقافة  واآلداب 
احلضارة  يف  واسهامها  والعربي  اإلسالمي  الرتاث  وصيانة 
املدارس  لذلك  وشيدت  واإلنسانية  واإلسالمية  العربية 
واملعاهد واجلامعات ودور العلم. ما حققت اململكة العربية 
السعودية سبقًا يف كل اجملاالت واخص منها اجملال الصحي.. 
أصبحت مضرب  نهضة صحية كربى  اململكة  فلقد شهدت 
يربط  برنامج  يف  احلديثة  التقنية  بأسباب  وأخذت  املثل 
مستشفيات اململكة باملراكز الطبية واجلامعية املتخصصة 
عرب األقمار الصناعية على مدار الساعة األمر الذي يزيد 

بآراء  االستعانة  سهولة  ومن  املعريف  االطــالع  فرص  من 
اليت رمبا  احلاالت  اخرى متّكن من تشخيص بعض  طبية 
كانت يف السابق تتطلب سفرًا شاقًا للحصول على مثل هذه 

اخلدمات.
والشك أن جامعتنا الفتية حظيت باهتمام كبري من 
خالهلا  من  استطاعت  كبرية  وميزانية  احلكيمة   القيادة 
اليت  الضخمة  إجناز مشاريعها  املاضية  السنوات  على مدى 
تضاهي بها اكرب جامعات العامل ، وقد توجت اجلامعة مبداد 
من الفخار بعد ومسها بإسم والد امللك املؤسس االمام عبد 
. للجامعة  اهلل وهو شرف كبري  بن فيصل رمحه   الرمحن 

عبدالعزيز  امللك  قائدها  يد  على  البالد  هذه  توحيد  إن 
وأحد  الدولي  للمجتمع  متميزة  جتربة  هلو  اهلل-  -رمحه 
الذي  النهج  ذلك  وإبراز  األمم  تاريخ  يف  الناجحة  النماذج 
مبادىء  على  القائمة  الداخلية  سياستها  يف  اململكة  تبنته 
املستمدة  الدولية  عالقاتها  يف  وكذلك  احلنيف،  اإلســالم 
اإلنسان  حقوق  مبادىء  واحــرتام  وحضارتنا  تراثنا  من 
يف  نغرس  أن  مثينة  فرصة  أنها  كما  معانيها،  امســى  يف 
نفوس النشء معاني الوفاء ألولئك األبطال الذين صنعوا 
ونغرس  والعزة  بالفخر  فيشعروا  األمــة  هلذه  اجملد  هذا 
هذه  عليها  قامت  اليت  واملعاني  املبادئ  تلك  نفوسهم  يف 
-رمحه  عبدالعزيز  امللك  قواعدها  أرسى  أن  منذ  البالد 
اهلل- ونعّمق يف روح الشباب معاني احلس الوطين واالنتماء 
. املبارك  الغرس  ذلك  عطاء  يستمر  حتى  األمة  هذه   إىل 

برعاية


