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اليوم الوطني السعودي

يتقدم رئيس و منســوبو جامعة شــقراء
بأصـــــــــــ ــدق التهــــــ ــاني والتبـــــريكـــــــ ــات
إلى مقــــــام خــــــادم الحرمين الشــريفين

وإلــى ولي عهده األمين

وإلــى األســرة المالكة الكريمة
والشعب السعــــــودي كـــــــــافة
بمناسبــــــــة اليــوم الوطنــــي 90

4
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اليــوم الوطنــي يعيــد لنــا ذاكرة ســجلنا التاريخي المج
د .خلـود بنت طالل احلسـاين
سـعادة رئيـس جامعة شـقراء املكلف
حنتفـل باليـوم الوطني التسـعني( )٩٠لتوحيـد
اململكـة العربيـة السـعودية  ،والـذي يوافـق يـوم الثالـث
والعشـرين مـن سـبتمرب  ،مـن كل عـام  ،حيـث أصـدر امللـك
عبـد العزيـز -رمحـه اهلل-أوامـره عام ١٣٥١هــ ،بإطالق
اسـم اململكـة العربيـة السـعودية علـى وطننـا املبـارك ،
وحـد د بدايتــــه األول مـن امليــــزان يـــــوم اخلميـــس
َّ
١٣٥١/ ٥/ ٢١هــ املوافق يوم  ٢٣سـبتمرب من عام ١٩٣٢م.
ذهبيـة
فرصـة
أن أنتهزهـا
ً
ً
ّ
ولعـل مـن الواجـب ْ
عمـا حقّقتـه
ـرًا
ب
مع
املجيـد
الوطني
اليـوم
يف هـذا
ّ
ّ
قيادتنـا املباركـة مـن جنـاح كبير يف قراراهتـا الصح ّيـة
ـت
عم ْ
واإلنسـانية واالقتصاديـة مـع جائحـة كورونـا التي ّ
الكـرة األرضيـة  ،وقـد تفاوتـت الـدول يف تعاطيهـا  ،مـع
هـذه اجلائحـة (كوفيـد  )19منـذ ديسـمرب  ٢٠١٩م ،
ال رائعـا،
لكـن بالدنـا وقيادتنـا كانـت بفضـل اهلل مثـا ً
ّ
حيـث جنحت
تتوجـه إليهـا ،
العـامل
أنظـار
جعـل
ومنوذجـا
ُ
ّ
فيمـا أختذتـه مـن إحتـرازات واجـراءات ملواجهـة هـذه
اجلائحـة  ،وقدمـت للـرأي العـام العاملـي مـدى عظمـة
أخالقيـات قيادتنـا الرشـيدة التي تنبـع مـن تعاليـم
ديننـا اإلسلامي احلنيـف ،وأصالـة عروبتنـا وأرضنـا
الطاهـرة ؛ عندمـا أمـر خـادم احلرمين الشـريفني امللـك
سـلمان بـن عبدالعزيـز ؛ أن تتـوىل الدولـة علاج مجيـع
املصابين علـى حسـاب الدولـة  :املواطـن  ،واملقيـم  ،وحىت
وحتملـت الدولـة
مـن ال حيمـل إقامـة نظاميـة وباملجـان
َّ
ـة
مجيـع األعبـاء املاليـة  ،وهـذه رمزيـة إميانيـة وأخالق ّي ً
متجـذ رة داخلهـا  ،ظهـرت هبـا القيـادة احلكيمـة  ،فكانـت
ِّ
حمـط أنظـار العـامل  ،كمـا أ نّهـا جـاءت مـن أصالـة
ّ
عز زهـا مؤسـس هـذه الدولـة امللك
إنسـاهنا العـريب  ،التي َّ
عبدالعزيـز يرمحـه اهلل وتوارثهـا أبنـاؤه امللوك من بعده.
حتم ْلـت الدولـة بقيادهتـا الرحيمـة تبعـات
لقـد
َّ
املجـاين  ،وصـرف املسـاعدات
احلجـر الصحـي  ،والعلاج ّ
املاليـة للقطـاع اخلـاص املتضـرر مـن األزمـة  ،وتـوىل
املتابعـة والتنفيـذ ويل العهـد صاحـب السـم ّو امللكـي األمري
ال ) مكرمـا
حممـد بـن سـلمان  ،رافعاً شـعار( اإلنسـان أو ً
ومقد مـا لـه علـى املـال االقتصـاد وغيره ،وهذا-بفضـل
ّ
اهلل -مل يهـز موقـف اململكـة املـايل  ،فاالقتصاد السـعودي

يـأيت ضمـن أكبر () 20اقتصـاد عاملـي يف جمموعـة
العشـرين  ،والتي سـتنعقد يف شـهر نوفمبر القـادم.
لقـد عملـت اململكـة علـى الرغـم مـن التغيرات
االقتصاديـة والصعوبـات التي أوجدهتـا كورونـا
؛ علـى تنفيـذ الرؤيـة التي قدمهـا األمير حممـد
بـن سـلمان رؤيـة السـعودية  2030يف تنويـع
دخـل االقتصـاد السـعودي حبيـث يصبـح اقتصـادا
منتجـا متعـددا ؛ يقـوم علـى الصناعـة والتجـارة
واالسـتثمار املتنـوع والسـياحة وفتـح االقتصـاد
أمـام العـامل وعقـد الشـراكات والتبـادل التجـاري.
إن بالدنـا -بفضـل اهلل -تعيـش بقيـادة خـادم
ّ
احلرمين الشـريفني امللـك سـلمان بـن عبدالعزيـز،
ومسـو ويل العهـد األمير حممـد بـن سـلمان بـن
عبدالعزيـز -حيفظهمـا اهلل -عصـرا جديـدا مـن
السـعودية املتطـورة والقويـة سياسـيا واقتصاديـا
وتوجـه اسـتثماري متطلـع لالسـتفادة مـن املعطيـات
واألمكانـات التي تزخـر هبـا بالدنـا مـن طبيعـة
ضـارب يف عمـق
خالّبـة  ،وثـروات متنوعـة  ،وتـراث
ٍ
بشـري عظيـم  ،وهـي تعتمـد بعـد
التاريـخ  ،ومكـ ّو ن
ٍّ
متحفـز طمـوح ؛ باعتبـاره
شـاب
اهلل علـى جيـل
ِّ
ٍّ
الثـروة احلقيقـة لتنامـي خطـوط التنميـة الوطنيـة ،
عبر توجيـه شـرحية واسـعة مـن الشـباب لالبتعـاث
للخـارج حتى يتكامـل مـع شـباب جامعـات الداخـل
؛ لنهضـة علميـة وتنمويـة شـاملة  ،كمـا عرفـت
اململكـة يف السـنوات األخيرة أمناطـا جديـدة يف
أدوار املـرأة وعملهـا يف الوظائـف  ،متوافقــة مـع
( رؤيـة  ) 2030والتي سـامهت يف جعـل املـرأة يف
مقدمـة الوظائـف القياديـة يف أجهـزة الدولـة.
لقـد حقّقـت اململكـة بتوفيـق اهلل مث بدعـم
ٍ
جناحـات كبيرة عا ّمـة  ،علـى
قيادهتـا ورعايتهـم
مسـتوى البنيـة التحتيـة عبر شـبكات طـرق
بريـة  ،وقطـارات  ،ومطـارات  ،ورحلات جويـة
لنقـل الـركاب والتواصـل مـع دول العـامل ،وعملـت
قطاعـات الصحـة واخلدمـات العامـة مثـل قطـاع
االتصـاالت والتعليـم والشـؤون االجتماعيـة يف إجيـاد
جمتمـع يتمتـع بالصحـة والريـادة يف األعمـال.
تفو قـت بالدنـا عبر مؤسسـاهتا
ويف جمـال التعليـم
َّ
التعليميـة اجلامع ّيـة العاليـة  ،بتنـوع التحصيـل
العلمـي اجلامعـي مـن خلال ( )٣٢جامعـة حكوميـة
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ّ
ّ
جيد المقتـــرن بالتقـــــدم العلمــــي و الحضاري المعـــاصر
وأكثـر مـن ()١٤جامعـة وكليـة أهليـة  ،إىل جانـب
ابتعـاث عـدد كبير مـن طالهبـا إىل جامعـات العـامل.
وتـأيت جامعـة شـقراء ضمـن اجلامعـات املميـزة يف جمـال
تقنيـة املعلومـات  ،رغـم أهنـا مـن اجلامعـات الناشـئة ،
وعمرهـا عقـ ٌد مـن الزمـان  ،وقـد عملـت علـى التحـول يف
التعليمـي واإلداري إىل جامعـة ذكيـة  ،بعـد أن
نظامهـا
ّ
أمتـت معظـم العمليـات األكادميية واإلداريـة اإللكترونية.
ووفَّـرت البنيـة التقنيـة األساسـية الالزمـة ؛ لربـط كافة
إدارات وعمـادات وكليـات اجلامعة ،بشـكل يضمن انسـيابية
األعمـال األكادمييـة واإلداريـة اليوميـة داخـل اجلامعة.
أمـا إجنازا تُهـا خلال عامـي  2019و2020م فهـي مفخـرة
إذا قيسـت بعمـر اجلامعـة فيمـا نفذتـه مـن مشـروعات يف
تقنيـة املعلومـات ومـن ذلـك:
خدمـة الربـط الشـبكي بين املبـاين اجلديـدة
للكليـات ،وربـط مجيـع املحافظـات مبركـز البيانـات
الرئيسـي حيـث يشـمل نطـاق اجلامعـة األكادميـي ()٩
حما فظـا ت .
مشـروع نظـام «إرسـال» :ويهـدف هـذا النظـام
اىل حتويـل مجيـع املعاملات إلكترونيـة بين موظفين
اجلامعـة مـن معاملات ورقيـة إىل الكترونيـة.
كمـا عملـت اجلامعـة علـى جعـل عـام ٢٠١٩م
(عـام التحـول الرقمـي) حيـث أولـت البنيـة التحتيـة
التقنيـة واألنظمـة اإللكترونيـة للجامعـة أمهيـة بالغـة،
فحرصـت علـى تدعيـم وجتهيـز البنيـة التحتيـة املميـزة
 ،التي ختـدم العمليـات اإلداريـة واألكادمييـة الدائمـة
للجامعـة ،والوصـول إىل نتائـج سـريعة ومميـزة  ،تسـاهم
يف حتقيـق نقلـة نوعيـة يف اخلدمـات املقدمـة ملنسـويب
اجلامعـة واملسـتفيدين مـن خدماهتـا .
أعـادت اجلامعـة هيكلـة وتنظيـم تقنيـة املعلومـات
ووضـع اخلطـط الالزمة يف هـذا الباب
مشـروع حتسين وتطويـر البنيـة التحتيـة
للجا معـة .
تطويـر خدمـات إضافيـة علـى نظـام (مكـن) ختدم
منسـويب اجلامعـة وتسـهل العمـل.
الر بـط مـع اجلهـات احلكوميـة
تب ّنـي مبـادرات َّ
األخـرى مثـل ربـط نظـام مراسلات احلكومـي.
االسـتفادة مـن مشـروع االتصـال املرئـي لتجهيـز
اسـتديوهات تعليميـة للجامعـة  ،والتي ستسـاهم يف
جتويـد عمليـة التعليـم عـن بعـد والتعليـم اإللكتـروين.
رفـع تقييـم جامعـة شـقراء لـدى برنامـج «يسـر»
يف القيـاس الثامـن مـن خلال اسـتيفاء متطلبـات التقريـر

للتحـول للتعاملات االلكترونيـة.
التجهيـز واالرتبـاط مـع منظومـة جامعـة
مـع وزارة التعليـم والربـط مـع منصـة مراسلات
ا حلكو ميـة .
الربـط مبنصـة التكامـل احلكوميـة ( )GSB
والشـبكة احلكوميـة اآلمنـة ( .)GSN
التجهيـز واالرتبـاط مـع عـدد مـن األنظمـة
اخلارجيـة مثـل نظـام وزارة املاليـة (صـرف) ومنصـة
اخلدمـة املدنيـة (إلتـزام) وديـوان املراقبـة العامـة
(شـامل).
املشـاركة والعضويـة يف اللجنـة الفرعيـة
لألمـن السـيرباين يف وزارة التعليـم  ،لعمـل معايير
وتطبيـق األمـن السـيرباين باجلامعـات.
مشـروع أنظمـة الدراسـات العليـا والبحـث
العلمـي وشـؤون الطلاب  ،والتطويـر اإلداري،
واطلاق مشـروع التعلـم اإللكتـروين ،ومشـروع األمـن
السـيرباين ،ومشـروع الشـبكة الالسـلكية باجلامعـة
( .)WIFI
أ ّمـا مـن حيـث اجلـودة التقنيـة واملخـرج
التعليمـي فقـد حصلـت جامعـة شـقراء علـى شـهادة
ّ
اآليـزو  27001 ISOيف أمـن املعلومـات  ،إذ حقّقتهـا
عمـادة تقنيـة املعلومـات والتعليـم اإللكتـروين يف
جامعـة شـقراء ،مـن جمموعـة تعـد مـن أكبر شـركات
تقييـم األيـزو يف العـامل ،وقـد حتقـق ذلـك اإلجنـاز
بعـد أن أكـدت املجموعـة علـى توافـق وتطبيـق أنظمـة
وإجـراءات أمـن املعلومـات يف اجلامعـة مـع هـذا املعيـار
الـدويل ،والـذي حرصـت جامعـة شـقراء وأكـدت علـى
أمهيـة تطبيقـه بأعلـى معايير األمـن السـيرباين ،
واملضـي قدماً يف تقـدمي اخلدمـات االلكترونيـة يف
بيئـة تقنيـة آمنـة .
ّلـة يف كليـة 
كمـا حصلـت
جامعـة شـقرا ء ممث ً
ُ
اهلندسـة برنامـج (اهلندسـة الكهربائية)علـى االعتمـاد
الـــــــدويل الغيـر مشــــــروط @ABETaccredit
مـن عـام ٢٠٢٠حتى عـام ٢٠٢٦م مـن جملـس
االعتمـاد للهندسـة والتكنولوجيـا (.)ABET
مث بتعـاون
ويـأيت هـذا بفضـل اهلل وتوفيقـه ّ
الكـوادر األكادمييـة واإلداريـة يف اجلامعـة  ،والـذي
ترعـاه وتنشـده قيادتنـا الرشـيدة حفظهـا اهلل ،
ويطمـح إليـه وطننـا املعطـاء .
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يــوم الوطن مســيرة من اإلنجــازات عبر التاريخ
أتقـدم خبالـص التهـاين ملقـام مـوالي
خـادم احلرمين الشـريفني امللـك سـلمان بـن
عبـد العزيـز آل سعود،ولسـيدي صاحـب
السـمو امللكـي األمير حممـد بـن سـلمان بـن
عبـد العزيـز آل سـعود ويل العهـد نائـب
رئيـس جملـس الـوزراء وزيـر الدفـاع ،و للشـعب
السـعودي الـويف مبناسـبة الذكـرى التسـعني
لليـوم الوطني املبـارك.
إن االحتفـال هبـذا اليـوم املبـارك جيسـد
االنتمـاء للوطـن واملحبـة هلـذه األرض املباركـة
والسـمع والطاعـة لـوالة األمـر ،و هـي األسـس
التي قامـت عليهـا هـذه الدولـة املباركـة منـذ
توحيدهـا علـى يـد املؤسـس امللـك عبـد العزيـز
بـن عبـد الرمحـن آل سـعود طيـب اهلل ثـراه،
وسـار علـى هنجـه امللـوك األوفيـاء مـن بعـده،
وصـوال إىل عهـد خـادم احلرمين الشـريفني
امللـك سـلمان بـن عبـد العزيـز وويل عهـده أدام
اهلل عزمهـا  ،ورغم الظـروف االسـتثنائية اليت
متـر هبـا دول العـامل جـراء جائحـة كورونـا
واآلثـار السـلبية الناجتـة عنهـا إال أن دولتنـا
الغاليـة ويف ظـل قيادهتـا الرشـيدة تواجـه
الظـروف بـكل عزميـة واقتـدار وتسـتمر يف
حتقيـق اإلجنـاز تلـو اإلجنـاز يف برامـج التنمية
والتطويـر وعلـى كافـة األصعـدة ،و يف خمتلـف
املجـاالت لتضـرب مثـاال حيتـذى علـى مسـتوى
العـامل يف التصـدي لألزمـات وجتاوزهـا مبهنيـة
عاليـة.

د .عبدالرمحـن بن حممد الشـهراين
وكيـل اجلامعه للدراسـات العليـا والبحث
ا لعلمي .

ويف اخلتـام نسـأل اهلل تعـاىل أن حيفـظ
بالدنـا مـن كل سـوء ،وأن يـدمي عليهـا نعمـة
األمـن واألمـان يف ظـل قيـادة خـادم احلرمين
الشـريفني امللـك سـلمان بـن عبـد العزيـز آل
سـعود وويل عهـده األمين صاحـب السـمو امللكي
األمير حممـد بـن سـلمان بـن عبـد العزيـز آل
سـعود حفظهمـا اهلل.
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دروس وعبــر فــي يومنا الوطني التســعين
د  :سـعد بـن أمحد بـن حممد الزهراين
وكيـل جامعـة شـقراء للتطوير واجلودة
يف يومنـا الوطني التسـعني نسـتلهم العبر
والـدروس مـن سيرة القائـد املؤسـس امللـك
عبدالعزيـز بـن عبدالرمحـن آل سـعود الـذي
وفقـه اهلل عـز وجـل لتوحيـد البلاد حتت راية
التوحيـد ،وأهلمـه احلكمـة واحلنكـة والبصيرة
النافـذة واإلميـان الراسـخ؛ ليشـيد أسـس
وقواعـد هـذا البنـاء الشـامخ الـذي نعيـش
اليـوم يف خرياتـه ونقطـف طلعـه النضيـد.
وجـاء اليـوم الوطني جيسـد ملحمـة مسيرة
طويلـة مـن البـذل والعطـاء مـن أجـل بنـاء
هنضـة شـاملة تقـوم دعائمهـا علـى أسـس مـن
التخطيـط السـليم وبسـط العـدل واألمـن
الشـامل يف ربـوع مملكتنـا احلبيبـة ..إننـا يف
هـذا اليـوم املجيـد – مجيعـا  -نعبر عـن
فخرنـا واعتزازنـا ملـا حققـه وطننـا مـن تطـور
وحتديـث يف كل املجـاالت ويف ظـل القيـادة
السـعودية احلكيمـة منـذ عهـد املؤسـس
امللـك عبدالعزيـز -رمحـه اهلل -وحتى عهـد
خـادم احلرمين الشـريفني امللـك سـلمان بـن
عبدالعزيـز حيفظـه اهلل ،وويل عهـده األمير
حممـد بـن سـلمان مهنـدس رؤيـة  2030جنـد
التطـور اهلائـل الـذي حصـل هلـذه البلاد وال
سـيما فيصاحـب القـرارات االسـتراتيجية
الشـجاعة سـواء علـى املسـتوى املحلـي أو
اإلقليمـي أو الـدويل ،وكل يـوم ميـر تـزداد
مكانـة اململكـة لـدى املجتمـع الـدويل وترتفـع
مكانتهـا وثقلهـا؛ حيـث أصبحـت حمـورا أساسـيا
جلميـع القضايـا اإلقليميـة والدوليـة ممـا حـدا
بـدول العـامل الرجـوع إليهـا يف امللمـات .ومـا
نالحظـه مـن هنضـة عمرانيـة يف مجيـع املـدن
اجلامعيـة التي تضمنـت توفير كل مـا حيتاجـه
املجتمـع اجلامعـي مـن تطـور جعـل اجلامعـات

مراكـز منـو اقتصـادي ومعـريف وجمتمعـي مـن
خلال مـا تقـوم بـه مـن دور بـارز يف املجتمـع.
وحنـن نسـتقبل هـذه الذكـرى نسـأل
اهلل أن حيفـظ هـذا الوطـن وأن حيفـظ لنـا
خـادم احلرمين الشـريفني امللـك سـلمان بـن
عبدالعزيـز آل سـعود ،وويل عهـده األمين
األمير حممـد بـن سـلمان..
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وطــن طموحه عنان الســماء
د  :عبدالعزيـز بن سـليمان السـياري
وكيـل جامعـة شـقراء للشـؤون التعليمية

حتـل علينـا الذكـرى الــ ( )90لتوحيـد
ُ
بالدنـا اململكـة العربيـة السـعودية ،وحنـن
ننعـم باألمـن واألمـان والتطـور واالزدهـار،
حتـت قيـادة مـوالي خـادم احلرمين الشـريفني
امللـك سـلمان بـن عبدالعزيـز وويل عهـده
األمين األمير حممد بـن سـلمان بـن عبدالعزيز
حفظهـم اهلل.-وإذ متُـر علينـا هـذه الذكرى العزيـزة على
قلوبنـا لنسـتذكر هبـا املؤسـس امللـك عبدالعزيـز
بـن عبدالرمحـن آل سـعود -طيـب اهلل ثـراه
الـذي بـذل الغـايل والنفيـس لتوحيـد شـتاتهـذه البلاد املتراميـة األطـراف إىل أن
أصبحـت بفضـل اهلل دولـة واحـدة رايتهـا راية
التوحيـد ،ودسـتورها كتـاب اهلل وسـنة رسـوله
 صلـى اهلل عليـه وسـلم  -يسـودها العـدلوالسلام واالسـتقرار.
وحنــن نعيــش هذا اليــوم ذكــرى توحيـد
مملكتنـا الغاليـة يـأيت شـعار هـذه الذكـرى
«مهـة حتى القمـة»؛ ليبعـث للعـامل أمجـع
مـدى مهـة أبنـاء وطـن طموحـه عنـان السـماء
ينتظــر مــنهم حتقيـــق رؤيتـــه (2030م)
الواعـدة وأن يســـهموا فـــي تطـــوره للوصـول
إىل أعـايل القمـم يف شتى املجـاالت.
وهبــذه املناســبة الغاليــة علـى قلوبنـا
يسـرين أن أتقــدم خبالص التهانــي والتربيكات
ملقـام خــادم احلرميــن الشــريفني وإلــى ســمو
ويل عهــده األمين  -حفظهمـا اهلل  -ولكافـة
مـن يعيـش علـى أرض هـذا الوطـن املعطـاء
حفـظ اهلل مملكتنـا الغاليـة وقيادتنـا الرشـيدة
مـن كل مكـروه.
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ذكــرى اليــوم الوطني اســتلهام لمســيرة النماء والوفاء

د .حممـد بن سـعد اليحىي
عميـد القبول والتسـجيل
نتذكـر يف هـذا اليـوم أحـداث ماضيـة
وإجنـازات حاضـرة نتذكـر يـوم العـزة والفخـر
يـوم الوحـدة والترابـط يـوم االنتصـار
وتوحيـد هـذا الكيـان العملاق اململكـة العربيـة
السـعودية علـى يـد جاللـة املغفـور لـه بـإذن
اهلل تعـاىل امللـك عبدالعزيـز بـن عبدالرمحـن
آل سـعود – طيـب اهلل ثـراه – يف هـذه
املناسـبة الغاليـة نسـجل فخرنـا واعتزازنـا
باملنجـزات احلضاريـة الفريـدة والشـواهد.
الكبيرة التي أرسـت قاعـدة متينـة حلاضـر زاه
وغـد مشـرق يف وطـن تتواصل فيه مسيرة اخلري
والنمـاء وتتجسـد فيـه معـاين الوفـاء لقـادة
أخلصـوا لشـعبهم وتفانـوا يف رفعـة بلدهـم حتى
أصبحـت لـه مكانـة كبيرة بين األمـم  ،فهنيئاً

لنـا هـذا الوطـن وهـذه القيـادة الرشـيدة.
هـذه الذكـرى التي نسـتلهم منهـا العبر
والـدروس مـن سيرة هـذا القائـد الفـذ الـذي
اسـتطاع حبنكتـه ونافـذ بصريتـه وبإميانـه
الراسـخ بـاهلل سـبحانه أن يضـع قواعـد هـذا
البنـاء الشـامخ ويشـيد منطلقاتـه وثوابتـه
التي مازلنـا نقتبـس منهـا لتنير حاضرنـا
ونستشـرف هبـا مالمـح مـا نتطلـع إليـه يف
الغـد – إن شـاء اهلل – مـن الرقـي والتقـدم .
ومثلمـا كان اليـوم الوطني تتوجياً ملسيرة
اجلهـاد مـن أجـل الوحـدة والتوحيـد ،فقـد
كان انطالقـة ملسيرة جهـاد آخـر ،جهـاد النمـو
والتطـور والبنـاء للدولـة احلديثـة علـى يـد
والة أمرنـا الذيـن جـاءوا مـن بعـده ومحلـوا
علـى أكتافهـم مهـوم الوطـن واملواطـن  ،والة
جعلـوا أمنـه وأمانـه ورفاهيتـه شـغلهم الشـاغل.
لـذا وجـب علي وعلـى كل مواطن أن يفخر بوالة
أمرنـا مـن ملـوك وأمـراء وأن يفخـر بوطننـا
الغـايل املعطـاء ،فلـك منـا يـا وطـن الشـموخ كل
إجلال وإكبـار ووالء وانتمـاء  ،ويزيـد فخرنـا
عندمـا جنـد تعامـل دولتنـا مـع ما مـرت به دول
العـامل مـن آثـار جلائحـة كورونـا والتعامـل مـع
جائحـة فيروس كورونـا املسـتجد (كوفيـد ،)19
ومـا اختذتـه أجهـزة الدولـة بكافـة قطاعاهتـا
مـن قـرارات وإجـراءات احترازيـة للحـد مـن
آثـار هـذا الوبـاء وتداعياتـه علـى املجتمـع،
بشـكل يعكـس قـدرة دولتنـا علـى حسـن إدارة
األزمـات يف شتى املجـاالت ،سـواء اإلعالميـة
أو الصحيـة أو االجتماعيـة أو االقتصاديـة.
وختامـا أسـأل اهلل أن حيفـظ لنـا وطننـا
وحيفـظ لنـا حكومتنـا الرشـيدة يف ظـل قيـادة
مـوالي خـادم احلرمين الشـريفني امللـك سـلمان
بـن عبـد العزيـز آل سـعود  ،وصاحـب السـمو
امللكـي ويل عهـده األمين األمير حممـد بـن
سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود حفظهـم اهلل
مجيعـا .
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وطن الوفــاء
والطمــــــــــوح
والنـمـــــــــــ ــاء
د .نـدى بنت صـاحل أبا اخليل
مسـاعدة وكيلـة اجلامعة لشـؤون الطالبات
ووكيلـة كليـة املجتمع/حبرميالء

الوفـاء والطمـوح والنمـاء حروفـك يـا
وطني ..عندمـا تفاخـر األقـوام بأوطاهنـا
أفاخـر بسـعودية ليـس هلـا مثيل! مهبـط الوحي
ومنبـع الرسـالة وأرض احلرمين الشـريفني.
ِـن ويف هـذا الوطـن ارتوينـا ُح ّبـا
نعـم م ْ
ـز ا وكرامـة ..تنفسـنا ُح ِ
بـك يـا سـعودية
ِع ًّ
كأمجـل مـا يكـون العبـق!
الـد ىن أعـ ّز وأمثن مـن حفنة
ليـس يف هـذه ُّ
رمـل أحثوهـا بين يـدي مـن ترابـك الطاهـر..
ذكريـات اآلبـاء واألجـداد وصـور البطـوالت
ترويهـا جبـال هتامـة وحتكيهـا هضـاب جنـد
وتصغـي هلـا مـرايفء الشـرق والغـرب ،ففـي
الشـمال واجلنـوب أمسـى معـاين العطـاء
والشـهامة ،قصتـك يـا وطني ال تنتهـي ،ولكنـك
تـأىب أن تكـون إال يف املقدمـة ..أرض طيبـة
وأبنـاء أوفيـاء وعزميـة تعانـق السـحاب..
حفـظ اهلل أمنـك وأمانـك وقيادتـك وشـعبك
وأرضـا ال ت ُبـاع.
ً
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اليوم الوطني الســعودي
د .عبدالعزيـز بـن عبداهلل الزاحم.
وكيـل كلية العلوم والدراسـات اإلنسـانية
للتطويـر واجلودة
مسـاعد املشـرف العام على إدارة
العالقـات العامة واإلعالم
عـد ذكـرى عظيمـة
ّ
إن هـذا اليـوم ُي ّ
لترسـيخ وتعزيـز الوحـدة واهلويـة الوطنيـة
يف نفـس الشـعب السـعودي كافـة ،و لُحمـة
أجـزاء اململكـة العربيـة السـعودية عامـة .لقـد
عمـل إمـام وقائـد حلمـة ووحـدة هـذه البلاد
املباركـة امللـك عبدالعزيـز بـن عبدالرمحـن آل
سـعود -طيـب اهلل ثـراه -ومـن معه مـن رجاله
األوفيـاء املخلصين األمنـاء  -رمحهـم اهلل-
الذيـن أوفـوا بعهدهـم مـع اهلل سـبحانه وتعاىل
ال لرفـع رايـة التوحيـد ،مث للمليـك الـذي
أو ً
رفـع رايـة التوحيـد ومحاهـا بفضـل مـن اهلل
ومنـة منـه سـبحانه وهلـذه األمـة اإلسلامية
ٍ
برحلـة جهاديـة شـاقة هـي أقـرب
وللوطـن،
إىل القصـص اخلياليـة مـن احلقيقـة؛ ملـا نتـج
عنهـا مـن إجنـازات عمالقـة وتطـور سـريع
وهنضـة عريقـة بعزميـة رجـال أوفيـاء أقويـاء
أشـداء حيـث عملـوا مـع القائـد واحلكيـم امللـك
عبدالعزيـز -طيـب اهلل ثـراه -بتوحيـد أرجاء
هـذه البلاد الغاليـة حتـت رايـة التوحيـد اليت
هـي أهـم مكاسـبنا ووحدتنـا الوطنيـة ،فلقـد
أرخصـوا مـن أجلهـا أرواحهـم وأمواهلـم ومـا
ميلكـو ن .
لقـد قـام امللـك عبدالعزيـز ورجالـه
املخلصين -رمحهـم اهلل مجيعـا -بتوحيـد
اململكـة العربيـة السـعودية علـى أسـاس
الشـريعة اإلسلامية ورفـع رايـة اإلسلام التي
وحـدت وآخـت وأ لّفـت بين أبنـاء هـذه البلاد
ّ
السـعودية مـن مشاهلـا إىل جنوهبـا ومن شـرقها
إىل غرهبـا ،ويتبين ذلـك واضحـا عندمـا تثـار
حتديـات هتـدد وحـدة هـذه البلاد وأمنهـا

ال وجنوبـا
فـإن الشـعب السـعودي مشـا ً
وأماهنـا؛ ّ
ٍ
صـف واحـد
شـرقا وغربـا يقفـون مجي ًعـا يف
كاجلسـد الواحـد ملواجهتهـا حبـزم وعـزم وقـوة
بـأس لتذليلهـا وتصغريهـا وإمخادهـا.
ويعـد مؤسـس الدولـة السـعودية الثالثـة
امللـك عبدالعزيـز بـن عبدالرمحـن آل سـعود -
طيـب اهلل ثـراه -مـن القـادة العظمـاء حيـث
أسـس الدولـة السـعودية علـى صفـاء العقيـدة
اإلسلامية ،وحتريـر النـاس مـن اجلهـل إىل
العلـم والنـور يقـول امللـك عبدالعزيـز آل سـعود
 رمحـه اهلل « : -حنـن دولـة تقـوم علـىكتـاب اهلل وسـنة نبيـه حممـد بـن عبـداهلل
عليـه أفضـل الصلاة والسلام نناهـض كل مـا
يتعـارض مـع ذلـك أو خيـرج بنـا عنـه».
ويف هـذا العهـد امليمـون عهـد خـادم
احلرمين الشـريفني امللـك سـلمان بـن عبـد
العزيـز  -حفظـه اهلل  -شـهدت البلاد تقدمـا
وازدهـارا علـى مجيـع األصعـدة السياسـية
واالقتصاديـة والتعليميـة ،وإجنـازات متواليـة
يصعـب حصرهـا حتققـت علـى ضـوء رؤيـة
اململكـة 2030التي يرعاهـا ويل العهـد األمين
األمير حممـد بـن سـلمان والتي هتـدف كمـا
قـال مسـوه إىل « إنشـاء جمتمـع نابـض
باحليـاة يسـتطيع فيـه مجيـع املواطنين حتقيـق
أحالمهـم وآماهلـم وطموحاهتـم يف اقتصـاد
وطني مزدهـر» .
ويف اخلتـام حفـظ اهلل بالدنـا مـن كل
مكـروه ،وحفـظ اهلل قيادهتـا وشـعبها ،وأدام
وحدهتـا وأمنهـا واسـتقرارها ،وزاد مـن رخائهـا
و منا ئهـا .
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ٌ
وطن يحبنا
د .سـارة بنت جنـر العتييب
وكيلـة كلية العلوم والدراسـات اإلنسـانية
حبرميال ء

حتـب األوطـان أهلهـا مـن خلال حبهـم
هلـا؛ إذ يولـد شـغفك بوطنـك إحساسـا عاطفيـا
عميقـا يشـعرك مببادلتـه هـذا احلـب حبـب
مسـتمر ا خلال
نابضـا
أعمـق ،نتوارثـه حبـا
ً
ً
تسـعني عا ًمـا مـن السـعادة.
لقـد احتـد احلاكـم والشـعب وتالمحـوا
واحـد ا مؤتل ًفـا ،وجعـل قادتـه
وكانـوا ص ًفـا
ً
الشـرع حكمهـم والعـدل ميزاهنـم فتحققـت
الوحـدة والتكامـل بعـد الفرقـة والشـتات،
وحـل األمـن واألمـان بـدل اخلـوف والنزاع
وتوفـرت مجيـع متطلبـات احليـاة الضـروري
منهـا والكمـايل.
لقـد كسـانا حـب الوطـن العـزة والفخـر
وارتقـى بنـا مواطـن الشـموخ ،نرقـى صهـوة
وطـن عانـق
املجـد هبويـة االنتمـاء لـه؛ ألنـه
ٌ
الثريـا عـزا ،وث ّبـت يف أرجائـه الديـن القـومي
وتأصلـت فيـه احلضـارة وتتجـدد كل يـوم فيـه
مظاهـر التطـور والتقـدم.
وطـن أعطـى الفقير وعلـم اجلاهـل
إنـه
ٌ
ونصـر املظلـوم وداوى املريـض وأمـن اخلائـف
بـإذن اهلل.
وطـن أمثـرت فيـه اآلمـال وقطفـت فيـه
ٌ
األمـاين املسـتحيالت  ،ال يعـرف احلـب وقتًـا،
وكـذا لـن ينحصـر االحتفـاء بالوطـن يف يـوم
واحـد ،سـيحتفل القلـب بـه كل يـوم حبـا ووالء
وانتمـاء ،نرمنـه يف ٍ
حلـن يومـي جيـري علـى
الشـفاه متدف ًقـا كشلال مـاء عـذب.
دمـت وطني يف حنايـا مهجتي أحيطـك
بأسـوار احلـب واحلفـظ..
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ً
سعـــــــــــوديـ ــون انتمـــــــ ــاء ووالء
د .سـامر احلريب
كليـة العلـوم الطبيـة التطبيقيـة
جامعة شـقراء

يولـد اإلنسـان وينشـأ يف مـكان جغـرايف
معين ويكبر ،وتكبر معـه أحالمـه وطموحاتـه؛
فيسـعى إىل حتقيـق هـذه األحلام والطموحـات
مبـا لـه األثـر يف رقـي وتطـور املـكان الـذي
حيتضنـه ،وخدمـة املجتمـع الـذي يشـاركه
املـكان والزمـان .ومـن هنـا يـأيت االنتمـاء
وتتكـون مصفوفـة القيـم الوطنيـة لـدى
ا إل نسـا ن .
إن االنتمـاء حاجـة اجتماعيـة ونفسـية مـن
خالهلـا متتـد جـذور االنسـان يف عمـق األرض
التي يعيـش عليهـا ،ولطاملـا كان اإلنسـان
السـعودي متجـذرا يف أرضـه مـن عهـد املؤسـس
رمحـه اهلل ،وحتى عهـد ملـك احلـزم حفظـه
اهلل ،ليسـت شـعارات تـردد ،وإمنـا مشـاعر
نرثهـا أبـا عـن جـد تولـدت مبـا حنيـا بـه مـن
عـز وكرامـة ،ومـا نعيشـه مـن أمـان ،ومبـا يؤدى
إلينـا مـن حقـوق.
ومـن االنتمـاء ينبثـق الـوالء ،وكمـا أن
لنـا حقوقـا علينـا واجبـات ،محايـة لوطننـا
ليبقـى عزيـزا شـاخما ،ودعمـا لقيادتنـا ضـد
كل متربـص .وهـا حنـن سـعوديون نصـول
وجنـول يف مياديـن الشـرف بقيـادة ال ٌقـدوة
ابـن الوطـن البـار ويل العهـد األمير حممـد بـن
سـلمان حفظـه اهلل ،نواجـه األزمـات السياسـية
واالقتصاديـة والعامليـة ،بـكل قـوة وصبر
وعزميـة وحنكـة ،ونرسـم أروع الصـور لتعكـس
معـاين الـوالء املتمثـل يف شـجاعة وتضحيـة
جنـود الوطـن يف احلـد اجلنـويب ،ويف بسـالة
ونبـل املمارسين الصحيين رجـاال ونسـاء،
ويف جهـود وخطـط رجـال وسـيدات التعليـم،

ويف دفـاع اإلعالميين علـى مجيـع املنصـات
اإلعالميـة للـذود عـن الوطـن ،ويف سـعي مجيـع
أجهـزة الدولـة لتفعيـل برامـج رؤيـة ،2030
ويف الوعـي املتنامـي لـدى مجيـع أفـراد املجتمـع
السـعودي للحفـاظ علـى مكتسـبات ومقـدرات
الوطـن .كلنـا بصـوت واحـد نـردد :حتـت بيرق
سـيدي مسعـا وطاعـة.
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وطــن اليــوم صفحات مضيئة
د .عبـداهلل بـن صـاحل القحطـاين
أسـتاذ علـم النفـس االكلينيكـي املشــارك ،
رئيـس وحـدة االرشـاد االكادميـي والدعـم
النفسـي بكليـة العلـوم والدراسـات اإلنسـانية
با لقو يعيـة .

يشـكل يومنـا الوطني مناسـبة مهمـة
نتذكـر فيهـا نعـم اهلل علينـا ،وحنـن نـرى
وطننـا الكـرمي يرتقـي كل يـوم إىل مزيـد
مـن التطـور والنمـو يف خمتلـف املياديـن
السياسـية والعلميـة واالقتصاديـة والثقافيـة
واحلضاريـة ،ويقـدم جتربـة تنمويـة فريـدة
ليـس فقـط ملـا حققتـه مـن مسـتويات قياسـية
مـن التقـدم؛ ولكـن أيضـا ملـا اسـتندت إليـه مـن
قيـم إنسـانية وحضاريـة غرسـت روح االنتمـاء
للوطـن يف نفـوس املواطنين مجيعـا.
ووطـن اليـوم ُيجسـد صفحـات مضيئـة
ملسـتقبل ُمشـرق ألبنـاء هـذه األمـة بقيـادة
ملـك احلـزم والعـزم خـادم احلرمين الشـريفني
امللـك سـلمان بـن عبدالعزيـز -حفظـه اهلل
ورعـاه -سـلمان التاريـخ  ،وعضـده ابنـه البـار
حممـد بـن سـلمان ويل عهـده األمين وحامـي
محـى هـذه البلاد الطاهـرة مهنـدس وعـراب
الرؤيـة العظيمـة ٢٠٣٠؛ إذ أسـس وأرسـى
قواعـد (وطـن اليـوم) جليـل اليـوم وملسـتقبل
زاهـر ،ورسـخ قواعـد اقتصاديـة تنهـض باألمة
وجتـدد الدمـاء وتبـث هنضـة اقتصاديـة غير
مسـبو قة .
أدام اهلل لبالدنـا أمنهـا وأماهنـا
واسـتقرارها  ..وسـيظل دومـا طموحنـا عنـان
السـماء .
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وطننا اســتقرار ونماء
هـذه اجلزيـرة بعـزم وإصـرار ،وتضحيـة
وإخلاص ،واسـتقرار ومنـاء .
مملكتنـا وبتوفيـق مـن اهلل مث قيـادة
حكيمـة تـوىل زمـام بدايتهـا مؤسـس هنضـة
هـذه البلاد جاللـة امللـك عبـد العزيـز –
رمحـه اهلل – مث اسـتمرت هـذه النهضـة
باسـتقرار ومنـاء ،وعـزم وإبـاء مـن عهـد األبوة
إىل عهـد البنـوة خبطـى ثابتـة يقودهـا قائـد
أمتنـا خـادم احلرمين الشـريفني امللـك سـلمان
بـن عبـد العزيـز يسـانده ويل العهـد األمير
حممـد بـن سـلمان أوصلـت بالدنـا إىل مصـاف
الـدول املتقدمـة ،وجعلتنـا أمـة هلـا وزهنـا
وحسـاهبا وثقلهـا يف مجيـع املجـاالت ،قيادتنـا
جعلـت دولتنـا يشـار هلـا بالبنـان ،وهلـا ثقلهـا
يف امليـزان:
مـن يل مبثل سيرك املدلل
متشـي رويدًا وجتي يف األول
		

املشـرف العام على إدارة االسـتثمار
واألوقاف جبامعة شـقراء
د .يوسـف بـن حممد اهلويش

يتجـدد الـوالء واالنتمـاء لوطننـا الغـايل
ومملكتنـا العزيـزة ،وهـي تسـتعد ليومهـا
الوطني ال (  ) 90الـذي يعيـد لنـا التأمـل يف
هـذا الزمـن الطويـل واملمتـد لتوحيـد أرجـاء

بالدنـا نعجـز عـن حصـر مآثرهـا ،وتاريـخ
حـب والهتـا لشـعبها وشـعبها لوالهتـا ،فقـد
سـخروا كل خرياهتـا خلدمتهـم واحلفـاظ عليهـا،
ومـا جائحـة كورونـا والقـرارات احلكيمـة يف
ال واحـدًا علـى هـذا احلب
التعامـل معهـا إال مثـا ً
والـوالء واالنتمـاء.
حـب الوطـن مسـلك جيـب أن نعلمـه األبناء
ونغرسـه يف نفوسـهم ونربيهـم عليـه ،جيـب أن
يعرفـوا كيـف قـام هـذا الوطـن الشـامخ !! كيف
ذهبـت النفـوس وأزهقـت األرواح مـن أجـل
أن يكـون ويقـوم ،مث كيـف مت احلفـاظ عليـه
وعلـى مكتسـباته رافعاً يف مبادئـه وثوابتـه
وشـعاراته كلمـة التوحيـد التي ترفـرف وبـكل
فخـر يف كل زاويـة مـن زوايـاه .
نسـأل اهلل أن حيفـظ بالدنـا ووالتنـا ،وأن
يـدمي علينـا نعمـة األمـن واألمـان والصحـة
واالسـتقرار .
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اليوم التســعون
، وف ــي ذك ــرى توحي ــد وط ــن الفخ ــر والع ــزة،ف ــي ي ــوم مي ــاد الكي ــان الش ــامخ
تعانـــق رايـــة التوحيـــد ســـماء المجـــد؛ لتحضـــن ســـحابا هاطـــا يقبـــل الثـــرى
الطاه ــر ف ــي امتن ــان وابته ــال لل ــه أن يحف ــظ لن ــا والة أمرن ــا وأن يدي ــم عل ــى
. وكل ع ــام وأن ــت وط ــن الح ــب،موطنن ــا العط ــاء واألم ــن والرخ ــاء
Ninety National Day
On the proud occasion of the 90th national day anniversary of the lofty country, the
royal flag of monotheism reminds us the unifications of the glory of the motherland
and embraces the skyof the pride and floats at the height of the clouds. May God bless
and protect our majestic King and Crown Prince, and our beloved motherland and; our
love may remain continued for our motherland forever and ever.
Le 90ème jour
L'anniversaire de notre entité majestueuse et celui de l'unifaction de la patrie, notre
fierté et bonheur. La bannière monothéiste câline le ciel glorieux et enlace des nuages
pluvieux qui embrassent la contrée immaculée, en gratitude et louange à Dieu de nous
préserver nos tuteurs et perpétuer notre générosité, sécurité et prospérité. Souhaitons
en éternel que vous soyez la patrie de l'amour.
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ُ
الوطــــــــن  ..عطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم الدكتور/عامـر بـن مقحم املطريي
تسـتحق التأمـل
مـن املالمـح الرشـيدة ؛ التي
ُّ
واإلشـارة  ،يف سير األعلام قدميـا وحديثـا؛
ِ
واملحد ثين
العلمـاء
انتسـاب عـد ٍد كبير مـن
ّ
ُ
والشـعراء واملؤرخين إىل ديارهـم وأوطاهنـم،
رمـى سـدي ٌد مـن أولئـك ذواتـا وأعالمـا،
وذلـك َم ً
ـة ألويل
وإن مل يكـن فهـي
رسـالة تربو ّيـة قدر ّي ٌ
ٌ
ْ
األلبـاب ؛ مـع أهنـا مل تأخـذ ح ّقهـا مـن الدراسـة
بشـكل يعكـس قيمتهـا
واإلشـادة ومل ُيلتفـت إليهـا
ٍ
ِ
الوفـــاء
ُـق
ب
ـر عـن ُخل ِ
وأمه ّيتهـا التربويـة  ،إ ْذ تُع ّ ُ
النبيـل مـن جهـة  ،وصـدق االنتمـاء هلو ّيـة
يسـمى بلغـة
املـكان مـن جهـة ثانيـة -وهـو مـا
ّ
الدراسـات املعاصـرة -اهلو ّيـة الوطنيـة -ومـن
ٍ
تعريـف وشـهر ٍة  ،وذلـك نـو ٌع
جهـة ثالثـة رمـ ُز
الوطني الالمقصـود  ،فقالـوا :
مـن أنـواع اخللـود
ّ
الكـو ّ
ين ،
يف  ،الطحـاوي ،
الديلمـي  ،اخلرسـا ّ
ّ
البغـدادي ...
اخلوارزمـي  ،الترمـذي ،
،
البصـري
ّ
ّ
ّ
ويطـول املقـام بسـرد أولئـك املنتمين واملنتسـبني
أن كثيرًا منهـم
لبلداهنـم  ..علـى الرغـم مـن ّ
انتقلـوا عـن أوطاهنـم يف عهـد مبكـر مـن طفولتهـم
جـل حياهتـم بعيـدًا عنهـا  ،وماتـوا
 ،وعاشـوا
ّ
ٍ
سـحيقة  ،ومـع ذلـك
ودفنـوا غربـاء يف بلا ٍد
الزمتهـم اهلويـة الوطنيـة الشـريفة  ،واخللـود
األرضـي  ،مـن أولئـك عـامل الرياضيـات
التكويني
ّ
ّ
والفلـك  ،ومؤسـس علـم اجلبر  ،حممـد بـن موسـى
اخلوارزمـي  ،الـذي ولـد يف خـوارزم -أوزبكسـتان
الصبـا إىل بغـداد
حال ّياً  -مث انتقـل وهـو يف ميعـة ِّ
ـل عمـره  ،علـى رأس
يف العـراق  ،وبقـي فيهـا ُج َّ
خزانـة كتـب املأمـون  ،واكتسـب العلـم واملعرفـة
ظـل
والشـهرة واملكانـة فيهـا إىل أن مـات ،
لكـن ّ
ْ
ـه األول (خـوارزم) مالزمـا لـه يف حميـا ُه
وط ُن ُ
وطغـى
وعـ ِر ف ،
وبعـد مماتـه  ،حتى ُْا شـتُهر بـه ُ
ٰ
مسـمى وطنـه علـى علومـه ومعارفـه واكتشـافاته.
ّ
ِ
نـداءات األرض
إن ذلـك  -يف نظـري  -نـو ٌع مـن
ّ
فـاألرض علـى اختلاف مسـمياهتا-:
اخلف ّيـة ..
ُ
وطـن  ،بلاد  -منشـأ  -دار  -مـكان  -اخل ..
تنـادي الـذوات الكائنـة واملخلوقـة علـى ثراهـا ،

نـداء خف ّياً  ،جيي ُبونـه دون اسـتثناء ؛
تناديهـم
ً
ِ
باألوبـة والرجعـة
إجابـة حسـ ّية تتمثّـل
بعضهـم
ً
إليـه ؛ ولـو بعـد فـراق طويـل وغربـة  ،وغريهـم
يقطـ ُع
تكـون
ُ
اإلجابـة حنيناً  ،وأنيناً  ،وشـوقًا ّ
ــو رًا يف أحسـن
ص
م
ال
وخيـا
..
القلـوب
نيـاط
ً
ُ َ َّ
احلناجـر والكلمـات  ..التي
تقـومي  ..تترمجـه
ُ
حـد قـول القائـل :
ٍ
تنـادي مـن
مـكان بعيـد  ،علـى ِّ
حل بيني وبينها
الض ُ
ـراب َّ
الس ُ
َي ُخ ُّ
ـب َّ
ويغـــيب
فـيبــدوا لعــيين تـَــار ًة ،
ُ
ـــجم حتَّــى كَـأ نّين
وإ نّي
ألرعــى َّ
ٰ
الن َ
ٍ
رقيب
السمـــــاء
يف
جنــم
كل
علـى
ِّ
ُ
إن بــــــدا
للبرق
وأشـتاق
ِ
ِّ
ُ
اليماين ْ ،
جنــوب
ــــب
وأزدا ُد شوقـــــا ْ
ُ
أن َت ُه َّ
ولـو تأ ّملـت -أخـي القـاريء -هـذه اخليـاالت
الوطن ّيـة ا ملُجيبـة للنـداء  ،لوجدهتـا أمـام مبدعهـا
مث فوقـه (النجـم)  ،وبعـد
ال (السـراب) ّ ،
أو ً
ال  ،فمـا جعلهـا أبـدًا خلفـه ،
ذلـك مييناً ومشـا ً
ـة مصـ ّو ر ٌة .
علـى الرغـم مـن أ نّهـا خيـاالت أدب ّي ٌ
فاحلـر ال جيعـل وطنـه
وليـس ذلـك بعجيـب ،
ُّ
ـه لألعقـاب .
وج
ي
ال
املحـب
أن نـداء
ُ َّ ُ
خلفـه  ،كمـا ّ
ّ
األرضـي ؛
وإذا قلّبنـا البصـر إىل التكويـن احلقيقـي
ّ
هل َبات واملكاسـب ؛الفطرة
الـذي جتتمـع فيه أطـراف ا ِ
 ،العقيـدة  ،الوطـن  ..فلـن يتجـاوز (اململكـة العربية
اآلمـن
االسـم العزيـز  ،وامل َقـام
السـعودية)
ُ
ُ
والعيـش
ـة و نِـ ْع َمــة ،
َلـــذ .
االنتمـاء إليـه َم َن َع ٌ
ُ
ا ملُست ُّ
َ
أرض ِ
علـى ِ
ـــه مـن أفضـل هبـات الكـرمي وعطائـه ،
ٰ
وطننـا  ،وبالدنـا:
سـعدت
جنٌـة من ِغراس اخلري كم
ْ
َّ
وألــوان
أجنــاس
الر ْغــد
ُ
ٌ
بفيضها َّ
ننعـم خبيرات اهلل وأفضالـه علـى ثـراه
حنـن
وهـا
ُ
ُ
الر ِ
خـاء  ،واألمـن  ،وال ّنمـاء ،
ّ
الطاهـر  ..مـن َّ
والتقـد م  ،والنهضـة العا ّمـة التي مشلـت
والسـم ّو ،
ُّ
كـا فّـــة مناحـي احليـاة :
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ٌ
ـــــــــاء كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم
ََ
راس ُم ٍ
بارك
اء مـن ِغ ٍ
ل نِْـت ن َ
َم ٌ
يطول
والثناء
،
عطـاء
د
جيـو
ُ
ُ
ُ
ً
ويـأيت علـى رأس العطـاءات الكرميـة هلـذا الوطـن
ـس بناءهـا
املجيـد  ،قيادتـه الرشـيدة  ،التي ّ
أس َ
ـم طريقهـا امللـك عبدالعزيـز بـن
ومنهجهـا َ ،و َر َس َ
عبدالرمحـن آل سـعود -رمحـه اهلل -وسـار علـى
امللـوك امليامين  :سـعود ،وفيصل
ذلـك النهـج أبنـاؤ ُه
ُ
سـحائب
عليهـم
،
وعبـداهلل
،
 ،وخالـد  ،وفهـد
ُ
الرمحـات هتمـي  ،حتى هـذا العهـد املبـارك  ،حتـت
ُ
قيـادة خـادم احلرمين الشـريفني امللـك سـلمان بـن
يل عهـده األمين صاحـب السـم ّو
عبدالعزيـز  ،وو ّ
امللكـي األمير حممـد بـن سـلمان  ،ومهـا  -بتوفيـق
ٍ
ٍ
ٍ
وعزميـة وحـز ٍم
وثقـة ،
بثبـات
اهلل  -ميضيـان
.واحلقيقـة
حنـو األمثـل واألكمـل للوطـن واملواطـن
ُ
أن اململكـة العربيـة
التي ال
ُ
خيتلـف عليهـا اثنـان ّ
حتتفـل يف يومهـا الوطني
السـعودية  -وهـي
ُ
ـة
التسـعني -مل تشـهد منـذ تأسيسـها
نقلـة حضار ّي ً
ً
واملنظريـن ؛ كمـا تشـهده اآلن
املتخصين
مبقاييـس
ّ
ّ
منطلقـة حنـو حتقيـق
بقيـادة ملـك احلـزم والعـزم ،
ً
حتظـى
التي
٢٠٣٠
الشـا ّبة الوثَّابـة
الرؤيـة
ّ
ٰ
مبتابعـة ورعايـة صاحـب السـم ّو امللكـي حممـد بـن
سـلمان ويل العهـد األمين . .الـذي جعـل مـن وطننا
احلضـاري
ال ح ّياً يف التسـارع
بتوفيـق اهلل -مثـا ًّ
 ،وشـاهدًا علـى التـوازن االقتصـادي  ،وهـو بذلـك
يترجـم رؤيتـه الطموحـة ٢٠٣٠واقعاً مرئياً ؛
ـه علـى ِ
ـه علـى يو م ِ
غـد ِه
ِـه  ،ويو ُم ُ
أمس ُ
ُ
يشـهد بذلـك ُ
نـرى فيضاً مـن العـزم
ـه
مشس
تشـرق
صبـاح
فـكل
،
ُّ
ُ
ُ
ُ
ٰ
ونـرى معـه حزماً
،
والنهضـة
م
والتقـد
العمـل
حنـو
ُّ
ٰ
علـى الفسـاد واملفسـدين  ..وعلـى قـدر النجاحـات
هبمـة
التي حت ّققـت بفضـل اهلل لوطننـا املبـارك ّ ،
نـرى غيـض األعـداء ،
مسـو ه الكـرمي ،
وعزميـة
ّ
ٰ
ِ
احلسـابات
لكـن مس ّو ه:مسـا فجـاو َز
ونكـد العملاء ّ ،
ِ
مفاخـرا وهيهـات
ـم ُح َّسـادًا َ ،و َحـا َز
ُكلَّهــــا َو أَ ْر َغ َ
ضـد
أهـل الدعايـات املغرضـة
جيـد
أن
ُ
..هيهـات ْ
ّ
َ
وطننـا آذاناً صاغيـة ؛ فاجلميـ ُع هنـا مـن أبنـاء
صـوت واحـ ٌد  ..يقـول
الوطـن السـعودي األوفيـاء
ٌ
لألعـداء واحلاقديـن:

أنــا قُــ ّو ٌة بـاهلل ليــس َي ُح ُّد هـا
لصد ُعـــدا ِة
شــيء إذا انطلقـت ّ
ٌ
ٍ
معانــد
كل
أنــا
قلب ِّ
خنـــجر يف ِ
ٌ
بأقدس احلرمات
املسـاس
ينـوي
ِ
َ
يعـرف السـعوديون ويدركـوا
نعـم  ..نعـم
ُ
مجيعاً ؛ قيمـة وطنهـم  ،وفضـل قادهتـم  ،وهـم
دون ذلـك كل ِ
حنـن ننتهـز
ِّـه بالغـايل والنفيـس  .وهـا
ُ
هـذه املناسـبة املباركـة -ذكـرى اليـوم الوطني
التسـعني مـن عمـر وطننـا املديـد بالنصـر والتمكين
أن جعـل لنـا
ـر عـن الشـكر العظيـم هلل أو ً
ال ْ
 لنع ّب ُوطناً هتـوي إليـه األفئـدة  ،ورزقنـا قـاد ًة ميامين ،
وطاعـة هلـم
باحلـق وبـه يعدلـون  ،فسـمعًا
يهـدون
ً
ّ
ومبـارك لنـا
والسـر والعلـن .
يف املنشـط واملكـره ،
ٌ
ّ
السـعودي املجيـد ،
مجيعاً االنتمـاء هلـذا الوطـن
ّ
بقيادتـه الرشـيدة وعلـى رأسـهم خـادم احلرمين
الشـريفني امللـك سـلمان بـن عبدالعزيـز  ،وصاحـب
يل العهـد األمين
السـمو امللكـي حممـد بـن سـلمان و ّ
 ،ونرفـع هلمـا أصـدق التهـاين وأمساهـا مبناسـبة
الوطني التسـعني لوطننـا املبـارك.
اليـوم
ّ
أدا َم ُ
عـز ه ونصـره وحفظ قادته
اهلل َّ
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ذكرى
غـا لية
د  /صفيـة بنـت بكر بقري
عميـدة كليـة التربيـة باملزامحية

تتجـدد بنـا الذكريـات عامـا بعـد عـام،
ويتجـدد معهـا الطمـوح واإلصـرار ملواصلـة
طريقنـا الـذي أسـس علـى الثبـات يف حـب هـذا
الوطـن ،ويظـل هـذا احلـب هـو الوحيـد الثابـت
يف متغيرات كثيرة قـد ال ندركهـا وال نسـتوعبها
ألن مصدرهـا حـب عميـق مبني علـى اإلخلاص
للوطـن بـدون تقصير.
وال يسـعنا يف هـذه الذكـرى السـعيدة إال
أن جنـدد هـذا األسـاس ونلتـزم بـأن يكـون هـو
وحـده الثابـت؛ ونعاهـد ملكنـا وويل عهـده
األمين وقادتنـا وزمالئنـا وطالباتنـا بـأن
نواكـب اجلميـع ونتسـابق معـا حنـو القمـم وأن
نكـون عونـا لكـم ال عليكـم لرفـع شـأن دولتنـا
بـكل مهـة ونشـاط.
كمـا أدعـو مجيـع طالباتنـا األعـزاء إىل
التعـاون مـع أعضـاء هيئـة التدريـس إلجنـاح
خطـط دولتنـا العظيمـة واملتبعـة للتصـدي
جلائحـة كورونـا واالحتـرازات اخلاصـة هبـا
لتظـل هـذه الفتـرة ماضيـا نفتخـر بـه مجيعنـا
ومبـا حققتـه دولتنـا وشـاركنا فيـه.
اللهـم احـم دولتنـا وملكنـا وويل عهـده
األمين.
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اليـــــــــوم الـــــوطنـــــ
د .راشـد غازي اهلويل
كليـة العلوم والدراسـات اإلنسـانية
بالدوادمي
يف مثـل هـذا اليـوم مـن عـام 1351هــ
املوافـق 1932/9/23م حتتفـل اململكـة العربيـة
السـعودية بيومهـا وعيدهـا الوطني اخلالـد
بعـد أن سـجل التاريـخ بأحـرف مـن ذهـب قيـام
الدولـة السـعودية بعـد ملحمـة مـن البطولـة
قادهـا وسـطر أجمادهـا عبر التاريـخ املؤسـس
امللـك عبـد العزيـز بـن عبـد الرمحـن آل سـعود
رمحـه اهلل ،ورجالـه املخلصين علـى مـدى
اثنين وثالثين عامـا بعـد أن اسـتعاد معشـوقته
وعاصمـة ملـك آبائـه وأجداده مدينـة الرياض
يف 1319 /10 /5هـ.
حيـث أرسـى خالهلـا قواعـد البنيـان
علـى كتـاب اهلل وسـنة رسـوله األمين صلـى
اهلل وعليـه وسـلم ،لتنشـأ دولـة فتيـة تزهـو
بتطبيـق شـرع اهلل وتصـدح بتعاليمـه السـمحة،
وقيمـه اإلنسـانية يف كل أصقـاع الدنيـا ناشـر ًة
باحثـة عـن
السلام واخلير والدعـوة املباركـة؛
ً
العلـم واملعرفـة والتطـور يف شتى املجـاالت
سـائر ًة خبطـى حثيثـة حنـو غـد أفضـل لشـعبها
ولألمـة اإلسلامية والعـامل أمجـع.
ويف  17مجـادى األوىل 1351هــ صـدر
مرسـوم ملكـي بتوحيـد الدولـة السـعودية
احلديثـة حتـت اسـم اململكـة العربيـة
السـعودية ،واختـار امللـك عبـد العزيـز الثالـث
والعشـرين مـن سـبتمرب عـام 1932م يومـا
للوطـن حيتفـى فيـه بقيـام اململكـة العربيـة
السـعودية ،وتوحيدهـا يف كيـان واحـد.

ويف يومنـا الوطني جيـب أن تسـتلهم
األجيـال احلاضـرة الـدروس والعبر مـن قصـة
الكفـاح والتوحيـد التي خاضهـا امللـك املؤسـس
ورجالـه املخلصين؛ وأن نتخذهـا نرباسـا
للمسـتقبل وخارطـة طريـق للحفـاظ علـى
وحـدة وطننـا ومتاسـكه وأمنـه وأمانـه ضـد مـا
حيـاك لـه مـن األعـداء واحلاقديـن احلاسـدين
هلـذه الدولـة املباركـة ،فمـن التاريـخ يسـتلهم
النـاس الـدروس والعبر التي تفيدهـم يف بنـاء
حاضرهـم ومسـتقبلهم.
وهـي ذكـرى ملناسـبة خالـدة ووقفـة
تارخييـة عظمـى تتضمـن العديـد مـن املعـاين
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ــي وأجيالنــا القادمــة
السـامية ،ويف مقدمتهـا وجـود قيـادة أمينـة
وشـعب ويف ،متكنـا مجيعاً مـن حتقيـق قصـص
بطوليـة فريـدة سـامهت يف حتقيـق هـذا
اإلجنـاز العظيـم الـذي غ ّيـر جمـرى التاريـخ،
ٍ
منـاء وتطـو ٍر وازدهـار
وقـاد هـذه البلاد إىل
أهبـر العـامل بأسـره يف فتـر ٍة زمنيـة ال تتجـاوز
 90عامـا يف ظـل متسـك هـذه الدولـة بعقيـد ٍة
راسـخة جميـدة أساسـها كتـاب ا ِ
ٍ
وسـنة نبيـه
هلل ُ
ِ
عليـه وسـلم.
صلـى اهلل
ويكفينـا فخـرا واعتـزازا بأننـا الدولـة
الوحيـدة يف العـامل ،التي مل تسـتعمر وهلل
احلمـد ومل يدنسـها االحتلال وحيمـل أبناؤهـا
أرواحهـم فـداء هلـا وملقدسـاهتا ولقيادهتـا
الرشـيدة؛ بـل ونعتـز ونفتخـر بـأن هـذه الدولة
املباركـة التي ال يتجـاوز عمرهـا  90عامـا
ضمـن جمموعـة العشـرين مـن دول العـامل التي
متثـل ثلثـي التجـارة يف العـامل وأيضاً  %90مـن
الناتـج العاملـي اخلـام.
ومـن هنـا فـإن أمهيـة االحتفـال باليـوم
الوطني تتمثـل فيمـا يلـي:
تأثيره علـى تعزيـز معـاين الوحـدة
واللحمـة بين أبنـاء الوطـن وانتمائهـم وتكاتـف
أفـراد املجتمـع بالعمـل املسـتمر إلعلاء جمـده
ورفعتـه وحتقيـق ريادتـه العامليـة يف كافـة
ا ملجـا ال ت .
يرمـز إىل معـان مضيئـة وجوانـب مشـرقة
يف تاريـخ اململكـة العربيـة السـعودية التي
أصبحـت دولـة عظيمـة يف رسـالتها وإجنازاهتـا
ومكانتهـا اإلقليميـة والدوليـة.
التعريـف باجلهـود التي قـام هبـا املؤسـس

الراحـل امللـك عبـد العزيـز ط ّيـب اهلل ثـراه
وأبنـاء الوطـن يف توحيـد اململكـة وتأسيسـها
حتى أصبحـت دولـة راسـخة قويـة دسـتورها
مسـتمد مـن كتـاب اهلل وسـنة نبيـه صلـى اهلل
عليـه وسـلم.
التثقيـف بالتاريـخ والتـراث الوطني
اسـتنادا علـى املصـادر املوثوقـة.
تعميـق مشـاعر احلـب والـوالء واالنتمـاء
للوطـن وقيادتـه الرشـيدة وترمجتهـا إىل
مبـادرات عمليـة لإلسـهام يف التنميـة الوطنيـة
املسـتدامة يف كافـة املجـاالت.
إبـراز مكتسـبات الوطـن وبعدهـا التارخيـي
علـى يـد املؤسـس امللـك عبـد العزيـز ط ّيـب اهلل
ثـراه وأبنائـه امللـوك البررة مـن بعـده وإلقـاء
الضـوء علـى املنجـزات احلضاريـة واالقتصادية
واالجتماعيـة للوطـن وكذلـك دورهـا يف خدمـة
اإلسلام واملسـلمني.
تعزيـز قيـم الـوالء واالنتمـاء ومفاهيـم
الوطنيـة وحـب الوطـن والـدور اإلجيـايب
جتاهـه والتحفيـز للعمـل املسـتمر يف سـبيل
رفعتـه وإعلاء جمـده والدفـاع عـن قيمـه
ومبادئـه واالفتخـار هبـا.
تعزيـز التالحـم والترابـط بين خمتلـف
فئـات املجتمـع.
االعتـزاز بالوطـن واالسـتعداد للـذود
عنـه يف شتى املياديـن.
حفـظ اهلل بالدنـا وشـعبنا ووالة أمرنـا
ومقدسـاتنا مـن كيـد الكائديـن ،ودام عـزك يـا
وطـن.

24

صحيفة تصدر من إدارة العالقات العامة واإلعالم الجامعي بجامعة شقراء

تســعون عاما مــن النهضة والرقي
د.بدريـة بنـت عبدالعزيـز العوهلي ـ
وكيلـة معهد الدراسـات واخلدمات
االستشـارية باجلامعة.
بسـم اهلل وكفـى والصلاة والسلام علـى
احلبيـب املصطفـى وبعـد:
فإنـه يطيـب يل مشـاطرة مليكـي ووطني
فرحتـه يف ذكـرى أجـزاء الوطـن الغـايل ,ألسـطر
العبـارات وأزيـن الكلمـات لتبـدو بالبشاشـة تقطـر،
وبذكـرى يومنـا الوطني تفخـر .وأتشـرف بـأن
أرفـع أرق التهـاين والتربيـكات ملقـام سـيدي خـادم
احلرمين الشـريفني امللـك سـلمان بـن عبدالعزيـز
وسـيدي ويل عهـده صاحـب السـمو امللكـي األمير
حممـد بـن سـلمان حفظهمـا اهلل ،وبـكل فخـر
ومشـوخ حيتفـي وطني ختليـدًا لذكـرى انضمـام
أطرافـه و أبعـاده حتـت مظلــة سـقف مســـــــاء
عريضـة تلفنـــــا بغطـاء أخضـر مزيّـــن
بالشـهادتني علـى يـدي املغفـور لـه امللـك عبـد
العزيـز بـن عبـد الرمحـن آل سـعود رمحـه اهلل
الـذي أعلـن قيـام اململكـة العربيـة السـعودية عـام
 1351هــ1932 /م ،حيـث يتذكر املواطن السـعودي
بـكل اعتـزاز هـذا احلـدث التارخيـي املجيـد الـذي
مت فيـه مجـع الشـمل ومل الشـتات يـوم توحيـد
هـذا الكيـان العملاق ،وهبـذه املناسـبة الغاليـة
نسـجل فخرنـا واعتزازنـا باملنجـزات احلضاريـة
والشـواهد الكبيرة التي أرسـت قاعـدة متينـة
حلاضـر زاه وغـد مشـرق يف وطـن تتواصـل فيـه
مسيرة اخلير والنمـاء وتتجسـد فيـه معـاين الوفاء
لقـادة أخلصـوا لشـعبهم وتفانـوا يف رفعـة بلدهـم
حتى أصبحـت لـه مكانـة كبيرة بين األمـم.
متـر علينـا هـذه الذكـرى لنسـتلهم العبر
والـدروس مـن سيرة القائـد الفـذ امللـك
عبدالعزيـز الـذي اسـتطاع بإميانـه الراسـخ بـاهلل
مث حبنكتـه ونافـذ بصريتـه ،أن يضـع قواعـد هـذا
البنـاء الشـامخ ويشـيد منطلقاتـه وثوابتـه التي
مـا يـزال أبنائـه يقتبسـون منهـا مـا ينير حاضرنـا
ويستشـرفون هبـا مالمـح مـا يتطلعـون إليـه يف

الغـد  -إن شـاء اهلل  -مـن الرقـي والتقـدم يف
سـعيهم الدائـم لـكل مـا مـن شـأنه رفعـة الوطـن
ورفاهيـة وكرامـة املواطـن.
وتعـد هـذه املناسـبة الوطنيـة الغاليـة
حمطـة هامـة تتوقـف عندهـا األجيـال فقـد
أمنوذجـا
أصبحـت اململكـة العربيـة السـعودية
ً
فريـدًا ملعـاين الوحـدة وقـوة التالحـم وترابـط
النسـيج االجتماعـي والتمسـك برايـة التوحيـد
والقيـم الفاضلـة ،وسـار أبنـاء املؤسـس علـى
خطـاه يف التقـدم بعجلـة النهضـة ومواكبـة
احلضـارة العامليـة واملحليـة يف شتى املجـاالت،
وهـا حنـن يف عهـد سـيدي خـادم احلرمين
الشـريفني امللـك سـلمان بـن عبدالعزيـز حفظـه
اهلل وسـيدي ويل العهـد صاحـب السـمو امللكـي
األمير حممـد بـن سـلمان نسير بقيادهتمـا علـى
أسـس وثوابـت عظيمـة يف مقدمتهـا التمسـك
بكتـاب اهلل وسـنة نبيـه صلـى اهلل عليـه وسـلم،
فقـد مت تسـخري اجلهـود وتذليـل مجيـع الصعاب
للرقـي باملواطـن ،ومتكين املـرأة يف جمـاالت
عـدة مـع احلفـاظ علـى القيـم والثوابـت
لتحقيـق النمـاء والتطـور يف مجيـع مؤسسـات
الدولـة ،ويف عهدمهـا قفـزت اململكـة العربيـة
السـعودية آلفـاق جديـدة وتبـوأت مكانـة
مرموقـة يف مصـاف الـدول املتقدمـة وشـهدت
مملكتنـا يف هـذه السـنوات القالئـل قفـزات
حضاريـة وتنمويـة تتجـاوز احلصـر والتعـداد
علـى كافـة الصعـد السياسـية واالقتصاديـة
والثقافيـة واالجتماعيـة والرياضيـة وغريهـا.
وأخيرًا الشـكر هلل علـى نعمـة األمـن واألمـان
والوطـن ،وعلـى أن رزقنـا هـذه القيـادة
احلكيمـة الرشـيدة يف وقـت اسـتزنفت فيـه
الـدول جهودهـا وأمواهلـا يف التصـدي للحـروب
والصراعـات الداخليـة واخلارجيـة .واحلمـدهلل
رب العاملين.
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اليوم الوطني التســعون
ابنـة الوطـن  :د مشـاعل منصور هاجد
ا لسيحا ين
كليـة العلوم والدراسـات اإلنسـانية
بشقر ا ء
هتـل علينـا يف اململكـة العربيـة السـعودية
هـذه األيـام فرحـة وطنيـة كبيرة أال وهـي
فرحـة اليـوم الوطني ال  90؛ حيـث تعـد
ذكـرى اليـوم الوطني مناسـبة عظيمـة ،فهـي
ليسـت جمـرد مناسـبة عابـرة وإمنـا ذكـرى
مجيلـة ومدعـاة للشـعور بالفخـر واالعتـزاز؛
حيـث نسـتحضر فيهـا عظمـة اإلجنـاز الـذي
مت بفضـل اهلل علـى يـد املغفـور لـه – بـإذن
اهلل  -امللـك عبدالعزيـز ورجالـه املخلصين،
وماقدمـوا مـن تضحيـات يف سـبيل مل الشـتات
وتوحيـد موطـن اإلسلام وقبلـة املسـلمني ،كمـا
أهنـا دافـع لنـا للعمـل علـى حتقيـق املزيـد مـن
اإلجنـازات لتبقـى املسيرة متواصلـة وتبقـى
اململكـة منـارة عـز و كرامـة.
كمـا ُيمثـل اليـوم الوطني يف كل عـام
وقفـة مهمـة نستشـعر فيهـا نعـم اهلل علينـا
وحنـن نـرى وطننـا يف مصـاف الـدول املتقدمـة
يف كافـة املجـاالت العلميـة واالقتصاديـة
والثقافيـة واحلضاريـة والتنمويـة يف وقـت
قياسـي ومشـرف؛ بـل تفـوق عليهـا بعقيدتـه
اإلسلامية وبقيمـه اإلنسـانية والتي انعكسـت
جليـة هـذا العـام علـى وجـه اخلصـوص علـى
هنجـه يف ظـل الظـروف الراهنـة ومـا يقاسـيه
العـامل مـن ظـروف جائحـة كورونـا العامليـة؛
تعاملا
حيـث تعاملـت دولتنـا مـع الوبـاء
ً
عقالنياً بـل إنسـانيًا يف املقـام األول بـدءًا مـن
اإلجـراءات الوقائيـة للمواطنين إىل محايـة
زوار بيـت اهلل احلـرام إىل التكفـل بعلاج
املواطـن واملقيـم ونـذرت كل طاقاهتـا يف سـبيل
ال وثانياً وثالثاً يف حين ختلـت
اإلنسـان أو ً
بعـض الـدول التي كانـت تُنعـت بالعظمـى عـن

مواطنيهـا مقابـل االقتصـاد ومقابـل اعتبـارات
أخـرى.
حقـا كان هـذا العـام عاماً اسـتثنائيًا
وعـام فخـر ،فقـد وضعـت قيادتنـا اخل ّيـرة
اإلنسـان وصحتـه وتعليمـه وتطويـره ومعيشـته
بكرامـة يف ا ملُقـام األول وكأهنـا تُعطينـا درسـا
أن اإلنسـان هـو الثـروة احلقيقيـة التي
جيـب االسـتثمار فيهـا ،وا ملُعـول عليـه يف بنـاء
األوطـان؛ فمـن هنـا ومـن مـكان عملـي يف جامعة
شـقراء املوقـرة التي أصبحـت تعكـس ماقدمتـه
قيادتنـا الرشـيدة مـن رعايـة واهتمـام
بالفـرد واملجتمـع وأبنـاء وبنـات هـذا الوطـن
وهـي بقيـادة مديرهـا أ۔ د عـوض األمسـري
تـأل جهـدًا يف تقـدمي
ال تذخـر وسـعًا ومل
ُ
خدماهتـا ،والسيرعلى توجيهـات قيادتنـا يف
اسـتمرار التعليـم عـن بعـد والسـعي املسـتمر
للتطويـر واالرتقـاء لألفضـل يف كافـة املجـاالت
التي متثلهـا فجزاهـم اهلل عنـا خير اجلـزاء.
وختاماً وطني كلنـا فخـر بقيادتنـا  ،كلنـا
فخـر هبويتنـا  ،كلنـا فخـر بسـعوديتنا  ،كلنـا
فخـر جبوازنـا األخضـر ،كلنـا رهـن إشـارتك،
كلنـا منثلـك ونسـعى لـرد جـزء مـن فضلـك كل
منـا مـن مكانـه ،جمدديـن البيعـة ملقـام سـيدي
خـادم احلرمين الشـريفني امللـك /سـلمان بـن
عبدالعزيـز و مسـو ويل عهـده األمين صاحـب
السـمو امللكـي األمير  /حممـد بـن سـلمان
حفظهمـا اهلل مؤكديـن علـى أننـا مـع وطننـا
وقيادتنـا يف املكـره واملنشـط ،صفاً واحـدًا
ويـدًا واحـدة معربيـن بأفعالنـا قبـل أقوالنـا
عـن حمبتنـا ووالئنـا.
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رؤيـة
وطن

د .محـود بن حمسـن الدعجاين
األسـتاذ املشـارك بقسم الدراسات
اإلسلامية بكليـة العلوم والدراسـات
اإلنسـانية بشقراء

احلمـدهلل والصلاة والسلام علـى رسـول
اهلل وعلـى آلـه وأصحابـه ومـن اهتـدى هبـداه
أمـا بعـد:
فـإن أمـن الوطـن واسـتقراره واملحافظـة
علـى مكتسـباته أمانـة كربى جيب أن نستشـعرها
يف كل وقـت وندافـع عنهـا بالقـول والفعـل،
وحنمـد اهلل تعـاىل أن مـن علينـا يف هـذه
البلاد املباركـة بقيـادة حكيمـة حتكـم بشـريعة
اهلل  ،ويقابلهـا كل أفـراد الشـعب بالطاعـة
يف املعـروف طاعـة هلل ورسـوله ،فكانـت هـذه
ال حيتـذى لـكل الشـعوب حكاماً
العالقـة مثـا ً
وحمكومين كمـا قـال  -صلـى اهلل عليـه وسـلم
يـن ت ِ
ُـم ا َل ِ
 ُِـم »
ّذ َ
ـم َو ُي ِح ُّبو َنك ْ
ُح ُّبو َن ُه ْ
ِم ِتك ُ
«خ َيـا ُر أَ ئ َّ
أخرجـه مسـلم يف صحيحـه؛ فأصبحـت هـذه
البلاد  -وهلل احلمـد واملنـة  -بفضـل اهلل مث
بفضـل هـذه القيـادة احلكيمـة تعيـش يف أمـن
وإميـان ورخـاء واسـتقرار ،ومنـاء وازدهـار،
وفـق رؤيـة طموحـة وهـي رؤيـة اململكـة
العربيـة السـعودية  2030التي تسـتهدف
إحـداث نقلـة نوعيـة يف كافـة املجـاالت لراحة
املواطـن ورفعـة الوطـن؛ أمـا سـهام األعـداء
املغرضـة ضـد بالدنـا فلـن تزيدنـا إال متاسـكآ
وتكاتفـآ مـع والة أمرنـا وقيادتنـا احلكيمـة،
نسـأل اهلل أن حيفـظ بالدنـا اململكـة العربيـة
السـعودية مـن كل شـر وال ميكـن منهـا حاسـدًا
أوحاقـدا ،وأن حيفظهـا مـن شـر األشـرار وكيـد
الفجـار وشـر طـوارق الليـل والنهـار ،وأسـأله
سـبحانه أن يـدمي علينـا ع ّز نـا وأمننـا ،ومـن
أراد بنـا سـوءًا فأسـأله سـبحانه أن يـرد كيـده
يف حنـره ويشـغله يف نفسـه ويفضـح أمـره .
كمـا أسـأله سـبحانه وتعـاىل أن يوفـق
خـادم احلرمين الشـريفني وويل عهـده األمين
ملـا فيـه خير وصلاح البلاد والعبـاد إنـه مسيع
الدعـاء قريـب اإلجابـة.
وصلـى اهلل وبـارك علـى نبينـا حممـد
وعلـى آلـه وأصحابـه أمجعين.
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نحــن التاريــخ ....نحن الواقع ....نحن المســتقبل
د .حمــمـــد بـن أحـمــــد الغـصــــــاب
وكيـل كليـة اهلندسـة للتطوير واجلودة
جامعة شـقراء
تاريـخ األمـة العريقـة هـو جـذور رياضهـا
الضاربـة يف أعمـاق ماضيهـا  ،وأصوهلـا التي
تقـوم عليهـا سـيقاهنا  ،وتـروى منهـا أغصاهنـا ،
وتزدهـر براعمهـا  ،وتنضـج مثراهتـا.
مـاض عريـق وحاضـر تليـد ومسـتقبل
يـوم
ٍ
جديـد ،نفخـر فيـه بعقيدتنـا وهويتنـا ورؤيتنـا
ومنجزاتنـا وقواتنـا.
هلـذا كان تـراث األمـة ،وخطـط مدهنـا ،
وسـكك منازهلـا ،هـو أعـز مـا يف ماضيهـا املجيـد،
تسـتمد منـه القـوة واحليويـة  ،وهتتـدي بـه
يف دياجير األحـداث ،وتقيـم عليـه حاضرهـا
املشـرق الباهـر وتباهـي بـه وتكاثـر وتفاخـر،
ولقـد كان لتـراث اململكـة احلضـاري يف العمـران
تقديـر عظيـم مل يـزل يثير ويسـتدر ثنـاء
الكثير ،ألنـه كنـوز مثينـة ضخمـة متنوعـة
اجلواهـر .ومسـتقبلها املنبثـق مـن الشـريعة
الغـراء ،وأهـداف رؤيتنـا -٢٠٣٠ -التنمويـة
الوطنيـة ،حتلـق بنـا يف مصـاف الـدول املتقدمـة
ليكـون بذلـك احللـم حقيقـة بدأنـا نلمـس
مثارهـا يف حالنـا .مـن الواجـب علينـا أن نذيـع
تلـك النفائـس مـا أمكـن  ،وتـدون فلا تتـرك
هنبـا للضيـاع  ،قانعين باملفاخـرة واملباهـاة
هبـا يف تلـك األدوات اجلامـدة املتكلسـة كقطـع
أثريـة عرضـت يف متحـف .
موطني عينــاك يا من اشـتكى
كـــل يــوم هلواهـــا ا ملَ ْو ِطــــنا
معـــت فيــه تواريـــخ اهلوى
ُج
ْ
وحكــــايات ِصبـانــــا وا ملُنــى
والصبابـات القدميات الشــجى
جلراحـات اجلديدات الضىن
وا ِ
قـد بــذرنــا العمــر يف اظالله
روضـــة تزهـو  ،وفجر ُمعلنــا
ً

آخرجـرة قلـم ألجـل مملكتنـا ألجـل تـراب
مملكتنـا ،ألجـل مسائهـا وحبرها ألجل كل نسـمة
هـواء فيهـا ،ألجـل كل روح خملصـة تتحـرك
عليهـا ،ألجـل كل حـرف خطتـه أناملنـا صغـارًا
وخطتـه أقالمنـا كبـارًا ونطقـت بـه شـفاهنا،
ألجـل تقدمهـا ورفعتهـا ألجـل محايتهـا وصوهنـا
والـذود عنهـا  ،ألجـل أن نكـون منهـا وهبـا وهلـا
وإليهـا ،مطالبـون أينمـا كنـا أن نـؤدي اليمين
وأن نقسـم بـاهلل العظيـم أن نكـون خملصين هلل
مث لوطننـا ومليكنـا ..
قالـت أمـي -حفظها اهلل-
يازيـن جبـال اململكة والتضــاريس
ويازيـن شـوفة أرضها مع مســــاها
وش عـاد لـو قالو أمريكــا وباريس
واهلل واهلل ماميلا عيوين ســواها
حـب الوطـن ماله صفـات ومقاييس
حـب الوطن فطرة مـن اهلل عطاها
إهنـا السـعودية العظمـى ياسـادة ،حـب
الوطـن أطهـر أنـواع احلـب ،بنينـا املجـد
باهلمـة ..وتعلينـا كل قمـة ..أنـا سـعودي ،أنـا
اهلمـة حتى القمـة .حـب الوطـن ليـس كلمـات
أو عبـارات تكتـب إمنـا هـو عطـاء وبـذل لـكل
سـاكن علـى هـذه األرض املعطـاء .
مـع خالـص الدعـاء لـوالة األمـر بالتوفيق
والسداد.
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تســعون عامــا وأنت تحيــا في قلوبنا
بقلـم  /أمحد حممد السـعدي
مديـر عام العالقـات العامة واإلعالم
اجلامعـي جبامعة شـقراء
 90عامـا وأنـت حتيا يف قلوبنـا أيها الوطن،
عظيـم أن تكـون يـا وطني منبـع السلام ألن
مـن أرضـك انطلـق رسـل السلام لنشـر السلام
يف كل أحنـاء العـامل  ،كيـف ال أيهـا الوطـن
وأنـت مهبـط الوحـي ومنبـع الرسـالة اخلالـدة
للبشـرية أمجـع رسـالة حممـد صلـى اهلل عليـه
وسـلم .إن خير هـذه البلاد مل يقتصـر علـى
أبنـاء هـذا الوطـن فقـط بـل اعتبرت نفسـها
قائـدة اإلنسـانية والسلام يف العـامل؛ لذلـك
جنـد اململكـة العربيـة السـعودية هـي مصـدر
حلـل املشـكالت بين كثير مـن دول العـامل ،فعلى
سـبيل املثـال اتفـاق األخـوة اللبنانيين يف
حمافظـة الطائـف وكذلـك األفغـان واليمنيين،
واليـوم يتفـق األخـوة مـن أرترييـا وأثيوبيـا يف
اتفـاق وسلام هـذا االتفـاق والـذي يـأيت قبـل
احتفالنـا مبـرور  90عامـا علـى توحيـد هـذا
الوطـن حتـت القيـادة التي تسـعى أن تكـون
مصـدر خير للعـامل أمجـع ،وأن تكـون صانعـة
السلام يف كل مـكان ألهنـا بلـد السلام ومـن
أرضهـا انطلقـت معـامل السلام يف كل مـكان
 .هـذا الشـعور اجلميـل الـذي تعيشـه البلاد
بقيـادة امللـك سـلمان بـن عبـد العزيـز وويل
عهـده صاحـب الـرؤى واألفـكار والطموحـات
الـذي أهبـر العـامل بـرؤاه الثاقبـة وقراراتـه
املصرييـة التي جعلـت منـه منوذجـا للقيـادة
الشـابة التي طموحهـا عنـان السـماء أال حيـق
لـكل عـريب إسلامي أن يفتخـر هبـذا الوطـن
أيهـا السـعوديني؛ ألنـه وطـن يصنـع السلام يف
كل مـكان و ألنـه وطـن السلام .
يف هـذه األيـام نتذكـر ونتذاكـر مـع
أبنائنـا وحـدة هـذه البلـد ومتاسـكه وعلـو
إجنازاتـه التي أصبحـت يف كل مـكان ،هـذا

اإلجنـاز الـذي كان خبطـوات ثابتـة وجبـارة
اسـتهدفت صهـر أبنـاء هـذا املجتمـع يف بوتقـة
االنتمـاء الصـادق لدولـة حديثـة ذات كيـان
موجـود تأخـذ بأسـاليب احليـاة املعاصـرة مـع
عـدم اإلخلال باألسـس والثوابـت اإلسلامية،
إن هـذا االئتلاف الكبير والسلام املنقطـع
النظير واالندمـاج شـجع علـى منـو اململكـة
العربيـة السـعودية يف فتـرة زمنيـة قصيرة
ومكنهـا مـن اللحـاق بركـب احلضـارة حتيطهـا
السياسـة احلكيمـة وترعاهـا اإلدارة السـليمة،
مسـتعينة بـاهلل علـى مـا وهـب هـذه البلاد مـن
ثـروات طبيعيـة سـاعدت يف هنضـة هـذه البالد.
إن هـذه اإلجنـازات التي حتققـت مل
تكـن وليـدة اللحظـة بـل انبثقـت مـن فكـر
قـادة يسـعون ليـل هنـار إىل رفعـة هـذا الوطـن
بـكل الكفـاح واجلـد ،بعزميـة مل تعـرف الكلـل
وبنظـرات بعيـدة املـدى وتضحيـة ،حتى
أصبحنـا بوصلـة حتـدد اجتاهـات العـامل ،فلا
يتـم تعيين رئيـس دولـة يف العـامل إال وتكـون
أول زياراتـه اخلارجيـة زيـارة وطني اململكـة
العربيـة السـعودية ،أال حيـق لنـا أن نفخـر
هبـذا الوطـن وحنافـظ عليـه ،إنـه وطـن السلام
وطـن املحبـة فليحيـا وطني يف عامـه  90يف
عـز ومتكين بتوفيـق اهلل عـز وجـل وبالقيـادة
الرشـيدة التي جعلتـه بصمـة يف أحنـاء العامل.
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مبــادئ ثابتــة تكتب قصة وطن
ماجـد إبراهيم حممد القاسـم
مسـاعد املشـرف العام علـى مكتب وكيل
ا جلا معة
حـق محـده ،والصلاة والسلام
احلمـد هلل َّ
علـى خير خلقـه ،وبعـد ...
فـكل عـام وأنتـم خبير مبناسـبة اليـوم
الوطني ململكتنـا احلبيبـة ،يف ظـل القيـادة
الرشـيدة مللكنـا احلكيـم وويل عهـده الكـرمي،
وإن فضـل هـذه البلاد ال خيفـى على أحـد ،فهي
مهـد اإلسلام وفخـر العروبة ،وقـدر اهلل هلا أن
تكـون نقطـة انطلاق جتديـد دعـوة التوحيـد
علـى يـد اإلمامين حممـد بـن عبـد الوهـاب،
وحممـد بـن سـعود ،كمـا كانـت منبتهـا يف عهـد
النبـوة علـى يـد خير الربيـة ،فرفعـت هـذه
البلاد رايـة التوحيـد يف مجيع أرجـاء املعمورة،
ونشـرت تعاليـم اإلسلام خالصـة صافيـة مـن
كل شـائبة ،ومـع كل مـا قـام بـه أعداؤهـا
هلدمهـا قامـت واشـتد عودهـا ،وثبتـت أركاهنـا
علـى يـد املؤسـس امللـك عبدالعزيـز رمحـه اهلل،
وقـد شـهد اليـوم السـابع عشـر من شـهر مجادى
األوىل عـام 1351هــــ املوافـق اليـوم التاسـع
عشـر مـن شـهر سـبتمرب عـام 1932م ،إعلان
توحيـد الدولـة السـعودية الثالثـة ،وتسـميتها
باململكـة العربيـة السـعودية ،وجعلـت هـذه
اململكـة الشـريعة اإلسلامية نظـام حكمهـا،
ورفـع رايـة اإلسلام مهمتهـا األوىل ،وتوفير
حيـاة كرميـة لشـعبها غايـة ثابتـة راسـخة،
مقصـد ا
ونصـرة القضايـا اإلسلامية والعربيـة
ً
سـام ًيا مـن مقاصدهـا ،وقادهـا إىل حتقيـق ذلـك
امللـك عبـد العزيـز رمحـه اهلل ،مث أوالده مـن
بعـده حتى تـوىل أمرهـا ملكنـا الكـرمي اهلمـام
امللـك سـلمان بـن عبـد العزيـز ،ويعاونـه ويل
عهـده األمين حممـد بـن سـلمان ،وحيـار املـرء
يف ترجيـح إحـدى كفتي اإلعجـاب والفخـر،
ِفـة الولـد
ِفـة الوالـد حبكمتـه وحنكتـه ،أم ك َّ
ك َّ

وحـق لنـا أن نقـول :إهنـا
برشـده وعلـو مهتـه،
َّ
ـض » وال تـزال
ِـن َب ْع ٍ
كانـت « ُذ ِّر َّي ًـة َب ْع ُض َهـا م ْ
كذلـك  ،وسـتبقى مبشـيئة اهلل تعـاىل ،وممـا
يستشـهد بـه يف هـذا املقـام قـول القائـل:
ـه ْ
ب َأ ِب ِ
َر ْم
اقت َ
َـد ى َع ِد ٌّي يف الك َ
َم
		
َو َم ْن ُي َشـا ِب ْه أَ َب ُ
فما َظل ْ
ـه َ
وختا ًمـا نكـرر التهنئـة بيومنـا الوطني،
ونسـأل اهلل تعـاىل هلـذا الوطـن كل خير وجمد،
ولشـعبه العظيـم كل سلامة ورفعـة ،وصلـى اهلل
وسـلم علـى نبينـا حممـد ،وعلـى آلـه وصحبـه
أمجعين.
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