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تقرآون داخل العدد

إصدار خاص بمناسبة اليوم الوطني ٨٩

- اليوم الوطني نهضة . وحدة وانجاز

اليوم الوطنى للملكة العربية السعودية ...
واكتساب تجربة صناعة المستقبل

- السعودية .. من التأسيس إلى ٢٠٣٠



تتقدم قضايا وطنية
بخالص التهاني والتبركات

لمقام خادم الحرمين الشريفين

تتقدم قضايا وطنية
بخالص التهاني والتبركات

لمقام خادم الحرمين الشريفين

سائلين المولى القدير
أن يديم علينا نعمة ا�من وا�مان

سائلين المولى القدير
أن يديم علينا نعمة ا�من وا�مان

ولسمو ولي عهده ا�مين



إصدار خاص
بمناسبة اليوم الوطني ٨٩

١٤٤١

رئيسة الفريق العلمي
د. الجوهرة بنت فهد بن محمد

بن عبد الرحمن آل سعود

مديرة التحرير
فوزية دخيل الطوالة

ا�شراف العام
مؤسس قضايا وطنية

خالد بن عبد المحسن التويجري

تصميم ورؤية فنية
عماري العماري

مثل  السعوديين  «همة 
جبل طويق، ولن تنكسر 
الجبل  هذا  انهد  إذا  إال 

وتساوى با�رض»



با�صــالـــة عــن نفــســي وبالــنيــابة عــن 
قضايا  مجمــوعــة  أعــضــاء  جــميع 
التهــنــئــة  بخالص  أتوجه  وطنية 
الشــــــريفــيــن  الحرمين  خادم  لــمــقام 
 ، عبدالعـزيز  بن  سلـمـان  الملك 
ا�ميــر  الملكي  السمو  وصاحب 
مــحمــد بن سلــمان ولي العــهد نائب 
الدفاع  وزير  الوزراء،  مجلس  رئيس 
بمناسبة  الوفي  السعودي  وللشعب 
الذكــــــرى التــــاســعــة والثمـانين لليوم 
ذكرى  يمثل  الذي  اليوم  الوطني.هذا 
عزيزة ليـوم مضيء من تاريخ المملكة 
العــربيــة الــســعــوديــة والــعــالم أجمع 
وهــو يــوم يزهو بروائع أمجــاده وذكراه 
الغــالية التي يحملــهــا كــل عــام مــنــذ 
أن حــــمــــل عــــــام ١٣٥٢ هـ لــــهذه ا�رض 
المباركــــة وبفضــــل من ا· سبحـــــــانه 
وتعــــــالى بشــــــــرى توحيد هذا الكيـان 
بعزيمة وحكمــة المــــلك المــــــؤســـــس 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعـــود 
للبالد عهود  ــ عندها أشرقت  ثراه  ــ طيب ا· 

ميمونة زهــــت بعــــــطائهــــــا في جميع 
المجـــــاالت ، وتشكــــلت بحنكــة قادتها 
المخلصـــين رؤى ســـــديدة من الخطط 
التنمــــوية ، والروابط التاريخية مما هيأ 
النطــــالقة رائــــدة شمـــل خيرها الوطن 
وا�متين العـــــــربية واÄسالمية والعالم 
بأســــره ، ومن ترســــيخ مكانة المملكة 

بين ا�مم .
إن ا�مــــــن والـــــــرخـــاء والرفــــاهية التي 
يعيشها الوطـــــن في العــــصر الحاضر 
ترجــــع بعـــد توفـــيـــق ا· عز وجــل إلى 
الجهـــود المتواصــلة التي بدأها الملك 
المؤسس عبد العـــــــزيز وواصـل أبناؤه 
، وإلى  البررة تنميتها والحفاظ عليها 
أن وفق ا· خادم الحرمين الشــريفين 

الملك سلمان وولي عهده ا�مين من 
والتحول   ، م   ٢٠٣٠ المملكة  رؤية  وضع 
الوطني ٢٠٢٠م ، اللتين انطــــلقــــتــــا من 
أحضــــان العــــلــــم والــــمــــعــــرفــــة ومن 
ثم أمــــكــــنــــها التــــعــــامــــل مع الواقع 
بمعطياته وتقلباته وليحـوال بذلك كله 
إلى عناصر إيجابية في الحراك الوطني 
ومســــيــــرة النــــهــــضــــة ، تلك الــــرؤيــة 
السعودية التي تضمنت نقــالت نوعية 
منطلقة من توجهات مدروسة بعناية 
،ورويــــة ، وإلى نقــــاط القوة الثالث التي 
للملكة  وتعالى  سبحانه  ا·  وهبها 

العربية السعودية : 
العــــمــــق العــــربي واÄســــالمي ، وقـــوة 
االقتــــصــــاد السعــــودي االستثمــــــــارية 
المــــوقــــع الجــــغــــرافـي ، لتحصد بذلك 
كثيًرا من اËن سياسيا ، واقتــــــــصــــاديا 
وتنمويا ، ولتجســــد مســـرة بناء ورخاء 
للدولــــة الفتــــيــــة ، ولتتعــــاقب ا�جيال 
وتستــــمـر في الــــعــــطــــاء ، والــــبــــناء ، 
والتجــــديــــد ، والتــــحــــديث في جميــــع 

مناحي الحياة .
أعيننا  نصب  نضع  أن  جميعا  علينا 
نعم  من  الوطن  به  يذخر  ما  دائما 
العقيدة  من   ، له  ا·  وهبها  عظمى 
التي هي من أهم أسباب   ، الصــــافية 
ذلك  عن  نتج  وما   ، والتمكين  النصر 
من آالء عظـــــيمـــــة أسبغـــــها ا· على 
وطننا الغالي ، ونعم متجددة متوالية 
ال تنفـــــد ، وأمــــن وأمان وقيادة حكيمة 
تسير على خطـــــى المـــــلك المؤسس 
وتتخـــــذ مـــــن التـــطور واالرتقاء منهجا 
أثمر بما نحن فيه من رغد في العيش 
وسعـــــة في الــرزق ، وقوة في العالقات 
الخـــــارجيـــــة ، وأمـــــن وأمـان ، وكل ذلك 
دليـــــل قـــــوة وتقـــــدم وازدهـــار وطننا

المـــــعطاء برعـــــاية ملك حكيم ، وولى 
عهـــــد أمين ، وهـــــذا جـــدير بأن يذكره 
أبناء هذا الوطن جيال بعد جيل Äبداء 

مآثر والة أمورنا .
الوطني  اليوم  نعتبر  أن  أيضا  وعلينا 
أال  على  أنفسنا  نحاسب  �ن  فرصة 
والثوابت  وا�صول  ا�سس  عن  نغفل 
العربية  المملكة  عليها  بنيت  التي 
السعودية ، وأن ننشأ أطفالنا عليها ، 
تعزز  التي  والثوابت  ا�سس  تلك 
والة  ولقيادتهم  لوطنهم  انتماءهم 
المسئولية  فيهم  ونغرس   ، أمرنا 
المواطنة  مقومات  نحو  وواجباتهم 

الحقة .
يحفظ  أن  وتعالى  سبحانه  ا·  أسأل 
يبقيه  وأن  الشريفين  الحرمين  خادم 
اÄسالمية  و�مته  لشعبه  ذخرا وسندا 
والعربية ، وأن يديم عليه نعمة الصحة 
والعافية ، وأن يوفقه لما يحب ويرضى 
أنه ولي ذلك والقادر عليه ، وأن يحفظ 
محمد  ا�مير  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس  نائب  العهد  ولي  سلمان  بن 
، وأن يديم  الوزراء وزير الدفاع  مجلس 
وا�مان  ا�من  الغالي  وطننا  على 
واالستقرار والعزة والتمكين ، والتقدم 

واالزدهار .

االفتتاحية :
د. الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

رئيسة الفريق العلمي بمجموعة قضايا وطنية
مؤسسة ومديرة جامعة ا�ميرة نورة بنت 

عبد الرحمن سابقا



ملوك المملكة
العربية السعودية

ومدة حكمهم

المؤسس
الملك عبد العزيز

54 عام×

ثاني ملوك السعودية
الملك سعود

11 عام×

ثالث ملوك السعودية
الملك فيصل

11 عام×

رابع ملوك السعودية
الملك خالد

7 أعوام

خامس ملوك السعودية
الملك فهد

23 عام×

سادس ملوك السعودية
الملك عبد ا·

10 أعوام

سابع ملوك السعودية
الملك سلمان

تولى الحكم عام 1436 هـ



بعدي ياحمد

في  أفتخر  حين   Øأبد الصواب  مجانبا  أكون 
أســرتي بــدأت عــهــــدØ جــــديــد فــــي طــريق 
رحلتها مع مؤسس البالد الملك عبدالعزيز 
طــيــب ا· ثــراه في الــــــمــــــــــــــآثر الحــــــــروب 
والتــــأســيــــس واÄنــــســــانيــــة والــــوطنيــــة 

و االجتماعية و االقتصادية والعلمية .
ومن أبرز شخصــــــــيات التواجر الراحــــل عبد 
المحسن بن محمد التويجري وابنه الراحل 
التويجري هذا العلم  حمد العبد المحسن 
الكبير ولعل هــــدية للوطــــــن اصدار كتاب 

(رجل الفقراء عبر الوثائق) المـؤسس.
عالقة المؤسس في التواجر بدأت مع الجد 

عبدالمحـــــسن  و ابنه حمد  ..
بعدي يا حمد ( عبــــارة  قــــالـــها المؤسس 
الملك  عبدالعزيز بن عبدالرحمن  الفيصــل 
رحمه ا· ذات يوم لرئيس بيت المسلمين 
في القصــــيم وحــــائل آنــــذاك الـــراحل حمد 
العبدالمحسن التويجــــري رحــــمه ا· وكان 
الشيخ التويجري أحد المقربين  للمؤسس 
والــذين نالــــو شرف القــــرب من المؤســــس 
والحظوة لـديه، بعــــد مــــا أبلي في سبيــــل 
نصرة دعوة التوحــــيد والــــوفــــاء  لصاحبها 
وعطر  الذكر  فاستحق طيب  البالء،  حسن 
الثناء الذي سيبقي اسمه عالمة فــارقة  من 
عالمــــات  تاريخنا المعــــاصــــر وبرقفاته التي 
التــــاريخ من خــــالل وثــــائــــق و  سجــــلــــهــــا 
مــــخــــطــوطــــات المــــؤســــس والمــــؤرخين 
والمعاصرين أمثال : ابن بشـــر والـــعبـــودي 

والمسلم والمعارك..
وقبل ذلك وبعده في شهادة ؛ المؤسس 
الكبير  لراحل نجد  له وكفي بها شهــــادة 

الشيخ التويجــــري.

والــــده عبدالمحــــسن ذهب  وفــــاة  وبعــــد 
الشيخ حمد للملك عبدالعزيز في مكة قال 

هذه ا�بيات:
يـــا رب ســـمـــــــــح ركـــايـــبـــنـــا

نـــاحـــريــــــن أخـــــــــو نــــــــــــورة  
نبغي العوض عقب شايبنا

اللي حـــمـــي كـــل مســتورة  
واللي نـــقـــل كـــل عـــايـــبـــنا

أبـــو مـــحـــمـــد ومـــيـــســــورة  
رحمك ا · يا ابا عبدالمحسن

الوالء.  نجدد  مع×   ...(٨٩) الـــوطـــني  اليـــوم 
والطـــاعة إلي والة االمــــــر سيـــدي خـــــــــــــادم 
الحــــــرمين الشـــــــــريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز وولي عهده االمين فارس القرن 
الحــــــــــــالي سيدي االمير الطموح محمد بن 

سلمان.
تبَن  لم  إذا  تستقيم  ال  أمة  أي  نهضة  إّن 
على أسس أصيلة وبنيان متين، ونحُن في 
بما  ونعتز  مجدنا  قصة  بداية  نتذّكر  بالدنا 
لبنات  بينها  فيما  تشكل  قيم  من  لدينا 

هذا البنيان المتين.
لترجمة  عام  كّل  يتجدد  موعدنا  هو  وها 
حبنا ووفائنا ووالئنا لوطنــــــــنا المعــــــــطاء 

وقيادته الحكيمة.
وقفة  نقف   (٨٩) الـ  الوطني  يومنا  في  إننا 
وما  أدوار  من  نؤديه  ما  لمراجعة  اهتمام 
منظومة  ضمن  مسؤوليات  من  نتحمله 
القيم  ننسى  المتكامـــــــــلة،وال  الوطن 
المباركة.  البالد  هذه  عليها  التيتأسست 
إننا بذلك نرّد الجميل لوطننا وقادته الذين 
خطط  كل  قلب  في  المواطن  وضعوا 
سبل  له  ووفروا  التطوير،  وأعمال  التنمية 
من  واالستدامة  وا�من  والتمكين  العزة 

خالل رؤية ٢٠٣٠ تتحقق أحالمنا.
دام عزاك يا وطن 

اÄعالمي : خالد بن عبدالمحسن التويجري
مؤسس قضايا وطنية

يـــــا ســــالم ا· عــلــى دار الســعــود
دار ابــــوي ودار جــــــــــــدي وســــنــــدي
ساســهــا معـزي على وقت الجدود
ولمــلــم االطــراف والخــــيــل تــعــدي
واشـرقت شمس المحبة والصمود
واختــفــي لــيــل الظــالم الســرمدي
واستــمــر الحــكــم نرقــى به سنـود
كــــــل حــــاكــم قــال يا دار اســعــدي
واستــلــم ســلــمان حــالل الــعــــقود
صــاحــب االمجـــــــــاد والــكــف النــدي
بايــعــوه الشــعــب مع كــل الوفـــود
وبســمــانا صــار هــو نــجــــــم الجــدي
ومع ولي العــهــد مــا شي يكــــــــود
ومن عطــاهــم مملكتنــا زغــــــــردي
مملكتنـــــا جــــاوزي كــــــل الحــــــدود
واصــعــدي فوق الميـــادين اصعدي
واشكــروا يا شعبنا كــل الجــــــهود
في ذراهــم ال تــــقــــــــولــــون نــغــدي
وابشــروا بالــعــز فـــــــــالدولــة تجــود
و يا قــلــوب الــنــاس للــرب احــمــدي

دار السعود
الشاعر / محمد بن سليمان الضالع 



تاريخ الملوك السبعة
للمملكة العربية السعودية
وتسلسل انتقال الحكم ووالية العهد

آل  ٧ ملوك من  السعودية،  العربية  المملكة  تأسيس  منذ  الحكم  تولى 
سعود، أولهم الملك عبدالعزيز، الذي حكم البالد لمدة ٢١ عاما، ثم توالى 

الحكم في أنجاله إلى اليوم .
وفيما يلي نبذة عن تاريخ تولي الحكم، وفترات حكم كل ملك.

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
للسعودية  ملك  أول  سعود  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك  تولى 
لمدة ٢١ عام× بين عامي ١٩٣٢ و١٩٥٣، وولد عام ١٨٧٦ وتوفي عام ١٩٥٣ عن 
ا�كبر  من  بينهم  السلطة  تنتقل  ابن×   ٣٦ حوالي  وأنجب  عام×   ٧٧ عمر 

لãصغر، وكان ولي عهده امير سعود بن عبدالعزيز آل سعود
الملك سعود بن عبد العزيز 

ملوك  ثاني  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سعود  الملك  ذلك  بعد  تولى 
بن  فيصل  امير  عهده:  وولي   ١٩٥٣ من  عام×   ١١ لمدة  السعودية 

عبدالعزيز آل سعود.
الملك فيصل بن عبد العزيز 

وتعرض   ١٩٠٦ عام  ولد  الذي  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  فيصل  الملك  جاء 
لالغتيال عام ١٩٧٥ عن عمر ٦٩ عام×، وأصبح ثالث ملك للسعودية عام ١٩٦٤ 

ولمدة ١١ عام×، وولي عهده امير خالد بن عبدالعزيز آل سعود.
الملك خالد بن عبد العزيز 

وجاء الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود الذي ولد عام ١٩١٣ وتوفي عام 
١٩٨٢ عن عمر ٦٩ عام×، وأصبح رابع ملك للسعودية لمدة ٧ سنوات من عام 

١٩٧٥ إلى عام ١٩٨٢، وولي عهده امير فهد بن عبدالعزيز آل سعود.
الملك فهد بن عبد العزيز

وتولى الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود الذي ولد عام ١٩٢٣ وتوفي عام 
٢٠٠٥ عن عمر ٨٢ عام×، وأصبح خامس ملوك السعودية لمدة ٢٣ عام× من 
١٩٨٢ إلى عام ٢٠٠٥، وولي عهده امير عبدا� بن عبدالعزيز آل سعود.

الملك عبد ا� بن عبد العزيز
الملك عبدا· بن عبدالعزيز آل سعود الذي ولد عام ١٩٢٤ وتوفي عام ٢٠١٥ 
عن عمر يناهز ٩٠ عام×، وأصبح سادس ملك للسعودية عام ٢٠٠٥ ولمدة ١٠ 
بن عبدالعزيز، من  امير سلطان  ولي عهده  وكان   ،٢٠١٥ سنوات حتى 
عام ٢٠٠٥ حتى وفاته عام ٢٠١١، ثم امير نايف بن عبدالعزيز آل سعود من 
عام ٢٠١١ إلى وفاته عام ٢٠١٢، ثم امير سلمان بن عبد العزيز الذي تولى 

عرش المملكة ٢٠١٥.



الملك سلمان بن عبد العزيز
ملك  سابع  سعودوأصبح  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  وتولى 
آل  عبدالعزيز  بن  مقرن  امير  وولي عهده   ،٢٠١٥ عام  للسعودية 
سعود ، ولد عام ١٩٤٥ أصغر أبناء الملك عبدالعزيز، وعين ولي× لولي 
الذي  امير محمدبن نايف بن عبدالعزيز،  العهد عام ٢٠١٤ وعين 
ولد عام ١٩٥٩، وزيرØ للداخلية عام ٢٠١٢، وولي× لولي العهد في عام 
ولي×  العزيز  عبد  بن  بن سلمان  امير محمد  تعين  جاء  ثم   ،٢٠١٥
للعهد منذ عام ٢٠١٧ وهو ا�ول من أبناء الجيل الثاني �بناء الملك 

عبدالعزيز الذي يعين بوالية العهد.
النشأة والوالدة

ُولد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الخامس من شهر 
وهو  الرياض،  في  ١٩٣٥م  ديسمبر   ٣١ الموافق  ١٣٥٤هـ  سنة  شوال 
السعودية  العربية  المملكة  لمؤسس  والعشرون  الخامس  االبن 

الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه ا· -.
في  الملكي  القصر  في  إخوانه  مع  الشريفين  الحرمين  خادم  نشأ 
ملوك  مع  الرسمية  اللقاءات  في  والده  يرافق  كان  حيث  الرياض، 

وحكام العالم.
التعليم

آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  تلقى 
سعود تعليمه المبكر في مدرسة ا�مراء بالرياض، حيث درس فيها 
العلوم الدينية والعلوم الحديثة، وختم القرآن الكريم كامًال، وهو 
الشيخ  الحرام  المسجد  وخطيب  إمام  يد  على  العاشرة  سن  في 

عبدا· خياط ـ رحمه ا· ـ.
وقد أبدى الملك سلمان بن عبد العزيز منذ الصغر اهتماًما بالعلم، 

وحصل على العديد من الشهادات الفخرية والجوائز ا�كاديمية.
إمارة الرياض

آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  تولى 
المملكة  مناطق  أكبر  إحدى  ؛  الرياض  منطقة  أمير  سعود منصب 
في  الدولة  وعاصمة  والسكان  المساحة  في  السعودية  العربية 
أميًرا  بداية  المدينة، حيث تم تعيينه  تاريخ هذه  مرحلة مهمة من 
لمنطقة الرياض بالنيابة، وهو في التاسعة عشرة من العمر بتاريخ 
١١ رجب ١٣٧٣هـ المــــوافــــق ١٦ مارس ١٩٥٤م وبعــــد عــــام واحــــد ُعــــّين

-حفظه ا·- حاكًما لمنطقة الرياض، وأميًرا عليها برتبة وزير، وذلك 
بتاريخ ٢٥ شعبان ١٣٧٤هـ الموافق ١٨ أبريل ١٩٥٥م.

واستمر أميًرا لمنطقة الرياض �كثر من خمسة عقود، أشرف خاللها 
يسكنها  الحجم  متوسطة  بلدة  من  المنطقة  تحول  عملية  على 
العالم  في  نمًوا  العواصم  أسرع  إحدى  إلى  نسمة  ألف   ٢٠٠ حوالي 

العربي اليوم.
ولم تخُل فترة النمو هذه من التحديات الصعبة التي ترافق مسيرة 
اÄنجازات،  وتحقيق  المبادرة،  على  عالية  قدرة  أثبت  لكنه  التنمية، 
وباتت العاصمة السعودية اليوم إحدى أغنى المدن في المنطقة، 

ومركًزا إقليمًيا للسفر والتجارة.
مشاريع  من  العديد  إنجاز  اÄمارة  توليه  خالل  الرياض  شهدت  وقد 
البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، 
واÄستادات  المتاحف  جانب  إلى  والجامعات،  والمستشفيات، 

الرياضية ومدن الترفيه، وغيرها.



المعالم  من   Øعدد الرياض  السعودية  العاصمة  وتضم 
تجعلها  عمرانية  مساحة  على  تمتد  وهي  البارزة،  المعمارية 

إحدى أكبر مدن العالم مساحة.
وزارة الدفاع

بن  سلمان  ا�مير  الملكي  السمو  صاحب  ُعّين  ٢٠١١م  نوفمبر  في 
عبدالعزيز آل سعود وزيًرا للدفاع في المملكة العربية السعودية، وتشمل 

وزارة الدفاع: القوات البرية، والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي .
التدريب  في  كاملة  الوزارة  لقطاعات  شامًال  تطويًرا  عهده  في  الوزارة  وشهدت 

والتسليح.
مناصب وإسهامات أخرى 

إضافة إلى إمارة منطقة الرياض تولّى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خالل مسيرته 
العديد من المناصب المهمة والمسؤوليات الرفيعة في المملكة العربية السعودية أبرزها:

- رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
- رئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.

- رئاسة مجلس ا�مناء لمكتبة الملك فهد الوطنية.
- رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.

- ا�مين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز اÄسالمية.
- الرئيس الفخري لمركز ا�مير سلمان االجتماعي.

- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، ويتبعها كل من جامعة ا�مير سلطان ا�هلية وواحة ا�مير 
سلمان للعلوم.

- الرئيس الفخري لمجلس إدارة لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض.
- رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية.

- الرئيس الفخري لمجلس إدارة مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية.
- الرئيس الفخري لنادي الفروسية.

- رئيس مجلس إدارة جمعية ا�مير سلمان لæسكان الخيري.
- رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية ا�يتام بمنطقة الرياض.

ورأس خادم الحرمين الشريفين العديد من الجمعيات والهيئات التي كان لها نشاط خارج المملكة ومنها:
- رئيس لجنة التبرع لمنكوبي السويس عام ١٩٥٦م.

- رئيس اللجنة الرئيسة لجمع التبرعات للجزائر عام ١٩٥٦م.
- رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني.

- رئيس اللجنة الشعبية Äغاثة منكوبي باكستان عام ١٩٧٣م.
- رئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في مصر عام ١٩٧٣م.

- رئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في سوريا عام ١٩٧٣م.
- رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة أسر شهداء ا�ردن عام ١٩٧٦م.

- رئيس اللجنة المحلية Äغاثة متضرري السيول في السودان عام ١٩٨٨م.
- رئيس اللجنة المحلية لتقديم العون واÄيواء للمواطنين الكويتيين؛ إثر الغزو العراقي لدولة الكويت عام ١٩٩٠م.

- رئيس اللجنة المحلية لتلقي التبرعات للمتضررين من الفيضانات في بنجالديش عام ١٩٩١م.
- رئيس الهيئة العليا لجمع التبرعات للبوسنة والهرسك عام ١٩٩٢م.

المتحدة  الواليات  العربية وا�وروبية وفي  الدول  الذي أقيم في عدد من  المملكة بين ا�مس واليوم،  الرئيس ا�على لمعرض   -
وكندا خالل الفترة ١٩٨٥م / ١٩٩٢م.

- رئيس اللجنة العليا لجمع التبرعات النتفاضة القدس بمنطقة الرياض ٢٠٠٠م / ١٤٢١هـ.



اعمال الخيرية 
ُيعرف الملك سلمان بأعماله وجهوده الخيرية الواسعة، حيث أسس 
مركز الملك سلمان لæغاثة وا�عمال اÄنسانية، ويتولى رئاسة مركز 
الملك سلمان �بحاث اÄعاقة، والرئاسة الفخرية لجمعية ا�مير فهد 
بن سلمان الخيرية، لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والرئاسة الفخرية 

للمركز السعودي لزراعة ا�عضاء، وغيرها العديد من الجهات.
العديد  إدارة  رئاسة مجلس  الملك سلمان  تولّى  ١٩٥٦م،  عام  ومنذ 
أعمال  مسؤوليات  تولت  التي  والخدماتية  اÄنسانية  اللجان  من 
العالم،  حول  المنكوبة  المناطق  من  العديد  في  واÄغاثة  الدعم 

سواء المناطق المتضررة بالحروب أو بالكوارث الطبيعية.
هذه  اÄنسانية  جهوده  عن  الشريفين  الحرمين  خادم  نال  وقد 

العديد من ا�وسمة والميداليات من دول عدة.
الشهادات الفخرية واوسمة والجوائز

- الدكتوراه الفخرية من الجامعة اÄسالمية في المدينة المنورة.
مكة  في  القرى  أم  جامعة  من  اËداب  في  الفخرية  الدكتوراه   -

المكرمة.
التاريخية والحضارية من جامعة  الدراسات  الفخرية في  الدكتوراه   -

الملك سعود بالرياض.
الوحدة اÄسالمية من جامعة  الفخرية في مجال تعزيز  الدكتوراه   -

الملك عبدالعزيز بجدة.
من  وعلومه  الكريم  القرآن  خدمة  مجال  في  الفخرية  الدكتوراه   -

جامعة اÄمام محمد بن سعود اÄسالمية بالرياض.
دلهي  في  اÄسالمية  المّلية  الجامعة  من  الفخرية  الدكتوراه   -

بالهند.
- الدكتوراه الفخرية في الحقوق من جامعة واسيدا اليابانية.

- الدكتوراه الفخرية في العالقات الدولية من جامعة موسكو.
- الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة في مصر.

اÄسالم  (خدمة  السياسية  العلوم  في  الفخرية  الدكتوراه   -
والوسطية) من الجامعة اÄسالمية بماليزيا.

البوسنية  سراييفو  جامعة  من  العلوم  في  الفخرية  الدكتوراه   -
للعلوم والتقنية عام ٢٠١٣م.

- الدكتوراه الفخرية في اËداب من جامعة مااليا في ماليزيا.
- الدكتوراه الفخرية من جامعة بكين الصينية.

- زمالة بادن باول الكشفية في السويد.
المملكة  في  أرفع وسام  على وهي  بن  الحسين  الشريف  قالدة   -

ا�ردنية الهاشمية.
- قالدة مبارك الكبير أرفع وسام في دولة الكويت.

- قالدة النيل وهي أرفع وسام في جمهورية مصر العربية.
والعلوم  للعلوم  براندنبرغ   - برلين  أكاديمية  من  "كنت"  - وسام 

اÄنسانية.
- وسام بمناسبة مرور ألفي عام على إنشاء مدينة باريس عام ١٩٨٥

- وسام الكفاءة الفكرية المغربي في الدار البيضاء.
- وسام البوسنة والهرسك الذهبي.

- الوسام البوسني للعطاء اÄسالمي من الدرجة ا�ولى.
- وسام نجمة القدس.

- وسام "سكتونا" الذي يعد أعلى وسام في جمهورية الفلبين.
- وسام من الجمهورية اليونانية.  

الواليات  في  وسام  أرفع  القالدة  درجة  من  االستيك  نسر  وسام   -
المتحدة المكسيكية.

- وسام القالدة الكبرى وهو أعلى وسام في دولة فلسطين.
الدولة  وسام  وهو  ا�ولى  الدرجة  من  الحكيم  ياروسالف  وسام   -

ا�على في جمهورية أوكرانيا.
- الوسام ا�على في جمهورية مالي.

- وسام الجمهورية وهو أعلى وسام في تركيا.



اليوم الوطنى للملكة
العربية السعودية ...

واكتساب تجربة صناعة المستقبل
د. الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

مؤسسة ومديرة جامعة ا�ميرة نورة بنت عبد الرحمن سابقا
ورئيسة الفريق العلمي بمجموعة قضايا وطنية

ــ طيب ا·  وضع الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود 
ثراه ــ  نقطة االنطالق ، ونقاط المبادرة نحو المستقبل ... 
بها،  ا·  اجتباه  التي  الواضحة  المستنيرة  برؤيته 
وفقه  أن  فبعد  المستقبل.  نحو  عينيه  نصب  ووضعها 
ووضع  الدولة،  كيان  توحيد  في  وتعالى  سبحانه  ا· 
العالم،  دول  لدى  مكانتها  ودعم  وهويتها،  أسهها، 
كل  بوضع  تفرغ  معها..  سياسية  عالقات  وإقامة 
بمشروعات  المملكة  داخل  وإمكاناته  اهتماماته، 

اقتصادية واجتماعية وتعليمية  وثقافية كثيرة .
لقد مر اليوم تسعة وثمانون عاما على توحيد المملكة، 

وفرصة  المحدود،  غير  والعطاء  العظيمة  التضحيات  في  التاريخي  الفكري  للتأمل  فرصة  وهي 
وربط   ، واالجتماعية  والثقافية،  التاريخية،  الماضي  تجارب  من  للتعلم  القادمة  وا�جيال  للشباب 
الماضي بالحضر ، واكتساب تجربة صناعة المستقبل ، ولتذكرهم بأن الراية التي يتسلمونها من 
والثروات  المكتسبات  تلك  على  للمحافظة    ، والواجبات  المسئوليات،  من  مزيدا  تعني  آبائهم 

واÄمكانات ، واالنتقال بها نحو المستقبل لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م ، والتنمية المستدامة  في مسيرة التطوير 
العمراني ، واÄنساني، جيال يتلوه جيل، في مسيرة وضحت فيها الرؤى ، والقيم، وا�هداف، وترتيب ا�ولويات بحسب 
المتطلبات، في ظل معطيات دقيقة شملت  توزيع مصادر الدخل الوطني ، وتحقيق أهداف المملكة ، والحفاظ على 
المقدسات اÄسالمية التي شرفها ا· برعايتها، وخدمة قاصديها للحج والعمرة والزيارة ، والحفاظ على ثوابت الدين 

اÄسالمي . 
لذلك فعلينا ونحن نحتفل اليوم باليوم الوطني للمملكة أن ننظر للوراء للوقوف على ما حدث من تغير وتطوير 
وانجازات لتحقيق ا�هداف االستراتيجية لرؤية ٢٠٣٠م والتي من أهمها تحسين نمط الحياة للفرد وا�سرة ، وبناء مجتمع 

ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن ، مع تنويع النشاط االقتصادي ، وتوليد العديد من الوظائف.
وعلى ذلك فعلينا جميعا أن نعرف أن ما تحقق على مدار تسعة وثمانين عاما ميالديا تعتبر إنجازاته التي تحققت 
بفضل ا· سبحانه وتعالى ثم بإخالص القيادة الحكيمة لملوك هذا الوطن وسواعد أبنائه المخلصين ، تجربة ثرية 
تمثل منارة تضيء الطريق لãجيال القادمة ، ورسالة تتقد عزما وقوة بحكمة قادتها بدءا من الملك المؤسس عبد 
العزيز آل سعود مرورا بأبنائه البررة الملوك من بعده . فجزاهم ا· خير الجزاء بما تركوه �بناء هذا الوطن من عز 

وكرامة وتجارب أدت بعد توفيق ا· إلى أن تكون المملكة من ضمن العشرين دولة ا�قوى على مستوى العالم .
وما كانت اÄنجازات الكبيرة التي تمت  وما زالت على كافة ا�صعدة، السيما االقتصادية منها ، والمشروعات التنموية 
العمالقة التي تقف  شاهدة على تقدم المملكة ، ورؤيتها الصائبة ٢٠٣٠ الطموحة وبرامجها الوطنية التي قادت وتقود 
البالد إلى تحقيق قفزات ونجاحات حضارية ومتعددة في جميع المجاالت إال بتوفيق من ا· سبحانه وتعالى ثم  بقيادة  
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن    عبد العزيز، وولي عهده ا�مين صاحب السمو الملكي ا�مير محمد بن 
الحرمين  لخادم  الزاهر  العهد  أبرز سمات  ٢٠٣٠م  المملكة  رؤية  تمثل  ، حيث  الدفاع  وزير  الوزراء  نائب مجلس  سلمان 
البالد  إمكانات وطاقات  تنمية شاملة وتوظيف  نحو  بالسعي  الذى تعهد  العزيز،  الملك سلمان بن عبد  الشريفين 
العصور  مر  ا�جيال على  أعين  أن توضع نصب  يعتبر مناسبة ودروسا يجب  .  فكل ذلك  أفضل  لتحقيق مستقبل 
للمضي قدما وبكل همة ,وإصرار لتحقيق المزيد من التطور . وأيضا مناسبة بتجديد وتعزيز الوالء والبيعة لقيادة هذا 
الوطن والتأكيد على وحدة الصف واللحمة الوطنية ،والمحافظة على نعمة ا�من وا�مان واتباع ا�نظمة والتعليمات، 
الواعدة بالخير والتقدم والرقي في إطار  المزيد من اÄنجازات لتحقيق رؤية المملكة  والتأكيد على المضي لتحقيق 

التمسك بثوابت ديننا اÄسالمي الحنيف.
أسأل ا· سبحانه وتعالى أن يحفظ والة أمرنا ويمتعهم بالصحة والعافية ، وأن يعيد علينا هذه المناسبة التاريخية 
وبالدنا تنعم با�من وا�مان والنصر واالزدهار، وأن ينصر جنودنا ا�بطال ورجال أمننا الذين يذودون بأرواحهم لحماية 

دينهم ووطنهم ويحافظون على أمن هذا الوطن.
وآخر دعوانا أن الحمد · رب العالمين.
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 نبذة عن سمو امير محمد بن سلمان :
– هو االبن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز .

– ولد في ٣١ أغسطس عام ١٩٨٥ في الرياض .
العامة على مستوى  الثانوية  نتائج  ا�وائل في  العشرة  أحد  – كان 

المملكة .
– نال درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود .

– حصل على الترتيب الثاني في دفعته .
المناصب التي شغلها سمو امير محمد بن سلمان :

– وزير الدفاع و نائب رئيس مجلس الوزراء .
– رئيس مجلس الشؤون االقتصادية و التنمية .

– مستشار هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام ٢٠٠٧ .
– مستشار أمير منطقة الرياض عام ٢٠٠٩ .

– رئيس ديوان ولي العهد .
– وزير الدولة و عضو مجلس الوزراء .

– قائد للتحالف العربي في اليمن أثناء عملية عاصفة الحزم .
 انجازات ولي العهد سمو امير محمد بن سلمان :

 عملية عاصفة الحزم  :
عاصفة  عملية  مهمة  سلمان  بن  محمد  ا�مير  تولى   ٢٠١٥ عام  في 
الحزم مع عدة دول أخرى ، حيث قام بمواجهة الميليشيات الحوثية 
قد  و   ، بها  الشرعية  إعادة  لمحاولة  ذلك  و  اليمن  في  الموجودة 
، و ساعدت على  الحوثيين  العملية حد لتطرف هذه  وضعت هذه 
بناء قوة عربية مشتركة للتصدى أمام أي عدوان و حماية المصالح 

في المملكة .
 –– تأسيس التحالف ا�سالمي :

تم تشكيل هذا التحالف اÄسالمي عام ٢٠١٥ على يد ا�مير محمد بن 
سلمان ، و هدفه هو مواجهة اÄرهاب في جميع النواحي السياسية 
و اÄعالمية و العسكرية و االقتصادية ، و اتحاد الدول جميعها التي 
من  تمتلك  ما  بأقصى  مشاركتها  و   ، دولة   ٤٤ الى  عددها  وصل 

قدرات لمحاربة االرهابيين في العالم اÄسالمي .
– برنامج التحول الوطني و رؤية ٢٠٢٠ :

لæصالح  تسعى  التي  الخطة  مهندس  هو  العهد  ولي  يعتبر 
االقتصادي في المملكة ، و التي من خاللها نتجت رؤية ٢٠٢٠ 

و تهدف هذه الرؤية إلى االعتماد على عدة مصادر اقتصادية و ليس 
النفط فقط ، و تحقيق توازن مالي بالمملكة و تشجيع االستثمارات 

االجنبية .
– تحسين أوضاع المرأة السعودية :

لتحسين  خطة  أيض×  اÄصالحات  في  العهد  ولي  خطط  تضمنت 
أوضاع المرأة و االهتمام بها ، و ذلك من خالل إدخالها في مجاالت 
العمل و جعلها تتولى العديد من ا�دوار و المناصب الفعالة ، مما 

يحقق التقدم و اÄصالح في اقتصاد المملكة .
– تنسيق العمل العربي المشترك :

بذل ولي العهد العديد من الجهود من أجل تنسيق العمل العربي 
المشترك ، و توحيده لمجابهة تدخالت إيران و ما يحدث من عمليات 
تخريبية بالمنطقة ، و ُيعتبر قطع السودان عالقاتها الدبلوماسية 

مع دولة إيران أحد ثمرات جهود ا�مير .
– تنظيم القمة العربية ا�سالمية امريكية :

بن  محمد  ا�مير  سمو  من  بدعم  مايو  شهر  خالل  المملكة  قامت 
سلمان بتنظيم القمة العربية اÄسالمية ا�مريكية ، و هي عبارة عن 
رئيس  و  سلمان  الملك  بين  تتم  التي  االجتماعات  من  مجموعة 
بين  الروابط  تقوية  هدفها  و   ، ترامب  دونالد  المتحدة  الواليات 

البلدين و مكافحة التطرف .
– تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية :

السعودية  الشركة  تأسيس  في  الفضل  العهد  لولي  كانت 
بسبب  ذلك  و   ، السابق  مايو  شهر  خالل  العسكرية  للصناعات 
، و  الدفاع  إعادة تنظيم أعمال وزارة  المستمرة في سبيل  جهوده 

االهتمام بقطاع الصناعات الحربية .
– توحيد المجالس العليا في مجلسين رئيسيين :

عمل ا�مير محمد بن سلمان على إلغاء العديد من المجالس العليا 
و إنشاء مجلسين فقط لتوحيد الجهود في الدوله و هم : مجلس 
و   ، ا�منية  و  السياسية  الشؤون  مجلس  و  االقتصادية  الشؤون 
من  التخلص  و  القرارات  تنفيذ  عملية  تسريع  هو  ذلك  من  الهدف 

البيروقراطية .



المملكة - التأسيس ، والتوقيت 
المستشار القانوني 

د. عادل بن عبدا· التويجري 

ولكل  التأسيس  في  تبدأ  بمراحل  تمر  والدول  الحضارات 
والمملكة   ، تأسيسها  في  أسهمت  التي  ظروفها  منها 
العربية السعودية كغيرها من الدول والحضارات ، ولكن ما 
يميز المملكة هو التأسيس من جهة والتوقيت من جهة 
أخرى ، بمعنى أن ا· أنعم علينا في مرحلة تأسيس قائمة 
على الدين والوحدة ، أسس الملك عبدالعزيز طيب ا· ثراه 
أطماع  عن  بعيدا   ، الجزيرة  وأبناء  أبناءه  وشاركه  المملكة 
وأصحاب  عمالء  بدخول  التأسيس  يختلط  ولم   ، ا�عداء 
ذلك  على  ويدل   ، أجنبية  أجندات  أتباع  أو   ، محاصصة 
االستقرار بعد التأسيس - و· الحمد والمنة - بينما نجد 
أهمها  أسباب  لعدة  تستقر  لم  الحديث  العصر  وفي  دوال 

التأسيس القائم على مصالح غير وطنية .

بالتوقيت  المملكة  أبناء  نحن  علينا  ا·  أنعم  وكذلك 
التأسيس  هذا  وافق  فقد  المملكة  لتأسيس  المناسب 
والعمق   ، المجاالت  جميع  في  والتطور   ، الحديثة  النهضة 
 ( البترول   ) المملكة  في  اكتشافه  تم  الذي  االقتصادي 
ووافق ذلك كله استقرار المملكة سياسيا واجتماعيا ، وما 
تعيشه المملكة اËن إال نتائج ذلك و· الحمد ، ويجني ثماره 
وبركاته وخيراته العالم اÄسالمي والعربي وأبناء المملكة .

 وا· سبحانه وتعالى يختار �عمال الخير والصالح لãمة من 
هذا  على  قام  حيث  يده  على  الخير  هذا  يجري  من  عباده 
العمل المغفور له بإذن ا· الملك عبدالعزيز ، وأبناءه من 
هذه  في  وشارك  عمل  من  وكل   ، الجزيرة   وأبناء   ، بعده 

النهضة المباركة إلى أن وصلت المملكة لما وصلت إليه .

العربية  للمملكة  الوطني  باليوم  ونحتفي  نحتفل 
من  مشرقة  وصفحة  تاريخية،  كمناسبة  السعودية 
البالد  ا�ول من قادة هذه  الرعيل  التاريخ كتبها  صفحات 
إنه   ، التوحيد  نداء  تحمل  ورايتها  واÄباء  الفخر  عنوانها 
يد  على  المباركة  ا�رض  هذه  فيه  توحدت  الذي  اليوم 
المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، 
النهضة  العربية وبدأت  الجزيرة  ربوع  ا�من والسلم  وعم 
على  تعاقب  ،حيث  هذا  يومنا  إلى  المزدهرة  الحديثة 
تنميتها وحفظها وصونها أبناء الموحد الملوك (سعود 
إلى  وصوالً  ا·  رحمهم  وعبدا·)  وفهد  وخالد  وفيصل 
الشريفين  الحرمين  خادم  يقوده  الذي  الحاضر  العهد 
الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه ا· وسدد على الخير 
وولي  االيمن  عضيده  القيادة  هذه  في  ويسنده  خطاه 
عهده صاحب السمو الملكي ا�مير محمد بن سلمان بن 
البالد  ستنقل  التي  الطموحة  الرؤية  صاحب  عبدالعزيز 
الشعب ومتناغم  لعصر نهضة جديد مواكب لتطلعات 
الدول  لمصاف  المملكة  لينقل  و  العصر  متطلبات  مع 

المتقدمة في شتى المجاالت .
ولهذا فإن اليوم الوطني هو مناسبة تستحق منا جميع× 
قيادتنا  ونشكر  فيها  نحتفي  ان  الوطن  هذا  ابناء 

الرشيدة وندعو ا· لهم بالتوفيق والسداد.

اليوم الوطني ٨٩
الدكتورة/ دالل محمد الحربي

جامعة نايف العربية للعلوم االمنية /كلية علوم الجريمة

توحيد  ذكرى  على  مضت  أعوام  مجرد  ليست  عام...   ٨٩
المملكة العربية السعودية، بل هي ٨٩ عام من الفخر و 
و  االقتصادية  و  السياسية  و  الدينية  القوة  و  العزة 

التنموية.
التاريخ  جذور  عمق  في  المتأصلة  ا�صالة  من  عام   ٨٩
ا�قدم  الدول  بها  قارعت  بإنجازات  ازهرت  التي  و  القديم 
_ �نها  أقول مستحيلة  لن   _ أرقام  العالم و صنعت  في 

سعودية المنشأ.
٨٩ عام كانت قصص× تروى و حضارة ُتبنى و مجدØ ُيسطر 
و رؤية قادمة لُتمجد هذا الوطن و تلك القيادة المتتالية 
بداية من رأس الهرم الشامخ الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود رحمه ا· امتدادØ إلى أحالم ولي عهدنا 

الطموح محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
٨٩ عام ارتقت فيها المملكة في كل المجاالت و تطورت 
في   Øخالد  Øرمز أصبحت  حتى  ا�لوان..  و  الفنون  كل  في 

أروقة التاريخ الحديث.
٨٩ عام من الوالء و االنتماء لهذه القيادة الرشيدة و الحكيمة و الحالمة و اËملة و الواثقة في  شعبها بأنه سيجسد ما 

تغرسه.
٨٩ عام من الحكم بما اتخذته المملكة دستورØ لها ب كتاب ا· وسنة رسوله ومنهج×.

٨٩ من البناء و النماء والرخاء و التطور في شتى المجاالت الدينية، التعليمية، العلمية، االقتصادية، 
السياسة.

٨٩ عام سطرت فيها المملكة العربية السعودية تاريخ ُيكتب داخل التاريخ و معجزات ستخلد.

محمد عبد الغني خواجي
معلم _ مدير العالقات العامة بصحيفة عين نيوز

و نائب رئيس التحرير

٨٩ عام�...
ُسطرت في التاريخ



ندوة التربية الوجدانية للطفل

ضيوف الندوة :
- الدكتور أحمد البوعلي 

 أمام وخطيب جامع ا�مام علي آل ثاني ورئيس المجلس 
لتنمية  أفالذ  لمركز  التنفيذي  والمدير  با�حساء  البلدي 

الطفل التابع لجمعية البر بالمنطقة الشرقية 
- الدكتور خالد الحليبي 

والدراسات  للبحوث  الخبرة  بيت  لمركز  التنفيذي   المدير 
الخبرة  بيت  مركز  (خبرة)ومدير  ا�هلي  االجتماعية 
للتدريب والمشرف على مركز بوح لالستشارات التربوية 
والتعليمية ومشرف على موقع المستشار و مدير عام 

جمعيةالتنمية ا�سرية  با�حساء
- الدكتور خالد النقية 

المدير التنفيذي لمركز واعي سابقا وعضو هيئةتدريس 
ا�سرية  التنمية  لمركز  ومستشار  ا�مام  بجامعة 

باالحساء 
 - الدكتور بندر عسيري 

مدير عام النشاط الثقافي في وزارة التعليم
- الدكتورة سارة العبدالكريم

ورياض  التربوية  السياسات  قسم  مساعد  أستاذ 
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المحور الخامس :
التربية  في  االقتصادية  والحالة  اُ�َسري  الوسط  و  االجتماعية  العالقات  أثر 

الوجدانية للطفل 
المحور السادس :

العربية  المملكة  في  ا�طفال   رياض  مناهج  في  الوجدانية  التربية 
السعودية 

المحور السابع : 
الوجدانية  التربية  ترسيخ  في  الفنية  والتربية  الطفل  مسرح  أهمية 

للطفل"
المحور  الثامن :

الرقمية وتأثيراتها على التربية الوجدانية للطفل"

توصيات ندوة :
" التنمية الوجدانية للطفل"

التوصية ا�ولى :
اعتماد المنهج التربوي في اÄسالم بغرس القيم الدينية وا�خالقية في 

وجدان الطفل
التوصية الثانية :

خطب  بعض  تخصيص  خالل  من  المسجد  دور  تفعيل 
تتناول  التي  والمحاضرات   ، الندوات  وإقامة   ، الجمعة 

القضايا ا�سرية ، والتنمية الوجدانية لãطفال .
التوصية الثالثة :

إطالق برامج تثقيفية لãسرة بأهمية التفاعل الواقعي ( 
والحوار ) اÄيجابي داخل ا�سرة لتنمية الذكاء الوجداني 

للطفل .
التوصية الرابعة :

والجامعية  الحكومية  االجتماعي  البحث  مراكز  توصية 
وا�هلية باالهتمام بالتربية الوجدانية لãطفال في ا�سرة 

السعودية بين الواقع والمأمول .
التوصية الخامسة :

البيئة  في  المنفذة  الحركية  با�نشطة  االهتمام 
المدرسية بشكل عام والتي لها تأثير هام على تنمية 

وجدان الطفل .
التوصية السادسة :

دعم  الخطاب الوجداني اُ�َسري للطفل بنماذج واقعية 
يعايشها الطفل حتى يسهل غرسها وترسيخها  في 

وجدانه .
التوصية السابعة :

والمجتمع  ا�سرة  في  العنف  ووسائل  أساليب  مواجهة 
ضد الطفل ؛  لتحقيق تربية وجدانية سليمة للطفل.



التوصية الثامنة :
إعداد برامج تدريبية وتعليمية لتنمية الذكاء الوجداني لدى معلمي مرحلة 
للذكاء  مستقرة  وركائز  راسـخة  أسـس  على  وتأهيلهم  ا�طفال  رياض 

الوجداني بجوانبه المختلفة.
التوصية التاسعة :

العمل على تحديث برامج التربية الخاصة بصفة مستمرة الموجودة بكليات 
للفئات  الوجدانية  التربية  أهمية  على  التأكيد  مـع  ا�طفال  ورياض  التربية 

الخاصة .
التوصية العاشرة :

الناقد   التفكير  المدارس بهدف تنمية  الطفل في  بالقصة وأدب  االهتمام 
لدى الطفل .

التوصية الحادية عشرة :
والصفوف   ، ا�طفال  رياض  مدارس   في   " المناهج  مسرحة   " على  العمل 
المعرفية  السلوكية  المهارات  الطفل  Äكساب  المدارس  في  ا�ولية 

والوجدانية  بوسائل وأساليب حديثة .
التوصية الثانية عشرة :

بالنصوص  يعنى  الثقافة  وزارة  في  الطفل  بمسرح  خاص  قسم  إنشاء 
المسرحية للمسرحيات التي تقدم لãطفال .

التوصية الثالثة عشرة : 
إطالق برنامج وطني لتأهيل جميع الفئات المعنية  للتعامل مع ا�طفال ، السيما الوالدين مصدر ا�من وا�مان .

التوصية الرابعة عشرة :
تفعيل التبادل في المعارف والخبرات والمهارات  في مجال البرامج التدريبية للمعلمات وا�مهات واËباء في التربية الوجدانية بـين دول 

الخليج   والدول العربية .
التوصية الخامسة عشرة :

المعنيين بالتعامل معهم تشترك في تنفيذها  الوجدانية لãطفال لدى جميع  التربية  وضع خطة إعالمية تستهدف رفع الوعي بقيمة 
جميع وسائل اÄعالم ومواقع التواصل االجتماعي .

التوصية السادسة عشرة :
أن تقوم المؤسسات المعنية بتربية وتعليم ا�طفال  بتنمية الثقافة الرقمية لديهم ، والعمل على رفع قيمة الخبرات الرقمية لديهم التي 

تساعدهم على االتزان العاطفي .
التوصية السابعة عشرة :

أن تتضمن مقررات كليات التربية وكليات رياض ا�طفال مقررات تعنى بإكساب المعلمين والمعلمات مهارات العمل المسرحي .

هو يوم عزيز على كل مواطن يفخر بإنجازات وطنه 
وهو يوم× نتفي منه الشموخ والعزة بتوحيد هذه 
البـــــــــالد عـــلـــى يـــد المـــوحد الملك عبـــدالعـــزيز بن 
مبـــادئ  ارسى   الذي   - ا·  رحمه   - عبـــدالرحمـــن 
بالتميز  خصها  مما  الدولة  لهذه  منهج×  اÄسالم 
على  انعكس  والذي  الدول  بين  في  والخصوصية 
عـــالقـــاتها مـــع الـــدول من خـــالل حـــضـــارتنا وتراثنا 
االسالمي والعربي وال اسمى من ذلك احترام هذه 
الدولة لحقوق االنسان انطالق× من قول ا· تعالى 
َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ  ِفي  َوَحَمْلَناُهْم  آَدَم  َبِني  ْمَنا  َكرَّ "َولََقْد 
ْن  مَّ ْلَناُهْم على َكِثيٍر مِّ َباِت َوَفضَّ يِّ َن الطَّ َوَرَزْقَناُهم مِّ
علينا  حق×  اليوم  بهذا  "واالحتفال  َتْفِضيًلا  َخَلْقَنا 
بالوطن  والفخر  والوالء  الحب  لغرس  وفرصة 
وحكامها في قلوب أبنائنا ادام ا· عزك يا وطني 
الشريفين  الحرمين  خادم  خطا  الخير  على  وسدد 
الملك سلمان بن عبدالعزيز  وولي عهده وا�سرة 
المالكة وجعل ا· رؤية مملكتنا ٢٠٣٠ نبراس تهدي 
على  وبركة  خير  من  فيها  لما  الدول  جميع  به 

الشعب السعودي...دمت يا وطني

الدكتور ابراهيم بن احمد الضبيب
مدير عام الجمعية الوطنية

لحقوق اÄنسان بالقصيم

اليوم الوطني ٨٩ 

اليوم الوطني ٨٩
الدكتورة/ دالل محمد الحربي - جامعة نايف العربية للعلوم االمنية /كلية علوم الجريمة

نحتفل ونحتفي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية كمناسبة تاريخية، وصفحة مشرقة من صفحات التاريخ كتبها الرعيل ا�ول 
من قادة هذه البالد عنوانها الفخر واÄباء ورايتها تحمل نداء التوحيد ، إنه اليوم الذي توحدت فيه هذه ا�رض المباركة على يد المغفور 
له الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، وعم ا�من والسلم ربوع الجزيرة العربية وبدأت النهضة الحديثة المزدهرة إلى يومنا هذا 
إلى  ا· وصوالً  رحمهم  وعبدا·)  وخالد وفهد  (سعود وفيصل  الملوك  الموحد  أبناء  تنميتها وحفظها وصونها  على  تعاقب  ،حيث 
العهد الحاضر الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه ا· وسدد على الخير خطاه ويسنده في هذه 
القيادة عضيده االيمن وولي عهده صاحب السمو الملكي ا�مير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز صاحب الرؤية الطموحة التي ستنقل 
البالد لعصر نهضة جديد مواكب لتطلعات الشعب ومتناغم مع متطلبات العصر و لينقل المملكة لمصاف الدول المتقدمة في شتى 
المجاالت ، ولهذا فإن اليوم الوطني هو مناسبة تستحق منا جميع× ابناء هذا الوطن ان نحتفي فيها ونشكر قيادتنا الرشيدة وندعو 

ا· لهم بالتوفيق والسداد.



بقلم ا�ستاذ الدكتور : منصور بن عوض القحطاني 
أستاذ اÄدارة التربوية بجامعة الملك خالد 

حياة  في  تاريخي  حدث  والثمانون  التاسع  الوطني  اليوم  يعد 
المواطن السعودي حيث نعتز به ونحتفي من خالله بذكرى توحيد 
 ، عليها  قامت  التي  اÄسالمية  المبادئ  و  القيم  على  البالد  هذه 
وإتاحة الفرص للناشئة من شبابنا للتعرف بماضينا المجيد وحاضرنا 

المشرق ومستقبلنا الزاهر الواعد بإذن ا· .
الذي يجسد  اليوم  .. هذا  المجد والبناء  إنها ذكرى خالدة لمسيرة 
حس االنتماء لهذا الوطن وتاريخه وقيادته ، حيث يحمل في طياته 
ذكرى  إنها   ، والمواطن  الوطن  تجاه  المهمة  الوقفات  من  العديد 
مسيرة المجد والبناء ، ذكرى ا�من واالستقرار ، ذكرى اÄعجاز واÄنجاز 
.. كيف ال ونحن نعيش في حقبة زاهرة وطفرة اقتصادية ، ومنجزات 
إنمائية متعددة ، خالل مسيرة ناجحة قادها  عظيمة ، ومشروعات 
نتاجها  من  كان  والتي  عبدالعزيز  الملك  ا·  بإذن  له  المغفور 
الملوك  أبناؤه  بعده  من  رعاه  الذي  العظيم  الكيان  هذا  تأسيس 
الحزم  ملك  الشريفين  الحرمين  خادم  سيدي  عهد  حتى  البررة 
رؤية   ا�مين عراب  والعزم سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده 
٢٠٣٠ وملهم الشباب محمد بن سلمان لتحقيق أمل واعد ومستقبل 

طموح  .
إن هذه الذكرى العبقة تجعلنا أكثر حرص× وأشد عزم× على مواصلة 
يحقق  بما  المجاالت  كافة  في  والتقدم  التطور  ومتابعة  المسيرة 
المؤشرات  وكل  ال  كيف   .. والتنمية  التقدم  في  الوطن  طموحات 
ا�ساسية بما فيها الكثير من مالمح المستقبل تتراءى �بناء وطن 
والفخر  االعتزاز  إن   ... واقتدار  بثقة  والنماء   البناء  جادة  على  يسير 
باليوم الوطني جاء نتيجة حتمية لæنجازات المتوثبة التي يلمسهـــا                        
المواطن في مختلف المجاالت والبرامج التنموية عبر مسيرة طويلة 
انطلقت  بطولية  ملحمة  إنها   ، ا·  رحمه  الموحد  البطل  صنعها 
القران  دولة عظيمة دستورها  بنيان  لتأسيس  النور  منها مسيرة 
الكريم ومنهجها الشريعة اÄسالمية وقادتها رجال أوفياء صدقوا 

ما عاهدوا ا· عليه ..
إن التالحم الذي يعيشه شعبنا مع قيادته الحكيمة يؤكد المسيرة 
التي  الكبرى  النهضة  في  كبير  دور  لها  كان  التي  الصحيحة 
دول  لم تشهدها  قياسية  أرقام×  ذلك  في  محققة  بالدنا  تعيشها 
المستوى  على   Øورائد فاعًال  الكبير  وطننا  كان  ولما  بل   .. أخرى 
تحاول  التي  الحاقدة  وا�قاويل  التشكيكات  بعض  برزت  العالمي 
من  ا·  بإذن   Øأبد يفلح  ولن  وخسر  خاب  ولكن   ، كيانه  من  النيل 
ولن   ، القاتلة  والسموم  المريضة  المحاوالت  نفسه هذه  يحمل في 
يستطيع أن ينفذ إلى تماسك وحدتنا الوطنية وتالحم شعبنا مع 

قيادتنا الوفية 
كما يجب علينا أن نكون أكثر تجاوب× مع ما يشهده وطننا الغالي 
الوطني  الحس  ، ويأتي في مقدمة ذلك تعميق  من تطور وتقدم 
لدى كل مواطن للذود عن كل ما يمس كرامة هذا الوطن أو يعبث 
بمنجزاته ، وأن نحقق التــــــــالحم المنشــــــود بين الشعب والقــــــيادة 

الحكيمة ، وأن ندعو لها بالتأييد والتوفيق ...
اÄسالمية فحقق ا·  بالثوابت  بالتمسك  البالد  بدأ حكم هذه  لقد 
فبادلها   ، لشعبها  حبها  صدق  على  واطلع   ، مطالبها  للقيادة 
المتابع للخطابات والزيارات  ،  ولعل  ، ووالء بوالء  الشعب حب× بحب 
التي يقوم بها الملك الحازم وسمو ولي عهده الطموح  يحفظهما 
به من  يتمتعان  ما  يلحظ  والخارجي  الداخلي  الصعيدين  على  ا· 
أفكار سياسية مقترنة بأخالق إسالمية كالوسطية ، والحوار مع اËخر 
وتقديم   ، اÄنسانية  الحقوق  ومراعاة   ، العالمي  السالم  وتحقيق   ،
في  المملكة  دور  من  عزز  مما   ، المظلوم  ونصرة   ، المساعدات 
على  محافظة  واقتصادي×  سياسي×  والعالمي  اÄقليمي  الشأنين 

ثوابتها اÄسالمية ومتمسكة بقيمها الدينية وا�خالقية .
وتواكب  العقبات  كافة  تتجاوز  أن  الراشدة  القيادة  استطاعت  لقد 
التغيرات والتحديات العالمية ، مما يمكننا القول إن المملكة وهي 
تحتفل بهذه الذكرى المجيدة لتعيش أزهى وأجمل عصورها في 
ظل قيادة مؤمنة رشيدة حكيمة استطاعت أن تقود مسيرة البناء 
الثوابت  على  المحافظة  مع  واسعة  آفاق  نحو  بالدنا  في  والعطاء 
المؤسس  الملك  وضعه  الذي  القويم  اÄسالمي  النهج  ومواكبة 

الصالح رحمه ا· رحمة ا�برار .
ووعدت   ، فصدقت  عاهدت  التي  المباركة  القيادة  هذه  فالتعيش 

فأنجزت ، فهنيئ× للوطن بما صنعت ...
واستقرارها  أمنها  البالد  لهذه  يحفظ  أن  وجل  عز  ا·  نسأل 
الداخل  في  المرابطين  أمننا  ورجال  جنودنا  ينصر  وأن   ، وقيادتها 

والخارج إنه سميع مجيب.

اليوم الوطني همة قيادة
وطموح وطن 



هيلة فنيس فهد - رئيسة قسم التخطيط والدراسات والبحوث والشراكة
مكتب تعليم خميس مشيط

ويتسنمون  عندها  يقفون  تاريخية  منعطفات  ا�رض  شعوب  لكل 
أريجها, واليوم هو يوم النصر وجمع الكلمة للوطن الغالي للمملكة 
وهذه  الشتات,  ولملمة  القلوب  توحيد  يوم  السعودية,  العربية 
بعد  وحدنا  الذي  البطل  قائدنا  سيرة  من  عطرة  مقتطفات  بعض 
الشتات, الملك عبد العزيز طيب ا· ثراه, فهيا بنا في هذه العجالة 
انجازاته  نظور  من  العجالة  بهذه  أريجها  نننثر  و  ذكراه  نتسنم 
عبد  بن  العزيز  عبد  المؤسس  الملك  قام  والتاريخية,  التعليمية  
ملحمة  المملكة  بعد  بتوحيد   - ا·  يرحمه   - سعود  آل  الرحمن 
لمدينة  استرداده  بعد  عاًما   ٣٢ مدى  على  قادها  التي  البطولة 
الرياض عاصمة ملك أجداده وآبائه في الخامس من شهر شوال عام 
١٣١٩هـ الموافق ١٥ كانون الثاني (يناير) ١٩٠٢م. وفي ١٧ جمادى ا�ولى 
١٣٥١هـ صدر مرسوم ملكي بتوحيد كـــــــــــــل أجزاء الدولة السعودية 

الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبد 
نفسه  العام  من  ا�ولى  جمادى   ٢١ الموافق  الخميس  يوم  العزيز 
المملكة  قيام  Äعالن  يوًما  ١٩٣٢م  (سبتمبر)  أيلول   ٢٣ الموافق 
العربية السعودية, دل ذلك على شجاعته وإصراره على إعادة ملك 
آبائه وأجداده وفكره الوقاد التي أكدتها خطواته وإنجازاته الضخمة 

بعد التوحيد.
الفكر التربوي والتعليمي للمؤسس:

الفتوحات  على  مقتصرة  العزيز  عبد  الملك  إنجازات  تكن  لم 
وتأسيس  حكيمة  قواعد  إرساء  على  حرص  بل  واÄنجازات 
برغد  فيه  والمقيمون  شعبه  ينعم  لكي  الحكومية  المؤسسات 
العيش وسط جو من ا�من وا�مان مستمًدا دستورها ومنهاجها 
ـ،  ـ صلى ا· عليه وسلم  الكريم وسنة نبيه محمد  من كتاب ا· 
فبدل جهلها علم× وعقول أبنائها تنويًرا وحرًصا على نهل العلم 
الملك  التي حققها  اÄنجازات  أهم  ومن ضمن   , من جميع مصادره 
عبد العزيز، تلك التي شهدها المجال التعليمي, فقد عقد الملك 
عبد العزيز أول اجتماع تعليمي في المملكة في جــــــــــــــمادى ا�ولى 

وتنظيم  والتعلم  العلم  نشر  على  العلماء  فيه  حث  ١٣٤٣هـ،  عام 
التوسع فيه.  وقد اختار الملك عبد العزيز وكما يقول كتاب «الملك 
عبد العزيز والتعليم» لمؤلفيه عبد ا· أبو راس وبدر الدين أديب، 
بعد  تأسيسه  بدأ في  الحكومي عندما  لتنظيم جهازه  المديريات 
دخوله الحجاز. ولقد أدخل الملك مديريات لم تكن معروفة من قبل، 
أعاد  المتاحة،  اÄمكانات  كل  من  االستفادة  على  لحرصه  ولكنه، 
تجديد وتشكيل مديرية المعارف، ووضع لها أهدافا ونظما جديدة 
تجعل بدايتها في عهده بداية جديدة تماما ال تكاد ترتبط بتاريخها 
السابق، بل تتميز عنه تماما بهدفين أساسين أولهما هدف تعميم 
النظام  إقامة  هدف  وثانيهما  البالد،  أنحاء  في  ونشره  التعليم 
المتكامل، وهما أمران يمثالن أفكارا جديدة، ومساهمة  التعليمي 

تاريخية حاسمة من مساهمات الملك المؤسس.
العزيز.. نهضة دلت على فكره  الملك عبد  التعليم في عهد 

التربوي التعليمي. 
وتقول دراسة أعدتها مجموعة من الطالب تحت إشراف الدكتور عبد 
العزيز تستحق  الملك عبد  المعارف في عهد  إن مديرية  الزيد  ا· 
دراسات مستقلة تجمع ما تناثر من وثائقها وتعطينا صورة زمنية 
وتتابع  إنجازاتها  في  قياداتها  ودور  تطورها  مراحل  عن  مفصلة 
العزيز  عبد  الملك  وعند دخول  التعليمية,  وا�نواع  المراحل  ظهور 
خالل  من  جديدة  تعليمية  دعوة  بدء  إلى  مباشرة  اتجه  الحجاز 
اجتماعاته بالعلماء ومن خالل اهتمامه بإعادة تنظيم التدريس في 
ا�هلية  المدارس  وتشجيع  بدعم  اهتمامه  وإلى  الحرام  المسجد 
القائمة ولكن يجب مالحظة أن تأسيس مديرية المعارف الذي صدر 
الثالث من رمضان ١٣٤٤هـ قد سبق حتى  به المرسوم الملكي في 
صدور التعليمات ا�ساسية في ١٣٤٥/٢/٢١هـ، وهي التعليمات التي 
وضعت الذرة ا�ولى لنظام الحكم واÄدارة، واختارت نظام المديريات 
يؤكد  ما  واÄنتاج  الخدمات  فروع  بمختلف  للنهوض  المتخصصة 

حرصه الكبير على التعليم والتعلم.
البذرة اولى:

ا�ولى  البذرة،  غرس  تاريخ  ١٣٤٤هـ  رمضان   ٣ أي  التاريخ،  هذا  ويعد 
لنظام التعليم في السعودية. وقد تركزت صالحيات المديرية في 
هذه المرحلة المبكرة في اÄشراف على جميع المدارس في البالد، 
�مور  تعريف  أول  قدمت  ا�ساسية  التعليمات  صدرت  وعندما 
المعارف ووضعت النواة ا�ولى لسياسة التعليم في المملكة, فقد 
نصت المادة الثالثة والعشرون من «التعليمات ا�ساسية للمملكة 
الحجازية على أن أمور المعارف العمومية هي عبارة عن نشر العلوم 
المعاهد  وحماية  والمدارس  المكاتب  وافتتاح  والصنايع  والمعارف 
كافة  في  الحنيف  الدين  بأصول  واالعتناء  الدقة  فرط  مع  العلمية، 
المملكة الحجازية. ولكن هذه المؤسسة التعليمية ا�ولى لم تباشر 
اÄشراف على مدارسها ا�ولى، ولم تفتح أبوابها إال مع بداية العام 

التالي، في غرة محرم ١٣٤٥هـ.
دراسة برامج التعليم ومناهجه:

الناشئة  المديرية  واستكمال  بتأسيس  الملك  اهتمام  ولكن 
يتواصل فيصدر في العام التالي مباشرة، وبالتحديد في ٢٧ محرم 
المجلس  ويعتبر  للمعارف,  بتأسيس مجلس  الملكي  ا�مر  ١٣٤٦هـ، 
اÄشراف  بين  يجمع  فهو  المديرية،  �عمال  ومساندا  مشرفا  جهازا 
المعارف  ميزانية  والموافقةعلى  المدارس،  حالة  على  والنظارة 
وتعيين وعزل المدرسين ويهتم بدراسة برامج التعليم ومنـــــاهجه 

الملك عبد العزيز  بين بطوالت تاريخية  ودروس تربوية
ندوة  وطنية  بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون للملكة العربية  السعودية  لعام ١٤٤٠-١٤٤١هـ

مقدمة لمجموعة قضايا وطنية



والموافقة عليها، وانتخاب الكتب الدراسية والسعي لتأليف اللجان 
التعليم  برامج  االقتراحات بتوحيد  لوضعها، ويكلف أساسا بدرس 

في الحجاز وسن ا�نظمة للمدارس والمديرين والمعلمين.
ونظرا �همية هذه الوثيقة المتمثلة في ا�مر الملكي الصادر في ٢٧ 
في  كاملة  تنشر  لم  و�نها  المعارف  مجلس  بنظام  ١٣٤٦هـ  محرم 
موضع آخر فإننا نوردها هنا بنصها الكامل باعتبار المجلس تجربة 
تربوية تعليمية من تجارب الملك عبد العزيز. �ن هذه الوثيقة تمثل 
�ول  وتعتبر سجال  المملكة  التعليم في  تطور  تاريخية من  مرحلة 
وتعطينا  المملكة.  في  التعليم  على  لæشراف  تعليمية  مؤسسة 
بدايات  عن  صورة  المعارف  لمجلس  المبكرة  الصالحيات  قائمة 
واالهتمام  التعليم  وبتوحيد  التعليمية،  ا�نظمة  بسن  االهتمام 
كما  الخدمة،  أثناء  تدريبهم  على  والعمل  المعلمين  بامتحان 
المدرسية.  الكتب  اختيار  بمشكلة  االهتمام  عن  فكرة  تعطينا 
للبيئة  والتفكير في ترجمة ما يصلح منها ترجمة تجعلها صالحة 
النص  هذا  إلى  النظر  لفت  أيضا  ويحسن  فيها.  تستخدم  التي 
الخاص بدراسة حالة الكتاتيب وإصالحها حيث كانت هذه الكتاتيب 
أنحاء  جميع  في  للتعليم  الرئيس  المصدر  وهي  موجودة  قاعدة 
المملكة. وفي الثامن من شهر صفر ١٣٤٦هـ عين أعضاء المجلس. 
وقد صاحب تشكيل المجلس النص على أن مهمة المجلس ا�ولى 
هي وضع نظام تعليمي في الحجاز، يراعى فيه توحيد التعليم في 
والنص  ومجانيا،  إجباريا  االبتدائي  التعليم  لجعل  والسعي  الحجاز 
ثانوي  ابتدائي،  أربع مراحل: تحضيري،  التعليم من  على أن يتكون 
ومسؤوليات  صالحيات  بتحديد  إنه  القول  يمكن  وهكذا  وعالي. 

مجلس المعارف عرفت البالد، �ول مرة، نظـام التعليم 
تحضير البعثات وكلية الشريعة:

خالل  من  التعليم  مجال  في  إنجازاته  العزيز  عبد  الملك  وواصل 
إصداره لعدد من ا�وامر والقرارات التعليمية ومن ضمنها:

نظام الهجر، الذي بدأ عام ١٣٣٠هـ، ويهدف إلى توطين البدو في   •
تجمعات بغرض تعليمهم والتأليف بينهم وجمعهم على التعاون 
تعليمي×  مشروع×  فكان  الضارة  العصبيات  وترك  الخير  سبيل  في 
علمي× فريدØ، وكان يبعث لكل هجرة مجموعة من المشايخ والدعاة 

لهذا الغرض.
• تأسيس المعهد العلمي السعودي، وذلك في عام ١٣٤٥هـ، وكان 
من أهدافه تخريج معلمين للمدارس االبتدائية وبقي إلى عام ١٣٤٥

هـ حيث حلت محله معاهد إعداد المعلمين.
• إنشاء مدرسة تحضير البعثات عام ١٣٥٦هـ وهي أول مدرسة ثانوية 
بالمفهوم الحديث وكان الهدف منها تحضير الطالب لالبتعاث خارج 
لهذه  المعلمين  استقدام  وتم  دراساتهم  الستكمال  المملكة 

المدرسة من مصر وغيرها.
• إنشاء دار التوحيد في الطائف عام ١٣٦٤هـ بتوجيه خاص من الملك 
للمحاكم  قضاة  تخريج  إنشائها  من  الهدف  وكان  العزيز  عبد 
ما  وكل  وإسكانهم  الطالب  بإعاشة  الدولة  وتكفلت  الشرعية، 

يلزمهم.
• افتتاح كلية الشريعة عام ١٣٩٦هـ في مكة المكرمة، وكان الهدف 
منها تخريج معلمين للمدارس الثانوية وقضاة للمحاكم الشرعية، 
هاتان  وكانت  الرياض،  في  مماثلة  كلية  افتتحت  ١٣٧٣هـ  عام  وفي 

الكليتان نواة التعليم العالي في المملكة.
• المعاهد العلمية، وتم افتتاح عدد من المعاهد العلمية على إثر 
الذي افتتح في مكة من قبل، وافتتح  العلمي السعودي  المعهد 
هذه  من  الهدف  وكان  ١٣٧٠هـ،  عام  الرياض  في  علمي  معهد  أول 

المعاهد التوسع في العلوم الدينية لتكون بديًال عن الكتاتيب.



همة حتى القمة

والحزم  الحب  وطن  السعودية  العربية  المملكة  الغالي  وطني 
والعزم والفخر والشموخ وطني مالذ المسلمين وفي ذكرى اليوم 
له  المغفور  دعائمها  أرسى  التي  الحبيبة  )لمملكتنا   ٨٩) الوطني 
هذا  وحد  الذي  عبدالعزيز  الملك  ا·  المؤسس  الملك  ا·  بأذن 
الكيان الغالي على كلمة التوحيد والعزم الرشيد وتبعه من بعدة 
ابناءه ا�برار وساروا على خطاه الراسخة الحكيمة الرشيدة واكملوا 
المسيرة المجيدة بكل جدارة واستحقاق رغم كيد الحاقدين وحسد 
عهد  إلى  والتطور  والعطاء  البناء  مسيرة  واستمرت  الحاسدين 
بن  سلمان  والعزم  الحزم  ملك  الشريفين  الحرمين  خادم  موالي 
االمير محمد بن  ا�مين  ادام ا· عزه وسمو ولي عهده  عبدالعزيز 
سلمان امير الشباب وامير االبداع ومبتكر الرؤية . يحق لكل مواطن 
بكل  القمة  إلى  للوصول  اÄبداعي  التحول  هذا  يرى  وهو  سعودي 
العربية السعودية بفضل  المملكة  اليه  همة ان يفتخر بما وصلت 
ا· ثم القيادة المتميزة وان يرفع راسة على هذه المنجزات الوطنية 
الرائعة وان يفتخر بقيادته الحكيمة وما تقدمه لرفعة الوطن حتى 
أصبحت من القيادات العالمية وفي مصاف الدول ا�كثر تقدم× ومن 
بأكبر عملية  يمر  اليوم  العالم. وطني  القرار على مستوى  اصحاب 
تطوير وتحدي للوصول إلى القمة بكل همة وبعزم واصرار لقبول 
كل التحديات بتخطيط استراتيجي واستشراف للمستقبل بخطى 
السعودي  الشعب  اطياف  لكافة  زاهر  لمستقبل  القمة  نحو  ثابته 
والعلم  بالحكمة  العالم  دول  بين  الصدر  لهم  ليضمن  العظيم 
وبأفضل المعايير الدولية وبسواعد ابناءها الذين قامت حكومتنا 
الرشيدة باالستثمار فيهم بسخاء منقطع النظير ووفرت لهم كل 
الوصول  لهم  ووفرت  والمعنوية  المادية  واÄمكانيات  الوسائل 
�فضل الهيئات العلمية والصناعية بكافة دول العالم وحان الوقت 
بأذن ا· مملكتنا  العظيم وسنرى  الوطن  الجميل لهذا  لرد  لهم 
الحبيبة في قمة دول العالم االول وفي ذكرى اليوم الوطني المجيد 
الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ا�مين  نتقدم لموالي خادم 
التهاني  بصادق  الكريم  السعودي  والشعب  الرشيدة  وحكومتنا 
والتبريكات مجددين العهد على الطاعة والوالء مؤكدين لهم بذل 

الروح والغالي والنفيس في سبيل رفعة هذا البلد المقدس.
سألين المولى عز وجل ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده ا�مين االمير محمـــــــــــد بن  

سلمان وحكومتنا الرشيدة وأن ينصر جنودنا البواسل في الداخل 
عدونا  ويخزي  والعزة  النصر  لهم  يمكن  وان  الوطن  ثغور  وعلى 
نعمة  على وطننا  يديم  ان  وتعالى  ا· سبحانه  داعين  وعدوهم، 

االمن وا�مان واالستقرار
ودام عزك يا وطن

اللواء غرم ا· بن خضر الزهراني - عضو مجموعة قضايا وطنية

د.مريم فريح عبدا· المهوس - أستاذ مساعد جامعة حائل

عظيم  مجد  الى  لتعيدنا  الوطني  اليوم  ذكرى  إلينا  تعود 
ملحمة  إنها  نور  من  بأحرف  التاريخ  سطرها  خالده  وبطوالت 
التوحيد التي قادها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل 
آل سعود في مسيرة امتدت قرابة الثالثين عاما لتشهد شبة 
عصر  بعد  التاريخ  عرفها  وحدة  اعظم  بعدها  العربية  الجزيرة 
السعودية  العربية  المملكة  عاشت  الحين  ذلك  ومنذ  النبوة 
تباشير نهضة شاملة وعم االمن مختلف انحاء المملكة وعاش 
أبناء هذه البالد في اخاء وتالحم بعد ان كانوا اشتاتا وأصبحت 
المملكة العربية السعودية مصدر اشعاع حضاري ومشعل نور 
مواقف  على  شاهد  خير  فالتاريخ  واÄسالمية  العربية  لالمتين 
البالد  المملكة الداعمة لقضايا ا�مه بداية من قضايا االستقالل 
الفلسطينية وغيرها  القضية  العربية واÄسالمية وعلى رأسها 
من قضايا االمة والتي كان للمملكة دورها الفعال فيها وعلى 
المتقدمة  الدول  المملكة في مصاف  أصبحت  الدولي  الصعيد 

والمهمة 
وما كان للمملكة العربية السعودية ان تصل لهذه المكانة لوال 
الغالي  بذلوا  الذين  المخلصين  ورجاله  المؤسس  جهود 

والنفيس  في سبيل الدين ثم الوطن
مكتسبات  على  للحفاظ  عظيمة  مسؤولية  امام  يضعنا  وهذا 
الوطن ومكانته والوقوف صفا واحدا في وجه الحمالت المغرضة 
ضد وحدة الوطن مؤيدين لقيادتنا الرشيدة الملك سلمان بن 

عبد العزيز وولي عهده ا�مين حفظهم ا· وسدد خطاهم

ذكرى الوطن ٨٩



يتميز المواطن السعودي بوالئه لوطنه ووالة أمره وهذا التميز هو 
تربى عليها  التي  الفاضلة  والقيم وا�خالق  الدين  نابع من  بال شك 
هو  السعودي  المواطن  أن  نجد  لذلك  ونتيجة  أظفاره  نعومة  منذ 
ا·-  -رحمه  عبدالعزيز  بن  نايف  ا�مير  قال  كما  ا�ول  ا�من  رجل 
الكثير من  الحاقدين والطامعين وأفشل  وأصبح سدØ منيع× أمام 
المخططات التي تستهدف أمن الوطن ومقدراته، وفي هذا الوقت 
على  ا�عداء  سهام  فيه  وتوجهت  مفصلي×  يعد  والذي   Øتحديد
المملكة من كل حدب وصوب تزداد مسؤولية المواطن أكثر من أي 
وقت مضى وهو ما يتطلب الحرص التام واليقظة ضد كل ما يمكن 
أن ينال من وطنه ودينه وقيادته من خالل نبذ كل ما يدعو للفرقة 
وأخالق  السمحة  الشريعة  لقيم  تمثله  خالل  ومن  الصف،  وشق 
أمانة وإخالص،  الراقية، وكذلك من خالل قيامه بدوره بكل  اÄسالم 
غيره  مع  ويتكامل  ويتعاون  الجاد  المتقن  العمل  على  يحرص  وأن 
بواجباته  يلتزم  أن  عليه  المثال  على سبيل  فالمعلم  لبناء وطنه، 
من  طالبه  حماية  في  بدوره  يقوم  وأن  المهنية  وأخالقه  الوظيفية 
انتمائهم  تعزيز  على  يعمل  وأن  منحرف،  أو سلوك  فكر ضال  كل 
الحرص  لديهم  يغرس  وأن  لقيادتهم  والئهم  وتعميق  لوطنهم 
االحتفاء  ويعد  ومجتمعهم.  وطنهم  تجاه  واجباتهم  أداء  على 
 Øوتذكير Øبمناسبة الذكرى التاسعة والثمانون لليوم الوطني تأكيد
ما  على  للمحافظة   Øوتجسيد نعيشها،  التي  الوطنية  بالوحدة 
تحقق من منجزات ومكتسبات وطنية وتكريس للجهود المخلصة 
الهادفة لتحقيق المزيد من التميز والتقدم لدور المملكة ومكانتها 
والثوابت  با�سس  الوطن  شباب  وربط  العالم،  دول  جميع  بين 
والقيم العالية التي تحميهم -بإذن ا·- من الضالل أو االنحراف عن 
بذله  وما  العريق  بماضيهم  وربطهم  وتذكيرهم  الصواب،  جادة 
عبدالعزيز  الملك  المؤسس  عهد  منذ  متواصل  جهد  من  ا�جداد 
-طيب ا· ثراه- حتى يومنا هذا لبناء هذا الكيان العظيم وهو ما 
يحتم على شبابنا أن يعوا أهمية هذه الدولة وأن يحافظــــــــــوا على 

ينخدعوا  ال  وأن  وعلمائهم،  أمرهم  بوالة  يرتبطوا  وأن  وحدتها 
بالدعوات المنحرفة المضللة، وأن يعملوا بجد واجتهاد وإخالص بما 
الوقت  هذا  في  إننا  شك  وال  ودنياهم.  دينهم  أمور  في  ينفعهم 
أشد ما نكون فيه من أي وقت مضى إلى االبتعاد عن التصنيفات 
الفكرية المقيتة من خالل تكثيف الوعي في المجتمع عن مدى تأثير 
وجهات  اÄعالم  وسائل  من  وغيرها  االجتماعي  التواصل  وسائل 
التعليم المختلفة وتقرير القيم لحب الوطن، والضرب بيد من حديد 
المجتمعي،  الفكري  التفريق  في  نفسه  له  تسول  من  كل  على 
بث  عن  والبعد  للصف  وتوحيد  للكلمة  جمع  هي  فالوطنية 
الكراهية والخالف وتبادل التهم، ومما يجب التنبه له أن التصنيف 
وصل إلى المفكرين وا�دباء واÄعالميين وامتدت جذوره في الفترة 
الخطاب  توحيد  ينبغي  مما  المثقفة،  للنخب  اÄساءة  إلى  ا�خيرة 
تحمي  وُأطر  نظام  ووضع  الوطنية،  الوحدة  أجل  من  الثقافي 
المجتمع من عمليات التجاوزات القائمة أيّ× كان مصدرها، وإيقاف كل 
من  أمام  العقوبات  أقصى  ووضع  ويغذيه،  العمل  هذا  يؤجج  من 
يمارس أي نوع من التفرقة للوحدة الوطنية بأي شكل من ا�شكال، 
أهمية  توضح  قضايا  الدراسية  المناهج  في  يصاغ  أن  اËخر  وا�مر 
الوحدة الوطنية وأهمية الوطن وأن الوطن للجميع ويتسع للكل 
الديني  الخطاب  يؤكد  أن  ينبغي  كما  اËخر،  دون  �حد  وليس 
سلوك  أي  وتجريم  الواحد  الوطن  مفهوم  على  اÄعالمي  والخطاب 

ينحو نحو التمييز أو التصنيف بين أبناء المجتمع الواحد.

مسؤولية رجل ا¨من ا¨ول

اÄعالمي تركي العوفي



منذ تأسيس المملكة العربية السعودية حرص الملك عبدالعزيز أن 
ينهض بالمملكة في جميع نواحي الحياة فقام بعدة إنجازات كبيرة 
اكتشاف  أبرزها  ومن  المختلفة  المملكة  مناطق  جميع  شملت 
البترول ( النفط) الذى يعتبر عصب اقتصاد الدولة ونقل الدولة من 
االعتماد على التجارة والزراعة والصناعات اليدوية والحرفية المتنوعة 
التي تلبى احتياجات الناس اليومية  وفي ذلك الوقت كان اÄنسان 
الحرفي يعمل من بدء الصباح الباكر حتى غروب الشمس باستثناء 
او في محل  العامة  ا�سواق  يعمل في  والغداء وكان  الصالة  اوقات 
وظروفه  مهنته  طبيعة  حسب  الطريق  جانب  على  أو  صغير 
اÄنسان  الحياة  نمط  تغير   النفط  اكتشاف  وبعد  االقتصادية 
السعودي وانتقاله من الحياة البسيطة  الي حياة الترف ونقل الدولة 
السعودية إلى مصاف الدول العظمي التي يعمل لها حساب كقوة 
عظمى مؤثره في منطقة الشرق ا�وسط والعالم العربي واÄسالمي 
لدعم  ذلك  تعد  وإنما  الدولة  على  اÄنجاز  هذ  يقتصر  واال  والعالم 
المسلمين في شتى بقاع العالم حيث تم اكتشاف البترول في عهد 
وبدأ   ١٣٦٧_١٩٤٧ عام  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك  المؤسس 
بداء  بعد  ثم  والمزارعين  التقليدية  والصناعات  الحرفين  يتناقص 
عام  بالمملكة  الشامل  للتطوير  ا�ولى  الخمسية  الخطة  بتطبيق 
١٣٩٠ (١٩٩٠)في نواحي التعليم والصحة والمواصالت وا�عمار والبريد 
وإدارات  وزارات  وتشكيل  وإدارات  وزارات  وتشكيل  الدفاع  ووزارة 
حكومية لجميع القطاعات بالمملكة دمتي مملكتنا الحبيبة فخر لنا 

ومالذ للمسلمين

د/نوال النصار
عضو لجنة الفريق العلمي

مسئولة الجودة والتخطيط، والتطوير في صحة الرياض

اقتصاد المملكة
في عهد الملك عبدالعزيز

طيب ا¬ ثراه  

تــــــــجــَدَدت هــــَمــــالــــيــــْل الــــــــَفــــرح َجــــــــــْد
                             واْزَهـــــــَرْت أْغـــــــَصاَنهـــــــا أَرْض العـــــــروبـــــــه

 َخــــــْضـــــــَرا بـــــــُعـــــــوَن ا· يـــــــَا أْرَض الجـــــــَد

ـــــــارِيْخ في ســـــــِْلم وُحـــــــروَبه                             يَزَهى َبك التَّ
 مـــــــا ِيْنِحني لَْك ُعـــــــوْد و َسْلَماَنها الفــــــــَْذ 

                           واقـــــــٍف دوِنْك ومـــــــَا يُشـــــــوَبهــــا ُشـــــــوَبه

  ِيْمـــــــَســـــــْح بـــــــِيـــــــْمنـــــــَاه ُدُمــــــــوْع الَخــــــــد
                           ِيْشهـــــــَد لَه الحـــــــكـــــــّام ِطيْب وُعـــــــــُذوَبه

 ِسْلَمـــــــْت يِديْن شـــــــَِدْت َعلى الَعـــــُدو َشْد 

ـــــــْت الخـــــــَاِين ِيصـــــــِيـــــــح ُتـــــــوَبـــــــه                             وخـــــــَلَّ

يــــــــــــــــا َخـــــــادم الِبيِتـــــــين أٍب عـــــــْن َجـــــــْد
                            أَْرَواَحـــــــَنــــا لَـــــــْك ِباْلـــــــَعـــــــْزم مـــــــوهـــــــوبه

  َيا· تـــــــِعـــــــْز سلمـــــــاْن الّطـــــــيْب الفـــــهْد
                           وتكـــــــِْسيه السعـــــــادة وِتْغســـــــِل ُذنوَبـــه

ـــــــد يـــــــا شبيـــــــه الجـــــــد   و إنْت يـــــــا محـــــــمَّ

                           َيْشهـــــــْد لَك العـــــــَالَْم ِشَمالَــــه وَجُنـــــــــوَبه
 َيا بِيـــــرْق التـــــَّوحـــــِيْد يــــــــــا َمْنَبع الَمـــــْجـــــد

َبــــــاْب أَفــــــَْعــــــاْل وُخُطــــــوَبه                             يــــا َفْخـــــــر الشَّ
ْهــــــْد  َجــــــاِجيــــــْل الشَّ  اْسِقيَتنــــــَا يا َراْس الرَّ

ُعوْف اللعـــوبه õوَحِميَتَنا ِمْن َخَطاِطيْف الض                           

 عـــــــَْهـــــــٍد َعِليَنا ِنِصـــــــْد الَعـــــُدو َعْنك َصــد

                           وَكّفـــــــك وَكــــــْف الُوَفــــــا َبالخـــــــِير مْعُروَفه

ـــــــْد  نَا َقَ ـــْن َقـــــَدِّ َنا يآل َســـــٌَعـــــُوْد ِمَ ِمْن َقـــــدِّ
                           َخِطيَنــــــا ِبيْمَنـــــاُكــــــم ُدُروْب َمْصُفــــــوَفــــــه 

إهداء دكتورة:نوف بنت بندر البنيان 

 بمناسبة الذكرى

التاسعة والثمانون
لتوحيد المملكة العربية السعودية



 Øالسعودية تطور ونمو كبير وسريع جد العربية  المملكة  شهدت 
برزت  وقد  المجاالت  مختلف  في  والدولي  المحلي  الصعيد  على 
العديد من اÄنجازات الوطنية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية 
 "٢٠٣٠ "رؤية  وتضمنت   , والسياحية...وغيرها  والسياسية  والثقافية 
أن  كما  واالجتماعية  والتنموية  االقتصادية  الخطط  من  العديد 
العالقات  على  والتأكيد  اÄنسانية  القيم  بنشر  اهتمت  المملكة 
الشقيقة  للدول  والدبلوماسية  والدولية  والعربية  الخليجية 
 , التفاهم والتعاون   العالقات وتوقيع مذكرات  والصديقة بتعميق 
احتلت  كما   , والعالمي  اÄقليمي  ا�من  تحقيق  في  وساهمت 
ا�كثر قوة  الدول  قائمة  المملكة مرتبة متقدمة عربي× وعالمي× في 
وتأثيره في النواحي السياسية والعسكرية واالقتصادية , وتقدمت 
والتقني  العلمي  التطور  يواكب  بما  الفضاء  مجال  في  المملكة 
ويعتبر القمر الصناعي السعودي أفضل ما توصلت إليه التقنية في 
مجال ا�قمار الصناعية والذي برزت عبارة "فوق هام السحب" لصاحب 
توقيع  مع  كتبها  حينما  سلمان  بن  محمد  ا�مير  الملكي  السمو 
سموه على القمر السعودي في مقر شركة" لوكهيد مارتن" خالل 
زيارته للواليات المتحدة ا�مريكية وأصبحت شعار يعزز أهمية العلم 
الدول  مصاف  في  المملكة  لتكون  السريع  والتطور  والتقنية 
المتقدمة علمي× ،  وبرز اطالق المشاريع الضخمة في مجالي الثقافة 

والترفيه والسياحة  ومنها مشاريع نيوم و القدية وآرت الرياض ..., 
خالل  من  اÄصالحية  الخطوات  من  العديد  المملكة  شهدت  كما 
السيارة  بقيادة  السعودية  للمرأة  والتمكين  الفساد  مكافحة 
الذي  الحضاري  النمو  هذا  كل  من  وحقوقها  أوضاعها  وتحسين 
وقبلة  الشرفين  الحرمين  بها   " العالم  قلب  المملكة  ان  يؤكد 
المتأمل  التشكيلي  الفنان  المنطلق وبنظرة  المسلمين .من هذا 
جسفت  مبادرة  انطلقت  ومشاعره,  بإحساسه  يفيض  والذي 
أشكال  أحد  التشكيلي  الفن  يعد  حيث  العالم"    قلب  "المملكة 
وتراث  وفكر  ثقافة  ويترجم  الجمال  خالله  من  ينشر  الذي  الثقافة 
عبر  إلى جيل  الناس من جيل  يتناقله  المجتمعات  وحياة  وحضارة 
العصور. وقد مر التشكيل السعودي بمراحل وأجيال تضمنت تطور 
 , السعودية  العربية  المملكة  في  التشكيلية  للحركة  ونمو 
وتأسست الجمعية السعودية للفنون التشكيلية " جسفت" كأحد 
السنين  عبر  وتطورت  ١٤٢٧هـ  عام  والثقافية  الحضارية  اÄنجازات 
تاريخ  في  واضح  وأثر   , المملكة  ثقافة  في  فاعل  دور  ذات  لتكون 
التشكيل السعودي منذ انطالق الجمعية في مرحلة التحضير ثم 
وبرز  الحالي.  واقعها  إلى  وصوالً  والتصويت  واالنتخابات  التأسيس 

دور المرأة منذ بداية التأسيس من خالل المشاركة في االنتخابات 

رئيس  نائب  منصب  ثم  اÄدارة  مجلس  في  كعضو  بمراكز  والفوز 
مجلس اÄدارة ثم رئيس مجلس اÄدارة للجمعية.

وفي ذكرى اليوم الوطني نستعيد تاريخ المملكة المجيد والسيرة 
العطرة لجهود المؤسس جاللة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود رحمه ا· وطيب ثراه , وجهود أبنائه ورجاالت الدولة منذ 
والتنمية  الرؤية  عهد  إلى  والتأسيس  والبناء  التوحيد  عهد 
آيات  أسمى  نرفع  العزيزة  الوطنية  المناسبة  وبهذه   . المستدامة 
التهاني والتبريكات بذكرى اليوم الوطني السعودي المجيد لمقام 
خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
بن  / محمد  ا�مير  الملكي  السمو  والى صاحب   . ورعاه  حفظه ا· 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد حفظه ا· ورعاه . 
كما نتقدم بالتهاني لصاحب السمو الملكي ا�مير الدكتور فيصل 
كذلك  للجمعية.  الفخري  الرئيس  سعود  آل  سعود  بن  محمد  بن 
نهنئ الفنانين التشكيلين والفنانات التشكيليات وكافة الشعب 
السعودي الكريم. حيث تعد ذكرى اليوم الوطني للمملكة مناسبة 
ثمينة في تجسد قيمة وطنية  للنمو الحضاري والعلمي والثقافي 
والنهضة واالزدهار بحكمة ورؤية ثاقبة وخبرة قادة ووعي الشعب. 
والبناء  والكفاح  التاريخية  البطولة  لملحمة  عطرة  ذكرى  إنها 
طموحات  يحقق  بما  المستقبل  واستشراف  الوطن  أبناء  بسواعد 

وآمال القادة والشعب السعودي.  
الوطني  باليوم  التشكيلية  للفنون  السعودية  الجمعية  وتحتفي 
بمشاركة  العالم)  قلب  (المملكة  شعار  تحت  والثمانين)  (التاسع 
 , الوطن   بحب  تفيض  بمشاعر  التشكيليين  والفنانين  المثقفين 
السعودية  الجمعية  في  وزميالتي  زمالئي  كافة  واسم  وباسمي 
له فضل  لدعم  أن أشكر  كل من  التشكيلية يطيب لي  للفنون 
المجتمعية  بالشراكة  الفرصة  وإتاحة  والفنانين  التشكيلي  الفن 
وما  الوطني  لليوم  والورش  التشكيلية  المعارض  وبتنظيم 
كما   . متنوعة  تفاعلية في جهات  وعروض  فعاليات  يصاحبها من 
يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان له الفضل بدعم 
استمرارية الجمعية ونموها ونجاح خططها وبرامجها ومشروعاتها 
وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الدكتور / فيصل بن محمد 
ومدراء  اÄدارة  مجلس  �عضاء  والشكر  الفخري  الرئيس  سعود  بن 
الفروع وأعضاء الجمعية في مناطق ومحافظات المملكة وأصحاب 
الجمعية  مع  بالعمل  والمتطوعين  التعاون  واتفاقيات  الشراكات 

فالجهود المتضافرة أثمرت بالنجاحات في المشهد الثقافي.

المملكة قلب العالم
د. منال بنت عبد الكريم الرويشد

مديرة ’دارة النشاط الفني والمهني في وزارة التعليم
رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية



في وطني المملكة العربية السعودية ال نعيش حلًما وال سراب! بل 
رؤية واقعية خلفها همم! 

امتدت وتجذرت عبر عقود من الزمن! وكلما المست أقدامنا ا�رض ، 
استطالت وعانقت السحاب! 

الوطني في كل  عام بفضل ا·  الذكرى السنوية ليومنا  نعيش 
وكرمه ، على معزوفة بناء قادها المؤسس الملك عبدالعزيز طيب 
حتى  ا�شاوس،  ابنائه  رايتها  حمل  على  توالى  ملحمة   ، ثراه  ا· 

انتهت إلى خادم الحرمين الشريفين "سلمان"حفظه ا·.
كيان شامخ ُأسس على هْدي الكتاب وسنة رسوله الكريم، تتسارع 

خطى التنمية لتزهر بساتين التطور والرقي على امتداد الوطن!
الحرمين  خادم  بقيادة  السعودية  العربية  المملكة  وطني  في 
المكان والزمان  ، نتجاوز ظرفية  العزيز   الشريفين سلمان بن عبد 
وهمم  وئيده  بخطى  نسير  والمتاهات!  التخبط  دوائر  عن   Øبعيد

عاليه خلف رؤية تحملنا إلى مستقبل مشرق بأذن ا·

أصبحت "رؤية٢٠٣٠"انسراب نقطة ضوء في عقل كل فرد على هذه 
نتكيء  ونساء وشباب،  رجال  الجماعيه  بالمسؤلية  الشعور  االرض! 
في  وانخراط   ، كامل  واستيعاب  بعزيمة صادقه  قويه  عقيدة  على 

قناعات جديده، حاله شعورية موحده قل ان تعيشها الشعوب!
يتغلغل حب الوطن في االعماق مع كل فرحه إنجاز ، وتتوقد ا�رواح 
شعله وفداء له ، نحافظ على هويتنا، ونتعود االقتصاد لكي نزدهر 
الرياضة  نمارس  نتطوع،  نبادر،  ،نتعلم،  مقدراتنا  على  ونحافظ 

والعادات الصحيه، نتماسك أسري×، ونتكاتف مجتمعي×! 
وجيل  وا�رض  والرؤية  الهدف  يجمعنا  اختلفنا!  مهما  واحد  قلًب 
الصحيحة  الوجهات  إلى  التحول  يخاف  وال  ا�مل  يطارد  طموح 
اكثر  وآفاق  الى شمولية  واالنغالق  المحدودية  بوتقة  واالنعتاق من 
باالستقرار  الجميع  لينعم  وكيانه  فرد  كل  إنسانية  تحترم  اتساع× 

والطمأنينة. 
نسيج حلم وُمواكبة مجد ، َترُقب، وعمل دؤوب وعقول تستفيد من 

تجارب المتقدمين وتنخرط في لذة االكتشاف ، والتطوير.

في وطني و· الحمد ال يستطيع أحد اجتزاز فرحتنا أو صياغة ماذا نريد! وال نتوقف عند الرتوش أو قذى النفوس الحاقدة، عندنا طموح 
وشباب وقلوب محلقه وعقول مفكرة وولي عهد فريد وملك× أسمه سلمان! 

نعلو فوق التشويش ، وفوق الزيف في بعض المواقف! الننا نسير بخطط ثابته وقيادة حكيمه وقلوب مخلصه نقيه تفتح ذراعيها لمعانقة 
المجد ! ونعيش لحظة السكون وصمت الدهشه، وطني سخاء بال حدود وجمال يضيف بعدØ آخر في سياق تطور االمم والشعوب .

٢٠٣٠ رؤية خلفها همم
ملحمة وطن!

أسطورة ل·جيال
بقلم فاطمة الدوسري - "بنت الريف"

أخصائية تقويم أداء مدرسي 
مشرفة ضبط جودة"هيئة تقويم التعليم"



يا وطن نفديك بضلــــوع وجماجم 
كلـــــنــــا مــــن شــــان رايتنــــا جــــثث   

لو جيوش االرض عن بكرة تهاجم 
نحــــرق  اللي با�مــــن فكــــــره عبث   

كل خــــاين من عــــرب واال اعـــــــاجم 
يا وطــــنا فيه شعــــبك ما اكتــــرث   

البــــطــــولة دم  واالسمــــاء تراجـــم 
والعــــهــــد ما يوم او لحظــــه نكث  

البطــــولة فينا تحتــــاج لمعــــاجـــم
كــــابٍر عــــن كــــابٍر شــــعــــبــــك ورث   

ردنــــامــــن للــــعـــــــدو ال غــــار الجــــم 
وان هجمــــنا ما رحمــــنا من لهــــث  

يا وطــــنا انت من شعبك منــــاجم 
شعب من للحــــرب قـامــــت انبعث  

حبنــــا لك يا وطــــن من دين ناجم
انت حبــــك باللحــــم فينــــا انحــــرث  

من شعوب ا�رض ما احـٍد مساجم
حبنــــا لك شــــرع  ما يهــــزه حــــدث  

ويا وطن نفـديك بضلوع وجماجم
كلنـــــا من شــــان رايــــتــــنــــا جثــــث   

ابن نجيد

ربيعة الروقي 

بأقالم الشعراء

طلبــــوا �جــــلك محــــفـــًال ...  مشهورا
ومشــــاهدØ وقصيــــدًة. .,.  وسطــــورا  

طلبــــوا وماعلمــــوا بدفء مشــــاعري
وبأن عشقــــك  في السمــــا  مـــذكورا  

طلبــــوا بأن يحـــويك نبض قصيدتي
و�نت في كــــل اللغات  ....  بحــــــــــــورا   

وطٌن كــــقــــرآن ترتلــــه.     ..,,  السمــــا
فتهــــب منــــه على اËنــــام  .. عطــــورا   

وطــــٌن يغــــازله  السحــــاب  ويرتمــــــي
برحــــابــــه مــــطــــٌر الــــيــــه ....   غـــــــــزيرا  

يتضــــاحــــك الفــــجــــر ابتغــــاء رضـــائه
ويحــــل عن طــــرب الــــيــــه  شــــكــــورا  

تستبشــــر الدنــــيا بلــــحظة نــــظــــرٍة
من مقلتــــيــــه فــتــــرتجيــــه  نصــــيــــرا  

و�نــــه رئــــٌة لــــكــــل     .....  كــــريــــمــــة
يســــتــــــــاف من يــــده الكــــرام نــــذورا  

وتقبــــل الكلــــمــــــات شمــــس جبينه
فاالبجــــديات اصـــــطفـــــــته سفـــــيـــــرا  

وطـــــن عظـــــيـــــم يستحـــــق نزيفــــنا
سيظـــــل في افـــــق الوجـــــود كبيــــرا  

قـــــل للغـــــريب بأن عشقي قـــــــــاتلي
وطني ولـــــن ابغي علـــــيـــــه عـــبـــــورا  

تحمـــــيه  عـــــين  ا· كـــــف  رجـــــالـــــه
ويصـــــب منــــــــه الى الخـــــلـــــود نميرا  

بعثرت احـــــشـــــائي .... قـــــرابينا لــــــــه 
ورفـــــعـــــت فيه الى الســـــمـــــاء نحورا  

من مقلتيه قـــــد اقتبست مشـــاعري
افلـــــا ترى بين الشعــــــور  .... شعــــورا  

تلك المشــــاعر ليس يحصى حجمها
عجبي فهل يعلو الطهور ... طهورا  



فايزة أحمد محمد باسكران  - تعليم مكه المكرمه 
و هو  العرب،  الملوك  أشهر  أحد  آل سعود هو  الملك عبدالعزيز 
مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، وله 
رحمه ا· العديد من اÄنجازات التي سطرت بماء الذهب  فلم تكن 
إنجازاته رحمه ا· إنجازات بسيطة بل إنجازات حققت لشعبه رغد 
العيش وا�من وا�مان التي يسود البالد منذ أسسها المؤسس 

والملك القائد الحكيم .
خلدت إنجازات الملك عبدالعزيز رحمه ا· ذكرى خالدة على مدى 
العربي  والوطن  السعودية  اÄجيال في  لكل  بقيت عالمه  التاريخ 

بأسره
فمن أبرز اÄنجازات التي حدثت في الدولة منذ تأسيسها على يد 
اÄنجازات  الملك عبدالعزيز رحمه ا· سواء كانت هذه  المؤسس 

داخليه أو خارجيه
عنايته بالتعليم ، ونـشر المعرفة من خــالل تشجيــع طالب العلم ، 
وتأسيس المدارس وإصدار ا�نظمة الخاصة بها ، ونشر المؤلفات 
وتوزيعها ، أقام المؤسس رحمه ا· مديريه تتولى شؤون الحج ، 
مجانا  والحاالت  المرضى  تتلقى  التي  المستشفيات  تطوير 
البالد وأول مابدأ  ا�من في  ، حقق رحمه ا·  الخيريه  واÄسعافات 
قواعد  لتدرس  البالد   خارج  بعثات  أرسل  ذلك  تحقيق  في 
وأساسيات ا�من في عام ١٣٧٠ هـ ، أقام رحمه ا· مديرية الشرطة 

لحفظ ا�من الداخلي في البالد.
ومن الناحية االقتصادية فقد شهدت المملكة العربية السعودية 
حركة  وازدياد  المعادن  واستخراج  صناعته  وتطور  النفط  ظهور 
التجارة حيث أكتشف في عهده رحمه ا· أول وأكبر حقل بترول 

وصدر أول شحنه في عهده عن طريق ميناء رأس تنورة.
أفتتح العديد من المساجد والجامعات كما أنه كان حريصا رحمه 
التي  الخارجّية  وزارة  فأنشأ  الوزارات؛  من  العديد  أنشاء  على  ا· 
ترأسها ا�مير فيصل بن عبد العزيز ، ووزارة الدفاع ، باÄضــــافة إلى

وزارة الداخلّية، ووزارة المالّية، ووزارة المواصالت ، و تأسيس مجلس 
الشورى في المملكة

عمل رحمه ا· على حماية الدولة داخلي× وخارجي× .
فأصبحت المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز 
ذات مكانة دولية خاصة حيث انضمت إلى العديد من المنظمات 
، نتيجة لموقعها العظيم ورسوخها وأهتم  الدولية  واالتفاقيات 
بين  السالم  معاهدات  فعقد  الخارجيه  بالعالقات  ا·   رحمه 

السعودية ومصر عام ١٩٢٦
الثاني من شهر ربيع  الملك عبدالعزيزرحمه ا·  في  وبعد وفاة 
ا�ول من عام ١٣٧٣هـ الموافق للتاسع من شهر نوفمبر عام ١٩٥٣

مسيرة  واستكملوا   ، نهجه  على  ا·  حفظهم  أبنأؤه  سار  م 
عليها  تستند  التي  السامية  المبادئ  وفق  والبناء  التأسيس 

الدولة السعودية

إنجازات سطرت بماء الذهب 



سلمــت يا موطــن ا�مجــــاد والـــكــــرم 
                                                 يا مــوطــنــي يا رفيـــع القــدر والــقــيــم

سلمت حــام لــهــذا الدين يـــــــا وطــنــا 
                                                 سمــا به المجــد حتى حـــــّل في القمم

لم تعــرف ا�رض أغلى منــك يا وطــنــا
                                                 مشى عــلــــيــه النبي الحــــق بــالــقــدم

إليك تــهــفــو قــلــوب النــاس قــاطــبـة
                                                 وترتمي فيــــك حــول البــيــت والــحــرم 

أنت الذي في قلوب الشعــب مسكنه
                                                 أنت الذي في قلــوب النــــاس لــم تــرم

إلـــــــيــــك حــبــي وأشــواقــي أقــدمــهــا
                                                 مـغــروســة فيــك قــد أسقيتها بدمي

 ٨٩ الوطني  اليوم  ذكرى  ٢٣ من شهر سبتمبر  يوم  علينا  تطل 
الذي يخلد ذكرى عميقة  اليوم  السعودية هذا  العربية  للمملكة 
خالدة في الوجدان وهو يوم توحيد أراضي شبه الجزيرة العربية 
عبد  المؤسس  -الملك  له  -المغفور  يد  على  واحد  دستور  تحت 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود -رحمه ا·-وذلك في 
تمسكها  ظل  في  متكاملة  وحدة  إلى  وتحولها  ١٩٣٢م،  عام 
بعقيدة راسخة مجيدة، أساسها كتاب ا· وسنة نبيِه صلى اُ· 

عليه وسلم.
للوطن  انتمائنا  معنى  نستشعر  العظيمة  الذكرى  هذه  وفي 
ونحن ننعم با�من وا�مان في ظل قيادة آمنة وعظيمة. انه حدث 
تاريخي ومناسبة كبيرة تمر علينا جميعا ونحن نتذكر ذلك اÄنجاز 
أكمل  حيث  للسعودية،  الشامخ  الكيان  هذا  بناء  ليتم  العظيم 
 Øمسيرته من بعده أبناءه الملوك البررة ليتحقق لهذه البالد عهود

جديدة من الرخاء واالستقرار في جميع أجزائها.
الطاهرة  ا�رض  هذه  على  ومقيمين  سعوديين  جميعا  ونحن 
نجدد الوالء والبيعة لقيادة لهذا الوطن الغالي ونؤكد على وحدِة 

أنواع  ُكِل  ونبِذ  االجتماعي  والترابِط  الوطنيِة  والُلحمِة  الصِف 
التطرف والغلو والتفرقة والوقوف خلف قيادتنا قلبا واحدا وصفا 

واحدا.
"المملكة وقضية فلسطين"

السعودية  العربية  للمملكة  بالنسبة  فلسطين  قضية  تعتبر 
قضية مركزية من حيث قضايا العالمين العربي واÄسالمي، وهي 
موقف  وكان  الدولية.  وعالقاتها  الخارجية  سياستها  في  أساس 
الملك المؤسس رحمه ا· يتلخص بعدم تدخل الجيوش العربية 
وحدهم،  الفلسطينيين  على  وقف  القضية  وأن  فلسطين  في 
إلى  تقف  أن  العربية  والشعوب  العربية  الدول  جميع  وعلى 
والدعم  والمشورة  والرأي  والسالح  بالمال  وتمدهم  جانبهم 

الدولي واÄقليمي.
حملها  التي  العربية  الهموم  أنبل  القضية  تلك  هم  وكان 
من  انطالقا  عنايته  بفائق  وخصها  قلبه،  في  له"  "المغفور 
المسجد  عن  بمسؤوليته  وانتهاء  الحرام،  البيت  عن  مسؤوليته 
ويشد  يؤيدهم،  فلسطين  عرب  مع  ووقف  والقدس.  ا�قصى 
أزرهم، ويبذل لهم ضروب المساعدات مادية وأدبية في كفاحهم 
وجه  Äظهار  والتاريخ  والبرهان  بالحجة  وتصدى  وطنهم.  Äنقاذ 
حكومة  المملكة  زالت  وال  فلسطين  عرب  لقضية  والعدل  الحق 

وشعبا يدا بيد لنصرة الحق الفلسطيني ونصرة فلسطين. 
وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة ذكرى اليوم الوطني٨٨ أقدم 
التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود وصاحب السمو الملكي ا�مير محمد بن سلمان بن عبد 

العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
وأسأُل ا· أن يحفَظ خاِدم الحرميِن الشريفين وولَي عهدِه ا�مين 
الُمناسبة  هذه  علينا  ُيعيَد  وأن  النبيل،  السعودي  والشعَب 
التاريخيِة وِبالدنا الغالية تنعُم با�من وا�مان والنصِر واالزدهار، وأن 
ينصر ا· جنودنا ا�بطال والمرابطين على الحد الجنوبي ورجال 

أمنِنا الذين يذودوَن بأرواحهم لِحماية وطنهم.

" ذكرى اليوم الوطني ٨٩"
سلمت لنا يا موطن ا¨مجاد

وسيلة الحلبي سفيرة االعالم العربي  



ــ

.. يالمملكة ..
دانـــــــــة القصيد

يا أبـــو فـــهـــد تامـــر وحـــنا لك رجال
                   معـــك على عهـــد الوفــاء والحميه

يا ابو فهد يرخص لما تطلب المال
                   دون الوطـــن نـــارد حيـــاض المنيـــه

نشيل لعيـــونك ثقيـــالت ا�حمـــــال
                   وعهـــودنا.. لك يـــا ملـــكـــنا قـــويـــه

يا لمملكـــه شعبـــك ترا كله أبطال
                   يحمـــون حـــدك عن خطــا كل سيه

يا لمملكـــه يا مهبـــط الوحــي الزال
                   لك فـ القلـــوب اللي تحبـــك وصـــيه

خليك ..مـــدØ  للســــروات.. وجـــبـــال
                   وحنـــا على حـــدك جنـــود وســــــريه

حـــدود فخـــرك مـــا نوليـــه جهـــــــال
                   بـ أرواحـــنـــا نفـــديـــه مـــــد وعطـــيـــه

والحـــلـــق ما دونه  إليا طال ما طال
                   غير اليـــدين اللي تجـــب الخـــطـــيـه

هـــجـــومنـــا دونه بــــغـــاره .. وزلـــزال
                   رمياتنـــا ..لـــه بينـــات ..وخـــفـــيـــــــــــه

يا ابو فهــد ونترجم القول بـ أفعال
                   كل الشعـــب سلمان والـــروح حــيه

حنا تحت يمنـــاك في كـــل ا�حـــوال
                   تــــآمـــر .. وحـــنـــا لك نلبـــي ســـويـــه

رجـــالك اللي قولهــم بشت وعقال
                   دونك يســـوقـــون الفخـــر والحمــيه

يا لمملـــكـــه شعبك ترا كله أبطال
                   وأرواحـــهـــم دونـك تقـــدم هـــديـــه

قـــوالً مـــع الهـــمـــه تترجمه االفـعال
                   ماعـــاش من يـــارد عليك بخـــطـــيـه

يا ابو فـــهـــد يـــحـــلـــهـــا الــرب حالل
                   وبتـــزول االزمـــه والمـــطـــامع رديـــه

يا ابو فهد وأن طال بالماقف جدال
                   الشعب كله جـــووك فــرد .. وسريه

 (دام عزك يا وطن ) 
اÄعالمية: طيف آل محفوظ الشهري

عندما بدأت بالكتابة عن وطني الغالي وقفت ا�بجدية 
العزة  ..وطن  العظيم  الكيان  لهذا  وتبجيًال  احتراما 
والشموخ ..فمنذ أن أرسى المؤسس الملك عبدالعزيز 
آل سعود رحمة ا· سنة ١٣٥١هـ الذي يوافق٢٣سبتمبر 
ونحن  أرجاءها  ووحد  السعودية  الدولة  أسس  /١٩٣٢م 
ننعم في أمن وأمان ورخاء ،ولم يكن ٌهناك توحيد أرجاء 
الوطن فقط، بل توحيد قلوب الشعب على الحب والوالء و الطاعة في ظل الشريعة 

اÄسالمية السمحة وقادة وطننا الحبيب..
فداء  وروح هي  واحد  قلب  على  والتالحم  الحب  نمت جذور  الغالي  هـٌنا في وطننا 

للوطن أينما حلت أو ارتحلت..
وطني الغالي يا مالذ ابنتك..

أنت ا�م التي تحتضن أبناءها وترعاهم وتهب كل ما لديها لهم دون كلل أو ملل 
تفاخر  ،وهي  شأن  وأعز  حال  أفضل  في  أبناءها  ترى  لكي  وترعى  وتعطي  ،تعطف 
بأبنائها بين كل من حولها أجناس وأعراق ،ونحن علينا أن نسدد هذا الدين ونفي 
بالوفاء لها وهذا العطاء وال نجعل من ال يعرف قيمتها أن يمسها ولو بحفنة تراب 

من تحت قدميها، 
نعم نحن الشعب السعودي نفاخر بوطننا الغالي وما يقدمه لنا فال وطن كوطني 
و ال قادة  كقادتي ،نحن أبناءك درعك وسيفك وسالحك القوي ا�مين ضد من يحاول 

المساس بك وبأمنك وأمانك..
وطني الحبيب..

كل عام وأنت لنا المالذ ..والسعادة وا�مان ،وأنت لنا ا�م وا�هل وا�حباب..
اÄسالم  نصرة  في  وشرف×   Øعز ،ودمت  الشعوب  آالف  بين  شامخ×  دمت  وطني 
الرشيدة  قيادتنا  ظل  في  ومسراتك  أفراحك  ودامت  وطني  يا  ،دمت  والمسلمين 

..دمت يا وطني كل يوم وكل شهر و عام في قلوبنا وقلب أبنتك..

 د محمد الشاكر  - مستشفى الملك فيصل التخصصي
أنفُض  غبار زهاء تسعين عاما �رى المؤسس وهو يستعيد ملك اËباء و ا�جداد .. 
وبالكلمة  تارة  بالسيف  ا�طراف  المترامية  ا�رجاء  هذه  لتوحيد  حثيث×  يسعى 
والسياسة تارًة أخرى ..حتى إذا تّم له ما أراد وما أراده قاطني  هذه البالد  المباركة 
دارت عجلة التطوير والتقدم والبناء متسارعة متناغمة  بتوفيٍق من ا· ثم برعايٍة 
على  تتابعوا  الذين  الملوك  من  انجاله  ومن  ثراه  ا·  طيب  المؤسس  الملك  من 
تسلم مقاليد الحكم .. سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد ا· رحمهم ا· جميعا 
إلى أن آلت لسلمان .. وما أدراك ماسلمان .. سلمان الحزم .. سلمان العزم .. سلمان 
الشدة  سلمان   .. موضعه  في  اللْيُن  ..سلمان  الثاقبة  النظرة  سلمان  الحكمة.. 

..عندما يحتاج ا�مر للشدة ..  ويقف على يمينه ..يساعده ويشّد  عضده ولي عهده ا�مير الشاب محمد .. أمير الرؤية ..  مهندس التطوير 
والتغيير والتعمير ..

راعي التنفيذ واÄنجاز ..ومن ورائهم شعٌب أبى االستكانة .. وصمم على الهمة لبلوغ القمة .. فال غرو أن تصل مملكتنا الحبيبة إلى 
مصاف الدول المتقدمة في بضع سنين .. وال عجب  أن تبّز  ما حولها من دوٍل وشعوب .. كل هذا وذاك .. ولسان حالنا ملٌك وولي  عهٍد 

وقادًة وشعب× يقول ..
ْهَر َماِلكا .. )  (َوِلي َوطـَـٌن آلَْيُت أَالَّ أَِبيَعـُه ..َو أَالَّ أََرى َغْيِري لَُه الدَّ

كل هذا وذاك .. ونحن نشق طريقنا لنكون مركزØ عالميا يشُع الحضارة والثقافة والرقي ..وإّن غدØ لناظره قريُب .. 



اليوم الوطني
نهضة وحدة وانجاز

د. عبدالرحمن بن عبدا· المشيقح عضو مجلس الشورى السابق
رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل ببريدة

لم تكن النهضة التي تشهدها المملكة وليدة الصدفة 
وكفاح  وجهد  لتخطيط  ومحصلة  نتيجة  كانت  إنما 
ونضال دام �مد طويل ، وها هو التاريخ يّدون بين طياته 
صفحة من انصع الصفحات لهذا الكفاح في يوم خالد من 
المؤسس  الملك  فيه  ّحد  و  الذي  المجيدة  الوطن  أيام 
الوطن  ا�طراف هذا  مترامي  الوطن  ربوع  ثراه  ا·  طيب 
وهدي  اÄسالم  نور  منه  انطلق  الذي  قلوبنا  على  العزيز 
بن  عبدالعزيز  الملك  فجمع  جمعاء  البرية  إلى  ا�نام 
فتوحدت  بينها  ألف  و  القلوب  سعود  آل  عبدالرحمن 
Äقامة  واحد  رجل  قلب  على  وقاموا  والسواعد  الصفوف 

التوحيد  راية  رافعا  يناضل ويجاهد  الصحاري  وانطلق يقطع  العدة  فأعد   ، بالعال  الزاخر  الصرح  هذا 
على ُخطى ا�ولين بحنكة ودهاء ورأي رصين ويطل التاريخ من شرفته الشاهقة ليجد كيانا تقر به 
ا�عين وتسر به القلوب على خط ًى واثقة ليزداد البناء تماسكا وعزة وقوة يوما بعد يوم وكان �ول 

الميزان موعد مع القدر قبل تسعة وثمانين عاما حينما أعلن الملك عبد العزيز آل سعود يرحمه ا· قيام المملكة 
العربية السعودية .

إن هذا الحدث التاريخي الهام قد جاء في هذا اليوم الذي قاد إلى كثير من التغيرات والتحـوالت والتطورات في مختلف 
الميادين االقتصادية و االجتماعية و التعليمية و السياسية و ا�منية وغيرها من المجاالت التي ظهرت خالل تسعة 
وثمانين عام× من إنجازات حضارية بالكم و الكيف و ما يحدث من مزيد من التقدم و االزدهار . لقد كان هذا اليوم بداية 
البداية لالنطالق نحو اÄنجازات المجيدة لحاضر مشرق و مستقبل باهر. و هذا ما يلمسه و يراه و ينعم به المواطن من 

منجزات حضارية في مختلف الميادين التنموية.
إن ما حدث خالل تلك الفترة يظهر مدى التباين الكبير بين ما كانت عليه البالد قبل التأسيس و ما هي عليه اËن .

إنها مرحلة من الكفاح الشاق بدأت بها المملكة رغم العراقيل التي تحول دون تحقيق أي إنجازات ليس لكونها أرض 
صحراوية قاحلة فحسب و إنما أيضا لعدم توفر اÄمكانات المتاحة والقدرات الالزمة لالنطالق .

إال أن القائد المؤسس كان يملك من الصفات ما أهله �ن ينطلق إلى ا�مام لتكون بداية الدخول لبوابة التنمية مما 
كان لها دور كبير بفضل ا· و منته لظهور النهضة الشاملة التي تزداد عمق× و شموخ× عاما بعد اËخر.

إن اليوم الوطني هو اليوم الفاصل بين ما ساد في البالد من فقر وجهل ومرض إلى ما هي عليه المملكة اËن من 
فيها  بذل  وتطور  وتحول  تغير  الالزمة من  اÄصالحات  بعد عمل  جاءت  وأمنية  وتعليمية  واجتماعية  اقتصادية  حياة 
الجهد للوصول إلى مستويات معيشية واجتماعية مميزة �نها بنيت علي ركائز راسخة من تعاليم الدين اÄسالمي 
بدينه  واعتزازا   Øفخر المواطن  يكفي  و  التوحيد  لكلمة  حاملة  ورايته  الكريم  القران  المملكة  دستور  فكان  الحنيف 
العصر  العلم واÄيمان فامتزجت حضارة  ّول والنمو والتطور علي أسس وطيدة من  التغيير والتحـ  لذا جاء  ووطنه. 
بالثقافة و ا�صالة العربية اÄسالمية دون مزايدات أو شعارات . إن الثروة النفطية التي ظهرت في المملكة بكميات 

تجارية عام ١٣٥٧هـ تعد أيضا أحد المحركات الرئيسية للدخول في التغيير والتّحول والتّطور .
إن هذه الثروة لم تأتي من فراغ ولكن جاءت بعد اتخاذ قرار القائد المؤسس حينما تعاقد مع شركات اجنبيه الكتشاف 
أبار النفط و استخراج الذهب ا�سود ليكون من صادرات المملكة التي قامت عليه صناعات عديدة من النفط و الغاز 

الطبيعي من خالل مشروعات صناعية عمالقة Äنتاج البتروكيماويات التي تعد أيضا من أهم مصادر الدخل .
من هنا تحتفي المملكة حكومة وشعب× بهذا اليوم الخالد في نفوس الجميع لنتذكر القائد الذي كان مفتاح الخير 
للوطن والمواطن فكان النفط المعروف بالذهب ا�سود هو البوابة الرئيسية للدخول في مجاالت التنمية في شتى 
قطاعاتها التي بدت أكثر وضوح× وعمق× مع بدايات الخطط التنموية التي بدأت منذ عام ١٣٩١هـ حيث يتواصل النمو 
والتطور لقيادات رشيدة كانت خير خلف لخير سلف فها هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
أيده ا· يواصل مسيرة النمو والتطور مع ولي العهد صاحب السمو الملكي ا�مير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

سلمه ا· .



منتظمة  بعجلة  يتحرك  الزاهر  العهد  هذا  في  التطور  و  النمو  إن 
نهضة  لقيام  المملكة  رؤية  تطبيق  خالل  من  مستمر  وبشكل 
علي  دليل  لخير  الحاضر  الوقت  في  كبرى  وعمرانية  اقتصادية 
علماء  من  الوطن  أبناء  مع  الرشيدة  قيادتنا  تبذلها  التي  الجهود 

ومسئولين
وأكاديميين وعسكريين ورجال أعمال فكل يعمل بجد وإخالص في 
مجال عمله مما كان له دور في تسريع عجلة التقدم واالزدهار. ولقد 
كان للقطاع الخاص دور ب َّناء في مشاركته اÄيجابية لمسيرة النمو 
والتطور التي تظهر للعيان بالمشروعات بالكم و الكيف في شتى 
وواردات  صادرات  عن  االقتصادية  اÄحصاءات  هي  وها  القطاعات 
اËخر.  بعد  عام×  تنمو  التي  والمنتجات  السلع  المملكة من مختلف 
ويطالعنا اليوم الوطني بحائط البطوالت ولوحة الشرف التي ينطق 
النهضوية  ا�عمال  من  بالجليل  مضمونها  ويفضي  مخطوطها 
التي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
كافة  بوضع  وكذلك  وتوجيها  فكرا  دعمها  على  ا·  حفظه 
اÄمكانيات المادية لتشييد هذه المشاريع العمالقة التي يسابق بها 
المكانة  إلى  بالوطن  تصل  حتى  المكان  فوق  قامة  لتعلو  الزمن 
الحضاري  الركب  لمسايرة  السامقة  مكانتها  تتبوأ  حيث  المرموقة 
المفعم بكل جديد والساعي بالمزيد نحو التقدم واالرتقاء فكانت 

االنطالقة الكبرى على كافة ا�صعدة .
لقد استطاعت القيادة الرشيدة بفضل ا· ثم حنكتها وحكمتها 
وطموحها الخّ الق بدفع عجلة النمو االقتصادي ووضع المملكة على 
المسار  على  الدول  مقدمة  في  فأصبحت  العالمية  الخريطة 

االقتصادي والسياسي والتنموي .
أولويات  قائمة  رأس  علي  دائما  السعودي  المواطن  نجد  وهكذا 
أكد  فقد  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 
قدراته  وتنمية  اÄنسان  بناء  أهمية  على  وتكرارا  مرارا  ا·  حفظه 
وملكاته من خالل الفكر الثاقب لعملية البحث العلمي لما فيه من 
أساس لكل تقدم فالعلم هو ملهم كل حضارة لينطلق من خالله 
العظيم  الدور  نعي  هنا  ومن  الرحيب  السامق  ا�فق  إلى  البناء 

لæنسان في صنع حضارته اÄنسانية .
فكانت الفكرة الطموحة للرجل اÄنسان مليكنا سلمان وسمو ولي 
االزدهار  التقدم  نحو  والبناء  النمو  عجلة  دفع  في  االمين  عهده 
ليتحمل كل مسئوليته تجاه وطنه من خالل العمل والتطلع إلى غد 
البناء  عملية  في  الحقيقة  الشراكة  اÄنسان  ليستشعر  أفضل 

والتنمية .
يصعب  التي  القطاعات  كافة  في  اÄنجازات  من  الكثير  هناك  إن 
ولكن  المقاالت  من  العديد  إلي  يحتاج  منها  كل  �ن  إليها  اÄشارة 
علينا أن نتذكر جميعا هذا اليوم الذي يتكرر في مثل هذا الموعد 
مشرق  لحاضر  والتطور  النمو  من  لمزيد  بنا  دافعا  عام  كل  من 
قيادتنا  ملتفين حول  ويقين×  ًة  قو  المملكة  يزيد  واعد  ومستقبل 
عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة  الرشيدة 
العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي االمير محمد بن سلمان .

و  ا�مر  والة  يوفق  أن  ا·  نسأل  علينا  العزيزة  المناسبة  وفي هذه 
المسئولين و يسدد خطاهم لما فيه المزيد من النهوض و التقدم. 
في  العالية  الرفيعة  المكانة  ذات  وأبدا  و  دائما  ستبقى  فالمملكة 
من  به  تقوم  لما  ومغاربها  ا�رض  مشارق  في  المسلمين  قلوب 
المقدسة  والمشاعر  الشريفين  الحرمين  لتوسعة  أعمالجليلة 
وتيسير مناسك الحج و العمرة وكذا المساعدات المادية والمعنوية

 Øمن الـدول التي تتـعرض للكـوارث والنكبات �ن المملكة دائما وأبد 
 . تعد نموذج× للعطاء الصادق لكل من يحتاج الدعـم و المساندة 
هذه هي مملكتنا الحبيبة في ذكرى يومها الوطني المجيد اسأل 
الشريفين  الحرمين  خادم  يوفق  وان  وا�مان  ا�من  دوام  لها  ا· 
وسمو ولي عهده ا�مين لكل خير ونهضة وتقدم وانجاز على كافة 

ا�صعدة .

فخور بك وطني
د. عائض بن مشيط الشهري 

مستشار تقني غير متفرغ

نحتفل يوم االثنين ٢٤  محرم ١٤٤١ الموافق ٢٣ 
سبتمبر ٢٠١٩ باليوم الوطني للملكة العربية السعودية ذلك اليوم 
التاريخي الذي وحد فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب ا· 
ثراه وجزاه ا· عن ابناء الوطن كل خير جميع مناطق المملكة تحت 
راية واحدة، راية التوحيد وأسس ركائز االمن بعد ان كانت الجزيرة 
الذكرى  انها  االمن.  وفقدان  القلق  من  حالة  يعيشون  واهلها 
التاسعة والثمانون ونحن نعيش في امن وامان ورغد عيش بفضل 
البالد  تعاقبوا على حكم هذه  الذين  البررة  ابناءه  بجهود  ثم  ا· 
كريمة  عيشة  والمقيم  المواطن  ليعيش  جبارة  جهودا  وبذلوا 
ذكرى  جميله  ذكرى  انها  الحياة  مجاالت  شتى  في  كبيره  وتنمية 
والمال،  بالنفس  والتضحية  الوطن  هذا  قيادة  مع  االجداد  كفاح 
ذكرى االنتقال من الشتات الى اللحمة ومن الفقر الى الخير الوفير و 
بناء  الى  الجهل  من  و  والتنمية  العمل  الى  والبطش  الفراغ  من 

صروح العلم في كل مدينة وقرية  .
سياسيا  القمة  في  وانت  المسلمين   قبلة  يا  وطني  بك  فخورك 
واقتصاديا واجتماعيا بفضل من ا· ثم بجهود القيادات الرشيدة 
التي تعاقبت على حكم هذه البالد وصوال لسيدي خادم الحرمين 
وولي  عبدالعزيز  بن  الملك سلمان  والعزم  الحزم  ملك  الشريفين 
عهده االمين سيدي االمير محمد بن سلمان حيث اصبحت المملكة 
جميع  على  عالميه  مكانه  ذات  رياديه  دولة  السعودية  العربية 
قرارات  من  به  تقوم   لما  حساب  الف  لها  يحسب  والكل  ا�صعدة 
والعسكرية  واالقتصادية  السياسية  المجاالت  في  وحازمه  حاسمه 
لذلك كلنا فخورين بك يا وطني بل ان كثيرا من اخواننا المسلمين 
من  ومالها  السعودية  العربية  المملكة  بمكانة  فخورين  والعرب 
حضوة عالميه فخورك بك وطني وانا ارى ابناء الوطن متميزين في 
الطب والهندسة والتقنية والطيران والعلوم اÄدارية واÄنسانية بل 
كانوا اسماء المعه في الجامعات العالمية المتميزة وفي المحافل 

الدولية. 
كم انا فخور بك وطني وانت تنقذ الجار و تعين المحتاج وتقف مع 

المظلوم وتقدم المساعدات للمحتاجين في كل مكان.
النعم  بالكثير من  المعطاء  الوطن  ننعم  في هذا  الختام   وفي 
فاللهم لك الحمد والثناء و حفظ ا· وطني امنا مستقرا وحفظ 

ا· قيادتنا الرشيدة وشعبنا الوفي 



أ.د. خالد الشريدة - أستاذ علم االجتماع جامعة القصيم

الوطني  االستقالل  فأيام  بها   وتحتفل  تعتّز  أيام  دولة  لكل 
نير  من  لالنعتاق  واحتفاالً  وفرصة  ذكرى  الدول  تتخذها 

االستعمار وجوره . 
االحتفاء بالوطن ال يقتصر على يوم ..  بل كل أيامنا للوطن . 
التاريخي  وبعهده  عمقه  له  والتأسيس  الوحدة  يوم  كان  وإن 

والسياسي واالجتماعي في عقلية الشعب السعودي . 
وهنا أبعث برسائل ثالث إلى كل مواطن ... بل ومقيم في أرض 

الحرمين الشريفين الخصها في اËتي : 
للخليفة  تاريخي  إلى ملمح وسبق  اÄشارة  أود   : ا�ولى  الرسالة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي ا· عنه ،، وذلك أن حكمة الفاروق 
رضي ا· عنه جعلته يؤّرخ للمسلمين  ( بيوم الهجرة ) الذي 
انطلقت منه دولة اÄسالم . وكم كان لهذا التأريخ من معنى 
لكل مدرك !!  والوطن قيادة وشعب× احتفى (( بيوم الوحدة )) 
العربية  المملكة  مؤسس  ا·  بتوفيق  ملحمته  سطر  الذي 

السعودية الحديثه الملك عبدا لعزيز طيب ا· ثراه . 
عند  يتوقف  ال  أن  يجب  االحتفاء  هذه  بأن  تقديري  وفي    ...   
فعالية أو مقالة أو مطبوعة أو أهازيج ، وإنما أن يستشعر هذا 
البالد  فيه  توحدت  ومحبوب  عظيم  تاريخي  يوم  بأنه  اليوم 
وانعتقت من مشكالت في الفرقة والمعتقد ،، ومن هنا نحن 
نستمد هذا الحب من االعتزاز بالهوية اÄسالمية التي نحملها ... 
وأن أكرمنا ا· سبحانه بأن نكون من مواطني مهبط الوحي 

والرسالة وقبلة المسلمين . 
الجهد  عظيم  على  وطالبنا  أبناءنا  نرّبي  أن  أيض×  وعليه    ...
والجهاد  الذي قام به المؤسس رحمه ا· ورجاالت هذه الوحدة 
المخلصين من االنتصار للمظلوم وبذل كل غال ونفيس من 

أجل وحدة الدين والوطن . 
الرسالة الثانية : وأود فيها الحديث عن القيادة اËن لهذا الوطن 

المعطاء ... 
وإن كنت أعترف ابتداًء بأنه من الصعوبة بمكان أن نجرى مسح× 
خادم  يقودها  التي  الحضارية  والمعطيات  المنجزات  كل  على 
ا�مير   عهـده  ولي  وسمو  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
محمد بن سلمان أيدهما ا· سواء على الصعيد الداخلي أو 
الخارجي ... ولكني أؤكد بأن من حق الحاكم أن  نتذاكر جهده 
أن دوره  لنا كما  المعيشي  والرخاء  وا�من  السلم  تحقيق  في 

ينعكس بالتأكيد على تقدير الوطن  والمواطنين ... 
ولعلي هنا أجمل ما تمتاز به شخصية الملك سلمان حفظه ا· 

بأمرين أعتقد بِأن قالئل من الحكام امتازوا بها : 
ا�ولى : أنه أيده ا· حقق معادلة صعبة وهي جمعه أيده ا· 
بالسلطة  يرتبط  ما  دائم×  والحكم  مع×.   والحب  الحكم   بين 
بين  جمعت  سلمان  الملك  قيادة  لكن     ... والهالة  والصرامة 

الحكم الحكيم .. والحب من الشعب . 

الثانية : أن الملك سلمان أخرج السياسة من لغة التالؤم ... إلى 
لغة الفعل.

فكم من إصالحات تمت في حكمه ومحاربته للفساد وقيادته 
مع سمو ولي العهد لرؤية طموحة لوطننا الغالي.

اÄرث  وهذا  العظيم  الكيان  هذا  وأمام   : الثالثة  الرسالة 
ننهض  أن  يمكننا  كيف   ، به  ونعتز  يجمعنا  الذي  المشترك 
استمرار  نضمن  وكيف  بل   ... وطننا  تجاه  مواطنتنا  بواجبات 

هذه العملية .
الّنهوض  بأن  االجتماع  علماء  عليه  يؤكد  ما  إلى  ابتداًء  أشير   
. وهنا  المواطنة يتم من خالل ضمان حياة مشتركة  بواجبات 
يحّذر علماء االجتماع من تآكل المعتقدات المشتركة وا�هداف 
االجتماع  عالم  يشير  هذا  وإلى   ... ا�صيلة  والقيم  العامة 
وما  النبيلة  المفردات   من   Øبأن عدد  ( هاورد  ( جون  ا�مريكي 
تشتمل عليه من مفاهيم قد اختفت من فوق التراب ا�مريكي 
والفضيلة  واالستقامة  وا�مانة  واالحترام  التواضع  كلمات  مثل 
والنخوة وعكسها مثل العار والعيب من االستخدام الحالي . إذ 
. هذا ما دعى  القرارات  أو صنع  المناقشات   ال تدخل هذه في 
القول "هل أصبح ا�مريكيون منهمكين  إلى  ِلنكون  إبراهيم 
الحقوق  من  المزيد  سوى  يحركهم  وال  الخاصة  شؤونهم  في 

والمكتسبات أكثر مما تحركهم الدعوة للواجب الوطني" . 
بث  إلى  نكون  ما  أحوج  المتعددة  التحديات  وأمام  اليوم  إننا 
على  الحفاظ  خالل  من  جادة  مواطنة  وخلق  المشتركة  الروح 
قيمنا ا�صيلة والتأكيد عليها في إعالمــــــــنا وتربيتنا وتعليمنا  
ذلك  �ن  االجتماعية.   المشاركات  في  الفرد  إدماج  أو  وإعمال 
وعدم  وتكاتفهم  الناس  تضامن  على  يساعد  سوف  وغيره 

البرود االجتماعي تجاه ما يستحق وطنهم . 
أهمية  على  أؤكد  فإنني  التعليم  مسؤولية  نحمل  أننا  وبما 
 . التعليمي  والبعد  الوطني   / االجتماعي  البعد  بين  التداخل 
مجرد  ليس  والتعليمية  التربوية  للعملية  النهائي  فالهدف 
إعداد الطالب للمنافسة في عالم الثقافة أو حتى الوظيفة بل 
يجب أن يهتم وأن يمتد التعليم ليشمل اÄسهامات المختلفة 
من تغيير الحياة إلى ا�فضل وغرس أدوات التفكير وطرق كل 

ما من شأنه توحيد المجتمع وتماسكه وتجانسه . 
     : Øأخير

من باب تعزيز المواطنة والنهوض بها البد من مراجعة بعض 
المصطلحات والمفاهيم التي تؤسس للفرقة وتخليص تراثنا 
أو تفضيل  لبلد  بلد  أو استصغار  منها كاحتقار جماعة �خرى 
وأمنه  عزه  ا·  أدام  واحد  وطن  أبناء  فكلنا  أخرى  على  جهة 

وتنميته .

Àالوطن ليس يوم� واحد



بحبِّ  اÄنسان  عند  يار  والدِّ البالد  و  الوطن   õُحب اقَتَرن 
الحزن،  على  يبعث  الوطن  من  الخروج  كان  فلما  النفِس، 
وُيسبِّب ا�لم، قرن ا· - عز وجل - حبَّ ا�رض بحبِّ النفس 
كما هو وصُف القرآن الكريم  ذلك øَولَْو أَنَّا َكَتْبَنا َعَلْيِهْم أَِن 
َقِليٌل  ِإلَّا  َما َفَعُلوُه  ِدَياِرُكْم  اْخُرُجوا ِمْن  أَِو  أَْنُفَسُكْم  اْقُتُلوا 

ِمْنُهْمù النساء ٦٦
ُه  واقترن حب الوطن  في موضع آخر بالدين ø لَّا َيْنَهاُكُم اللَّ
ن  مِّ ُيْخِرُجوُكم  َولَْم  يِن  الدِّ ِفي  ُيَقاِتُلوُكْم  لَْم  الَِّذيَن  َعِن 

وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ùالممتحنة:٨ õِدَياِرُكْم أَن َتَبر
ولما كان الدعاُء تعبيٌر صادق عن مكنون الفؤاد فقد دعا 
إبراهيَم عليه الصالة والسالم لمكة المكرمة بهذا الدعاء، 
قال ا· تعالى: ø َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا آِمًنا 
اْلآِخِر  َواْلَيْوِم  ِه  ِباللَّ ِمْنُهْم  آَمَن  َمَراِت َمْن  الثَّ أَْهَلُه ِمَن  َواْرُزْق 
اِر  النَّ َعَذاِب  ِإلَى  ُه  õأَْضَطر ُثمَّ  َقِليًلا  ُعُه  َفُأَمتِّ َكَفَر  َوَمْن  َقاَل 

َوِبْئَس اْلَمِصيُر ù البقرة : ١٢٦
وعندما ُأخرج نبينا محمد صلى ا· عليه وسلم من وطنه 
ُه ِإْذ أَْخَرَجُه  مكة ؛ كما قال تعالى: ø ِإلَّا َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَّ
الَِّذيَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه 
َه َمَعَنا ù التوبة: ٤٠، كان يدعو اَ· عندما هاجر  لَا َتْحَزْن ِإنَّ اللَّ
يملك  ها  õوحب وطنه،  فمكة  ها،  حبَّ يرزقه   أن  المدينة  إلى 
يكرهها،  أن  يمكن  ،فال  عليها  ُفطر  فطرة  وهواها  قلَبه، 

وإن أصابه فيها ما أصابه.
وا  َعَليَّ  ِكَراُم õِبَالِدي َوِإْن َجاَرْت َعَليَّ َعِزيَزٌة    َوأَْهِلي َوِإْن  َضن
المدينة  ومهاجره  لوطنه  وسلم  عليه  ا·  صلى  ودعاء 
بمكة  ما جعلَت  ِضْعَفي  بالمدينة  اجعل  اللهم   " المنورة 

من البركة"رواه البخاري ومسلم.
لنا في مدينتنا،  لنا في تمرنا، وبارك  بارْك  اللهم   "  : وقال 
نا، اللهم إن إبراهيَم  وبارك لنا في صاِعنا، وبارك لنا في ُمدِّ
دعاك  وإنه  ك،  õونبي عبُدك  وإني  ك،  õونبي وخليُلك  عبُدك 
لمكة، وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة، ومثله معه 

" رواه مسلم.
النبي صلى ا· عليه وسلم لوطنه مكة وقف  ومن حب 
، فعن   ُأخرج منه  الذي  ُيخاطبها ومودع× لها فهي وطنه 
بن عباٍس -رضي ا· عنهما - قال : قال رسول ا· صلى 
ِك إليَّ ،  ا· عليه وسلم لمكة :" ما أطيبِك من بلد ، وأحبَّ

ولوال أن قومي أخرجوني منِك ما سكنُت غيرِك " رواه الترمذي.

،ووطن  وطنه  فهي  المنورة  المدينة  مهاجره  يحب  وكان 
أخواله بني النجار فعن أَنٍس رضي ا· عنه أَنَّ النبيَّ صلى 
ا· عليه وسلم: " َكاَن ِإَذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر َفَنَظَر ِإلَى ُجُدَراِت 
َها "،  َكَها ِمْن ُحبِّ اْلَمِديَنِة أَْوَضَع َناَقَتُه َوِإْن َكاَن َعَلى َدابٍَّة َحرَّ
"وفي  الباري":  فتح  في"  ا·  رحمه  حجر  ابن  الحافظ  قال 
حبِّ  مشروعية  وعلى  المدينة،  فضل  على  داللٌة  الحديث 

الوطن والحنين إليه" رواه البخاري.
أراَد ا·  لنبيه صلى ا· عليه وسلم أن تكون له  وعندما 
ًرا عن َكوِنها بلًدا فقد أصَبَحت مقرَّ إقامِته:  وطن×،قال ُمعبِّ

نا مكة أو أشد”رواه البخاري. ب إلينا المدينَة كُحبِّ ”اللهم حبِّ
وفي حب العرب لوطنهم يقول الجاحظ : " كانت العرب إذا 
وعفًرا  رمًلا  بلدها  تربة  من  معها  حملْت  سافرْت،  أو  غَزْت، 

تستنشقه".
وفي سبيل حب الوطن يذكر بن العربي -رحمه ا·- عند 
ُجوع  õقصة ُموَسى -عليه السالم- ورُجوِعه بأهِله: ”وفي الر
ُل  وُتعلَّ ا�خطار،  وُترتَكُب  ا�غوار،  ُتقَتَحُم  ا�وطان  إلى 

الخواِطر”.
"والبشر  الغزالي:  قال  وطنها  حب  على  محبولة  والنفس 
مستوَحًشا،  قفًرا  كانت  ولو  بها،  ما  على  أرَضهم  يألَُفون 
اÄنساَن  تجعل  النفوس،  في  لة  متأصِّ غريزٌة  الوطن   õوحب
يستريح إلى البقاء فيه، ويحنõ إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه 

إذا ُهوِجم، وَيغضب له إذا انتقص".
قال  وسلم  عليه  ا·  صلى  محبوباته  من  الوطن  وحب 
 õويحب أََباَها،   õويحب عائشَة،   õيحب "وكان   : الذهبي  الحافظ 
أسامَة، ويحب سبَطْيه، ويحب الحلواء والعسل، ويحب جبل 

ُأُحٍد، ويحب وطنه".
ويعبر بن الرومي عن حب الوطن :

َب أوطاَن الرجال إليهُم   مآرُب قّضاها الشباب هنالكا   وحبَّ
إذا ذكروْاأوطانهم ذّكرتهُم عهوُد الصبا فيها فحنوْا لذلكا

ويقول اËخر:
ِبَالِدي َهَواَها ِفي ِلَساِني َوِفي َدِمي

ُدَها  َقْلِبي  َوَيْدُعو  لََها  َفِمي َُمجِّ

حب الوطن من القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب التراث ا�سالمي

 العقيد .د / عبدا· بن غدّير بن عبدا· التويجري
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ليس اعذب
من ارض الوطن

الدكتور أحمد بن حمد البوعلي- رئيس مجلس بلدي االحساء-١٤٤١ هـ

إّنُه يوُم الوطِن، يوُم االحتفاِء بمسيرته 
ِديَواِن  ِفي  ِشِعٍر  َقِصيَدُة  أَجَمُل  فالوطن.. 

الَكَوِن.
ا�َرِض..  َثدِي  الَخاِرُج ِمن  الَحِليُب  ُهَو  الوطن.. 
ُهَو الُحُب الَوِحيُد الَخاِلي ِمن الَشَواِئِب.. ُحٌب 

َمزُروٌع ِفي ُقُلوِبَنا َو لَم يصَنع.
قليلة،  وحروفها  بسيطة  كلمة  الوطن 
ولكّنها تحمل معاني عظيمة وكثيرة نعجز 

عن حصرها، 
ونصرته  عنه،  والدفاع  الوطن،  حب  اعتبر 
، كما  مطلب× أساسّي×، وواجب× على كل فرد 
تُحث  الحنيف  اÄسالمي  الدين  تعاليم  أّن 
 ، مصلحته  وإعالء   ، الوطن  حب  على 

والمساهمة في نهضته وتطّوره،
وِل المتقدمِة في العالِم في فترٍة وِجيزة، وهو يوُم شكٍر ِ·  õهو مهد البطوالت  التي َوَضَعْت البالَد -بحمِد اِ· وَفْضِلِه- في َمَصاِف الد
ا�رِض وأشرَفَها،  ِبقاِع  أَْطَهَر  وَتحتضَن  اِ· وحَدُه،  ِبشريعِة  َتحُكَم  أْن  المؤِمَنِة  الرشيدة  القيادِة  لهِذِه  َن  َمكَّ أْن  عليِه  ثناٍء  ويوُم  تعالَى 
ْمحَة، ودعوَته للسالِم  وتكوَن ُمنطلق× وِحْرزØ لتعاليِم الديِن اÄسالمِي الحنيف بوسطية في المنهج وَتْنُشَر في العالِم بأسِرِه مباِدَئُه السَّ
عِم للمسلمين ونصرة قضاياهم  وحفَظ الكرامِة اÄنسانيِة َعْبَر ُمبادراٍت نوعيٍة والتعايش السلمي والحوار القائِم على الشفافيِة، والدَّ

والوقوف مع حاجاتهم اÄنسانيِة وغوث المستضعفيَن والمحتاجيَن في كلِّ أنحاِء العالِم دوَن تمِييز.
اليوم الوطني يوم مجيد يذكرنا بالملحمة البطولية التي ضرب فيها القائد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه ا· –  أروع 
صور البطولة و التضحية ، منذ نشأته وانطالقة لعهد جديد حتى استتباب ا�من وا�مان وبناء دولة اÄيمان ورعايته لضيوف الرحمن  إلى 
عالقاته وروابطه المتينة في الداخل والخارج من خالل وضوح الهدف وثباته على المبدأ ومناصرة الحق وإقامة شرع ا· ونشر التوحيد 
الخالص  وجمع شتات القبائل وتوحيدها في ود ووئام وسالمة وايمان  ، فاستتب أمن المواطن على دينه وماله وعرضه ، كما وضع أسس 

ودعائم هذه الدولة المباركة.
البدوية والحضرية  كان شديد  ، خبيرØ بالمجتمعات  الملك عبدالعزيز وحيد زمانه حكيم× في كل حركاته، شجاع×  في قراره  لقد كان 

التمسك بأحكام الدين، فال يتهاون إزاءها وال يهادن، و فيما عدا ذلك كان رقيق القلب مرهف اÄحساس ، كان اهتمامه يشمل الجميع،
 والناس أمامه سواسية حتى يبلغ الحق مستقرة.

الحرمين  الحزم والعزم عهد خادم  البررة  رحم ا· من مات منهم حتى عهد  بأبنائه  التنمية مرورا  وبتوفيق من ا· استمرت عجلة 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ايده ا· ووفقه والذي كان له انطالقة نوعية واسعة في كافة المجاالت التعليمية واالقتصادية 
واالجتماعية والسياسية وا�منية وبرؤية ثاقبة لرؤية  ٢٠٣٠  ليتسابق الجميع في تحقيق الرؤية من أبناء الشعب ا�صيل ومن خالل قيادة 
االمير الشاب والطموح واالداري  المحنك والسياسي القدير واالجتماعي ا�صيل فقد بذل وقته ونفسه وماله في خدمة وطنه فبارك ا· 

في االمير محمد بن سلمان على مايبذله من عطاء مستمر وتطوير دائم
يأتي اليوم الوطني هذا العام وقد تحقق للمملكة بقيادتها الرشيدة الشيء الكثير بل وتجاوزت الكثير من ا�خطار والمحدقات من 
حسد القريب وتربص العدو وبفضل ا· حققت نجاحات عديدة منها نجاح حج ١٤٤٠ هـ  ومستمرة في محاربة الفساد  وتحقيق السالم 
بين الدول وكسر هيمنة ا�فعى الصفوية بعاصفة الحزم االبية واالعالن عن أضخم مشروع للبلد في منطقة نيوم فضال عن محاربة 

اٍالرهاب بأشكاله وضرب الحزبيه المقيته والعنصرية المميتة والعصبيات المؤذية.
 وعموما فإن انجازات الوطن من الصعب ان تتلى في مقال يسير فال ينكرها اال حاسد حاقد قلبه مليء با�حقاد والضغائن وا�مراض.

تطل علينا هذه المناسبة و نحن نرفل في نعمة ا�من و أصبح الشعب صف× واحدØ مع قيادته في مواجهة اÄرهاب و نبذ كافة صوره ، و 
حكومتنا ماضية – بعون ا· وتوفيقه – في كل أجهزتها وقطاعاتها وبتكاتف مع أبنائها البررة في الوقوف في وجه كل من يحاول أن 

يمس أمن الوطن والمواطن واستقراره وسالمته .
وعندما يكون الوطن في خطر فكل أبنائه جنود.

في الختام أسأل العلي القدير أن يحفظ قيادتنا وبالدنا من كل سوء ، وأن يديم علينا نعمه ا�من واÄيمان . 



فوزية بنت دخيل بن طواله الشمري
تعليم المنطقة الشرقية -الجبيل

الوطن ليس تراب× أو حدودØ أو علم× يرفرف أو أهازيج تردد بل هو أعمق 
من ذلك إنه االنتماء والجذور .. إنه الحنين عندما نغترب عنه فنشعر 
بالفقد يؤرقنا وتهفو قلوبنا شوق× وحنين× كما يحن الطفل �مه بعد 

فراقها. 
تاهت  إن  والعنوان  الدافيء  والحضن  والسكون  ا�مان  هو  الوطن 

خطاك في متاهات ا�رض والحياة . 
ومن ال يشعر بالوطن إال في يوم الوطن ابن عاق جحود كنود .

ومن يعود بعد يوم االحتفاء كما كان قبله عابث× بمقدراته غير باذل 
لنفسه وجهده لبناء وطنه فحبه للوطن محض ادعاء. 

ا�مر فمكنوه فشق  للمواطنة لدى مسؤول وثق فيه والة  أي معنى 
بالناس وبغى وطغى أو ضيع ا�مانة بالتساهل والمحسوبية وتوشح 

بثوب الفساد ا�سود وقدم من ال يستحق على من يستحق.
يستخسر  متواكل  متكل  كسول  موظف  لدى  للمواطنة  معنى  أي 
في بناء وطنه دقائقه وأنفاسه فتراه متقاعس× وأعظم منه جرم من 
لنفسه  يلتمس  وقوانينه،  أنظمته  على  ويتحايل  ويرتشي  يسرق 
المعاذير مستمرئ× الغش والخديعة وأسوأ منه من يكون على ثغوره 
والبضائع  والسموم  والممنوعات  المخدرات  دخول  فيسهل 
،أي معنى للمواطنة لدى كاذب عتل جواظ يهتبل كل  المغشوشة 
فرصة لتجاوز ا�نظمة ونهب خيرات وطنه يتاجر بالرذيلة ويبيع ذمته 

بعرض من الدنيا قليل. 
أي معى للمواطنة لدى من يقف مصطف× خلف أعداء الوطن مهلهل 

المواقف لين اللفظ على أعدائه سليط× على قادته وحكامه. 
 . Øفي معركة التمايز ال حياد وال صمت وال وسط بل صف× واحد

و· در الشاعر الجاهلي عندما يصف الحمية قائًال : 
"ال يسألون اخاهم حين يندبهم      في النائبات على ما قال برهانا"

 الوطن ملحمة المجد الخالد تزيدها ا�يام شموخ×  ورفعة. 
الوطن دم يجري ونفس يتردد على ثراه امتداد التضحيات وتحت ترابه 
شمس  وبريق  بالحاضر  الماضي  امتداد  السحاب  جاوزت  هامات 
العطاء  وإطارها  اÄبداع  مدادها  لوحة  ترسم  المشرق  المستقبل 

ونقشها سواعد الرجال. 
شمسها  لهيب  تحت  الجزيرة  صقر  قائدها  التوحيد  فلول  مرت  هنا 
تحت  صحرائها  ووعورة  الثلج  كنسيم  ورجاله  الموحد  يراها  التي 
الجياد  صهيل  وحداؤها  الرجال  عزم  من  يوقد  شرر  الخيل  سنابك 
وصليل السيوف... كم تقصر العبارات عن وصف المالحم معادلة بل ال 
جوية  بنظرة  ا�هرامات  ولغز  دافيتشي  شفرة  من  اعقد   Øلغز تزال 
خيل  المعجزة  ضخامة  هي  كم  تدرك  الوطن  هذا  سماء  من  علوية 
في  المستحيل  تصنع  ممزقة  بثياب  سمر  سواعدها  ورجال  وجمال 

توحيد الوطن.. 
حق لنا أن نحتفل كل يوم ففي كل يوم أمجاد تصنع وبناء يرفع وعدو 
القيادة  ووفاء  العقيدة  ونور  اÄيمان  بوقود  ثقة  بكل  ويدحر  يدفع 
شديد  وحزم  أكيد  وعزم  ثاقبة  ورؤية  للقيادة  والشعب  للشعب 
وامتداد  ببانيها   Øبدء الوطن  لملحمة   Øامتداد البناء  عجلة  تنطلق 
السعودية  الدولة  تنطلق  والشباب  الحزم  لعهد  وصوالً  البررة  ابنائه 
يد  فال شلت  واحترام×   Øواتبهار أعجاب×  أجمع  العالم  لها  ليقف  الرائعة 

الباني ونائبه ويرحم ا· مؤسسها وخلفه ا�برار ا�طهار .. 
 Øبرد عليك  الدنيا  كوارث  فكل  والوحدة  وا�مان  البناء  نحو  قدما  سر 

وسالما..

معجزٌة
خالدة..

لغـــــة الزمـــــان على ترابك ابحـــــرت
ونمـــــا بفيضـــــــك للغيوث مكـــــوث×  

يـــــا درة يا جـــــوهــــرØ يا من عـــــلـــــت
يا ســـــعـــــد من ترقى به مبعــــــــوث×  

يا رائــــــدØ يروي العــــــوالــم فيضــــــه
بالنــــــور فــي اصبــــــاحــــــه مبثــــــوث×  

انت الفـــــتــــــي على ترابك جــــــنــــــة
نهــــــر معين ما حــــــمى الثــــــالـــوثا  

ركن الشريعة في حمـــــاك مصونة
والفـــقــــــه صــــــدر للعــــــال مبحــــــوث×  

ارض بها ضحــــــك النبي وصحــــــبه
لغة الحــــديث تعطــــــرت احــــــدوثة  

نطــــــق الصبي على ثراك حكـــــاية
انت الذي تهــــــدي العــــــوالم غــــوث×   

انت الذي مــــــدت يمــــــينــــــك رايــــــة
خضــــــراء تعلــــــوا ما تنكــــس َحْوث×  

وزكى ســــــالح الحب في انشـــــودة
شفة الزمــــــان على الهـــدى موروث×  

عين معين ما تضــــــاءل سكبـــــها
فتفجــــــرت جنــبــــــاتها محــــــثــــــوثا  

ظلت زمــــــان التيه في قفــــــٍر فمـــــا
بالقفــــــر مكــــــٌث لــــــو اراد مـكــــــوث×  

شامت جمال االرض في محفـوفها
و رعــــــت عمــــــارØ مــــــا تـريد نكــــــوث×  

هي ارض يعــــــرب ان اردت مفــــــــازًة
فيــــــها من الــــــدر الثمين بـــعــــــوث×  

هي مهــــــد ادم والخــــــالئق حــــوله
لتطــــــــوف بالبيت العتيق حثــــــوثا  

هي عين ارض ا· في صهــــواتها
كالمسك ارضي عانقــــــت مبثــــــوث×  

عبرت بحار السبع حتى حــــــــــار في
اوصــــــافــــــها سبٌع طبــــــاٌق َبـــــــــْوث×  

ورجالها الميدان يشــــــكو بأسهم
َحَرٌب ِحــــــراٌب كالــــــوطيــــــس ليوثا  

قصيدة وطن ..
عبدالرحمن محمد البوعلي 

محامي ومستشار قانوني - كاتب عدل سابق
عضو اللجنة الشرعية في شركة الجبر للتمويل



وفاء الطيب
كاتبة بصحيفة الرأي السعودي

ا�مير سلطان بن سلمان  إلى  استمعت 
في حــــديث على فيــــديو نشــــره حســاب 
"التواصــــل الحــــكـــومي" السعودي على 
بن  الملك سلمان  أبيه  حياة  "تويتر" عن 
عبدالعزيز يقــــول فيـــــــــه "والدي هو والد 
الجميع بال شــــك ،عشــــنا في بيته حيــــاة 
جميلة يسودهــــا النظــــام فنحن نتناول 
الغـــداء داخل البيت ككل الناس و أضاف 
حريصا  كان  سلمــــان  الملك  بأن  سموه 
االختــــالط  أبنــــاؤه على  ينــــشــــأ  أن  على 
بالــــناس ، فــــال يعــــيشــــوا معزولين مع 
مــــدرس خــــاص في زاوية ملــــكية أو في 

لحظات ملكية كما يسميها الناس.
الثاني  االبن  وهو  سلطان،  ا�مير  وقال 
في  نشأوا  وإخوته  إنه  سلمان،  للملك 
مدارس "ا�نجال" التي تحولت إلى معهد 
مدارس  وكانت  النموذجي،  العاصمة 
كل  على  خاللها  من  تعرفوا  مفتوحة، 
حاضرة  ا�هالي  وكل  الرياض،  سكان 
وبادية. ونوه سموه عن حرص والده في 
خدمة  على  عبدالعزيز  الملك  جده  حياة 
الناس فكان بيته  مفتوح× للجميع تأتيه 
فيستقبلهم  مكان  كل  من  الناس 

ببشاشة ويقضي حوائجهم.

سيرة  تغّيرت  هل  للتساؤل  دعاني  مما 
الوالد سلمان بن عبدالعزيز في بيته مع 
الكبير  بيته  في  سيرته  عن  أبنائه 
.،المملكة العربية السعودية ، فما يعرفه 
 Øعامر الحكم  قصر  أن  هو  شعبه  عن 
يأتيه   ، للمواطنين  أبوابه  مفتوحة 
القاصي والداني راجال وراكبا وببرقياتهم 
بن  سلمان  الملك  حوائجهم  فيقضي 
سيرته  تقول  كما  سعود  آل  عبدالعزيز 
لشعبه  ورعايته  بحبه  معروف  العطرة 
وبأعماله وجهوده الخيرية الواسعة، فهو 
يتولى رئاسة مركز الملك سلمان �بحاث 
ا�مير  لجمعية  الفخرية  والرئاسة  اÄعاقة، 
مرضى  لرعاية  الخيرية  سلمان  بن  فهد 
الفشل الكلوي، والرئاسة الفخرية للمركز 
السعودي لزراعة ا�عضاء، وغيرها العديد 
 ،١٩٥٦ منذ  سلمان  والملك  الجهات.  من 
يتولى الملك سلمان رئاسة مجلس إدارة 
العديد من اللجان اÄنسانية والخدماتية، 
الدعم  أعمال  مسؤوليات  تولت  التي 
المناطق  من  العديد  في  واÄغاثة 
المناطق  سواء  العالم،  حول  المنكوبة 
المتضررة بالحروب أو بالكوارث الطبيعية.
الحرمين  خادم  قاله  ما  وأنبل  أروع  ومن 
الشريفين "أبوابنا مفتوحة لكل من يرى 
رحم  وأقول بكل شفافية،  عيًبا  أو  نقًصا 
ا· من أهدى إلّي عيوبي ، فكل من يرى 
الشعب  مصالح  أو  العقيدة  في  خلال 

ودولتنا فنرحب به ويسعدنا ذلك".
بيته  أبواب  لنا  يفتح  عظيم  لملك  نقول 
أي  من  فادخل  قلوبنا  أبواب  لك  "فتحنا 

باب تشاء".

قلوبنا
مفتوحة
أبوابها

لك يا سلمان

َــــ ــــَلا َتَتبَخــــَــَتُر َك ِفي الُعَ ــــــزِّ َراَيــــاُت ِعَ
ــــاِمٌخ يَتَجــــَـــذُر وعظيُم مَجــــِدَك َشََ  

ــــَذا َجِبيُنَك ُمَشــــِرٌق َيــا َموِطِني َهَ
ــــَـــاِء فُيبِهُر َمَ َيَعــــُلو َكبدٍر ِفي السَّ  

ــــا َمَضى ــــاريًخَ ــــاِل َتَ وُيِضــيُء ِلãجَيَ
ــــ× يأســـــُر َوَحـــــــــــــــَضــــاَرًة ُتبَنىü وإرَثَ  

üــــلَّ الَوَرى َيا َمحِضَن الَحــــرَميِن َيا ُكَ
ـــــــــــالَميَن مـــآثُر ــــوِب الَعَ لََك ِفي ُقُلَ  

ـىü َدَعــــــــاِئـــَم َخـــــْيــِرِه وَنَمــــاِئــه üأَْرَس
ـــاِفُر ملٌك عظيُم القـــــــــــدر شيٌخ ظَّ  

عبُد العزيِز ومن لنـــــا بمؤسسٍس
جمَع الَشـــتاَت فَصــــاَر رَمـــــــزا ُيذكُر  

أبنــاؤه حمــــــلـــــــوا البـــالَد أمــــانـــــــًة
بــذروا الرخـــــــــاَء بكل شبــــــــٍر يزهُر  

واستبشرت بعهودهم كلõ الورى
ومضوا إلى حيث المعـــــــــالي ُتثمُر  

والحــــزُم عهــــٌد والعـــزوُم عظيمٌة
سلمـــاُن سيــــُدهــــا وسيــــــٌف باتـــُر  

سلماُن يا عشـــــــَق القصيِد وروَحُه
هذي الحـــــــروُف بمجـــدُكم تتعطُر  

يا رايـــَة التوحـــــــيـــــــــِد دونـــِك رؤيــٌة
يزهو بها وطني العظيُم ويفــــخُر  

رســـَم الطريَق إلى السحاِب محمٌد
ومضــى بأحـــالِم الشبـــــــاِب ُيفـــكُر  

َيا َموِطِنــي والَفـــــــخُر ِفيــَك َمالِحٌم
ُر َترِوي لََنا ِقَصَص الِكـــــــــَفاِح ُتَسطَّ  

ِي ُنشــــِرُع َصفَحًة ِفي َيوِمَك الوَطنِّ
ـــــــاريَخ َمجـــــــــدØ َيْكــــــُبُر َر التَّ ِلُنسطِّ  

َوُنِحيَلـــُه ِبُرَؤىü الفـــــــنـــون َمَعــــــاِلم×
ُتبَنىü ِبفـــــــكـــٍر َراِئـــــــــٍد لَا َيفــــــــــُتــــُر  

ُبوِركـــَت َيا َوَطِني ِإلــــــــيــَك تحيتي
ُر وَبِقيَت َمـــــــــا َبقـَِي ا�َذاُن ُيكــــــــــــبَّ  

قصيدة
راية

ورؤية
د. بندر بن مفرح العسيري - وزارة التعليم



ليس أعذب
من أرض الوطن

الدكتور أحمد بن حمد البوعلي
رئيس مجلس بلدي االحساء-١٤٤١ هـ

إّنُه يوُم الوطِن، يوُم االحتفاِء بمسيرته .. فالوطن.. أَجَمُل َقِصيَدُة ِشِعٍر 
ِفي ِديَواِن الَكَوِن.

الوطن.. ُهَو الَحِليُب الَخاِرُج ِمن َثدِي ا�َرِض.. ُهَو الُحُب الَوِحيُد الَخاِلي ِمن 
الَشَواِئِب.. ُحٌب َمزُروٌع ِفي ُقُلوِبَنا َو لَم يصَنع.

عظيمة  معاني  تحمل  ولكّنها  قليلة،  وحروفها  بسيطة  كلمة  الوطن 
ونصرته  عنه،  والدفاع  الوطن،  حب  اعتبر  حصرها،  عن  نعجز  وكثيرة 
اÄسالمي  الدين  تعاليم  أّن  ، كما  فرد  وواجب× على كل  أساسّي×،  مطلب× 
في  والمساهمة   ، مصلحته  وإعالء  الوطن،  حب  على  تُحث  الحنيف 
اِ·  -بحمِد  البالَد  َوَضَعْت  التي  البطوالت   هومهد  وتطّوره،  نهضته 
وِل المتقدمِة في العالِم في فترٍة وِجيزة، وهو  õوَفْضِلِه- في َمَصاِف الد
الرشيدة  القيادِة  لهِذِه  َن  َمكَّ أْن  عليِه  ثناٍء  ويوُم  تعالَى   ·ِ شكٍر  يوُم 
ا�رِض  ِبقاِع  أَْطَهَر  وَتحتضَن  وحَدُه،  اِ·  ِبشريعِة  َتحُكَم  أْن  المؤِمَنِة 
الحنيف  اÄسالمِي  الديِن  لتعاليِم   Øوِحْرز ُمنطلق×  وتكوَن  وأشرَفَها، 
ْمحَة، ودعوَته  بوسطية في المنهج وَتْنُشَر في العالِم بأسِرِه مباِدَئُه السَّ
للسالِم وحفَظ الكرامِة اÄنسانيِة َعْبَر ُمبادراٍت نوعيٍة والتعايش السلمي 
قضاياهم  ونصرة  للمسلمين  عِم  والدَّ الشفافيِة،  على  القائِم  والحوار 
والوقوف مع حاجاتهم اÄنسانيِة وغوث المستضعفيَن والمحتاجيَن في 

كلِّ أنحاِء العالِم دوَن تمِييز.
التي ضرب فيها  البطولية  بالملحمة  يذكرنا  يوم مجيد  الوطني  اليوم 
صور  أروع    – ا·  -رحمه  سعود  آل  العزيز  عبد  الملك  المؤسس  القائد 
البطولة و التضحية ، منذ نشأته وانطالقة لعهد جديد حتى استتباب 
عالقاته  إلى  الرحمن   لضيوف  ورعايته  اÄيمان  دولة  وبناء  وا�مان  ا�من 
وروابطه المتينة في الداخل والخارج من خالل وضوح الهدف وثباته على 
وجمع  الخالص   التوحيد  ونشر  ا·  شرع  وإقامة  الحق  ومناصرة  المبدأ 
شتات القبائل وتوحيدها في ود ووئام وسالمة وايمان  ، فاستتب أمن 
المواطن على دينه وماله وعرضه ، كما وضع أسس ودعائم هذه الدولة 

المباركة.
زمانه حكيم× في كل حركاته، شجاع×   الملك عبدالعزيز وحيد  لقد كان 
البدوية والحضرية  كان شديد التمسك  ، خبيرØ بالمجتمعات  في قراره 
بأحكام الدين، فال يتهاون إزاءها وال يهادن، و فيما عدا ذلك كان رقيق 
أمامه  والناس  الجميع،  يشمل  اهتمامه  كان   ، اÄحساس  مرهف  القلب 
عجلة  استمرت  ا·  من  وبتوفيق  مستقره.  الحق  يبلغ  حتى  سواسية 
الحزم  البرره  رحم ا· من مات منهم حتى عهد  بأبنائه  التنمية مرورا 
والعزم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ايده 
المجاالت  كافة  في  واسعة  نوعية  انطالقة  له  كان  والذي  ووفقه  ا· 
ثاقبة  وبرؤية  وا�منية  والسياسية  واالجتماعية  واالقتصادية  التعليمية 
لرؤية  ٢٠٣٠  ليتسابق الجميع في تحقيق الرؤية من أبناء الشعب ا�صيل 
والسياسي  المحنك  واالداري   والطموح  الشاب  االمير  قيادة  خالل  ومن 
القدير واالجتماعي ا�صيل فقد بذل وقته ونفسه وماله في خدمة وطنه 
فبارك ا· في االمير محمد بن سلمان على مايبذله من عطاء مستمر 
للمملكة  تحقق  وقد  العام  هذا  الوطني  اليوم  ،يأتي  دائم  وتطوير 
ا�خطار  من  الكثير  وتجاوزت  بل  الكثير  الشيء  الرشيدة  بقيادتها 
والمحدقات من حسد القريب وتربص العدو وبفضل ا· حققت نجاحات 
الفساد  وتحقيق  ١٤٤٠ هـ  ومستمرة في محاربة  عديدة منها نجاح حج 
السالم بين الدول وكسر هيمنة ا�فعى الصفوية بعاصفة الحزم االبية 
محاربة  عن  فضال  نيوم  منطقة  في  للبلد  مشروع  أضخم  عن  واالعالن 
اٍالرهاب بأشكاله وضرب الحزبيه المقيته والعنصرية المميتة والعصبيات 

المؤذية.

تتلى في مقال  ان  الصعب  الوطن من  انجازات  فإن   وعموما 
با�حقاد  مليء  قلبه  حاقد  حاسد  اال  ينكرها  فال  يسير 

والضغائن وا�مراض.
و  ا�من  نعمة  في  نرفل  نحن  و  المناسبة  هذه  علينا  تطل 
و  اÄرهاب  مواجهة  في  قيادته  مع   Øواحد صف×  الشعب  أصبح 
نبذ كافة صوره ، و حكومتنا ماضية – بعون ا· وتوفيقه – في 
في  البررة  أبنائها  مع  وبتكاتف  وقطاعاتها  أجهزتها  كل 
الوطن  أمن  يمس  أن  يحاول  من  كل  وجه  في  الوقوف 

والمواطن واستقراره وسالمته .
وعندما يكون الوطن في خطر فكل أبنائه جنود.

وبالدنا من  قيادتنا  يحفظ  أن  القدير  العلي  أسأل  الختام  في 
كل سوء ، وأن يديم علينا نعمه ا�من واÄيمان .

السعودية_العظمى في عامها ٨٩
لينا  بنت حسن العمودي

٨٩ صدور قرار السماح بقيادة السيدات
٨٩ صدور قرار بتمكين السيدات من مباشرة 
دون  والجوازات  الشخصسة  االحوال  إجراءات 

ولي.
بنظام  العاملين  على  عقوبة  صدور   ٨٩
الصغيرة  المناصب  من  والرشوة  الوسطة 

مرورا بالوسطى غالى الكبرى.
٨٩ صدور قرار دمج البنين في الصفوف ا�ولية مع البنات في 

التعليم
الفساد  هيئة  في  العمل  آلية  في  جذرية  تغيرات  صدور   ٨٩

لتصبح أكثر فعالية في المراقبة والمحاسبة.
العام ٨٩والتي  التي صدرت خالل  القرارات  أبرز   هذه جزء من 
كان لهم صدى قوي من ضمن حزمة قرارات ذات طابع تطويري 
و مازالت عجلة التطوير و العمل بالرتم السريع لتنفيذ أهداف 
أنه صاحب  #السعودية_العظمى  إنها  يا سادة  ٢٠٣٠ نعم  رؤية 
السمو الملكي ا�مير محمد بن سلمان شبل من ذاك ا�سد 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وطني و بالنيابة عن كل مواطنة سعودية إن كان موظفة ، 
أم ، أو ربة منزل كا هذه القرارات و الرتم السريح في التغييرات 
التي جميعنا نلمس  المواطن و  الحاصلة تصب في مصلحة 
مواطن  كل  دعم  في  تساهم  في  الفورية   النتائج  بنفسنا 
شخصيا ليكون عنصر فعال قادر على أن يخدم وطنه حتى 
حكومتنا  توجيهات  بتتبع  بسيط  تصرف  من  كان  وإن 
الجذري   التغير  الطابع  ذات  القرارات  هذه  تشكل   ، الرشيدة 
مواطن  كل  قلب  في  التفاؤل  و  ا�مل  لبث  الطريق  كانت 
سعودي و أنه قادر على يكون عنصر عامل فعال منذ نعومة 
الى  و  التعليم  مسيرة  من  بداية  التغيرات  ان  حيث  اظافره 
جميع الوزارت ذات الوظائف الخدمية في كل ما يخص ا�سرة و 
لتأسيس  النهاية  في  تصب  وجميعها  المجتمع  عماد  هي 
موحد  يراه  كان  كما  موحد  التأسيس  قوي  موحد  وطن 
المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه 
ا· قبل ٨٩ عام وحتى قيادتنا الحالية والتي سنكون شعبا 

معها قلبا و قالبا .
مواطنة  كوني  نعمة  على  وجل  عز   · والشكر  الحمد 
قيادة  تحت  #السعودية_العظمى  لحكومة  وشكرا  سعودية 
السمو  صاحب  و  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
و  االمان  و  االم  على وطم  بن سلمان  محمد  البأمير  الملكي 
المحافل  في  بناته  و  ابناء  إنجازات  و  إنجازاته  بكل  فخر  كلي 
تفاصيله  بكل  مميز  عام  هو  التوحيد  من   ٨٩ العام  الدولية 

سيخط بإنجازاته مستقبل السعودية العظمى.
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