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لنـا هي الـدار

ٌّ
في الذكرى الثانية والتسعين نماء وتقدم
مستمر لوطن ِمعطاء ومزدهر

ضياؤها ش َّع يف ذكرى تجلّيها
عا ٌم جدي ٌد ذُرى األمجا ِد كاسيها
هي البدو ُر ويف العليا ِء هامتُها
فوق الرثيا زهت أعىل دراريها
الشمس تُسف ُر من أنوا ِر طلعتها
ُ
رسمدي َ
فاق تشبيها
بهاؤها
ٌ
املديح وال يويف شامئِلها
يفنى
ُ
ٍ
لست أحصيها
وقد سمت
بصفات ُ
وكم أُك ُّن لها يف ُم ْه َجتي وطناً
آوي إليه ٍ
كنبض يف محانيها
وحبها ناف ٌذ يف الروح آرسها
القلب سابيها
سخي شغاف
ِ
ٌ
عشق ٌ
تفتَّ َح العم ُر يف أفيائها رغَدا ً
إذا ابتعدنا عظي ُم الشوقِ يدنيها
ونصبح يف أمنٍ ويف د َع ٍة
منيس
ُ
لنا هي الدار نسمو يف معاليها
وحي تجلىَّ من تهلّلِها
الشع ُر ٌ
ِ
الوجد تهمي من آلليها
معزوف ُة
يزيدنا ذك ُرها املمتد مفخر ًة
تأ ّرج العط ُر مسكاً يف قوافيها
والط ُري رنَّم لحناً هامئاً وشدا
عشق ينثني تيها
تسجاع ُه ناي ٍ
يهمس يف نسامت ِه عبقاً
والزه ُر
ُ
والنفل ماست مع أقاحيها
ُ
البا ُن
مويش يجلّلها
رمالها الد ُّر
ٌّ
اديس يف الدنيا روابيها
هي الفر ُ
نهي ُم يف بيدها شتى شواهقها
يف كلِ ش ٍرب تب َّدى من أراضيها
ضمت محاس َن يزدا ُن الفخا ُر بها
يف كلِ مكرم ٍة ترسو مراسيها
ُ
البذل يُ ْن َس ُب عنها والثَنا ُء لها
ِ
كالغيث يندي سخا ًء من غواديها
وفضلُها ع ّم يف األكوانِ أغرقها
كأمنا الجو ُد بح ٌر يف أياديها
كل العوا ِمل تحذو أبجديَّتَها
تصطف حول رضاها يف مراقيها
ُ
قباب ِ
املجد منزلها
شأوا ً علت يف ِ
الع ُّز إرثٌ لها والفخ ُر زاهيها
حصيف الفك ِر قلَّدها
عبدالعزيز
ُ
تاجاً وجاهاً أثيالً يف نواصيها
األيام ناصع ًة
تزهو بها صفح ُة ِ
بياض سري ِة آتيها وماضيها
ُ
قل أن يأيت الزما ُن بها
مآث ٌر َّ
الده ُر يشه ُد والتاري ُخ يرويها
أرواحنا تفتديها العم َر نرخص ُه
نذب عنها ودر ٌع راس ٌخ فيها
تبقى السعودي ُة الغ ّرا ُء شامخ ًة
ملء الزمانِ و يفنى من يعاديها

تتجدد ذكرى الوطن لن�ستلهم ما قام
به امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز بن عبد
الرحمن �آل �سعود -طيب اهلل ثراه -من
حتقيق الوحدة بعد ال�شتات والفرقة،
وبناء دولة التوحيد والتعاون والألفة،
واال�ستفادة من املعطيات اخلرية التي
حتققت يف كافة امليادين ،لتبقى بالدنا
يف م���أم��ن م��ن ال�����ص��راع��ات ،ويعي�ش
�أبنا�ؤها وبناتها حيا ًة كرمي ًة ينعمون فيها
بالرفاهية وال�سعادة ،وي�أخذون ب�أ�سباب التطور والتقدم يف جميع
مناحي احلياة مع املحافظة على هويتهم وقيمهم الأ�صيلة.
�إننا ونحن نحتفي بالذكرى الثانية والت�سعنيلتوحيد هذا الوطن
جندد يف نفو�سنا حب هذا الوطن ونعزز االنتماء له واالعتزاز به،
غر�سا طي ًبا تعهده
حيث غر�س امللك عبد العزيز -رحمه اهلل-
ً
�أبنا�ؤه الكرام من بعده ،فكان التم�سك بالعروة الوثقى وااللتزام
بالبناء والتطوير وتقدمي العدل والنماء يف كيان ح�ضاري عاملي
ي�شع بالنور على العامل وي�سطع باملعرفة يف خري ر�سالة للعاملني.
وقد ا�ستطاع �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبد العزيز بنظرة تطويرية �شمولية ،انتهج فيها -يحفظه اهلل -
الإ�صالح وموا�صلة دعم التنمية وفق اخلطط املر�سومة لها� ،أن
يبوئ اململكة العربية ال�سعودية مكان ًة مرموق ًة حملياً و�إقليمياً،
و�أن يرتقي بهذا الوطن بحكمة القائد �إىل العاملية ب�إجنازات جليلة
يف خمتلف اجلوانب التعليمية والثقافية واالقت�صادية والعمرانية.
وت�ستمر �أيامنا كلها �أيا ًما وطنية تر�سخ ملبد�أ الوالء واالنتماء
لهذا الوطن العزيز ولهذا القائد الباين ،وها هي جامعة امللك
�سعود ت�ؤ�س�س ملفهوم التميز وال��ري��ادة ،لتتبو�أ املركز الأول بني
اجلامعات العربية والإ�سالمية يف الت�صنيفات العاملية ،لرت�سم
�أبهى �صورة للتعليم العايل يف اململكة ،كيف ال وهي حتظى بدعم
ال حمدود من لدن حكومة خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده
الأمني  -يحفظهما اهلل -مل�سريتها العلمية ورعايتها مل�شاريعها
التنموية وخططها امل�ستقبلية.
و�إننا �إذ نحمد اهلل على نعمه الكثرية ويف مقدمتها نعمة الأمن
والإميان والرخاء واال�ستقرار ،ندعو اهلل �سبحانه �أن يحفظ راعي
نه�ضتنا خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
و�سمو ويل عهده الأم�ير حممد بن �سلمان ،ونبتهل �إليه تبارك
وتعاىل �أن يحفظ على بالدنا �أمنها ومكت�سباتها ويرد كيد �أعدائها
�إنه ويل ذلك والقادر عليه.

د� .أ�سماء احلقيل
ق�سم النبات والأحياء الدقيقة

�أ.د .حممد بن �صالح النمي
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

�أرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
ملقام خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز و���س��م��و ويل
ع��ه��ده الأم�ي�ن �صاحب ال�سمو امللكي
الأم��ي�ر حم��م��د ب��ن �سلمان-حفظهما
اهلل -ولكافة ال�شعب ال�سعودي الكرمي
مبنا�سبة اليوم الوطني الثاين والت�سعني
للمملكة العربية ال�سعودية.
و�إن ذك���رى ال��ي��وم ال��وط��ن��ي املجيد
واالحتفاء به لفر�صة ثمينة لتجديد الفخر واحلب والوالء لهذا
الوطن املِعطاء ولقيادته احلكيمة ،والتذكري مبنجزاته العظيمة
ومكت�سباته الكبرية.
حيث ن�ستعيد فيه ذك��رى م�سرية الكفاح وال��ن��ج��اح والنماء
والعطاء التي �أر���س��ى دعائمها امللك امل�ؤ�س�س عبد العزيز بن
عبدالرحمن -طيب اهلل ث��راه -ووا�صل امل�سرية من بعده �أبنا�ؤه
اً
و�صول �إىل العهد الزاهر والر�ؤية ال�سديدة بقيادة خادم
الربرة،
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز و�سمو ويل عهده
الأمني الذي تتوا�صل فيه منجزات الوطن العظيمة وت�ستمر فيه
نه�ضة تنموية واقت�صادية �شاملة وم�ستمرة يف بالدنا املباركة.
�إن اليوم الوطني ميثل عا ًما جدي ًدا ي�ضاف �إىل التاريخ املجيد
للوطن ،و�صفح ًة م�ضيئ ًة ت�ضاف �إىل ال�سجل احلافل بالإجناز
واخلري وال�سالم ،وب�صمة نهو�ض تزداد كل عام.
ويف اخلتام �أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يتغ ّمد م�ؤ�س�س هذه
البالد برحمته ،وكل �أولئك الرجال املخل�صني الذين عملوا لبناء
وحماية وطننا الغايل ،ون�س�أل اهلل �أن يحفظ على بالدنا �أمنها
و�أمانها ومكت�سباتها حتت قيادتها الر�شيدة لتبقى �شاخمة �آمنة
ويرد كيد �أعدائها يف نحورهم ،وندعو اهلل القدير �أن يعني وي�سدد
قائد م�سريتها وراعي نه�ضتها احلديثة �سيدي خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني
الأمري حممد بن �سلمان -حفظهما اهلل -على اخلري حيثُما كان.
�أ.د .عبداهلل بن �سلمان ال�سلمان
وكيل اجلامعة

نجدد في نفوسنا حب الوطن

نجدد والءنا لقيادتنا الرشيدة
يف ال��ي��وم الوطني ال��ث��اين والت�سعني
لتوحيد اململكة العربية ال�سعودية جندد
والءن���ا لقيادتنا ال��ر���ش��ي��دة ال��ت��ي تقود
بالدنا باحلكمة وال��ر�ؤي��ة وبعد النظر،
م�ستندين �إىل كتاب اهلل و�سنة ر�سوله،
ملهمني ب���إرث عظيم من م�ؤ�س�س هذا
الكيان و�أبنائه الربرة ،الذي ا�ستطاع �أن
ي�ضع قواعد هذا البناء ال�شامخ ،وي�شيد
منطلقاته وثوابته ب�صورة تنري احلا�ضر،
ٍ
وت�ست�شرف مالمح ٍ
حمافظ على الثوابت والقيم لتي
م�شرق
غد
ٍ
يعتز بها كل عربي و م�سلم ،وا�ستمرت جهود �أبنائه ال�بررة من
بعده ،يف املحافظة على هيبة الدولة ومتا�سكها ،مركزين �أعمالهم
وجهودهم لتحقيق الآمال ورفعة الوطن ،حتى و�صلت بالدنا ملراتب
متقدمة عامل ًيا يف جميع املجاالت .
�إن عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
– يحفظه اهلل – يحفل باملنجزات العظيمة والنجاحات الكبرية
لوطننا ال�شامخ؛ حيث تعمل جميع قطاعات الدولة وفق ر�ؤية اململكة
 2023التي �أطلقها �سمو ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز – يحفظه اهلل – لتحقيق �أهداف
تنموية حتافظ على قوة ومتانة اقت�صاد اململكة ،وتوفر اال�ستقرار
والرفاهية لكل من على هذه الوطن املعطاء .ومن هذه املنطلقات
ت�سعى وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي �إىل حتقيق
ر�سالة اجلامعة املت�ض َّمنة يف خطتها الإ�سرتاتيجية تقدمي تعليم
مم ّيز ،و�إنتاج بحوث �إبداعية تخدم املجتمع ،وت�سهم يف بناء اقت�صاد
املعرفة ،يف �سبيل االرت��ق��اء مب�ستواها الأك��ادمي��ي والبحثي �إىل
ّ
م�صاف اجلامعات العاملية الرائدة.
ويف اخلتام �أ�سال اهلل �أن يحفظ خادم احلرمني امللك �سلمان
بن عبد العزيز و�أن يوفقه لكل خري ،و�أن ي�سبغ عليه نعمة ال�صحة
والعافية ،و�أن يحفظ �سمو ويل عهده �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ،و�أن يجعل بالدنا �آمن ًة م�ستقر ًة
تنعم باخلريات والعزة.
�أ.د .يزيد بن عبد امللك بن عبدالرحمن �آل ال�شيخ
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

ٌ
وحاضر مجيد
تليد
ماض ِ
ٍ

متتزج م�شاعر ال��والء واالنتماء مع
م�شاعر الفخر ب��ه��ذا ال��وط��ن العزيز،
فعراقة وطني و�أ�صالته ن�سيج من التفرد
ال��ذي يتميز ب��ه وطننا ال��غ��ايل ،وي�أتي
االحتفال باليوم الوطني ال�سعودي 92
ٍ
يف ظل ق��ي��ادةٍ
حمبة لوطنها و�شعبها،
ٍ
�ساعية بكل جد واجتهاد �إىل حتقيق
ر�ؤي��ة يتحقق معها -ب���إذن اهلل -املزيد
م��ن ال��ت��ق��دم وال��رخ��اء ،ي��ق��وده��ا م��والي
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز و�سمو �سيدي ويل عهده الأم�ين �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان يحفظهما اهلل ،فحا�ضر وطني
ا�ستقرار ،وعمل ،واجتهاد ،وجمد يتحقق ،ونرى �شواهده ارتقا ًء
وتقد ًما يف جميع املجاالت داخلياً وخارجياً ،ونزداد كل يوم فخراً
بدعم القيادة الر�شيدة لكل القطاعات التي ت�سهم يف بناء النمو
واالزدهار ،ولعل نه�ضة قطاع التعليم �أكرب دليل على هذا الدعم،
وما حتقق من منجزات حملية وعاملية على م�ستوى التعليم العام
واجلامعي �أكرب �شاهد على ذلك .وي�ستمر بناء هذا الوطن الغايل
و�سط حب وحر�ص والتفاف ال�شعب ال�سعودي العريق حول قيادته،
وير�سخ وطننا الغايل مكانته عاملياً ،وينظر العامل بكل تقدير �إىل
هذه النه�ضة التي نعي�شها الآن ،ونحمد اهلل �أن ّ
�سخر لهذا الوطن
الذي يرفع راية التوحيد قياد ًة خمل�ص ًة و�شعباً وفياً لقادته ،فمن
وم�ستقبل زاهر ب�إذن اهلل.
حا�ضر جميد
ما�ض تليد �إىل
ٍ
ٍ
ٍ
�أ.د .علي بن حممد م�سملي
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

هي لنا دار

حتتفل اململكة العربية ال�سعودية
باليوم الوطني يف الثالث والع�شرين
م��ن �شهر �سبتمرب م��ن ك��ل ع���ام ،وهو
ذكرى توحيد اململكة العربية ال�سعودية
وت�أ�سي�سها على يد املغفور له ب�إذن اهلل
امللك عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن �آل
�سعود – طيب اهلل ثراه . -
�إننا يف جامعة امللك �سعود ملحظوظون
ب���أن نكون ج���ز ًءا م��ن ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ،من
خالل حتقيق اجلامعة مركزًا متقد ًما يف
الت�صنيفات العاملية ،وت�أتي املوافقة الكرمية على حوكمة جامعة
امللك �سعود و�ضمها للهيئة امللكية ملدينة الريا�ض ،لتحملنا جميعاً
امل�س�ؤولية مل�ضاعفة العمل وب��ذل املزيد من اجلهدـ ملواكبة هذا
الطموح وحتقيق تطلعات القيادة.
د .عبداهلل بن حممد ال�صقري
وكيل اجلامعة للم�شاريع
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تطلق خالله �أوبريت «وطن طموح»..

الجامعة تحتفل باليوم الوطني  ..٩٢غدًا

ر �� � �س � ��ا ل � ��ة اجل � ��ا م� � �ع � ��ة ـ � � �س ��دمي
الكليب:
حتيي ا جل��ا م��ع��ة عند ال�ساعة
 11م���ن ���ص��ب��اح ا ل���غ���د ا ح��ت��ف��ا الً
مبنا�سبة ذك���رى ال��ي��وم ا ل��و ط��ن��ي
الـثاين والت�سعني للمملكة العربية
ال�سعودية ،وذ ل��ك يف قاعة حمد
اجل���ا����س���ر وال���ب���ه���و ال��رئ��ي�����س��ي
للجامعة ،بح�ضور معايل رئي�س
اجلامعة الدكتور ب��دران العمر،
ووك���ل���اء ا جل����ا م����ع����ة ،و ع����م����داء
الكليات ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س
و م��و ظ��ف��ي ا جل��ا م��ع��ة ،ب��ا لإ���ض��ا ف��ة
�إىل الطالب املنت�سبني للجامعة
يف خمتلف التخ�ص�صات ،و م��ن
خمتلف اجلن�سيات ،على �أن يُنقل
احلفل ب�شكل مبا�شر �إىل م�سرح
الطالبات.
وت���أ ت��ي ه��ذه ا ل��ذ ك��رى ال�سنوية
الغالية لتحيي م���آ ث��ر ق��ادة هذه

البالد ،ويف مقدمتهم امللك عبد
العزيز �آل �سعود –رحمه اهلل-
م�ؤ�س�س وموحد اململكة ،و�أبنا �ؤه
ال��ذي��ن خ��ل��ف��وه م��ن ب��ع��ده :ا مل��ل��ك
���س��ع��ود ،وامل��ل��ك ف��ي�����ص��ل ،وا مل��ل��ك
خالد ،وامللك فهد ،وامللك عبداهلل
–رحمهم اهلل -وامللك �سلمان بن
عبد العزيز ،وويل عهده ا لأم�ين
حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان –حفظهما
اهلل -الذين قادوا البالد �إىل بر
ا لأمان ،و�أحدثوا نه�ض ًة تنموي ًة يف
خمتلف املجاالت.
وج�����رى ا لإع��������داد وال�ترت��ي��ب
لهذه االحتفالية من قبل عمادة
���ش���ؤون ا ل��ط�لاب ،حيث �سيتخلل
االحتفالية حفل خطابي بقاعة
ح��م��د ا جل��ا ���س��ر و�أو ب���ر ي���ت للمرة
ا لأوىل ب��ع��ن��وان «وط���ن ط��م��وح»،
با لإ�ضافة �إىل املعر�ض امل�صاحب
ال�����ذي ت�����ص��اح��ب��ه ا ل���ع���د ي���د م��ن

ال���ف���ق���رات ال��ف��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة
والرتاثية والوطنية ،منها :ال�سالم
امللكي ،و�سارية العلم ،والعر�ضة
ال��ن��ج��دي��ة ،واحلِ ������رف ،واجل��ن��اح
ال��ف��ن��ي ،وا���س��ت��ع��را���ض الأن���دي���ة
الطالبية لأن�شطتها و �إجنازاتها
يف ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ،يف خمتلف
املجاالت ال�صحية ،والإن�سانية،
والعلمية ،وال�سياحية.
ه��ذا و���س��ت��ب��د �أ فعاليات اليوم
ا ل����و ط����ن����ي م����ن ال����ي����وم الأح������د
و�ست�ستمر ح��ت��ى ي���وم اخلمي�س
القادم ،مبختلف كليات وعمادات
اجلامعة.
ك��م��ا ���س��ي��ق��ام اح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم
الوطني ي��وم الأرب��ع��اء يف املدينة
اجلامعية للطالبات.
ويف ج���ان���ب م��ت�����ص��ل ت�����ش��ارك
ا لإدارة العامة لل�ش�ؤون الريا�ضية
يف ا ح��ت��ف��ال ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 92

ٌ
المجد والعلياء
عام من ِ

عا ٌم من ِ
املجد والعلياء يا وطني
وليس عا ًما عىل روزنام ِة الزمنِ
عا ٌم يُ ُ
ْويم ِعزتِنا
ضاف إىل تَق ِ
َويُثقل الوز َن يف ميزانِ من يَزِنِ
لرؤي ٍة مل ْ
تزل تُذيك َعزامئَنا
كل شربِ؛ من الصحرا ِء للمدن
يف ِّ
هذا هو العه ُد ف ْينا ليس مبتدأ
السننِ
م ّنا ،ولكنه َج ْر ٌي عىل ُّ
ِ
ُ
واآلمال تَ ْح ِف ُزنا
املؤسس
من ُذ
فنح ُن ما ب َني مشغو ٍل و ُمرتِهنِ
بأ ْن نَ ُق ْو َد ،وال تَ ْر ىَض شامئِلُنا
أنّا نص ِّع ُر خ َّد ِ
املجد بالثمنِ

ب����إق���ام���ة ع����دد م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات
الريا�ضية ،تت�ضمن �سباق اجلري،
و���س��ب��اق ال����دراج����ات ال��ه��وائ��ي��ة،
وم�سرية للدراجات  ،و�ستقام هذه
الفعاليات يف جامعة امللك �سعود
ي���وم الإث���ن�ي�ن امل���واف���ق �30صفر
1444هـ.
وي��ن��ط��ل��ق ال�������س���ب���اق يف مت���ام
ال�ساعة  5م�سا ًء من �أمام م�سبح
ا جل��ام��ع��ة م���روراً بطريق ال�شيخ
ح�سن �آل ال�شيخ وجامع �أبي بن
كعب و �إ�ستاد جامعة امللك �سعود
(ملعب م��ر���س��ول ب���ارك) وج��وال��ة
جامعة امللك �سعود ،وينتهي يف
ملعب اجلامعة الرئي�سي ،مب�سافة
قدرها  4كم  ،و�ستُ�ستلم الأرقام
�سجل الت�سجيل النهائي يف
و يُ ّ
ال�ساعة  4ع�صراً
وي���أت��ي ���س��ب��اق ا جل���ري و�سباق
الدراجات الهوائية لي�شمل �أربع
ف���ئ���ات ه����ي :ط��ل�اب اجل��ام��ع��ة،
وموظفو اجلامعة ،و�أع�ضاء هيئة
التدري�س باجلامعة ،و �أف��راد من
خ���ارج اجل��ام��ع��ة ،ح��ي��ث يح�صل
�أ�صحاب امل��راك��ز الثالثة الأوىل
من كل فئة على جوائز قيمة.
ك��م��ا ت��ق��ي��م الإدارة ال��ع��ام��ة
ل���ل�������ش����ؤون ال��ري��ا���ض��ي��ة ف��ع��ال��ي��ة
م�����س�يرة ل���ل���دراج���ات يف امل��دي��ن��ة
ا جل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات مب�شاركة
طالبات اجلامعة من ال�ساعه ٨
� ٩صباحاً ،وتهدف امل�سرية �إىلامل�����ش��ارك��ة يف االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم
الوطني ال�سعودي  ، 92وتعزيز
�أهمية دور الريا�ضة يف اململكة
العربية ال�سعودية.

تسعون عا ًما تزي ُد اثنني قد َعبرَ َتْ
أيا ُمها هط ٌّل بالخريِ كامل ُ ُزنِ
سعي حثيثٌ إىل العلياء ت َ ْح ِف ُزهُ
ٌ
قياد ٌة ُع ِرف َْت بالطالعِ ال َحسنِ
(آل السعو ِد) ُس ُعو ٌد يف مسيرْ تنا
الس وال َعلَنِ
ل ُه ْم علينا الوال يف رِّ ِ
ِ
وكلُّ َنا يف سبيلِ
املجد ُم ْحتَ ِم ٌل
كل ح ٍني ملا قد آ َن أو يَأنِ
يف ِّ
هذي البال ُد التي نسعى لرفْ َع ِتها
تقو ُم م ّنا مقا َم الرو ِح لل َب َدنِ
تقويم ِع َزتِ َها
فليهنها العي ُد ،يف
ِ
ضاف إىل ِ
عا ٌم يُ ُ
تاريخنا الوطني

د .هند املطريي
ق�سم اللغة العربية و�آدابها

المملكة ..تقدم وازدهار
في كل المسارات
مبنا�سبة حلول ذكرى اليوم
ال��وط��ن��ي ال��ث��اين والت�سعني،
نحمد اهلل -ع��ز وج���ل� -أن
�أنعم على هذه البالد املباركة
بالع ّز والتمكني ووحدة الأر�ض
و ّ
مل ال�����ش��ت��ات ،حت���ت راي���ة
التوحيد التي تخفق باخلري،
وت��رف��رف يف ال�سماء عل ًوا
واف��ت��خ��ا ًرا على يد امل�ؤ�س�س
الراحل امللك عبد العزيز بن
عبد الرحمن �آل �سعود طيب
اهلل ثراه ،الذي �أر�سى دعائم اخلري والبناء ،وو�ضع اللبنة الأوىل
ملعامل النه�ضة والتقدم والتطور والنماء فوق تراب هذا الوطن
املقد�س ،بعزمية را�سخة ،وطموح ال يبلغ م��داه �إال �أ�صحاب
النفو�س القوية ،والعزائم ال�صلبة.
ً
وح��قَّ لناا
ف
و�شر
ا
و
زه
نحتفي
�إننا بهذه الذكرى الغالية،
ُ
ً
�أن نحتفي -يف كل �شرب من �أرجاء هذا الوطن املوحد ،بف�ضل
اهلل ،ثم بجهد امللك امل�ؤ�س�س رحمه اهلل ،ويف ظل �أبنائه امللوك
امليامني الذين �ساروا على اخلطى املر�سومة؛ ح ًبا ووفا ًء وعزمي ًة
و�إخال�صً ا لهذا الوطن و�شعبه؛ لتتبو�أ بالدنا بف�ضل اهلل مكان ًة
مرموق ًة بني الأمم يُ�شار �إليها بالبنان ،حمافظ ًة على ال�صدارة
يف كل �شيء ،ومعزز ًة تلك املكانة امل�ؤثرة التي �أحرزتها بني دول
العامل؛ لت�صبح يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل عهده الأمني
الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز يحفظهما اهلل ،من
�أهم دول العامل امل�ؤثرة يف القرار الدويل يف �شتى املجاالت؛ �إذ
ت�شهد تقد ًما وازدها ًرا ملحوظني يف امل�سارات التنموية احلديثة
كلها ،وبكافة املجاالت التعليمية وال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
واالجتماعية ،وال�صحية ،والتقنية.
طموح القيادة ال حد له ،ناب ٌع من حر�صها الأكيد على تطوير
ً
را�سخا ب�أنه مفتاح التطور ،و�سر
التعليم ال��ذي ت�ؤمن �إميا ًنا
النهو�ض واالزده��ار والرقي لكل الأمم واحل�ضارات؛ ولذلك
�آلت على نف�سها االهتمام باملجال التعليمي ،و�سخرت �إمكاناتها
الهائلة وامل�ستمرة لدعمه وتطويره ومواكبة كل جديد ي�أتي به
اً
ف�ضل عن دعم م�ؤ�س�ساته التعليمية ب�أنواعها،
التقدم العلمي،
وت�شجيعها للبحوث ،و�إن�شائها املراك َز البحثية املتخ�ص�صة التي
تهتم بتقدمي البحوث العلمية التطويرية� ،ضمن �سيا�ستها املتخذة
يف مواكبة التقدم واالزدهار ،وال�سري يف ركب الأمم ،واللحاق
بركب احل�ضارات؛ بنور العلم ،و�إ�شعاع العقول ،ومناف�سة العامل
يف االخرتاعات التي تخدم الب�شرية ،وت�ؤ�س�س ال�سالم والعدل
والرفاهية ،وحتمي الأمم واملجتمعات من �أخطار الأفكار
وحب واح�ترام،
الهدامة ،ليعي�ش العامل كله يف �سالم ووئ��ام،
ٍّ
�ضمن وف��اق دائ��م ينبذ العنف والإره���اب ،ويبعث الطم�أنينة
وال�سالم يف خمتلف �أرجاء العامل ،وهذا ما ت�سعى �إليه قيادتنا
الر�شيدة يف ر�ؤيتها احلديثة التي تتبناها حمل ًيا ودول ًيا.
ي�سرين بهذه املنا�سبة الغالية على بالدنا اململكة العربية
ال�سعودية ،با�سم جامعة امللك �سعود التي ت�سعى نحو التميز
والتفرد بني اجلامعات العاملية وفق طموح الر�ؤية التي �أرادتها
لها قيادتنا الر�شيدة ،مت َّوج ًة باملوافقة على النظام الأ�سا�س
جلامعة امللك �سعود؛ لتحتل ذلك املوقع احليوي املتميز .وبا�سم
كافة طالبها وطالباتها ومن�سوبيها �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات ملقام �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،وويل عهده الأم�ين �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما اهلل،
و�إىل جميع الأ�سرة الكرمية املالكة ،و�إىل ال�شعب ال�سعودي
اً
�سائل املوىل -عز وجل� -أن يحفظ هذا البلد وقيادته
العظيم،
الر�شيدة ،ويدمي علينا نعمة الأمن واال�ستقرار ،لي�صبح اليوم
الوطني هو اليوم الذي تُ�ضخ فيه دماء القوة والفخــر ،وتتجـدد
فـيـه روح ال�شـغــف واالنتمـاء،
وت�صبح اململكة هي الوطن والدار التي ت�سعى لتقدمي فر�ص
وفرية مت ّكن الإن�سان املواطن واملقيم من الإ�سهام يف بناء اململكة
وازدهارها.
�أ.د .بدران العمر
معايل رئي�س اجلامعة
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اليوم الوطني السعودي 92
مملكة العز والتمكين
يحتفل ال�سعوديون حكوم ًة و�شعباً يف الثالث والع�شرين من �سبتمرب كل
عام باليوم الوطني ال�سعودي .اثنان وت�سعون عاماً منذ �صدور املر�سوم
امللكي من قبل امللك امل�ؤ�س�س الذي اقت�ضى حتويل ا�سم البالد من مملكة
احلجاز وجند وملحقاتها �إىل اململكة العربية ال�سعودية .مل يكن هذا
التوحيد وليد ال�صدفة؛ بل نتيجة �سنوات من الكفاح والإ�صرار؛ جلعلها
دول ًة لها كيانها وا�ستقاللها و�سيادتها وهويتها الوطنية.
وا�صلت اململكة منذ ت�أ�سي�سها م�سريتها احلثيثة نحو التطور والتقدم
يف �شتى املجاالت بقيادة حكامها وهمة �أبنائها ،وخري �شاهد على ذلك
تقدمها العمراين واالقت�صادي وال�صحي والتعليمي والثقايف؛ مما جعلها
يف م�صاف الدول املتقدمة ،بر�أي �سيا�سي نافذ وقوة اقت�صادية م�ؤثرة.
مل ت�ستثمر اململكة يف الأر�ض فح�سب� ،إمنا يف عقول �أبنائها ليكونوا
عدة بناء م�ستقبلها مبا يتالءم مع متغريات الع�صر ،فت�سارعت البعثات
�إىل �أرقى جامعات العامل لتمكني ال�شباب من اجلن�سني ،متهيدًا مل�ستقبل
واعد يقوده عراب الر�ؤية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
مبباركة ملكنا املفدى نحو حتقيق ر�ؤية .٢٠٣٠
ومل تغفل اململكة يف خطواتها املت�سارعة نحو امل�ستقبل عن التحديات
التي تواجه الب�شرية ومنها التلوث البيئي؛ ليظهر لنا م�شروع (ذا الين)
الذي ي�شكل ثور ًة يف احلياة الع�صرية وما يجب �أن تكون عليه املدن يف
امل�ستقبل ،مدن خالية من االنبعاثات الكربونية ،وتغذي املدين َة بالكامل
طاق ٌة متجددة بن�سبة  ،100%وبهذا امل�شروع اجلبار حت ّول اململكة الفكرة
�إىل واقع نعي�شه ونلم�سه قري ًبا �إن �شاء اهلل.
ونحن نعي�ش -بف�ضل اهلل تعاىل -يف ه��ذا البلد امل��ب��ارك منعمني
بالأمن والأمان والرخاء ،وذلك يجعل على عاتقنا مهم ًة كبرية ،وهي رفع
راية هذه البالد يف جميع املحافل ،والدفاع عن حيا�ضها �ضد هجمات
املغر�ضني احلاقدين ،وال�سعي املتوا�صل لنكون �صور ًة م�شرف ًة لوطننا.
وختاماً �أذكر ً
بع�ضا من كلمات ال�شاعر الدكتور م�صطفى بليلة وهو
يتغنى بالوطن �أبيا ًتا طربت لها م�سامع ال�سعوديني فخ ًرا وح ًبا:
روحي وما ملكت يداي فداه
وطني احلبيب وهل �أحب �سواه
يف كل ملحة بارق �أدعو له
حام عـطرت ذكــــراه
يف ظل ٍ
د .تهاين بنت �سعد القرين
ق�سم الكيمياء

ٌ
وطن فطن وطن طموح

تنه�ض البلدان مبجتمعاتها  ،وتزدهر باقت�صادها ،وتتقدم بر�ؤيتها،
وعمو ُد ذلك كله م�ستوى التعليم الذي تُقدّ مه لأبنائها ،فمن ميلك العِ لْم،
يحكم العامل .وم�صدا ًقا لذلك �شهدت اململكة العربية ال�سعودية يف
الآون��ة الأخ�يرة تطو ًرا هائ ً
ال يف منظومة التعليم على كل الأ�صعدة؛
ومبان ،وجتهيزات.
ٍ
مناهج ،ومعلمني ،وطالب،
فقد �أق ّرت وزارة التعليم م�ؤخ ًرا تغيريات �شامل ًة هدفت �إىل حت�سني
العملية التعليمية وتطويرها ،منها� :إق��رار مناهج مواكِ بة للتحوالت
العاملية ،وخطط عملية لتح�سني م�ستوى نتائج الطالب يف االختبارات
الدولية والوطنية والتح�صيلية ،بالرتكيز على املهارات القرائية والكتابية
والريا�ضية ،وال�سعي لرفع ن��واجت التعلم ،وحت�سني م�ستوى الأداء
التعليمي ،والتو�سع يف مدار�س الطفولة املبكرة ،و�إقرار نظام امل�سارات
يف املرحلة الثانوية ،وتقدمي م�شروع التخرج ،و�إ�ضافة �ساعات التطوع
لطالب املرحلة الثانوية ،و�ضمان و�صول الطالب ذوي الإعاقة للتعليم،
واالهتمام بالطالب املوهوبني من خالل ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع
موهبة مثل م�سابقة �إبداع  2023التي تهدف للتناف�س يف �أحد املجاالت
العلمية ،وم�سابقة موهوب الكت�شاف الطلبة املتميزين يف التخ�ص�صات
العلمية بهدف �إحلاقهم بالربامج املتخ�ص�صة وت�أهيلهم للم�سابقات
والأوملبيادات الدولية� .إ�ضاف ًة �إىل رفع كفاءة املعلمني واملعلمات ب�سنّ
نظام الرتقية واختبارات الرخ�صة املهنية ،وتعزيز التعلم عن بُعد عن
طريق من�صة مدر�ستي وقنوات عني ،و�إن�شاء مدار�س يف وقت ق�صري من
خالل نظام البناء ال�سريع ،وتطوير النقل املدر�سي.
وقد ن ّوه جمل�س الوزراء يف جل�سته يوم الثالثاء املوافق � 13سبتمرب
 2022مبا حققته اململكة من تقدم يف م�ؤ�شر التنمية الب�شرية ال�صادر
عن تقرير برنامج الأمم املتحدة الإمن��ائ��ي  ،2022بح�صولها على
املرتبة  35من بني  191دولة ،واملرتبة العا�شرة من بني دول جمموعة
�سجل تعليم اململكة تقد ًما فار ًقا يف حمور اكت�ساب
الع�شرين؛ حيث ّ
املعرفة متقد ًما �إىل املرتبة  56يف م�ؤ�شر متو�سط �سنوات الدرا�سة
مقارن ًة باملرتبة  74يف التقرير ال�سابق ،مما يعك�س جهود اململكة
الكبرية يف تعزيز وتطوير قدرة التعليم يف اململكة على املناف�سة العاملية،
وما تبِع ذلك من حت�سني نواجت التعلم.
كل هذه التطورات ،قام بها وط ٌن َطموحِ ،
فط َن لدور التعليم يف نه�ضته
وازدهاره وتق ّدمه ،ف�أواله ُج ّل اهتمامه ،وك ّر�س له �أف�ضل موارده املادية
والب�شرية ،وا�ستفاد من �أف�ضل التجارب واخل�برات العاملية؛ ليلتحق
ِّ
م�صاف ال��دول املتقدمة يف نه�ضة تعليمية ت��وازي �أ�ضعاف ما
بركب
ً
نه�ضه يف زمانه املا�ضي ،متف ّوقا بها على نف�سه ،وعلى كثري من الدول
املتقدمة.
ويف ذكرى اليوم الوطني الثاين والت�سعنيُ ،
إجالل
نقف جمي ًعا وقفة � ٍ
واح�ترام لهذا الوطن العظيم املعطاء ،الذي مل ي�أ ُل جه ًدا �أو ماالً يف
ٍ
�سبيل تعليم �أبنائه؛ �إمي��ا ًن��ا منه ب�أنهم �سيكونون اال�ستثمار الأمثل.
وكذلك ُ
تقف وزارة التعليم فخور ًة مبا قدّ مته من �إجنازات خالل فرتة
وجيزة ،لتُهدي هذا الوطن العمالق منظوم ًة تعليمي ًة متكامل ًة حديثةً
فاعل يف حتقيق
ب�شكل
وفق �أف�ضل التجارب واخلربات العاملية ،تُ�سهم
ٍ
ٍ
ر�ؤية  ،2030يف ظل قيادة ر�شيدة من قائد امل�سرية امللك �سلمان بن

عبدالعزيز �آل �سعود يحفظه اهلل ،وويل عهده الذي حمل وطنًا عظي ًما
على كاهليه ،جماوزًا به �سنام طويق ،الأمري ال�شاب املِقدام حممد بن
�سلمان �آل �سعود يحفظه اهلل.
ال�سلمي
هند عبدالهادي ُّ
معلمة ،وطالبة ماج�ستري �إدارة تربوية

المشبع برائحة الورد
رذاذ الماء البارد ّ
الطائفي يغمر المشاعر المقدسة
يف مثل هذا اليوم املجيد نتذكر ما لهذا الوطن الغايل علينا من � ٍ
أياد
بي�ضاء بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني .فقد حظيت
امل�شاعر املقد�سة بعناية ورعاية حكومة خادم احلرمني ال�شريفني وبذل
��ال ونفي�س يف �سبيل راح��ة حجاج بيت اهلل احل��رام ،ف�إىل
كل ماهو غ ٍ
جانب �أعمال التنمية والتطوير اهتمت بكل ما من �ش�أنه م�ساعدة احلاج
على �أداء منا�سكه وهو يف راحة ج�سدية ونف�سية عالية ،ومن ذلك �إطالق
�أعمدة رذاذ املاء البارد وذلك �ضمن م�شروع تربيد املناخ.
حيث ت�سهم هذه الأجهزة يف خف�ض درجات احلرارة من  7-5درجات
�إ�ضافية ،ويف �إخماد الأتربة املتطايرة من حركة احلافالت .فقد �شرعت
هيئة تطوير منطقة مكة املكرمة يف تنفيذ م�شروع تربيد مناخ امل�شاعر
املقد�سة عام 1438هـ ،يغطي كامل م�ساحات ال�ساحة الغربية للجمرات
وطرق العودة من اجلمرات �إىل م�شعر منى.
ويحظى ه��ذا امل�شروع باهتمام ومتابعة م�ست�شار خ��ادم احلرمني
ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة رئي�س الهيئة �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خالد الفي�صل ،وب�إ�شراف مبا�شر من قبل نائب �أمري منطقة مكة
املكرمة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبداهلل بن بندر ،حيث ي�سهم
هذا امل�شروع يف التخفيف على احلجاج من درجات احلرارة املرتفعة،
وتخفيف م�شقة العابرين يف �ساحات من�ش�أة اجلمرات وطرق العودة �إىل
م�شعر منى.
وي�شهد ك ُّل عام زياد ًة يف �أعمدة الرذاذ و تطوي ًرا لكفائتها .وعندما
ُقدمت هذه اخلدمة ل�ضيوف الرحمن مل يُنظر �إىل اجلانب الإن�ساين
فقط ؛ بل نُظر � ً
أي�ضا �إىل اجلانب اجلمايل؛ حيث ُع ِطر رذاذ املاء البارد
مباء الورد الطائفي.
د� .سارة بنت عبدالرحمن الرا�شد
كلية العلوم
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والعطاء المستمر
حتتفل اململكة العربية ال�سعودية باليوم
اً
احتفال
الوطني يوم � 23سبتمرب من كل عام،
بتوحيد اململكة العربية ال�سعودية احلديثة
يف عام 1351هـ 1932/م .حيث ترفرف
الأعالم ال�سعودية على الطرق واملباين العامة
واخلا�صة ،ويعم الفرح وال�سرور بني النا�س
يف ال�سعودية ،حيث الأمن والأم��ان والرخاء
واال�ستقرار بحمد اهلل وتوفيقه .فهو الوطن
وال��دار التي ت�سعى �إىل تقدمي فر�ص وفرية
متكن الإن�سان املواطن واملقيم من امل�ساهمة
يف البناء واالزده���ار وامل�شاركة الفاعلة يف خطط التنمية وبراجمها
ما�ض عريق
املتنوعة واملتجددة والطموحة .اليوم الوطني ال�سعودي ،يوم ٍ
وحا�ضر تليد ،نفخر فيه بعقيدتنا و هويتنا و منجزاتنا وقوتنا.
�إننا بهذه املنا�سبة الوطنية الغالية ،ن�ستح�ضر يف �أذهاننا ،ونُ��دون
للأجيال القادمة من �أبنائنا ،ك َّل الت�ضحيات العظيمة ،التي بذلها حكام
هذه البالد و�أبنا�ؤهم وبناتهم املخل�صون يف �سبيل بناء هذا الوطن ال�شامخ
العظيم وتر�سيخ قواعده املتينة ،بتجربة تنموية رائدة ،ا�ستندت على قيم
�إن�سانية وح�ضارية �شاملة وفريدة ،يف ظل قيادة حكيمة تُراعي م�صالح
الوطن وال�شعب داخلياً وخارجياً ،وت َُ�س ِ ّخ ُر ك َّل الإمكانيات والطاقات
املتاحة على هذه الأر�ض املعطاء ،التي انبثقت منها الر�سالة املحمدية
اخلالدة ،لتحقيق م�ستقبل �أكرث �إ�شراقاً و�أماناً للمواطن ال�سعودي.
ويف هذا الزمن الزاهر بقيادة موالي خادم احلرمني ال�شريفني؛ امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل عهده الأمني؛ �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان -حفظهما اهلل -متتد م�سرية اخلري
والعطاء والبناءُ ،متخطي ًة احلا�ضر �إىل امل�ستقبل ،بر�ؤية ثاقبة طموحة،
م�صباحها و ّ ُ
�أ�شعل
يل العهد �-أ ّيَده اهلل -لتُ�ضي َء جميع مناحي احلياة،
َ
وتطر َق كل �أبواب التطور والنمو والتقدم يف جميع املجاالت ال�سيا�سية
والعلمية واالقت�صادية والثقافية وغريها ،حتى �أ�صبحت اململكة واحد ًة
من الدول الأقوى اقت�صادًا يف العامل ،لتقود جمموعة الع�شرين (،)G20
عامل ًة على الأ�س�س الرا�سخة التي قامت عليها اململكة العربية ال�سعودية
منذ ت�أ�سي�سها ،بالتم�سك بقيمها ومواكبة التطور وم�سابقته ،وا�ضع ًة
املواطن ال�سعودي هدفها الأول يف التنمية.
وال��ي��وم نحتفل بعد م��رور قرابة ثماين �سنوات على مبايعة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز ،ملكاً للمملكة العربية
ال�سعودية ،يف  3ربيع الثاين  1436هـ املوافق  23يناير 2015م وانطالق
م�سرية التنمية التي ت�ستهدفها ر�ؤية  ،2030وترتكز على طموح ال�شباب
ال�سعودي .كما نحتفل اليوم بعد �صدور النظام الأ�سا�س جلامعتنا العريقة
جامعة امللك �سعود ،حيث وافق خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز حفظه اهلل ،يف تاريخ 1444 /02/ 09هـ على النظام الأ�سا�س
جلامعة امللك �سعود .للرفع من الكفاءة الإنتاجية للجامعة وتقدمي فر�ص
�أكرب ل�ضمان تعليم عاملي متميز ،وجتويد املخرجات التعليمية والبحث
العلمي لتحقيق التقدم الكمي والنوعي تعليمياً وبحثياً مبا يتنا�سب مع
�سوق العمل ال�سعودي ،وتهيئة الطالب والطالبات لاللتحاق بربامج

الرأي
التنمية وامل�ساهمة يف النهو�ض بالوطن �إىل م�صاف ال��دول املتقدمة.
وي�أتي هذا يف �إطار ما توليه حكومتنا الر�شيدة من اهتمام كبري بالتعليم
يف ر�ؤيتها الوطنية الطموحة ،حيث جعلته حموراً مهماً يف برنامج التحول
الوطني� ،سعياً منها �إىل حت�سني البيئة التعليمية ،فا�ستهدفت الأنظمة
والإجراءات مبا يكفل ان�ضباط التعليم ورفع كفاءة الأداء يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية .فاليوم الوطني ال�سعودي هو يوم يرفع فيه املواطن ال�سعودي
ر�أ�سه �شموخاً بوطنه ،وندعو اهلل تعاىل �أن يحفظ لنا ملكنا ووالة �أمرنا،
و�أن ميتعهم بال�صحة والعافية ،و�أن يجزيهم اهلل عنا خري اجل��زاء ملا
يقدمونه من راحة لأبناء ال�شعب ال�سعودي .دمت يا وطني متميزاً بالأمن
ً
و�شاخما بالعزة واملجد.
والرخاء ،متفرداً باحلب والعطاء،
�أ.د .عبداهلل بن م�ساعد الفالح
ق�سم النبات والأحياء الدقيقة

يوم الفخر بهذا الوطن المعطاء
ي�سرين �أن �أقدم �أجمل التهاين لقيادتنا
الر�شيدة وجلميع من�سوبي اجلامعة من
�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني مبنا�سبة
اليوم الوطني ال�سعودي  ،92ه��ذا اليوم
الذي ي�شعر فيه املواطن واملقيم باالنتماء
والفخر بهذا الوطن املعطاء ،وهو ما يدفعنا
للعمل من �أجل رفعته وتقدمه وازدهاره.
وبهذه املنا�سبة نت�ضرع �إىل اهلل �أن يدمي
علينا نعمة الأم���ن والأم����ان ،و�أن يحفظ
ب�لادن��ا م��ن ك��ل م��ك��روه ،وك��ل ع��ام وبالدنا
بخري ومناء.
�أ.د .ب�سام بن عبداهلل الب�سام
عميد كلية �إدارة الأعمال

مائة عام من نشأة التعليم
إلى التنافسية العالمية
ي�صادف االحتفاء باليوم الوطني لهذا العام ١٤٤٤هـ مرور مائة عام
على ن�ش�أة التعليم  ،حيث بد�أ التعليم ب�صورة نظامية يف عهد امل�ؤ�س�س
امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه  ،وذلك بت�أ�سي�س مديرية املعارف عام
1344هـ،و �إر�ساء نظام التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية  ،وقد مر
التعليم منذ ن�ش�أته بعدة مراحل ،ب��د�أت من مرحلة الكم �إىل مرحلة
اً
و�صول �إىل مرحلة التميز على م�ستوى العامل.
الكيف واجلودة و
وقد حر�ص امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه على ت�أ�سي�س القواعد
التنظيمية وال�سيا�سات الت�شريعية للتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية،
وهذا ي�ؤكد على حر�صه على التعليم؛ لأنه اللبنة الأوىل يف ن�شر الثقافة
والعلم وتطور املجتمعات ،ومنذ توحيد اململكة العربية ال�سعودية على
يد املغفور له امللك عبدالعزيز بد�أت اخلطط التنموية يف التطور يف
جميع املجاالت وخا�ص ًة يف التعليم ،حيث انت�شرت املدرا�س يف �أنحاء
اململكة ويف القرى والهجر �سع ًيا لو�صول التعليم �إىل كافة �أف��راد
املجتمع؛ رغ��م وج��ود بع�ض ال�صعوبات م��ن ناحية ال��ك��وادر امل�ؤهلة
والثقافة املجتمعية يف تلك الفرتة ،وكان الهدف الأ�سا�سي هو توحيد
�سيا�سة التعليم �سوا ًء الثقافية �أم املجتمعية �أم الدينية يف �أنحاء اململكة
من ال�شمال �إىل اجلنوب ومن ال�شرق �إىل الغرب لتكون هي املرحلة
الأوىل لت�أ�سي�س الت�شريعات وال�سيا�سات التعليمية التي تبحث عن
جودة التعليم يف املرحلة الثانية  ،والتي من خاللها �أ�صبح للتعليم هوية
وخارطة تهدف �إىل االرتقاء بالتعليم يف اململكة �إىل م�ستوى جودة
املخرجات ،وكان ذلك ب�إن�شاء وزارة املعارف ،و و�ضع �سيا�سة التعليم
من خالل وثيقة التعليم ،و�إن�شاء وزارة التعليم العايل ،و و�ضع اخلطط
التنموية اخلم�سية للدولة؛ بهدف �ضبط املدخالت التعليمية ،من
خالل ت�أهيل الكوادر التعليمية واملناهج التعليمية التي تواكب متطلبات
الع�صر احلديث  ،و كذلك الإ�شراف على العمليات التعليمية من خالل
�ضبط البيئة التعليمية اجلاذبة للطالب؛ للو�صول �إىل جودة املخرجات
املرتبطة ب�سوق العمل ومتطلبات املجتمع  .وقد �أثمرت تلك اجلهود
التي حتققت منذ ن�ش�أة التعليم �إىل وقتنا احلا�ضر ،وهذا داللة على
�أن جهود اململكة العربية ال�سعودية متوا�صلة ،و�أن اخلطط التنموية
حتقق �أهدافها يف جمال التعليم ،و مما يدل على ذلك ر�ؤية اململكة
العربية ال�سعودية  ٢٠٣٠ب�إ�شراف �سيدي �سمو ويل العهد الأم�ير
حممد بن �سلمان التي واكبت تلك التطورات يف التعليم ،وت�ضمنت
�أهدا ًفا ا�سرتاتيجي ًة للتعليم ،وغايتها بذلك الو�صول ب�أبنائنا الطالب
والطالبات �إىل املناف�سة على م�ستوى العامل من الناحيتني املعرفية
والثقافية ،من خ�لال مواكبة املعايري الدولية املتميزة يف جماالت
التعليم ،ودخول اململكة يف معظم الت�صنيفات واالختبارات الدولية التي
بد�أ قطف ثمارها من خالل حتقيق مراكز متقدمة على م�ستوى الدول،
وحتقيق �أبنائنا الطالب والطالبات الكثري من اجلوائز على م�ستوى
التناف�سية العاملية ،حيث ت�صدرت اململكة املرتبة الثانية عامل ًيا من بني
دول جمموعة الع�شرين يف املعر�ض الدويل للعلوم والهند�سة �آي�سف
 ،2022بعدد جوائز و�صل �إىل  ٢٢جائزة .
واليوم ونحن نحتفي باليوم الوطني  ٩٢ن�ستعر�ض و�صول التعليم
يف اململكة العربية ال�سعودية للريادة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي،
الأمر الذي مل يتحقق �إال بجهود متوا�صلة بد�أت منذ توحيد اململكة
اً
و�صول �إىل ر�ؤية اململكة  ٢٠٣٠وفق خطط �أُ ِّ�س�ست
العربية ال�سعودية
منذ مائة عام يف التعليم.
باحث دكتوراه عبداهلل حمود الروي�شد
ق�سم الإدارة الرتبوية

الرأي
العدد  - 1440الأحد � 29صفر 1444هـ املوافق � 25سبتمرب 2022م
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رؤية تتحقق

مصدر فخر طوال الدهر

خطوات جديدة على طريق العلم

مت ّثل ذكرى اليوم الوطني الثاين والت�سعني
التاريخ العريق والرا�سخ لبالدنا املباركة التي
ق��ام��ت على منهج ق��ومي م�ستمد م��ن كتاب
اهلل و�سنة نبيه حممد �-صلى اهلل عليه
و�سلم -بقيادة امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز بن
عبدالرحمن �آل �سعود -رحمه اهلل-يف هذا
وح��د امللك امل�ؤ�س�س  -طيب اهلل ثراه
اليوم ّ
 �أطراف اجلزيرة العربية بعد فرقة و�شتاتبقيادته احلكيمة وعزمه الكبري لتتتابع العقود،
وي�صبح منا�سب ًة ن�ستذكر فيها نعم اهلل علينا
بف�ضله �أوالً ،ثم بت�ضحيات الرجال الأوفياء.
واليوم ت�ستمر امل�سرية الوطنية والنه�ضة التنموية بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه اهلل -وويل عهده
الأم�ين �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
حفظه اهلل -بقيادة حكيمة حتى �أ�صبحت اململكة العربية ال�سعوديةرائد ًة و�س ّباق ًة يف كثري من املجاالت والتطور يف كافة القطاعات التعليمية
والعملية والطبية واالقت�صادية ،وهذا يعك�س ر�ؤية اململكة  2030التي
عززت الوجود العاملي للمملكة مما جعلها من بني �أف�ضل دول العامل
ريا .وبف�ضل اهلل ثم بدعم حكومتنا الر�شيدة حققت اململكة
ح�ضو ًرا وت�أث ً
يف املجال ال�صحي تطوراً نوع ًّيا وكم ًّيا من خالل تطوير ودعم برامج
التعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي� ،إذ متكنت خالل �أعوام قليلة
من و�ضع ب�صمتها يف جمال تعزيز ال�صحة العامة؛ واملدينة الطبية
اجلامعية بعد توفيق اهلل ثم بالدعم الكبري واملتابعة امل�ستمرة الذي
حتظى به منذ �إن�شائها تبو�أت مكان ًة متميز ًة لي�س على امل�ستوى املحلي
فح�سب ،بل والعاملي من خالل ت�سجيل العديد من براءات االخرتاع يف
خمتلف التخ�ص�صات ،والإجن��ازات ال�صحية النوعية التي جترى خارج
اململكة ب�أيدي �أبنائها من من�سوبي املدينة الطبية اجلامعية ،بجانب
جوائز التكرمي ،فهذا الدعم جعل اململكة تتبو�أ مكان ًة متميز ًة ،وح�ضو ًرا
عامل ًياُ ،منافِ َ�س ًة بذلك وبكل متيز دول الع�شرين ،مزاحم ًة باقتدار املراتب
املتقدمة.
ويف اخلتام ن�س�أل اهلل العلي العظيم �أن يحفظ وطننا الغايل و�أن
يزداد �شموخاً وي�سمو ب ُ
ِخ َطاً ال تعرف الي�أ�س ،ونه�ضة تلو نه�ضة تتخطى
التوقعات بر�ؤية بد�أت مالمح �إجنازاتها تتحقق ،وعجلة تنمية ال تتوقف،
و�إرادة �شعب ال يعرتف بامل�ستحيل.
�أ.د� .أحمد بن �صالح هر�سي
املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية اجلامعية

ي��ح��ل م��وع��د ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�سعودي
للذكرى الثانية والت�سعني يوم اجلمعة املوافق
 27م��ن �شهر �صفر ل��ع��ام  1444هجر ًيا،
حيث نحتفل نحن ال�سعوديون بذكرى توحيد
�أرا���ض��ي اململكة العربية ال�سعودية وتبديل
ا�سمها من مملكة جند واحلجاز �إىل اال�سم
احلايل اململكة العربية ال�سعودية حتت راية
«ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل» ،مبوجب
القرار رقم  ٢٧١٦يف ال�سابع ع�شر من �شهر
جمادى الأوىل عام ١٣٥١ه ،الذي وافق اليوم
الثالث والع�شرين من �شهر �سبتمرب ١٩٣٢م ،بعد �أن �سطر �آبا�ؤنا و�أجدادنا
بقيادة امللك البطل عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�صل �آل �سعود مالحم
تاريخي ًة من اجلهاد والكفاح والن�ضال امتدت �إىل اثنني وثالثني عا ًما..
واليوم نحن ننعم بالعي�ش يف هذا الوطن الغايل �شاخمني معتزين بديننا
ووطنيتنا ،حتت ظل قيادة حكومتنا الر�شيدة التي جعلت من تطوير
مواطنيها �أولوية؛ لريتقوا بني �شعوب العامل بكل فخر وعزة.
دمت لنا ياوط ُن م�صدر فخر طوال الدهر .كل عام و�أنت �شامخ حملق
يف ال�سماء .كل عام و�أنت ياوطني ومليكنا ووالة �أمورنا وال�شعب ال�سعودي
الأبي يف �أمان و�سخاء ورخاء وجعلك اهلل دائ ًما بلداً �أمنا �أمانا �سخا ًء رخاء.
�أ.د .عبدالوهاب حممد �أبااخليل
عميد كلية الآداب

تعود ذكرى اليوم الوطني على بالدنا عاماً
بعد عام ،ونحن نتقدم خطوات جديد ًة على
طريق العلم الذي اختاره والة الأمر لبالدنا
وراهنوا عليه ،واحلمد هلل جنني اليوم ثمار
ما زرعته �أيدي والة الأمر منذ عهد امل�ؤ�س�س
حتى عهدنا الزاهر ،بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،و�سمو
ويل عهده الأمني الأمري حممد بن �سلمان،
ال��ع��ه��د ال���ذي ي�شهد ال��ره��ان الأك��ب�ر على
التطوير واملناف�سة العاملية والعلم والبحث
واالبتكار ،ويراهن على العقول والعلوم بو�صفها موارد اقت�صادي ًة غري
نا�ضبة ،وثرو ًة حقيقي ًة متنامية القيمة.
متثل هذه املنا�سبة رمزًا للوحدة املباركة ،ورمزًا اللتفافنا حول قيادتنا،
ورمزًا لتقدمنا بني الأمم وللعي�ش يف �أمن و�أمان .ون�شهد حر�ص القيادة
على توفري الدعم الالزم للدفع بجهود التعليم والبحث والتطوير �إىل
الأمام حتت �أهداف الر�ؤية الطموح  ، 2030حيث يظهر حر�ص القيادة
على توفري �أف�ضل �سبل العي�ش للمواطن  ،وت�أتي الهوية لهذا العام
لتتنا�سب مع م�شاريع ر�ؤية اململكة  ،2030ب�شكل يتوافق مع طموح �شباب
الوطن ،ويعزز االنتماء والوحدة بينهم .وقد �شهدنا تقدم اململكة العربية
ال�سعودية يف م�ؤ�شر التنمية الب�شرية ال�صادر عن تقرير برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي 2022م ،حيث حققت الرتتيب  35من  191دولة؛ مما
يعك�س حر�ص اململكة على تنمية القدرات الب�شرية.
ويف هذ املقام �أجدها فر�ص ًة لرفع التهنئة با�سم من�سوبي عمادة
الدرا�سات العليا �إىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل عهده �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ووزير الدفاع حفظهما
اهلل ،و�إىل ال�شعب ال�سعودي كافة ،مبنا�سبة هذه الذكرى� ،سائلني اهلل �أن
يدمي علينا نعمة الأمن والرخاء.
ه�شام بن عبدالعزيز الهدلق
عميد الدرا�سات العليا

في يوم الوطن  ..استحضار تاريخنا المجيد
واستشراف مستقبلنا الواعد
حت ّل علينا الذكرى الثانية والت�سعون لليوم
الوطني ،ونحن ن�شهد مرحلة حتول بارز ًة يف
تاريخ الوطن ،ن�ستذكر فيها تاريخاً جميداً
جت��ددت فيه ن�ش�أة الكيان العظيم لبالدنا
ال��غ��ال��ي��ة ب�شكلها احل��ا���ض��ر ،ح��ي��ث اكتمل
يف مثل هذا اليوم توحيد اململكة العربية
ال�سعودية على يدِ امللك امل�ؤ�س�س عبد العزيز
بن عبد الرحمن �آل �سعود –طيب اهلل ثراه-
وح��د هذا الوطن و�أق��ام �أ�س�سه على
ال��ذي ّ
مبادئ العدل ،والإميان ،واالنتماء ،وا�ستمر
هذا النهج من بعده ليكون عنواناً للمبادئ التي عمل بها �أبنا�ؤه امللوك
من بعده ،الذين وا�صلوا م�سرية البناء ،و�شيدوا مقومات نه�ضة الدولة
ال�سعودية وازدهارها جي ً
ال بعد جيل .واليوم ،بعد  92عاماً من توحيد
اململكة ،توا�صل قيادتنا احلكيمة -رعاها اهلل -م�سرية العطاء والنماء
وفق ر�ؤى طموحة على كل الأ�صعدة وامل�ستويات ،حيث ت�ضع حكومة
خادم احلرمني ال�شريفني –�أ ّيده اهلل� -أمن املواطن ورفاهيته وتوفري
كل مقومات احلياة الكرمية له ن�صب �أعينها ،من خالل تعزيز الأمن
واال�ستقرار ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف كل املجاالت �سوا ًء كانت
اقت�صادي ًة �أم تعليمي ًة �أم �صحي ًة ،لتنتقل مب�ستويات جودة احلياة �إىل
�أف�ضل ما �أنتجته احل�ضارة املعا�صرة ،بل ا�ست�شرفت ر�ؤى امل�ستقبل
وعملت على حتقيق الأحالم والطموحات لكافة فئات املجتمع ،بعزمية
را�سخة قادها بكل حزم خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز حفظه اهلل.
وقد تبلورت امل�شاريع التنموية الطموحة وفق ر�ؤية ال�سعودية 2030
التي �شهدنا مالحمها و�أ�صبحت واقعاً معا�شاً ،نتيجة الإميان الرا�سخ مبا
القيادي ّ
الفذ
ت�ستحقه اململكة من مكانة وما متلكه من �إرادة� ،أظهره الفكر
ّ
ل�سمو و ّ
ُ
تقطف ثمار هذه
يل العهد الأمني حفظه اهلل ،فقد بد�أت اململكة
الر�ؤية من خالل تعزيز قدرة االقت�صاد الوطني وتنويع م�صادره ،ورفع
جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني يف خمتلف القطاعات ،بالإ�ضافة
�إىل االهتمام الذي يوليه خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني
�أ ّيدهما اهلل -يف خدمة احلرمني ال�شريفني ورعايتهما وقا�صديهمامن احلجاج واملعتمرين والزوار .ويف اخلتام� ،إن هذه الذكرى التاريخية
جت�سد �إرادتنا جميعاً بالوالء املطلق لقيادتنا
العزيزة مت ّثل منا�سب ًة وطني ًة ّ
ً
ً
امل�ضي قدما يف م�سرية البناء ،راجيا املوىل
الر�شيدة ،وت�ؤ ّكد عزميتنا على
ّ
ع ّز وج ّل �أن يدمي عز بالدنا و�أن يوفق ويحفظ خادم احلرمني ال�شريفني
وويل عهده الأمني ،و�أن يدمي علينا نعمة الأمن والأمان واخلري والنماء،
ويحفظ جنودنا البوا�سل حماة الثغور وكل يد تعمل يف حقول التنمية
الوطنية.
د .عبداهلل بن �أحمد الثابت
عميد معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات اال�ست�شارية

وطني فخر للجميع
ي�أتي االحتفال باليوم الوطني الثاين
والت�سعني للمملكة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية
م�ؤكداً قوة اللُحمة بني املواطنني ومليكهم،
وي��ك�����ش��ف ي���و ًم���ا ب��ع��د ي���وم م���دى ح��ر���ص
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان
ب��ن عبد ال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود ،وويل عهده
الأم��ي��ن -ح��ف��ظ��ه��م��ا اهلل -ع��ل��ى حتقيق
نه�ضة جمتمعية �شاملة ،وهو ما ن�ستب�شر
به جميعاً مع حتقيق ر�ؤية اململكة 2030
ال��ت��ي تعتمد على ث�لاث��ة حم��اور (جمتمع
حيوي ،واقت�صاد مزدهر ،ووطن طموح) ،وكلنا على ثقة بتلك اجلهود
املتوا�صلة التي تقوم بها قيادة هذا الوطن العزيز ،وما يدعو دوماً
للفخر هو �صالبة هذا الوطن ومتا�سكه ،ووقوفه �صفاً واحداً للذود
عنه وحمايته ،وهو ما يدعم مب�شيئة اهلل حتقيق ا�ستقراره و�أمنه ،
وما يقدمونه من �أروع �صور الت�ضحية والفداء ل�سالمة هذا الوطن
 ،وجتد الإ�شارة �إىل اجلهود املقدمة من اململكة العربية ال�سعودية
يف جم��االت امل�ساعدات الإمنائية والإغاثية ملختلف �أقطار العامل
واال�ستجابة املبا�شرة للمبادرات اخلريية والإن�سانية وما ت�صدرت
ب��ه مكانتها على ال�صعيد ال���دويل واخل��ارط��ة العاملية .ويف اليوم
حري بنا �أن نعاهد اهلل ثم جندد والئنا خلادم احلرمني
الوطني 92
ٌّ
ال�شريفني ،ووىل عهده الأمني -حفظهما اهلل -على بذل �أق�صى جهد
ممكن للم�ساهمة يف دعم ر�ؤية الوطن وحتقيق طموحاته امل�ستقبلية.
د� .أ�سامة بن عبداحلليم �سمرقندي
عميد كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

همة تتجدد ..وإنجازات تشهد
ت�شكل �أي��ام��ن��ا الوطنية ف��ر���ص�اً �سانحة
للعودة �إىل خم��زون ال��ذاك��رة الوطنية مبا
فيها من �إب��داع��ات ،لقيادة مبتكرة و�ضعت
الوطن واملواطن على قمة الأولويات ،فكان
التوحيد منجزاً ح�ضارياً ،جمع حتت منارته
�إجنازات ومكت�سبات ،يحتار الفكر معها ب�أي
الإجن��ازات يبد�أ ،فتوحيد القبائل واملناطق
يف وطن واحد متما�سك على يد امللك عبد
العزيز – طيب اهلل ث���راه� -شكل ملحم ًة
تاريخي ًة جعلت م��ن مملكتنا احلبيبة در ًة
على خارطة العامل ،ت�شرق باخلري ،وتن�شره اخلري يف �أ�صقاع الدنيا،
فت�ضع ب�صمتها ب�صمت ،حيث ت�أخذ بيد املحتاج ،وتغيث امللهوف ،وتقيل
عرثة ال�شقيق .واليوم يهل علينا اليوم الوطني الثاين والت�سعون ،ووطننا
احلبيب را�سخ ر�سوخ اجلبال ،يف من��اء ورخ��اء ،و�شغف وبناء ،ور�ؤي��ة
طموحة قادت م�سرية التحديث ،فانتقلت مملكتنا احلبيبة �إىل م�صاف
الدول املتقدمة ،وحققت قفزات تنموية يف كافة املجاالت ،من م�شروعات
�إبداعية عاملية ،ومبادرات نوعية �ستغري مفاهيم التنمية احل�ضارية يف
العامل والإقليم ،وبنية رقمية ريادية ،واقت�صاد متني ،وتوظيف ومتكني،
وجمتمع �آمن ،وجودة حياة متقدمة ،ومدن ذكية ،وجمتمعات خ�ضراء،
وغريها من القفزات التنموية التي ت�شكل ق�ص�ص جناح �ستحدث فر ًقا
على م�ستوى العامل .مبنا�سبة اليوم الوطني الثاين والت�سعني� ،أتقدم �إىل
مقام �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
– �أيدهما اهلل – ولل�شعب ال�سعودي ب�صادق التهنئة املقرونة بالدعاء
بهذه املنا�سبة الغالية� .سائلاً املوىل القدير �أ ْن يعيد هذه املنا�سبة علينا
ونحن يف �أف�ضل حال ،والوطن يف �أف�ضل حال ،ووالة �أمرنا – �أيدهم
اهلل -يف �أف�ضل حال ،و�أن يجزيهم املوىل -ج ّل وعال -خري اجلزاء على
ما يقدمونه لرفعة الوطن.
�أ.د� .أ�سامة بن عبدالعزيز الفراج
عميد كلية املجتمع

وطني شموخ يعانق السماء
نحمد اهلل �أن �أنعم علينا بوطن را�سخ بنيانه
�شامخ بطموحه و�إجن���ازات���ه ،وط��ن حتر�ص
قيادته احلر�ص كله على توفري اال�ستقرار
والأمن والأمان  ،وطن يعمل وفق ر�ؤية طموحة
لتحقيق التقدم واالزده��ار حتت قيادة خادم
احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبد
العزيز �آل �سعود ،وويل عهده الأمني �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبد العزيز .ويُعد االحتفال باليوم الوطني
ال�سعودي ( )92فر�ص ًة للتعبري عن م�شاعر
الوالء واالنتماء واحلب لقيادة هذا الوطن الغايل و�أر�ضه املباركة ،وهو
يوم نتذكر فيه رجالاً بذلوا كل اجلهد لتوحيد هذا الوطن الذي تتعاظم
�إجنازاته يف �شتى املجاالت ب�سواعد �أبناء خمل�صني حمبني ،ووفق خطط
تنموية م�ستمرة ترعاها الدولة �أيدها اهلل� .أ�س�أل اهلل �أن يوفق والة �أمرنا
و�أن ي�سدد خطاهم ،و�أن يحفظ وطني اململكة العربية ال�سعودية ،ويزيده
عز ًة ومتكينًا.
د .مبارك بن هادي القحطاين
عميد عمادة التطوير واجلودة

 92عامًا من الرخاء واألمن والعزة والكرامة
جمتمع ح��ي��وي ،اقت�صاد م��زده��ر ،وطن
طموح ،ث�لاث ركائز �أ�سا�سية قامت عليها
ر�ؤية هذا الوطن الغايل ،هذا الوطن الذي
نحتفل ال��ي��وم ب��ال��ذك��رى الثانية والت�سعني
لتوحيده على ي��د رج���ال ���ص��دق��وا اهلل ما
وعدوا ،رجال تعاهدوا على ال�سمع والطاعة
حت��ت راي����ة ق��ائ��ده��م امل��ل��ه��م ج�لال��ة امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود طيب
اهلل ثراه؛ لي�سطر بيده �أعظم وحدة مرت يف
تاريخنا املعا�صر� ،أ�سا�سها �شرع اهلل ،وهدفها
تنمية املواطن و�ضمان �سبل العي�ش الكرمي له.
�إننا يف مثل هذا اليوم من كل �سنة ن�ستذكر هذا احلدث العظيم وهذه
املنا�سبة الغالية التي ُجمع فيها �شتات هذا الوطن و ُو ّحدت كلمته حتت
راية ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل.
نحتفل اليوم باثنني وت�سعني عاماً من الرخاء والأمن والعزة والكرامة،
حيث منّ اهلل على هذه البالد بقادة �أوفياء جعلوا الوطن واملواطن همهم
الأول ،وا�ستكملوا م�سرية امل�ؤ�س�س العطرة وكفاحه العظيم؛ من �أجل رفعة
هذا الوطن ،لرناه اليوم يحتل �أعلى املراتب بني دول العامل  ،ويتوج ذلك
الكفاح وهذا العطاء مبا ن�شهده اليوم من تقدم لوطننا الغايل الذي يتبو�أ
مكان ًة رفيع ًة بني الدول القيادية على م�ستوى العامل.
�أدام اهلل عز هذا الوطن و�شموخه ،وحفظ اهلل لنا خادم احلرمني
ال�شريفني وويل عهده الأمني.
د .علي بن �أحمد �أبو �شرحة
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
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في اليوم الوطني يبرز
الوالء واالنتماء للوطن
حتتفل اململكة العربية ال�سعودية يوم
اخلمي�س � 23سبتمرب 2022م بذكرى اليوم
الوطني الثاين والت�سعني حتت �شعار )هي
لنا دار( ،ه��ذه ال��ذك��رى امل��ج��ي��دة اخل��ال��دة
العزيزة على قلوبنا جميعا لليوم الذي وحد
فيه امل�ؤ�س�س البطل امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن �آل �سعود و رجاله من املواطنني
املخل�صني الأوفياء البالد املرتامية الأطراف
والقبائل املتناثرة يف ربوع البالد �شرقها و
غربها و�شمالها وجنوبها ،و َّ
مل ال�شمل بعد
ال�شتات والفرقة حتت راية التوحيد (ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل ،
حتت «ا�سم اململكة العربية ال�سعودية» ،و ذلك بتاريخ 1932/9/23م.
وي�سرين بهذه املنا�سبة ال�سعيدة والغالية �أن �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين و
التربيكات ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز حفظهما اهلل  ،و�إىل جميع الأ�سرة املالكة الكرمية  ،و�إىل
ال�شعب ال�سعودي الويف� .سائ ً
ال املوىل القدير �أن يحفظ وطننا و قيادتنا
الر�شيدة من كل مكروه و �سوء  ،و �أن يدمي علينا نعمة الأمن و الأمان و
اال�ستقرار و االزدهار.
من خالل التوحيد التاريخي الهام غري امل�سبوق عامليا �أر�سى امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود يرحمه اهلل القواعد الرا�سخة واملتينة
والقوية للأمن و الأمان الذي يُعد حمو ًرا مه ًّما و �أ�سا�س ًّيا لال�ستقرار  ،و
مهد الطريق ال�صحيح خلطوات التقدم والنمو  ،ووا�صل �أبنا�ؤه امللوك من
بعده� :سعود وفي�صل و خالد و فهد و عبداهلل  -يرحمهم اهلل  -م�شوار
متنام �سريع ،حتى و�صلنا �إىل العهد احلايل عهد
النمو ُقد ًما وب�شكل
ٍ
النه�ضة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز يحفظهما اهلل .حيث �شهدنا قرارات تاريخية غري م�سبوقة
يف تاريخ اململكة كال�سماح للمر�أة بقيادة ال�سيارة  ،و عمل العديد من
الإ�صالحات الإدارية و االقت�صادية و االجتماعية والثقافية و الرتفيهية
والعدلية؛ �أي �إ�صالحات �شاملة اتُّخذت بعد درا�سات م�ستفي�ضة ت�ضمنت
دمج وزارات ،و �إلغاء وزارات ،و �إن�شاء وزارات و هيئات وجلان جديدة
ت�صب كلها يف م�صلحة الوطن و املواطن ،و تتواكب مع ر�ؤي��ة اململكة
 2030التي انطلقت عام 2016م  ،مع الأخ��ذ يف االعتبار املتغريات
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية �أمنيا و�سيا�سيا واقت�صاديا وثقافيا و
�إعالميا .ونلم�س الآن بالفعل م�شاريع �ضخمة انطلقت من هذه الر�ؤية
املباركة كم�شروع نيوم والعال والبحر الأحمر والقدية ،بجانب ال�سري حثيثاً
نحو التحول الرقمي واحلكومة الرقمية الذكية ،وقطعنا �شوطا طوي ً
ال يف
ذلك  ،بل حققنا و هلل احلمد جناحات و مراتب متقدمة يف هذا املجال.
احلديث عن اليوم الوطني يف ذكراه الثانية و الت�سعني يت�ضمن التاريخ
و احلا�ضر وامل�ستقبل  ،و يتناول الت�أ�سي�س و البناء والطموح  ،كذلك
يتناول التحديات والإجن��ازات وامل�شاريع امل�ستقبلية  ،حديث ال يتوقف
و ال حتده نقطة ينتهي عندها .فمهما قلنا و كتبنا وعربنا عن النقالت
والقفزات التنموية و الإجنازات الباهرة خالل  92عاما ،ي�ستحيل ر�صد
كل �شي و تذكره و توثيقه  ،بل ن�أخد من هذا الكم الهائل الذي ع�شناه و
ريا يدلل بو�ضوح على قوة الإرادة والعزمية و الإ�صرار
عاي�شناه جز ًءا ي�س ً
و حجم العمل وج��ودة الإجن��از ك ّماً وكيفاً يف كل املناحي االجتماعية
وال�صحية والتعليمية والثقافية واالقت�صادية ،حتى تبو�أنا وهلل احلمد
مكان ًة رائد ًة عامليا ،و�أ�صبحنا ع�ض ًوا رئي�س ًّيا وفعاالً يف جمموعة قمة
الع�شرين  ،بو�صفنا �أول دولة عربية يف هذه القمة  ،وتبو�أنا �أي�ضاً بجدارة
وا�ستحقاق املركز الثاين عامل ًيا يف مواجهة جائحة كورونا ،و�سبقنا بذلك
الدول ال�صناعية املتقدمة ك�أمريكا و بريطانيا و فرن�سا و�أملانيا و �إيطاليا
و �أ�سبانيا وغريهم.كما يعد االنتماء الوطني حاج ًة �ضروري ًة وهام ًة ت�شعر
الفرد بالروابط امل�شرتكة بينه و�أفراد جمتمعه وتقوي �شعوره باالنتماء
للوطن ،وتوجهه �إىل الفخر باالنتماء والتفاين يف حب الوطن والت�ضحية
من �أجله .وحب الوطن حب ال�إرادي يكرب مع العقل والوجدان.لذلك من
الطبيعي �أن حتر�ص كافة املجتمعات على تعميق ال�شعور بالوالء واالنتماء
لدى �شبابها بكافة الو�سائل و الطرق  ،وبالذات يف املناهج الدرا�سية و
عرب و�سائل الإع�لام لأنه ميثل حجر الزاوية يف حياة تلك املجتمعات
وا�ستقرارها ومتا�سكها  ،بل هو من الدوافع املهمة ال�ستقرارها وتقدمها
ورقيها  ،نظ ًرا لأن ال�شباب ي�شكلون الن�سبة الأكرب من �إجمايل ال�سكان.
دام عزك يا وطني  ،و كل عام والوطن ب�ألف خري .
د .تركي العيار
ق�سم الإعالم

الوطن ..حب وانتماء ووالء
اليوم الوطني ال�سعودي احتفالية ومنا�سبة
عزيزة على قلوب املواطنني ،حيث متر يف
هذه الأي��ام الذكرى الثانية والت�سعون لليوم
الوطني للمملكة العربية ال�سعودية يف الثالث
والع�شرين من �شهر �سبتمرب� /أيلول ،وتعد
منا�سب ًة لتجديد االنتماء لوطننا ومملكتنا
ال��غ��ال��ي��ة وال�����والء ل��ق��ي��ادة خ����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود وويل عهده الأم�ي�ن �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان ،و�شحذ الهمم
لالرتقاء مبهاراتنا ومعارفنا يف زمن الت�سلح
بالعلم واملعرفة .ونفخر يف جامعة امللك �سعود ب�ضم مكتبتها -التي تُعد

من �أهم املكتبات و�أكربها و�أ�ضخمها يف ال�شرق الأو�سط -ا�س َم قائدنا
وملكنا امللك �سلمان حفظه اهلل ورع��اه .كما يطيب يل يف هذا اليوم
العظيم �أن �أجدد با�سمي وبا�سم جميع من�سوبي ومن�سوبات عمادة �ش�ؤون
املكتبات العهد للوطن والقيادة ،و�أدعو اهلل �أن يوفق قادتنا �إىل كل ما هو
خري ،و�أن ي�سدد على دروب اخلري خطاهم.
د.عبد اهلل بن حمود املقرن
امل�شرف العام على عمادة �ش�ؤون املكتبات

 92عامًا من الرفعة والنماء
يف ذكرى اليوم الوطني ( )92التي جت�سد
توحيد اململكة العربية ال�سعودية على يد
املغفور له امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
�آل �سعود ،نحتفي بهذا اليوم الذي يج�سد لنا
م�سري ًة من الرفعة والنماء ،فمنذ ذلك اليوم
وبالدنا حتث امل�سري نحو التنمية واال�ستقرار
يف �شتى املجاالت ويف كافة مناطق اململكة.
وق��د حققت م��ا ن�شهده الآن بف�ضل اهلل
وحمده من تق ُدّم ي�شهد عليه العامل ب�أ�سره
حتت قيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،وويل عهده الأم�ين
حممد بن �سلمان حفظهما اهلل ،وما ن�شهده كذلك من رفع م�ستوى جودة
احلياة وفق ر�ؤية وا�ضحة وبنّاءة ر�ؤية اململكة .2030
�سائلني املوىل عز وجل �أن يدمي على وطننا الأمن واال�ستقرار والنماء.
�أ.د� .سامل بن �صالح الرجيعي
عميد املوارد الب�شرية

دام عزك يا وطن
يف الثالث والع�شرين من �سبتمرب ،حتتفل
اململكة العربية ال�سعودية باليوم الوطني
الثاين والت�سعني ،وهو ميثل منا�سبة خا�صة
للوطن و�أب��ن��ائ��ه؛ كونه يوافق ذك��رى توحيد
مملكتنا ال�����ش��اخم��ة ع��ل��ى ي���دي امل��غ��ف��ور له
ب����إذن اهلل امل�ؤ�س�س امل��ل��ك عبد العزيز بن
عبد الرحمن بن في�صل �آل �سعود؛ فهو يوم
تاريخي قام فيه امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن  -طيب اهلل ثراه  -ب�إر�ساء
دعائم الدولة ،وو�ضع اللبنات الأوىل للتنمية
وال��ت��ط��ور ،ووا���ص��ل م��ن ب��ع��ده م�سرية اخلري
والعطاء واالزدهار �أبنا�ؤه ملوك اململكة ،ليزهو وطننا بالإجنازات التنموية
الرائدة ،وليحظى باملكانة املرموقة بني الأمم .فاململكة العربية ال�سعودية
– بف�ضل اهلل وتوفيقه – يف عهد �سيدي خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما اهلل – ت�شهد قفزات
ح�ضارية وتنموية ال مثيل لها يف جميع القطاعات وامل��ج��االت ،حيث
ونربا�سا يقتدى به يف التقدم والنمو يف
منوذجا يحتذى به
�أ�صبحت
ً
ً
خمتلف ميادين احلياة ،ومبع ًثا للفخر واالعتزاز لكل �أبناء وبنات وطننا
ال�شامخ.فكل عام واململكة العربية ال�سعودية قياد ًة و�شع ًبا ب�ألف خري ،وكل
ملمو�سا يف �شتى املجاالت.
عام واململكة حترز تقد ًما
ً
د .عبد اللطيف بن حممد �آل ال�شيخ
عميد كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

ٌ
عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن

تطل علينا ال��ذك��رى الثانية والت�سعون
لتوحيد هذا الوطن املجيد على يد املغفور
له – ب�إذن اهلل – امللك عبدالعزيز ط ّيب اهلل
ثراه ،الذي جمع �شتات هذا الكيان العظيم،
دولة ٍ
وحتقق له ما يريد من بناء ٍ
قوية موحدة،
عمادها الإ�سالم ومنهجها القر�آن؛ ليت�سلمّ
الراية من بعده �أبنا�ؤه الربرة ملوك اململكة،
مكملني م�سرية ال��ب��ن��اء وال��ت��ط��وي��ر لت�صبح
اململكة دول��ة ع�صرية رائ��دة ب��الإجن��ازات يف
خمتلف املجاالت ،ال �سيما يف جمال ال�صحة
والتعليم الطبي والبحث العلمي.
�إن من �شواهد رخاء هذا البلد ،واهتمام قيادته باملواطن �إن�شاء عدد
كبري من كليات الطب على م�ستوى اململكة ،لتخريج كوادر م�ؤهلة �ساهمت
يف دفع عجلة التطور يف جمال اخلدمات الطبية املتخ�ص�صة ،وتطوير
الربامج ال�صحية والتدريبية والبحثية ،والذي مل يكن ليتحقق � اّإل بف�ضل
من اهلل ثم بجهود والة �أمر هذه البالد يف حتقيق اال�ستقرار والرخاء.
وا�ستمرا ًرا لنهج التطوير ،ويف ظل الدعم الالحمدود الذي حتظى به
كلية الطب يف جامعة امللك �سعود ،ف�إنها ما�ضية يف حتقيق ر�ؤية اململكة
وتطلعات القيادة يف �إعداد الأطباء والكوادر الوطنية امل�ؤهلة القادرة على
امل�ساهمة يف بناء م�ستقبل �أف�ضل واملناف�سة حمل ًيا وعامل ًيا.
عا ٌم جديد ي�ضاف �إىل التاريخ املجيد للوطن ،و�صفحة م�ضيئة ت�ضاف
لوطن �أ�صبح دول ًة را�سخة عنوانها « الأ�صالة
�إىل �سجل حافل بالإجناز
ٍ
واملجد» ،يرتقي كل يوم �إىل مزيد من التطور يف خمتلف امليادين العلمية
قدم جتربة تنموية فريدة ،لي�س
واالقت�صادية والثقافية واحل�ضارية ،ويُ ِ ّ
فقط ملا حققه من م�ستويات قيا�سية من التقدم ،ولكن � ً
أي�ضا ملا ي�ستند
�إليه من قيم �إن�سانية وح�ضارية غر�ست روح االنتماء للوطن يف نفو�س
اجلميع.
هنيئاً للقيادة احلكيمة باليوم الوطني ،وهنيئاً لهذا ال�شعب بيوم

الرأي
وبهيجا .راجني من اهلل تعاىل
الوطن ،ودام الوطن لنا دا ًرا �ساملًا �آمنًا
ً
�أن يدمي على بالدنا �أمنها وا�ستقرارها وعزها يف ظل القيادة احلكيمة
حلكومتنا الر�شيدة � ..إنه نعم املوىل ونعم الن�صري.
�أ .د� .صالح بن زيد املح�سن
عميد كلية الطب

«هي لنا جامعة أولى»..
نحتفي بيوم التوحيد والتمكني» « 92لهذه
البالد وقادتها و�شعبها ،الذي حتقق على يد
امل�ؤ�س�س املغفور له امللك عبدالعزيز -حفظه
اهلل ورع���اه -و�أبنائه امللوك من بعده امللك
�سعود ،وامللك في�صل ،وامللك خالد ،وامللك
فهد ،وامللك عبداهلل ،رحمهم اهلل جميعا .ويف
هذا العهد الزاهر الذي يقوده خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان -حفظه اهلل وبارك
جهوده -ومهند�س الر�ؤية وراعيها �سمو ويل
العهد الأم�ير حممد بن �سلمان ي�شهد قطاع
التعليم حتوالت نوعي ًة ن�أمل �أن نقطف ثمارها
عزًا ومتكينًا ملواردنا الب�شرية ،التي هي احلجر الأ�سا�س الذي طاملا �أكد
عليه القادة يف كل حمفل ،فهذه املوارد هدف التنمية و�أداتها ،ومن �آخر هذه
النقالت النوعية املوافقة الكرمية من لدن خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل -على حتويل جامعة امللك �سعود للهيئة
امللكية ملدينة الريا�ض ،وعلى النظام الأ�سا�سي جلامعة امللك �سعود� .إن هذه
النقلة املباركة ت�أتي �ضمن �سل�سلة من اخلطوات الفريدة التي �ستم ّكن اجلامعة
ب�إذن اهلل -من حتقيق طموح ويل العهد -حفظه اهلل ورعاه -بجعلها تتبو�أمكانها يف �صدارة اجلامعات العاملية الع�شر ب�إذن اهلل .وبكل ت�أكيد ف�إن حتويل
تابعية اجلامعة للهيئة امللكية للريا�ض اليُق�صد منه جني الأرباح التجارية
وال قيادتها بهذا املفهوم؛ غري �أنه و�سيلة فعالة ومبا�شرة لإ�ضفاء املزيد من
املرونة والدعم لأداء ر�سالتها يف البحث العلمي الر�صني ،وتوفري التعليم
الكفء ،والتعميق الأمثل خلدمة املجتمع عرب حوكمة فعالة لأعمالها يف تلك
اجلوانب ،وفق خطة عمل تتوفر فيها عنا�صر ال�شفافية وامل�س�ؤولية وامل�ساءلة.
�أدعو يف يوم التمكني» »92املبارك و�شعاره (هي لنا دار)� ،أن تقرن اجلامعة
هذا ال�شعار ب�شعار �آخر تعلنه وتلتزم به وهو �شعار «هي لنا جامعة �أوىل»،
فال ي�أتي االحتفاء بيومنا الوطني «� »108إال واجلامعة تهدي الوطن خرب
تتويج اجلامعة مكانتها الالئقة بها يف �صدارة اجلامعات العاملية املرموقة.
نحتفي يف ذلك اليوم بها جامع ًة حافظت على مكت�سباتها التاريخية
التي حفرت مكانتها يف منظومة اجلامعات املحلية والإقليمية والدولية،
نربا�سا لكل جامعاتنا املحلية
وانطلقت ب�سم اهلل جمراها ومر�ساها؛ لتكون
ً
والعربية يف جميع تخ�ص�صاتها التي ا�ستثمرت فيها الأم��وال والعقول،
و�أ�ضافت �إليها برامج م�ستقبلية تدعم االبتكار والتقدم ،وفتحت ذراعيها
للكفاءات من الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني من كل فج عميق؛
لنقل وتفعيل الإرث احل�ضاري والثقايف والعلمي لدولة عزيزة وحمورية يف
حميطيها العربي والإ�سالمي ،وعلى امل�ستوى الدويل ،قادها ويقودها قادة
مل يهابوا ال�صعاب يف الزمن ال�صعب ،والتاريخ خري �شاهد .ومن نافلة
القول �إن اختزال هذا التحول النوعي يف �إع��ادة هيكلة برامج اجلامعة
القائمة �إىل برامج حم��دودة تنظر �إىل �سوق العمل املحلي فقط نظر ًة
رمبا تُفقد هذا التحول النوعي هدفه الأ�سمى ،فاجلامعة �أراد لها مهند�س
الر�ؤية وراعيها �أن تكون جامع ًة عاملي ًة يف �أدائها ويف م�ستهدفاتها ،وهو حت ٍّد
لعمري -كبري� .أ�س�أل اهلل عز وجل �أن يوفق القائمني على تفعيله باقتدار،و�أح�سبهم ب�إذن اهلل قادرين عليه ،وكلي ثقة باهلل �أننا جمي ًعا �سنح�صد ثمرة
هذا التحول النوعي قري ًبا ب�إذن اهلل.
د .مفلح بن علي ال�شغيرثي
املدير التنفيذي لدار جامعة امللك �سعود للن�شر

وطني شعور بالعطاء وعز باالنتماء
الوطن هو الركن الأ�سا�س يف حياة الإن�سان ،وهو �أغلى ما ميلك ،فهو
الهوية واالنتماء واملتنف�س واملحيا وال��روح ،والإن�سان احلق هو من ُجبل
على حب الوطن ،واالعتزاز مبن بذلوا الأرواح واملُهج من الآباء والأجداد
يف �سبيل بنائه ،و�إقامة كيانه ،وجمع �شمله و�أطرافه حتت راية واحدة ويف
كيان متما�سك .و يحق لنا �أن نفخر ،ونعتز ،ونرفع القامات ،ون�سعد
بذلك اليوم� ،شاكرين اهلل الذي جمع فيه �شمل هذا الكيان العظيم حتت
راية التوحيد على يد من قي�ضه اهلل لهذه املهمة العظيمة جاللة امللك
عبدالعزيز  -رحمه اهلل – فكانت البداية للنه�ضة ال�شاملة  ،ورغد العي�ش،
ووحدة ال�صف ،وجمع الكلمة ،ونعمة الأمن والأمان التي نحياها الآن .فقد
ووحد به القلوب من بعد تنافر  ،ون�شر
جمع اهلل به وطننا من بعد فرقةّ ،
به العلم من بعد اجلهالة  ،و�أر�سى قواعد التوحيد و�سعادة القلوب .وما
نلحظه اليوم من تقدم ملمو�س يف كافة ميادين احلياة ،لهو دليل وا�ضح على
�أهميته ودوره يف هذه النقلة امل�شهودة يف جمال التعليم واالقت�صاد وكافة
نواحي احلياة  ،فجامعاتنا و ُدور التعليم املختلفة وروافد العلم واملعرفة التي
نفخر بها يف بالدنا الغالية التي نالت مكان ًة متقدم ًة ومرموق ًة على م�ستوى
العامل ؛ ما هي بعد توفيق اهلل �إال �إحدى �إجنازاته ،وتبعة من تبعاته ،وفخر
من �أجماد الوطن الذي مت ت�أ�سي�سه قبل اثنني وت�سعني عاماً  ،فمن حقه
علينا  :الإخال�ص يف العمل ،وال�صدق يف �أداء الأمانة الوظيفية ،واالن�ضباط
بالقوانني والأنظمة التي فيها امل�صلحة واملنفعة العا َّمة ،مع ال�سمع والطاعة
باملعروف لويل الأمر  .ففي هذا اليوم نتذاكر جميعاً �أجماد من �سبقونا
يف توحيد الوطن ،ودورهم العظيم يف ر�سم طريق النه�ضة ،والعلو وال�سمو
يف كافة ميادين احلياة ،وجندد ال�شكر هلل على تلك النعمة اجلزيلة ،فهي
�إحدى منا�سبات اخلري التي تدفعنا �إىل التم�سك بقيمنا وتربية �أبنائنا
و�شبابنا على ذلك ،والتم�سك بالقيم التي �أو�صانا بها هذا الدين العظيم.
د�.سارة بنت عبد املح�سن بن �سعيد
وكيلة كلية الرتبية

الرأي
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منجزات وطنية تحققت
على سواعد األجداد واآلباء
منا�سبة اليوم الوطني للمملكة العربية
ال�سعودية جن��دّ د فيها احلمد للموىل -جل
وع�ل�ا -على م��ا حتقق م��ن وح���دة ،و�أم���ن،
وتنمية ،ومن��و ،وخ�ير ،وعطاء يتدفق يف كل
جمال ويف كل منطقة ،وفيها نبارك لقيادتنا
ال��ر���ش��ي��دة على ه��ذه امل��ن��ج��زات املتحققة،
والتهنئة ممتدة لكل مواطن ولكل مقيم ولكل
حمب لبالدنا.
فمنذ عهد جاللة امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز
طيب اهلل ث��راه -ورج��ال��ه الأوف��ي��اء وكياناململكة يُبنى بلبنات را�سخة ،وقد �أكمل �أبنا�ؤه امللوك من بعده مراحل
البناء والنمو والتنمية �إىل �أن و�صلنا �إىل هذا العهد الزاهر الذي متيز
بر�ؤية وا�ضحة وحمددة املعامل مل�سرية النماء ،حيث تنبع هذه الر�ؤية من
قيادة هذه البالد وتُن ّفذ ب�سواعد �أبنائه.
ً
واليوم تُع ّد اململكة واحد ًة من �أكرب ع�شرين اقت�صادا يف العامل ،وت�شهد
منواً مطرداً �شام ً
ال ،وكل هذا من ثمرات التخطيط ال�سليم للم�ستقبل،
ففي القطاعني العام واخلا�ص ؛بل على م�ستوى كل فرد ،كانت هناك
�أدوار وم�شاركات �أ�سهمت يف التنمية يف املجاالت املختلفة :يف قطاعات
الطاقة ،وال�صناعة ،والتجارة ،والتقنية ،وال�صحة ،وال�سياحة ،والثقافة،
والريا�ضة ،والتعليم ،والبيئة ،والزراعة ،والتنمية املحلية وغريها ،ومن
�أمثلة هذه اجلهود ما تقدمه اجلامعات ال�سعودية -ويف مقدمتها جامعة
امللك �سعود -من تخريج ك��وادر متميزة �أ�سهمت يف امل�سرية امليمونة
للتنمية يف اململكة ،وكذلك ما تقدمه من �إ�سهامات بحثية وم�شاركات
جمتمعية �ساعدت يف تطوير القطاعات االقت�صادية كافة.
�إن ك ّل هذه املنجزات الوطنية قد حتققت ب�سواعد الأجداد والآباء،
وما ن�شهده يف الفرتة الأخرية من منجزات ما هو �إال نتيجة لر�ؤى وطنية
ناجحة ،ت�ضع العبء علينا ب�أن ن�ستمر يف طريق الإجناز والتقدم  ،ورفع
بناء الوطن عالياً ،وذلك ا�ستجاب ًة للر�ؤى الطموحة لقيادتنا؛ حيث �إنّ
الطموحات عالية والأهداف �سامية �إىل املزيد.
وختاماً؛ ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يحفظ لبلدنا �أمنه وا�ستقراره
ومناءه يف ظل قيادتنا الر�شيدة ،و�أن نحتفل ك ّل عام مبزيد من الإجنازات
يف كل املجاالت الوطنية.
د حممد بن عبداللطيف النفي�سه
عميد كلية علوم الأغذية والزراعة

نفتخر ونعتز بهذا اليوم حبًا ووالء
يف ذكرى اليوم الوطني الــ ( )92لبالدنا
املباركة التي توافق تاريخ � 23سبتمرب 2022م
ن�ستح�ضر تلك البطوالت والت�ضحيات التي
خلدها التاريخ مل�ؤ�س�س هذا الكيان العظيم
امللك عبد العزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود
– طيب اهلل ثراه -لبناء هذه الدولة ووحدتها،
واقتفى �أثره �أبنا�ؤه امللوك من بعده يرحمهم
اهلل جميعاً.
واليوم ونحن نعي�ش يف عهد �سيدي خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز وويل العهد الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز مع انطالق
ر�ؤية اململكة  2030التي تت�سابق �إجنازاتها يوماً تلو الآخر وي�شهد العامل
جناحها ومنوها وازدهارها و�أثرها امللمو�س يف جميع املجاالت ،حتى
�أ�صبح وطننا الغايل وجه ًة لتحقيق �أح�لام وتطلعات �أ�صحاب الهمم
والطموحات التي تالم�س عنان ال�سماء.

اململكة العربية ال�سعودية �أر�ض احلرمني ال�شريفني ،وقبلة الإ�سالم
وامل�سلمني ،ومهبط الوحي ،وحمط �أنظار العامل واهتمامه ال�سيا�سي
واالقت�صادي والتنموي والإن�ساين.
وبهذا ،ف�إنه يحق لنا جميعاً يف اليوم الوطني �أن نفتخر ونعتز بهذا
اليوم حباً ووال ًء وانتما ًء لهذا الوطن الكرمي ولقيادته الر�شيدة ،و�أن يكون
�شعارنا دو ًما ( هي لنا دار ) .فنحمد اهلل �سبحانه �أن �سخر لهذه البالد
قاد ًة يحكمون ب�شرعه القومي ،ويراعون اهلل �سبحانه وتعاىل يف كل �ش�ؤون
احلياة ،كما نحمد اهلل على ما نحن عليه اليوم من نعمة الأمن والأمان
يف هذا الوطن العظيم اململكة العربية ال�سعودية.
حفظ اهلل وطننا وقادتنا و�أمننا وجنودنا البوا�سل املرابطني على
احلدود.
�أ.د .عثمان بن حممد املنيع
عميد كلية الرتبية

الوطن في الذكرى والذاكرة
ح�ين نُ��ب��اه��ي بيومنا ال��وط��ن��ي ،ونَ�����س��رد
تاريخنا ،ونُفاخر بقادتنا �إمنا نُعزز بذلك قيمنا
عب عن والئنا لقادتنا ،ونتذكر
الوطنية ،ونُ ِ رّ
معاً واجباتنا جت��اه وط��ن منحنا كل �شيء،
وقادة بذلوا وما زالوا يبذلون لننعم بالرخاء
والأمن واال�ستقرار ،ونعمل لنناف�س العامل يف
املجاالت العلمية واالقت�صادية وال�صناعية.
يف الذكرى علينا �أن ن��زوي الزمان واملكان
لرنى �صورتنا ،كيف ُكنّا اجتماع ًيا واقت�صاد ًيا
و�سيا�س ًيا ،ون�شاهد مالمح بالدنا و�أو�ضاعها
قبل توحيدها على يد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز رحمه اهلل ،ونت�أمل يف
تلك احلقبة الزمنية؛ لأن هذا امل�شهد ي�ساعد على �إدراك التحول الكبري
والنه�ضة امل�ستمرة يف جميع مناحي احلياة ،ويُظهر ت�ضحيات قيادتنا،
ويجعلنا ِ
نقدّر النعم التي نحن فيها ،ويفر�ض علينا الإ�سهام يف حتقيق
تطلعات قادتنا ،واحلفاظ على املكت�سبات وا�ستثمار �أوقاتنا وطاقتنا مبا
يعود بالنفع العام على بلدنا وي�ساهم يف �صنع التحوالت.
يف الذكرى علينا �أن ندرك �أنّ اال�صطفاف �إىل جانب قيادتنا �أ�سهم يف
قيا�سي ،و�صنع حلمنا الكبري الذي نراه اليوم يف
توحيد الوطن يف وقت
ٍّ
موقع الت�أثري العاملي على امل�ستويات كلها .وعلينا �أن من�ضي على درب
�آبائنا يف اال�صطفاف �إىل جانب قيادتنا ،والت�ضحية من �أجل وطننا.
و�أوىل حمطات الت�ضحية �أن نكون على ق��در امل�س�ؤولية يف ا�ستثمار
الفر�ص التعليمية التي �أتيحت لنا ولأبنائنا ،ولنكون حيث يريدنا الوطن.
�إنّ رهان قادتنا  -حفظهم اهلل -على قدرات �شبابنا ذكو ًرا و�إنا ًثا حيث
�إنهم �أبناء اليوم وجيل امل�ستقبل ،وعليهم يُعقد الأمل ،وبهم �ستتحقق ر�ؤية
الوطن .هذا الرهان يُحتم على اجلميع املزيد من اال�ستثمار يف �أنف�سهم
وقدراتهم خلدمة هذا الوطن الغايل .يف الذكرى علينا �أن نَقرِ ن بني �صورة
املا�ضي واحلا�ضر؛ لندرك حجم التحوالت الكربى التي ي�شهدها وطننا
يف املجاالت العلمية والتعليمية وال�صناعية واالقت�صادية وال�سيا�سية،
ونواكب الر�ؤية اال�سرتاتيجية  2030التي �أطلقها ويل عهدنا �سمو الأمري
حممد بن �سلمان حفظه اهلل ،وما رافقها من مبادرات ت�ستثمر القدرات
وت�شجع الإبداع والتميز ،وت�صنع التناف�س من �أجل الوطن.
ولعل من ح�سن الطالع تزامن اليوم الوطني مع املوافقة امللكية الكرمية
على النظام الأ�سا�سي جلامعة امللك �سعود و�ضمها للهيئة امللكية ملدينة
الريا�ض �إيذاناً بعهد جديد جلامعتنا الغالية ،وا�ستمراراً للدعم ال�سخي
الذي توليه القيادة احلكيمة للجامعة؛ مما يُعظم م�س�ؤوليتنا ،ويدفعنا
لبذل املزيد من اجلهد للرقي مب�ستوى هذه اجلامعة وخمرجاتها ،مبا
ينعك�س �إيجاباً على جمتمعنا ال�سعودي الكرمي.
يف ذكرى اليوم الوطني ( )92ن�ؤكد �أنّ الوطن والعمل من �أجله م�س�ؤولية
اجلميع �أفرادًا وم�ؤ�س�سات ،فهو لنا غطاء ،وبنا يزداد ارتقا ًء وعطاء.
د .حممد بن عبدالعزيز الزامل
عميد عمادة تطوير املهارات

فرصة لنتذكر نعم الله علينا
ي�سرين �أن �أرف���ع �أ�سمى �آي���ات التهاين
والتربيكات ملقام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز ول�سمو ويل
عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان –حفظهما اهلل ورعاهما-
ولل�شعب ال�سعودي العظيم مبنا�سبة اليوم
الوطني الثاين والت�سعني للمملكة العربية
ال�سعودية ،الذي يحمل ذكرى عزيز ًة علينا
ج��م��ي��ع��اً ن�ستلهم منها ال��ع�بر وال���درو����س،
و�صفح ًة م�ضيئ ًة تُ�ضاف �إىل �سجالت الوطن
احلافلة بالإجنازات؛ حتى يتوا�صل املا�ضي التليد باحلا�ضر امل�شرق.
�إن يومنا الوطني فر�صة منا�سبة لنتذكر نعم اهلل علينا ،خا�ص ًة ونحن
نرى وطننا الغايل وهو ي�سابق الزمن نحو التطور يف خمتلف امليادين
العلمية واالقت�صادية والثقافية واحل�ضارية ،ون�ستذكر تلك الت�ضحيات
الكبرية التي بد�أت منذ �أكرث من ت�سعة عقود حتى �أ�صبحت بالدنا اليوم
مزدهر ًة يف جميع القطاعات التعليمية والطبية وال�صناعية والزراعية،
فقد �أ�صبحت �ضمن �أهم ع�شرين اقت�صاداً يف العامل ،بعد �أن جعلت من
املواطن ال�سعودي الركيزة الأوىل للتنمية امل�ستدامة ،و�س ّهلت الطريق
�أمام الأجيال القادمة لكي حتقق تطلعاتها و�آمالها امل�ستقبلية.
ومن ف�ضل اهلل علينا� ،أن اململكة غدت اليوم رائد ًة على ال�صعيدين
الإقليمي والعاملي ،بف�ضل اهلل �أوالً ،ثم التعليم الذي ي�أتي على ر�أ�س
�أولويات القيادة احلكيمة ،خا�ص ًة �إن اجلامعات تُعد الركيزة الأوىل
لتحقيق تكاف�ؤ الفر�ص بني جميع �أبناء الوطن؛ ولهذا مل تدّ خر الدولة
جهداً يف �سبيل ن�شر التعليم وتطويره؛ ليكون الرافد الأ�سا�س للتنمية
امل�ستدامة ،وحتى يكون مواكباً لر�ؤية اململكة  ،2030ومتما�شياً مع
برنامج التحول الوطني الهادف �إىل تطوير العملية التعليمية.
ختا ًما ،مملكتنا العزيزة هي لنا دار ،وخري دار لنا هي
د .مي بنت حممد الرا�شد
عميد كلية التمري�ض

كل عام وأنت يا وطني بخير
كل ع��ام و�أن��ت يا وطني �شامخ حملق يف
ال�سماء  ..دمت يل م�صدر فخر طوال الدهر.
دم ِ
��ت يا ب�لادي ع��ام��ر ًة ب�شعبك ومبلكك
وب�أر�ضك ،كل عام و�أن ِ
��ت مزدهرة مبنا�سبة
اليوم الوطني .كل عام ووطني الغايل لي�س
له مثيل ،كل عام و�أنت يا وطني �أغلى وطن
وحبك يف قلبي لي�س له حد.
ت�سعى وح��دة العالقات العامة والإع�لام
يف �ضوء ر�ؤي��ة اململكة  2030للتوا�صل مع
و�سائل الإعالم املختلفة؛ لإبراز جهود العمادة
ومنجزاتها ،وامل�ساهمة الفاعلة يف تنمية الثقافة لدى املجتمع ،وطرح
�صورة �إيجابية عن العمادة بالإ�ضافة �إىل تعزيز العالقة بني العمادة
واجلهات اخلارجية وامل�ؤ�س�سات الأخرى  .لدى وحدة العالقات العامة
والإع�لام خمت�صون م�ؤهلون ت�أهي ً
ال عالياً ،ومدركون للدور احلقيقي
للعالقات العامة يف بناء املجتمعات ونه�ضتها ويف حتقيق التوجه العام
لبالدنا نحو رفع م�ستوى اخلدمات ،وتطوير املواطن ،والنهو�ض بامل�ستوى
العام للوطن ،وذل��ك من خالل برنامج التحول الوطني  2020ور�ؤي��ة
اململكة .2030
�أ� .شباب بن حمود البقمي
مدير وحدة العالقات العامة  -عمادة الدرا�سات العليا
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الملك سلمان والجــــــــــ
بالتزامن مع االحتفال باليوم الوطني الثاين والت�سعني ،نقاط م�ضيئة من م�سرية الدعم والرعاية التي حظيت بها عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -منذ كان �أم�ير ًا ملنطقة
ت�������س���ل���ي���ط ال�����������ض�����وء ع���ل���ى اجلامعة من مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن الريا�ض على مدى �أكرث من ن�صف قرن..
ي�سر �صحيفة

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» داخل �إحدى قاعات
الدرا�سة يف كلية الآداب �أثناء جولته التفقدية للجامعة عام
1405هـ

ً
متحدثا ملندوب
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك»
�صحيفة ر�سالة اجلامعة خالل زيارته ملقر اجلامعة بامللز عام
1395هـ

ً
م�ستمعا ل�شرح عن
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك»
مكونات خريطة مباين اجلامعة املزمع بنا�ؤها يف طريق الدرعية،
وذلك قبل البدء فيها عام 1398هـ
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء رعايته حلفل
تخرج الدفعة 16من طالب اجلامعة يف عام 1396هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء زيارته
للجامعة متفقد ًا معر�ض ر�سالة اجلامعة الذي �أقيم عام 1396هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» ي�شاهد الأجرام
والكواكب يف املر�صد الفلكي يف حفل افتتاح القبة ال�سماوية
واملر�صد العلمي عام 1396هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء رعايته حفل
ت�سمية املكتبة املركزية يف اجلامعة با�سم مكتبة الأمري �سلمان
املركزية (�آنذاك) يف  26رجب 1422هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء زيارته
التفقدية للجامعة عام 1405هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» يف �إحدى زياراته
التفقدية لبداية بناء مباين اجلامعة يف طريق الدرعية عام
11398هـ
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ــــامعة ..دعم ورعاية
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» ي�سلم ابنه الأمري حممد بن �سلمان «ويل العهد» وثيقة
التخرج من كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،وذلك �ضمن الدفعة  46من خريجي اجلامعة يف 6
ربيع الثاين 1428هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء رعايته حلفل تخريج الدفعة 49
من طالب اجلامعة يف  3جمادى الآخرة 1431هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» ي�شاهد بع�ض
املج�سمات مل�شاريع �أوقاف اجلامعة خالل االجتماع الثالث للجنة
العليا لأوقاف اجلامعة يف � 15صفر 1432هـ

مفتتحا املعر�ض
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك»
ً
الدويل الثاين للكتاب الذي نظمته اجلامعة يف  29ربيع الثاين
1399هـ

ً
متجوال يف معر�ض
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك»
الكتاب الدويل ال�سابع الذي نظمته اجلامعة يف  1رجب 1414هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء رعايته اللقاء
ال�سنوي للجمعية ال�سعودية لعلوم الأر�ض الذي �أقيم باجلامعة،
ويرى وهو ي�ستمع �إىل �شرح عن حمتويات املعر�ض امل�صاحب
للمنا�سبة من د .عبدامللك اخليال يف  3جمادى الآخرة 1417هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء توقيع عقد
�إن�شاء كر�سي �أبحاث الكلى يف  25جمادى الأول 1431هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء رعايته حفل
تخرج دفعتي  30-29من طالب اجلامعة عام 1410هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» راعيًا حفل افتتاح
مباين ال�سنة التح�ضريية (�آنذاك) باجلامعة يف  23حمرم 1431هـ

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود «امللك» �أثناء جتوله يف
املعر�ض امل�صاحب لندوة اجلوانب الإن�سانية واالجتماعية يف تاريخ
امللك عبدالعزيز الذي نظمته اجلامعة يف  12ربيع الأول 1433هـ
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مبنا�سبة اليوم الوطني 92

طالب الجامعة يسطرون مشاعر العز والفخر

ا�ستطالع /عبداهلل م�سفر املنبهي،
�سدمي الكليب.
�سطر عدد من طالب وطالبات
اجل��ام��ع��ة م�شاعر ال��ع��ز والفخر
مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال���وط���ن���ي 92
للمملكة العربية ال�سعودية ،ورفعوا
للقيادة ال��ر���ش��ي��دة وع��ل��ى ر�أ�سها
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل
عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد ب��ن �سلمان �أ�سمى
�آي��ات التهاين والتربيكات ،داعني
اهلل �أن يعيده على البالد والعباد
�أعوا ًما عديد ًة و�أزمن ًة مديد ًة ،و�أن
ي��دمي علينا نعمة الأم��ن والأم��ان،
ويدحر كيد املعتدين والأ�شرار.
ب���د�أ احل��دي��ث ال��ط��ال��ب في�صل
ملفي ال��دو���س��ري م��ن كلية علوم
احلا�سب واملعلومات يف ق�سم علوم
احلا�سب بامل�ستوى ال�سابع قائلاً :
«ه���ذه راي���ة التوحيد كتبت على
علم �شامخ ،علم ال ينك�س ملوت
�أح���د ،والعلم اختري طيلة ال٩٢
عا ًما ليكون اخلفاق يف �سماء هذا
الوطن بكل فخر واعتزاز».
و�أ���ض��اف��ت ال��ط��ال��ب��ة دمي���ا بنت
���س��ع��ود م��ن كلية ع��ل��وم احلا�سب
واملعلومات يف ق�سم علوم احلا�سب
بامل�ستوى ال�ساد�س «ه��ي لنا دار

ان�س احلو�شان
ون��ح��ن ل��ه��ا ���س��ن��د ،ذك���رى تعزيز
ال��والء وتر�سيخ االنتماء ،وذك��رى
ملجد حققه العظماء ،وعام يزهر
بهمتنا ،وينب�ض ح�� ًب��ا يف �أع��م��اق
قلوبنا ،ي�شهد له العامل ب�إجنازات
مهدت ال��و���ص��ول للقمة ،ك��ل عام
ووط���ن���ي ي��ع��ان��ق ال�����س��م��اء جم��� ًدا
ويح�ضن ال�سحاب فخراً وعزًا»
و�أ�ضاف الطالب نا�صر اليو�سفي
من كلية العلوم «يعد اليوم الوطني
من �أف�ضل الأي��ام التي متر على
امل��م��ل��ك��ة ،ح��ي��ث يعيد ال��ذك��ري��ات
لإجن��ازات اململكة وقيادتها ،مما
جعلها يف م�صاف الدول املتقدمة
يف جميع املجاالت».
وعلقت الطالبة فاطمة العتيبي

خالد العتيق
من كلية الآداب بق�سم الدرا�سات
االجتماعية بامل�ستوى ال�سابع «كل
يوم �أزداد فخ ًرا واعتزازًا؛ لأن هذه
الأر����ض ه��ي موطني ،و�أتطلع لأن
�أكون جز ًءا من حلقة التطوير بها يف
ظل قيادتنا الر�شيدة ،ي�سري الطموح
بنا لعنان ال�سماء� .أما حب الوطن
ممكن ،فبالدي بك يحتفل القلب
ح ًبا وانتما ًء ،ومعك ترنو التطلعات
وفا ًء ،وفيك تتجلى الأماين عطا ًء،
وبك يزدهر امل�ستقبل بها ًء».
و�أ������ض�����اف ال���ط���ال���ب ن��اي��ف
ال��ق��ح��ط��اين م���ن ال�����س��ن��ة الأوىل
امل�شرتكة «ه���ذه منا�سبة عزيزة
تتجدد كل عام ،و�شعور فخر يزداد
عا ًما بعد عام ،وجمد يتجدد كل

نا�صر اليو�سفي
�سنة ،حيث ي��ذك��رن��ا ب��الإجن��ازات
الكبرية للوطن املعطاء».
وقالت الطالبة دالل بنت �سعود
من كلية العلوم الطبية التطبيقية
م��ن ال��ت���أه��ي��ل ال�صحي بامل�ستوى
ال�����س��اب��ع« :مي��ث��ل ال���ي���وم ال��وط��ن��ي
لوطن الأمن والأمان منا�سب ًة غالية
على قلوبنا ،نتذكر فيها نعم اهلل
علينا ونحن ن��رى وطننا ال�شامخ
ي��رت��ق��ي �إىل �آف�����اق ج���دي���دة من
التطور والرخاء يف كافة املجاالت
التنموية ،ون�س�أل اهلل �أن يحفظ
والة �أمرنا ويحفظ الوطن الغايل
من كيد الكائدين واحلا�سدين».
و�أ�����ض����اف ال��ط��ال��ب خ���ال���د بن
عبدالرحمن العتيق من كلية الآداب

في�صل الدو�سري
ق�سم الدرا�سات بامل�ستوى ال�سابع
«نتذكر مع اليوم الوطني ت�أ�سي�س
وت��وح��ي��د امل��م��ل��ك��ة ال����ذي جعلها
مرتابطة وقوية ،وما ن�شاهده اليوم
يبعث فينا ���ش��ع��و ًرا جميلاً ملي ًئا
بالر�ضا والدفء واالمتنان وال�سالم
لهذا ال��وط��ن العظيم ،حفظ اهلل
ه��ذه الأر�����ض و�أدام عليها نعمة
الأم��ن والأم���ان وال��ع��زة والكرامة،
وجعل م�ستقبل وطننا م�ستقبلاً
ميا يا رب العاملني».
كر ً
وعلقت الطالبة �أث�ير الهديان
م���ن ك��ل��ي��ة �إدارة الأع����م����ال من
ق�سم الت�سويق بامل�ستوى الرابع
«الإن�������س���ان ال ���ش��يء ب�ل�ا وط��ن��ه،
فهو امل���أوى الذي يلج�أ �إليه ،وهو

نايف القحطاين
احل�ضن الذي يجمع �أبناءه ،الوطن
نعمة ع��ظ��ي��م��ة ،وه���ا ه��ي حكاية
ام���ت���د جم���ده���ا الث���ن�ي�ن وت�����س��ع�ين
عا ًما� ،أيها الوطن لك ننتمي ،وبك
نفتخر ،دمت تعانق ال�سماء جم ًدا
وح�ضار ًة ،دمت عزًا و�أما ًنا ،دمت
فخ ًرا للم�سلمني يا وطني».
وختم الطالب �أن�س فهد احلو�شان
من كلية �إدارة الأعمال بق�سم نظم
امل��ع��ل��وم��ات الإداري�����ة يف امل�ستوى
ال�سابع احلديث ق��ائ�ًل�اً « :االنتماء
ال��وط��ن��ي لي�س ع��اط��ف��ة غ��ام��رة �أو
م�����ش��اع��ر ج��ي��ا���ش��ة ،ب��ل ه��و �شعور
بامل�س�ؤولية وااللتزام بالقيم الوطنية،
فالوطنية عني �ساهرة وهمة عالية
و�سعي حثيث �إىل �سنام املجد».
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ٌ
�شامخ براية التوحيد وال ُينك�س..

الخفاق األخضر  ..علم متوارث منذ ثالثة قرون
ر�سالة اجلامعة -لينا البع ّيز ،لني
ال�سويل ،عائ�شة الزهراين ،هيفاء
احلركان:
م � �ن� ��ذ ال� �ل� �ح� �ظ ��ة الأوىل ال� �ت ��ي
رف��رف��ت فيها راي��ة التوحيد «ال �إل��ه
�إال اهلل حم �م��د ر�� �س ��ول اهلل» ع�ل��ى
ق��واف��ل الإب ��ل لتوحيد ه��ذه ال�ب�لاد،
وح�ت��ى ع�صرنا احل��ا��ض��ر م � ّر العلم
ال���س�ع��ودي ب �ع� ّ�دة م��راح��ل وت �غ�يرات،
منا من خاللها االرتباط الوجداين
ليعب فيه عن الع ّزة
بني الأج�ي��ال؛
رّ
والهوية الوطنية املبجلة لأبناء هذا
الوطن ،فيعترب علم اململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة رم� � ًزا �إ��س�لام� ًي��ا تاريخيًا
ً
عريقا.
وتوار ًثا
تعود ب��داي��ات علم اململكة �إىل
الدولة ال�سعودية الأوىل ،حيث كانت
ت�سمى «�إمارة الدرعية» ف ُرفعت �أول
راي��ة يف ع��ام 1157هـ 1744 -م،
وذك��رت الدكتورة �سلمى هو�ساوي
�أ�ستاذة التاريخ القدمي امل�شارك يف
اجلامعة «�أن العلم ال�سعودي جزء
رئي�سي لتاريخنا الوطني؛ ل�صلته
القوية بالهوية ،ورمزيته وداللته
ال��ت��ي متثلت يف ال��ل��ون�ين الأخ�ضر
والأب��ي�����ض ،وتو�سط كلمة التوحيد
عليه ،وال�سيف دالل��ة على احلكم
بالكتاب وال�سنة ،وال��ق��وة والعدل.
وع��ل��ى خمتلف م��راح��ل ت��ط��وره مل
يتغري لونه ،وال كلمة التوحيد ،و�إمنا
و�ضعية ال�سيف هي التي كانت تتغري
من حقبة لأخرى.
�أول راية
يف بدايات الدولة ال�سعودية الأوىل
ك��ان الإم��ام حممد بن �سعود امل�ؤ�س�س
الأول للدولة «يعقد الراية لأحد �أبنائه
�أو يتوالها هو بنف�سه ،فقد كانوا �إذا
ه��م��وا ب��اال���س��ت��ع��داد حل��م�لات توحيد
ال��ب�لاد يبعثون ِب ُر�سلهم �إىل ر�ؤ���س��اء
القبائل وي��ح��ددون لهم ي��و ًم��ا ومكا ًنا
معلو ًما ،وتتقدمهم الراية من�صوبة.

�سيفان متقاطعان
خالل رحلة امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن �آل �سعود  -رحمه اهلل
ــ ,مل ي�شهد العلم ال�سعودي فار ًقا
ريا يف دالالته ،لكنه �أ�ضاف �سيفني
كب ً
متقاطعني �أعلى كلمة التوحيد ،و
ا�ستمر اجلزء باللون الأبي�ض على
جانب العلم وبقيت عبارة «ال �إله �إال
اهلل حممد ر�سول اهلل «
�سيف واحد م�سلول
وتعترب هذه املرحلة من �أهم املراحل
اجل��وه��ري��ة يف ت��اري��خ اململكة العربية
ال�سعودية حيث �ضم امللك عبدالعزيز
العديد من املقاطعات بداي ًة لت�أ�سي�س
دولة مرتابطة على ال�صعيد ال�سيا�سي،
وخ�لال ه��ذه ال��ف�ترة م��ن ع��ام 1926م
ح��ت��ى  1929م ا���س �تُ��ب��دل ال�سيفان
املتقاطعان �إىل �سيف واح��د م�سلول
ليكون �أعلى كلمة التوحيد.

تغيري مكان ال�سيف
طر�أت تغريات جديدة على العلم
ال�سعودي يف املرحلة الواقعة بني
الأع���وام  1926م وحتى 1932م،
حيث ُ
�ضمت منطقة احلجاز بالكامل
حت���ت ح��ك��م ال���دول���ة ال�����س��ع��ودي��ة،
و�أ�ضيفت عبارة « ن�صر من اهلل وفتح
قريب» و مت تغيري مكان ال�سيف من
�أعلى راية التوحيد �إىل �أ�سفلها.
تطور تاريخي وم�ؤ�س�سي
ُعقب ت�أ�سي�س اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة يف ع���ام 1932م �إىل
مطلع القرن احل��ايل م��ازال العلم

ال�سعودي مطابقاً لن�سخته ال�سابقة
�أخ�ضر بالكامل ،تتو�سطه ال�شهادة،
ويُ�ستعمل يف كافة الأ�صعدة الوطنية
وال�سيا�سية ،كما �أ�شارت الدكتورة
حنان اخل�ضريي بق�سم التاريخ « �إن
العلم ال�سعودي مل يكن فكرة فردية،
ب��ل ت��ط��و ًرا ت��اري��خ� ًي��ا وم�ؤ�س�س ًيا،
حيث تابع املركز الوطني للوثائق
وامل��ح��ف��وظ��ات م��ا مت ت���داول���ه من
معلومات غري دقيقة عن تاريخ العلم
ال�سعودي ،والتي ت�ضمنت �أن �صاحب
م��ب��ادرة ت�صميمه وف��ك��رت��ه كانت
لل�شيخ حافظ وهبة ــ رحمه اهلل ــ
�أثناء عمله م�ست�شاراً لدى امل�ؤ�س�س
امللك عبدالعزيز ــ رحمه اهلل ـــ ،
وبالنظر �إىل ال��وث��ائ��ق التاريخية
ت��ب�ين �أن ت��ط��ور ال��ع��ل��م ال�����س��ع��ودي
متجـذر يف تاريخ الدولة ال�سعودية
منذ ت�أ�سي�سها يف منت�صف القرن
الثاين ع�شر الهجري الثامن ع�شر
امليالدي ،ومر بعدد من املراحل عرب
امل�ؤ�س�سات الر�سمية يف عهد املغفور
له م�ؤ�س�س اململكة ،ومل يكن جمرد
فكرة �شخ�صية» .م�ؤكدة على �أنه ال
يجوز تنكي�س العلم الوطني �أو العلم
اخلا�ص بجاللة امللك �أو �أي علم
�سعودي �آخر يحمل �شهادة «ال �إله
�إال اهلل» �أو�آية قر�آنية ،ويحظر رفعه
�إذا �أ�صبح باهت اللون� ،أو يف حالة
�سيئة ال تُ�سمح با�ستعماله وتقوم
اجلهة املعنية حينها بحرقه.
علم خا�ص
ووف ًقا لهيئة اخلرباء �صدر يف عهد
« امللك في�صل بن عبدالعزيز �آل �سعود
« ــ رحمه اهلل ــ الأمر امللكي رقم م3/
يف  1393/2/10هـ اخلا�ص بنظام
العلم ال�سعودي ،وت�ضمن الأمر �أن يكون
جلاللة امللك علم خا�ص يطابق العلم
الوطني يف �أو�صافه ،ويُطرز يف الزاوية
ال�دُن��ي��ا منه �شعار ال��دول��ة (ال�سيفان
املتقاطعان) تعلُوهما النخلة ،ويطرز
بخيوط حرير ّية مذهبة.
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موظفو �إدارة الأمن وال�سالمة وموظفاتها يف الذكرى الــ : 92

اليوم الوطني ..محطة مواطنة الستذكار
نعمة توحيد مملكة الخير والبناء
عفاف العبيد :بدأنا بحصد ثمار الرؤية السعودية محليًا وعالميًا

ا�ستطالع :عبري القحطاين ،ريناد
ال���ش�ه��راين  ،دان ��ة احلمي�ضي ،وع��د
الأحمري.
يف ذك���رى يومنا ال��وط��ن��ي وجب
علينا التوقف لنتذكر ون�ست�شعر
التحول الكبري ال��ذي �شهده وطننا
منذ ت�أ�سي�سه على ي��د املغفور له
ب�����إذن اهلل امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز بن
عبدالرحمن �آل �سعود ،الذي وحده
حتت راي��ة “ال �إل��ه �إال اهلل حممد
ر���س��ول اهلل” ،وذل����ك ب��ع��د جهود
دام��ت نحو ثالثة عقود من بداية
ت�أ�سي�سه الدولة ال�سعودية الثالثة،
وق���د �أر����س���ى ق��واع��ده��ا م�ستمدًا
د�ستورها ومنهاجها من كتاب اهلل
ال��ك��رمي و���س��ن��ة نبيه حم��م��د �صلى
اهلل عليه و�سلم .يف ذك���رى اليوم
الوطني واجبنا يتمثل يف معرفة
حقيقة معنى املواطنة التي ال تكون
يف جمرد ال�شعارات �أو العبارات؛
بل تتج�سد بكل معانيها يف الأفعال
ال�صادقة امل�ستندة على القيم التي
زرعها فينا ديننا احلنيف كال�صدق
والأمانة والإخال�ص ،والتي يجب �أن
تربز يف ممار�ساتنا اليومية يف جميع
املرافق �سوا ًء العامة �أم اخلا�صة،
و�أي�ضا ممار�ساتنا يف تطبيق جميع
الأنظمة واحرتامها ،وامل�ساهمة يف
تنمية مواردنا الب�شرية ،كما تربز
املواطنة احلقة يف �أن نقف جن ًبا �إىل

جنب مع قيادتنا الر�شيدة ح ًبا ووال ًء
و�سم ًعا وطاعة.
احلديث عن ذكرى اليوم الوطني
ذو ���ش��ج��ون ،وف��ي��ه روح امل��واط��ن��ة،
وا�ست�شعار نعمة التوحيد ،وتذكر
م�سرية امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز
ط���ي���ب اهلل ث������راه -ال�����ذي جعلبف�ضل اهلل -خ��وف ه��ذه البالد�أمنًا ،وجهلها عل ًما ،وفقرها رخا ًء
وازدهارا.
ب��داي�� ًة ي�صف ل��ن��ا �إب��راه��ي��م بن
حممد �أح��د م�س�ؤويل �إدارة الأم��ن
وال�سالمة يف اجلامعة �شعوره جتاه
م��ا يحمله ل��ب�لاده يف ذك���رى اليوم
الوطني ويقول  :ما بداخلي يتجدد
مع اليوم الوطني حينما �أتذكر كيف
كان و�ضع �أجدادنا وكيف هو و�ضعنا
الآن؛ لنحمد اهلل تعاىل على هذه
النعم كلها ،و�أمتنى مزيدًا من التقدم
وتعب
واالزدهار لوطننا احلبيب»،
رّ
عفاف العبيد عن �سعادتها وفخرها
واع��ت��زازه��ا بوطنها العزيز حيث
قالت� » :أمتنى لبالدي �أن تكون
ب�أمن و�أم��ان ،ومن ن�صر �إىل ن�صر،
ودائماً يف املقدمة .و�أمتنى � اّأل ين�سى
�أح��د ف�ضل هذه البالد عليه مهما
زاد علمه �أو ماله �أوقوته ،و�أ�س�أل اهلل
مزيدًا من التطور واالزدهار ململكة
العز ،و�أن تتحقق ر�ؤية اململكة كما
هو خمطط لها ،وقد بد�أنا بح�صد
ثمارها حملياً وعامليا» .وت�ضيف

�شيخة عبد املح�سن م�س�ؤولة الأمن
بقولها ��� :ش��ع��وري يف ذك���رى ي��وم
خ�صو�صا يف
بالدي الوطني خمتلف
ً
ريا،
هذا العام ،فقد تبدل احلال كث ً
فعندما كنت يف الع�شرينات من
عمري كان احلال ال يخلو من الفقر
واجلهل واخلوف ،والآن نحمد اهلل
فنحن نعي�ش و���س��ط ع��ل��م وت��ق��دم
ونعمة وا�ستقرار ،وتابعت  :وت�شهد
اململكة الآن ت��ط��و ًرا يف امل��ج��االت
وخ�صو�صا من ناحية التعليم،
كافة ،
ً
وبحكم عملي يف من�ش�أة تعليمية
�أ�ستطيع �أن �أقول �إن تعليمنا احلايل
عاملي و على �أعلى املقايي�س ،يتخرج
�سنويا كثري من الطالب الأكادمييني
املبدعني يف �شتى املجاالت ،وحتى
ريا
على �صعيد تفعيل دور املر�أة .و�أخ ً
�أمتنى التوفيق لقيادتنا الر�شيدة ،و
�أن يزيد اهلل هذه اللحمة الوطنية و
املحبة بني القيادة و ال�شعب.
وع���ن ي���وم ال��وط��ن ع�ب�رت منى
ال���دو����س���ري ع���ن ح��ب��ه��ا وف��خ��ره��ا
مبملكة التوحيد راجي ًة اهلل �سبحانه
�أن ي��دمي علينا الأم��ن والأم���ان يف
ال��وط��ن ال��غ��ايل .وع�برت اجلوهرة
الرتكي هي الأخ��رى وقالت :قلوبنا
ترق�ص من الفرح  ،و�شعورنا بالعز
وال��ف��خ��ر ال و���ص��ف وال مثيل ل��ه،
وندعو اهلل العلي العظيم �أن يحفظ
والة �أم��ورن��ا و�أن ميتعهم بال�صحة
والعافية  ،و�أن يحفظ �أمن وطننا.

رجل الأمن �إبراهيم حممد

شيخة عبدالمحسن :بعد الخوف والجهل ..أمن وأمان وعلم في كل ميدان
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الأمن والأمان نعمة  ..و�إكرام ال�ضيف من (�أبرز القيم) ال�سعودية :

طالبات المنح ..في أحضان الوطن
مشاعر عميقة تسكن قلوبهن
حنان إسماعيل :الجامعة منزلي الثاني..
وال يمكن استبدالها بمكان آخر

رويحة عبدالرب :الزي العسيري المفضل
لدي وأتلذذ بتناول (الجريش)

جانب من م�شاركة الطالبة حنان �إ�سماعيل يف فعالية الطالب الدوليني باجلامعة
ا��س�ت�ط�لاع :رغ ��د ال ��زه ��راين� ،شموخ
ال �� �س �ب �ي �ع��ي ،وئ � ��ام امل � �ط� ��رودي ،وه��ج
الع�صيمي
ع �ب��ر ع� � ��دد م � ��ن ط� ��ال � �ب� ��ات امل �ن��ح
ال ��دول� �ي ��ة ال ��دار� � �س ��ات يف اجل��ام �ع��ة
ل �� �ص �ح �ي �ف��ة ر�� �س ��ال ��ة اجل ��ام� �ع ��ة ع��ن
ام �ت �ن��ان �ه��ن ال �ك �ب�ي�ر جت � ��اه امل �م �ل �ك��ة
ً
حكومة و�شعبًا بعد جتربة العي�ش
والدرا�سة فيها ملدة تزيد عن خم�سة
�أع� � ��وام ،وان �خ��راط �ه��ن م��ع املجتمع
ب �ع��ادات��ه وت �ق��ال �ي��ده امل �م �ي��زة ،وذل��ك
مبنا�سبة ال�ي��وم ال��وط�ن��ي ال�سعودي
الثاين والت�سعني.
تهان �صادقة
ٍ
بادرت خولة حلم الدين الطالبة
بق�سم ال��ت��اري��خ يف كلية الآداب،
م���ن ج��م��ه��وري��ة ال��ف��ل��ب�ين ق��ائ��ل�� ًة :
«�أهنئ احلكومة الر�شيدة وال�شعب
ال�سعودي ال��ك��رمي مبنا�سبة يومه
الوطني ،وكل عام و�أنتم يف حفظ
اهلل ورعايته»فيما �شاركت الطالبة
حنان �إ�سماعيل من ق�سم الدرا�سات
الإ�سالمية بكلية الرتبية مب�شاعرها
اململوءة بال�سعادة واالمتنان جتاه
ال��وط��ن وق���ال���ت�« :أ���ش��ع��ر بالفخر
لإتاحة فر�صة الدرا�سة يل يف مثل
هذا البلد املبارك ،و�أود �أن �أغتنم
هذه الفر�صة لأهنئ اململكة العربية
ال�سعودية» متمني ًة دوام نعمة الأمن
والأمان.
من جانبها �أك��دت الطالبة �سارة
حنان �سيوزي من ق�سم اللغة العربية
يف كلية الآداب �أنها تعي�ش يف وطنها
ال��ث��اين ،و�أ�ضافت «�أهنئكم باليوم
الوطني ،و�أرجو من اهلل �أن يعز هذا

الوطن و�شعبه و�أن يحفظكم من كل
�سوء».
فيما �شكرت طالبة املاج�ستري من
معهد اللغويات رويحة عبد الرب
ال�سعودية على ك��ل م��ا قدمته لها
قائلة« :اململكة تعني الكثري جلميع
من ي�سكنها ،حتى ملن ال ينتمي اىل
�أر���ض��ه��ا ،فنحن ممتنات لها على
م��ا قدمته ل��ن��ا» وت��اب��ع��ت « :وحتى
�إن كانت �إقامتنا فيها م�ؤقتة ،فهي
حمطة يف حياتنا لن نن�ساها ،ونظل
ن�شكرها دائ ًما» ومتنت املزيد من
التفوق واالزدهار يف امل�ستقبل.
انغما�س يف املجتمع
وفيما يخ�ص جتربة العي�ش يف
ال�سعودية ،اتفقت الطالبات على
�صعوبة احلياة يف بدايتها لأ�سباب
تتعلق باللغة واملجتمع والطق�س.
�إذ بينت �إ�سماعيل �أن �سنغافورة
بلد ا�ستوائي مرتفع الرطوبة على
خالف مدينة الريا�ض ذات الرطوبة
املنخف�ضة واجلو ال�صحراوي ،ولكنها
ا�ستدركت ذل��ك ب�أنها ا�ستطاعت
التكيف مع هذه املتغريات وقالت:
«الأمر �أ�صبح ممت ًعا».
ووافقتها ال����ر�أي الطالبة ف��ارا
�أول����ي����اء ال����زه����رة م���ن ج��م��ه��وري��ة
�إندوني�سيا م��ن ق�سم علم النف�س
يف كلية الرتبية ،حيث قالت�« :إن
قدرتها على التكيف والعي�ش هنا
متت ب�شكل �أ�سرع» .فيما و�صفت من
جانبها حلم الدين املجتمع ال�سعودي
«باملجتمع ذي الأخ�ل�اق الطيبة».
وحددت عبد الرب �أن �سر قدرتها
على الت�أقلم مع املجتمع ال�سعودي
هو �إتقانها ال�سريع للغة العربية مما

جعلها تندمج ب�شكل �أقوى.
اللغة العربية � اً
أول:
ورغم �صعوبة حاجز اللغة لديهن،
�إال �أنهن حر�صن على تعلم اللغة
العربية والتحدث بها ،مع �أنه كان
ب��الإم��ك��ان التخاطب م��ع املجتمع
ال�سعودي باللغة الإجنليزية ،لكن
�إ���ص��راره��ن على �إتقانها نابع من
�أ�سباب عدة ،من �أهمها فهم الدرو�س
والتخاطب مع الأ�ساتذة ب�سهولة.
و من �أب��رز الطرق التي �ساعدتهن
على تخطي ه��ذه العقبة اخل��روج
م���ن م��ن��ط��ق��ة ال���راح���ة ،وخم��ال��ط��ة
املجتمع ،الكت�ساب مهارات لغوية
ومفردات جديدة .ويف ال�سياق ذاته
�أثنت الطالبات على جودة التعليم
باجلامعات ال�سعودية ،واتفقن على
�أن �سبب اختيارهن اململكة للدرا�سة،
ه��و ���ض��رورة تعلم اللغة العربية،
وممار�ستها مع الناطقني الأ�صليني
لها .و�أ�ضافت �إ�سماعيل «اجلامعات
ال�سعودية م��ن �أف�ضل امل�ؤ�س�سات
التعليمية على م�ستوى عاملي» فيما
و�صفت الطالبات التعليم اجلامعي
ب��ـ (امل��م��ت��از)؛ مل��ا ف��ي��ه م��ن �إت��اح��ة
الفر�ص للطالب لبناء مهارات خارج
الف�صول ،مثل امل�شاركة بالدورات
وبرامج ال�شراكة والنوادي الطالبية.
�إعجاب وتقدير
ومل يقت�صر �إع��ج��اب طالبات
املنح الدولية بتجربة التعليم يف
ال�سعودية فح�سب ،بل تعدى ذلك
�إىل �إعجابهن بامل�ستوى العايل من
الأم���ن والأم���ان وانت�شار امل�ساجد
يف كل مكان� ،إ�ضافة اىل �إعجابهن

جتربة رويحة عبدالرب لريا�ضة الرماية يف تبوك
بالعادات والتقاليد كالكرم ،وح�سن
ال�ضيافة ،واحلب للعطاء ،واخلري،
وم�ساندة الآخ��ري��ن� ،إ���ض��اف��ة �إىل
تلذذهن بتناول الأطباق ال�سعودية
م��ث��ل الكب�سة واجل��ري�����ش و���ش��رب
القهوة ،وانبهارهن بالتاريخ و الرتاث
�أثناء زيارتهن للمناطق ال�سعودية
مثل مكة املكرمة واملدينة املنورة،
وم��ن��اط��ق اجل��ن��وب م��ث��ل حمافظة
رج�����ال �أمل�����ع يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س�ير،
�إ�ضافة اىل مناطق ال�شمال وال�شرق
املختلفة  .فيما �أ�ضافت عبدالرب
�أن��ه��ا حت��ب اقتناء ال��زي الع�سريي
املميز ذي النقو�ش امللونة والتطريز
الذهبي ،م�ؤكدة �أنها �ستحتفظ به
و�سرتتديه يف ببلدها».
نقلة نوعية
وفيما يخ�ص التغريات احلا�صلة
يف اململكة خالل ال�سنوات الأخرية،
لفت انتباه الطالبة رويدا ريتدي من
دول��ة تايالند -ال��دار���س��ة يف ق�سم

اللغة العربية بكلية الآداب -التطور
احلا�صل يف قطاع الرتفيه وحتديدًا
مو�سم الريا�ض ،وترى عبد الرب �أن
احلركة الثقافية املتميزة على ر�أ�س
قائمة التغيريات ،وحتديدًا ما تقوم
به وزارة الثقافة من تقدمي جوائز يف
جمال الرتجمة،واحت�ضانها ملعار�ض
الكتاب� ،إ�ضافة �إىل �إتاحة فر�ص
للتطوع يف جماالت متعددة.
مواقف ال تن�سى
وع��ن امل��واق��ف التي حدثت لهن
خالل فرتة مكوثهن يف ال�سعودية،
�أجمعن على �أن من �أجملها مبادرة
زميالتهن للم�ساعدة يف �سنواتهن
الدرا�سية الأوىل ،ومراعاة �أع�ضاء
هيئة ال��ت��دري�����س ل��ه��ن بالتي�سري.
و�أ���ش��ادت عبد ال��رب بالأ�شخا�ص
الذين قابلتهم يف مدينة الريا�ض،
ح��ي��ث ي��ت�����ص��ف��ون ب��ال��ع��ط��اء غري
املحدود ،والكرم يف تقدمي امل�ساعدة
وامل�ساندة والن�صيحة.

جتارب متفرقة
ول�������ش���دة ارت����ي����اح ال��ط��ال��ب��ات
واندماجهن مع املجتمع يف اجلامعة،
و�صفت �إ�سماعيل اجلامعة ب�أنها
منزلها الثاين ،وعللت ذلك بقولها:
«�أعي�ش مع �أ�شخا�ص مثل عائلتي،
وال ميكن �أن �أ�ستبدلها ب���أي مكان
�آخر» فيما �أ�شادت الزهرة بقولها:
«�إنه مكان مينح ال�شخ�ص الفر�صة
لتعلم مهارات كثرية».
ومن جانبها �أو�ضحت عبدالرب
�أن الدرا�سة يف اجلامعة تعد مرحلة
جديدة بالن�سبة �إليها وخمتلفة يف
حياتها؛ لأن��ه��ا مرحلة ال��درا���س��ات
العليا وتابعت «مل �أبنِ عالقة وثيقة
وع��م��ي��ق��ة م��ع ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة؛
وال�����س��ب��ب وراء ذل���ك ه���و طبيعة
الدرا�سات العليا ،لكني �أمتنى �أن
�أبني عالقة بامل�ستقبل و�أن �أك��ون
ع�ضوة يف الأن���دي���ة ،و�أ����ش���ارك يف
ف��ع��ال��ي��ات اجل��ام��ع��ة ،ح��ت��ى �أك���� ّون
ذكريات ثرية».
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ر�سالة اجلامعة� :أريج ال�سويلم
يف خ�������ض���م ه�����ذا االزده�������ار
ا ل��ث��ق��ايف ال���ذي ت�����ش��ه��ده ب�لاد ن��ا
ا حل��ب��ي��ب��ة ي���أت��ي ال��ي��وم ا ل��و ط��ن��ي
م���ت���زام���نً���ا م����ع ���س��ل�����س��ل��ة م��ن
ا لأ ح���داث والفعاليات الثقافية
ا مل��ت�لا ح��ق��ة ،فقبل �أ ي���ام ���ص��درت
ق���رارات اال ب��ت��ع��اث ا ل��ث��ق��ايف من
وزارة الثقافة بواقع  211قرا ًر ا
ي�����ش��م��ل ال���ط�ل�اب وال��ط��ال��ب��ات
موزعني على تخ�ص�صات ثقافية
م��ن بينها :ا ل��ع��ل��وم وتكنولوجيا
ا لأغذية ،وامل�سرح ،واملو�سيقى،
وعلم ا ل�تراث وا لآث��ار ،وت�صميم
ا لأزي����اء ،وا مل��ك��ت��ب��ات وا مل��ت��ا ح��ف،
و���ص��ن��اع��ة ا لأف���ل���ام ،وال��ف��ن��ون
الب�صرية ،وا لآداب واللغويات،
وفنون العمارة ،وفنون الطهي،
عر�سا
والت�صميم  .كما �شهدنا
ً
ثقاف ًيا يف التا�سع م��ن �سبتمرب
م�����ت�����م�����ث��ًل��اً يف
احلفل اخلتامي
مل�������������ب�������������ادرة
«اجل����������وائ����������ز
ال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة
ال���وط���ن���ي���ة» ،و
ذ ل�����ك ا ح���ت���ف���ا ًء
ب�������ا لإجن�������ازات
وا لإن�����ت�����اج�����ات
ال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة
ل�����ل������أف�����������راد
وامل���ج���م���وع���ات
وامل����ؤ ����س�������س���ات
يف خم����ت����ل����ف
ال����ق����ط����اع����ات
ال����ث����ق����اف����ي����ة،
ول����ي���������س ه����ذا
ف���ح�������س���ب ف���ن���ح���ن يف ا ن���ت���ظ���ار
ظاهرة ثقافية ال تقل �أهمي ًة عن
�سابقتها؛ حيث ي�شكل معر�ض
الريا�ض الدويل للكتاب -الذي
ت��ن��ظ��م��ه ه��ي��ئ��ة ا لأدب وا ل��ن�����ش��ر
وال�ت�رج���م���ة -ن����اف����ذ ًة ث��ق��اف��ي�� ًة
جت��م��ع ���ص��نّ��اع ا لأدب وا ل��ن�����ش��ر
وال�ت�رج���م���ة م����ن امل����ؤ ����س�������س���ات
وا ل�����ش��ر ك��ات ا مل��ح��ل��ي��ة وا ل��دو ل��ي��ة
م��ع ال��ق��راء وا مل��ه��ت��م�ين� ،إ���ض��ا ف�� ًة
�إىل برناجمه الثقايف املت�ضمن
ع���د ًد ا م��ن الفعاليات الثقافية
النوعية ،واملن�صات ا حل��وار ي��ة،
واملحا�ضرات التفاعلية ،وور�ش
العمل التي تغطي جماالت الفن،
وال���ق���راءة ،وا ل��ك��ت��ا ب��ة وا ل��ن�����ش��ر،
و�صناعة الكتاب ،والرتجمة.
وي�������س���ت���ح�������ض���ر امل���ث���ق���ف���ون
ه���ذه ا مل��ن��ا ���س��ب��ة وه���م ي��ع��ي�����ش��ون
�����ش��رع��ا
ال��ي��وم وا ق��� ًع���ا ج���د ي���د اً م
ً
�أب���واب���ه ل��ث��ق��ا ف��ات ا ل���ع���امل � اً
أول
وثقافاته املحلية ثان ًيا ،حاف ً
ال
بامل�شروعات الثقافية ال�ضخمة،
وواع ًد ا بالكثري .
وت�شرف ال�صحيفة �أن ت�شارك
مثقفيها من من�سوبي اجلامعة
م�������ش���ا ع���ر االح����ت����ف����اء ب���ا ل���ي���وم

د .ح�سن الفيفي

د .زينب اخل�ضريي

د .منى املالكي

الوطني ،وتطلعاتهم امل�ستقبلية
املت�صلة باجلانب الثقايف .
يف البداية ت�شاركنا الدكتورة
ز ي��ن��ب ا خل�����ض�يري -و ه���ي �أد ي��ب��ة
وروائية وع�ضو هيئة التدري�س
ب��ا جل��ا م��ع��ة -م�����ش��ا ع��ر ه��ا فتقول
 « :ك��ي��ف ل��ه��ذه اجلميلة اململكة
ا ل��ع��ر ب��ي��ة ا ل�����س��ع��ود ي��ة �أن ي�صبح
ع���م���ر ه���ا اث��ن�ين
و ت�����س��ع�ين ع��ا ًم��ا
م�����������ن احل��������ب
والعطاء ؟ كيف
ل��ه��ا �أن ت����زداد
ف��ت��ن�� ًة وره���اف��� ًة
وت��������خ��������ال��������ف
قوانني الطبيعة
وا ل��ف��ي��ز ي��اء كلها
وت�����ك�����ون �أك��ث��ر
����ش���ب���ا ًب���ا ك��ل��م��ا
تقدم بها العمر
؟
ك���ي���ف جت��ل��ى
احلب والتكاتف
ب��ي��ن �أب���ن���ائ���ه���ا
وق������ي������ادت������ه������ا
احل����ك����ي����م����ة؟ ف���ع���ل���ى ال����رغ����م
م���ن ت���رام���ي �أط���راف���ه���ا وت��ن��وع
م�ساحاتها �إال �أن هذا خلق ذلك
ال��ت��ن��وع ا جل��م��ي��ل ا ل����ذي زاده���م
متا�س ًكا ،م��اذا ميكنني �أن �أقول
و �أتخيل ب�ين حكايا ج��دي و �أ ب��ي
وما �أعي�شه ا لآن ؟
ك��ل ���ش��يء ع��ا ب��ر يحر�ض على
ا ل���ف���رح :ال��ن��ا���س ،وا مل��و ���س��ي��ق��ى،
وا ل�����ش��وارع ،و أ� ه��از ي��ج ا لأ ط��ف��ال،
ث��م��ة م���ودة غ��ا م�����ض��ة ب�ين ال��روح
و �أف����راح ا مل��وا ���س��م��� ،ش��يء ي��د ع��و
ل��ل��غ��راب��ة  !.ف���ا ل���ي���وم ا ل��و ط��ن��ي
ي�����ش��ب��ه ل��وح��ة امل��ون��ال��ي��زا ا ل��ت��ي
الزا ل����ت ت��ث�ير اخل��ي��ال وا لأل��غ��از
وم��ازال��ت البت�سامتها اخلافتة
ذ ل��ك ال�سحر ا ل��ذي حري الب�شر
ع��ل��ى م����دى خ��م�����س��م��ا ئ��ة ع���ام.
و لأن ا ل��ف��رح ال ي��ع��رف ا ل��ر ك��ود،
وال ي��ت���آ ل��ف ب�سهولة م��ع ك��ل ما
ه��و �سائد ،ت���أ ت��ي رغبة ا خل��روج
على ما ارت�ضاه الروتني في�أتي
ال��ي��وم ا ل��و ط��ن��ي ج��م��ي�ًل�اً ه��اد ًئ��ا
حينًا  ،وعا�ص ًفا متحد ًيا حينًا
�آخ���ر ،ت�برز ا حل��ا ل��ة ا مل��ت��غ�يرة يف
ا مل�����ش��ا ع��ر ا لإ ن�����س��ا ن��ي��ة ب��ك��ل جت�� ٍّل
يف �أو ق��ات ا لأف��راح؛ لأن فل�سفة

الفرح تقت�ضي �أن تتجرد من كل
���ش��يء ح��و ل��ك ،و م��ن ك��ل م��ا علق
بروحك من هموم وكدر وك�آبة.
�س�أحدثكم عن �أ�صالة التالحم،
و ع��ن ز ه��رة ا حل��ب ،وطني الذي
ال ينام �إال يف ح�ضن �أبنائه ،وال
ي�����ص��ح��و �إال ع��ل��ى ن��خ��ي��ل حبهم،
جت��ت��م��ع ع��ل��ي��ه ع�����ص��اف�ير امل���ودة
ل�ترت��وي م��ن �أ ُك����ف ع��ط��ا ئ��ه .يف
مبدنه
روح كل منا حكاية حتدق ُ
الف�سيحة ا ل��ت��ي ت��ط��وق �شماله
ح��ب��اً  ،و ج��ن��و ب��ه ���ش��م ً
��وخ��ا و �إ ب����ا ًء ،
غربه اململوء بال�سكينة ،و�شرقه
الغني ب��ا ل��والء ،ك��ل ���ش��يء حوله
يقدّ �سه وي�ستميحه ور ًد ا وعط ًر ا
و �إب�����ا ًء � .أع����دك �أن��ن��ا �سنحتفل
بجمالك كل عام يف كل مدينة،
من جنران ال�شموخ حتى عرعر
الكرم ،ومن ق�صيم اخلري حتى
د م��ام ا حل��ب ،مم�سكني بيد مكة
ا لإمي�����ان  ...ك��ل��ن��ا ب��خ�ير و ي���وم
و ط��ن��ي م��ل��يء ب��ا ل�����س�لام وا لأ م���ان
واحلب»
ومن جانبه ي�شاركنا ا لأ�ستاذ
ي��ح��ي��ى ال��ق��ب��ي�����س��ي م����ن ق�����س��م
ا ل��ل��غ��ة ا ل��ع��ر ب��ي��ة و م��د ي��ر م�شروع
معهد ث��ق��ف باجلمعية العربية
ا ل�����س��ع��ود ي��ة ل��ل��ث��ق��ا ف��ة وا ل��ف��ن��ون
ق���ائ�ًل�اً  « :ي���ح��� ّل ا ل���ي���وم ا ل��و ط��ن��ي
ك��ل ع���ام ل��ي��ك��ون مب��ث��ا ب��ة حلظة
ا م��ت��ن��ان و �إج��ل�ال ل��و ط��ن ي�سكن
الكيان ،ق��دم لنا ويقدم الكثري
الوفري معنوياً ومادياً  ،كما ي�أتي
مبثابة تذكري و�س�ؤال لكل واحد
م�� ّن��ا ع��ل��ى ا مل�����س��ت��وى ال�شخ�صي
�أو امل���ؤ ���س�����س��ا ت��ي ،م���اذا ق�� ّد م��تُ ؟
وم��اذا �س�أقدم بو�صفي �إن�سا ًنا
ُو ج��د على ه��ذه ا لأر����ض ليحقق
�شرط عمارتها ،والقيام بدوره
جت���اه ���س��ا ك��ن��ي��ه��ا م���ن ا مل��وا ط��ن�ين
وامل��ق��ي��م�ين ف��ي��ه��ا؟ ح�ي�ن ي��ق��وم
الواحد منّا بدوره بو�صفه فر ًد ا
حم�� ًّب��ا و مم��ت�� ًّن��ا ل��و ط��ن��ه ،م�شاركاً
�أو منفرد اً مب�شروعه ال�شخ�صي
م��ه��م��ا ���ص��غ��ر ،ف�ل�ا ���ش��ك �أن��ن��ا
�سننعم مبنظومة وطن ّية عظيمة
ت�����س��م��و ل��ط��م��وح ه����ذا ا ل���و ط���ن،
وت�ساهم يف ا لأدوار الكربى التي
تقوم بها م�ؤ�س�ساتنا التعليمية
وال��ث��ق��اف��ي��ة وغ��ي�ر ه����ا .وت����أ ت���ي
جامعة امللك �سعود يف مقدمتها
على م�ستويات ع ّد ة وعرب �أدوار

متنوعة وم�شاريع تعد مب�ستقبل
زاه�����ر .دام ع���� ّز ك ي���ا وط��ن��ي،
ودمتَ م�صدر �إلهام للعامل».
و ب��د �أت الدكتورة منى املالكي
�أ�ستاذ النقد ا حل��د ي��ث امل�شارك
والكاتبة يف جريدة عكاظ حديثها
بقولها« :تتكرر ا ل��ذ ك��رى يف كل
عام ،ويف كل عام تتكرر امل�شاعر
ذا ت���ه���ا ب��ح��ب وف��خ��ر واع���ت���زاز،
ذ ل��ك هو ا حل��ب ا ل��ذي ال يتحول،
ذلك هو الوفاء ا ل��ذي ال يتبدل.
�إ ن��ه ح��ب ا ل��و ط��ن فكيف �إذا كان
وطنك اململكة العربية ال�سعودية
بالد احلرمني ال�شريفني ومهوى
ا لأف�����ئ�����دة ،وال����دول����ة ال��ع��رب��ي��ة
ا لأ���ص��ي��ل��ة ،و ق��ل��ب ا ل��ع��امل العربي
وا لإ ����س�ل�ا م���ي ،و ب��و���ص��ل��ة ال��ق��رار
االقت�صادي ا ل��ع��ا مل��ي؟!» .م�شري ًة
�إىل النه�ضة التنموية التي جعلت
ب�ل�ادن���ا ق���ا ئ���د ًة
وم�����������س�����اع�����د ًة
ل�����غ��ي��ره�����ا م���ن
ا لأمم ا « م��ن��ذ
�إ ع�لان التوحيد
ب������د �أت م��ع��ر ك��ة
�أخ��������رى� ،إن���ه���ا
معركة التنمية،
ف������ت������ح������ول������ت
اململكة العربية
ا ل�����س��ع��ود ي��ة من
خ���ل���ال خ��ط��ط
ت���ن���م���وي���ة �إىل
م�����ص��اف ا ل���دول
احل��������دي��������ث��������ة
ب���ت���ع���ل���ي���م���ه���ا،
وج���ام���ع���ات���ه���ا،
و م�����س��ت�����ش��ف��ي��ا ت��ه��ا ،وم��ط��ارات��ه��ا،
ورفاهية مواطنيها �إىل م�صاف
ال������دول احل���دي���ث���ة يف غ�����ض��ون
���س��ن��وات ،و ه���ذا �إجن���از يف حياة
ا لأمم  ،ثم �أ ت��ت ا ل��ر �ؤ ي��ة املباركة
 2030ا ل��ت��ي ن��ظ��ر �إ ل��ي��ه��ا ا ل��ع��امل
ع��ل��ى �أ ن���ه���ا م��ع��ج��زة ا ق��ت�����ص��اد ي��ة
وحت�����ول ك���ب�ي�ر يف ظ���ل ظ���روف
اقت�صادية عاملية �صعبة ،وجائحة
ه��ي ا لأ�صعب على م��ر التاريخ،
وعندما عانى اجلميع ،وتوقفت
�سال�سل ا لإمداد العاملية و قامت
احل���روب ،ب���رزت ب�لاد ن��ا – وهلل
احلمد -قائد ًة وم�ساعد ًة لغريها
يف اخلروج من تلك ا لأزمة ،ومل
يتوقف التعليم ،و كانت العناية

د.منى :كل عام
تتكرر المشاعر
ذاتها بحب وفخر
واعتزاز
فهو الحب الذي
ال يتحول

�أ .يحيى القبي�سي
ال�صحية ا لأ ف�����ض��ل ع��ا مل�� ًي��ا ،هذا
كله و �أكرث هو ما يجعلني فخور ًة
ب���أين ا م��ر �أة �سعودية ،و �أ ن��ا �أنظر
لهذا اجليل اجلديد وهو ي�سابق
ا ل��ر ي��ح يف ا ل��و���ص��ول ب��ب�لاده �إىل
ا ل��ق��م��ة ،ي��ق��وده ا مل��ل��ه��م ا ل��ف��ار ���س
���ص��ا ح��ب ا ل�����س��م��و ا مل��ل��ك��ي ا لأم�ي�ر
حممد ب��ن �سلمان ال��ذي �أ�صبح
بح�ضوره ا لأجمل بو�صل ًة لي�س
لل�سعوديني وال�سعوديات فقط؛
ب��ل ل��ل��ع��امل �أج��م��ع» م���ؤك��د ًة على
�أ ه��م��ي��ة ب��ر ن��ا م��ج « ج���ودة ا حل��ي��اة»
بو�صفه ا مل��ظ��ل��ة مل��ف��ه��وم الثقافة
التي تعنى با لإن�سان ال�سعودي
ور ف��ا ه��ي��ت��ه ،ال��ذي يعد م��ن �أ ب��رز
التطورات التي ت�شهدها بالدنا
يف جمال الثقافة.
وقال الدكتور ح�سن بن جابر
ا مل َ َد ري ال َفيفي ا لأ�ستاذ امل�ساعد
ا لأدب
يف
والنقد  « :ميثل
ال��ي��وم ا ل��و ط��ن��ي
ال�����������س�����ع�����ودي
منا�سب ًة �سنوي ًة
����س���ع���ي���د ًة ل��ك��ل
ا ل���������س����ع����ودي��ي�ن
وحمبي اململكة
ال������ع������رب������ي������ة
ا ل���������س����ع����ود ي����ة.
ب��ع�����ض ال��ن��ا���س
ال ي�������دري م��ن
م���������ص����در ه����ذه
ال�����س��ع��ادة غ�ير
�أن������ه������ا ذك������رى
اع���ت���اد ال��وط��ن
ع����ل����ى ج��ع��ل��ه��ا
حل��ظ�� ًة ل��ل��ف��رح ا ل�����ش��ع��ب��ي ا ل��ع��ام.
وبع�ضهم يعلم �أنها ذكرى �إعالن
م��ل��ك��ي ب�����أن ي���وم ا خل��م��ي�����س 21
جمادى ا لأوىل 1351هـ 23 /
�سبتمرب 1932م ميثل اكتمال
م��ر ح��ل��ة ت��و ح��ي��د �أج���زاء متفرقة
م���ن ا جل���ز ي���رة ا ل��ع��ر ب��ي��ة ل��ت��ك�� ّو ن
ِع��ق�� ًد ا ج��م��ي�لا تتو�سطه مدينة
ا ل��ر ي��ا���ض ،وعليه ف�سيكون هذا
التاريخ منا�سب ًة �سعيد ًة ينبغي
للأجيال �أن ت�ستذكرها �سنو ًيا
ري ا
يف مثل ه��ذا ا ل��ت��ار ي��خ» .م�ش ً
�إىل �أن التعليم يُعد وا ح�� ًد ا من
�أبرز م�سارات القفزة احل�ضارية
ا ل���ت���ي ت�����ش��ه��د ه��ا ال���ب�ل�اد ،ف��ق��د
ك���ان ا ل��ت��ع��ل��ي��م م��ت��وا���ض�� ًع��ا ج��� ًد ا»

د.حسن:
الجامعة تمثل
أبرز عالمات
الرقي المعرفي
للمملكة العربية
السعودية

يف ع���ام �إ ع��ل�ان ت��و ح��ي��د ا ل��ب�لاد
(1351ه���������������ـ1932/م) ك��ان��ت
ا ل��ك��ت��ا ت��ي��ب ال��ت��ي ت��ع��ل��م ا ل���ق���ر �آ َن
والكتابة و م��ب��ادئ التعليم تكاد
ت���ك���ون ه���ي امل��ظ��ه��ر ا ل��ت��ع��ل��ي��م��ي
ا ل��و ح��ي��د يف ا ل���ب�ل�اد ،ب��ا ���س��ت��ث��ن��اء
بع�ض املدار�س اخلا�صة القليلة
يف ا حل����ج����از ،وب��ع�����ض ح��ل��ق��ات
ا مل�����س��ا ج��د ا ل��ت��ي تُ���عِ ��� ّد ا ل��ن��ا ب��ه�ين
ل��ت��ويل ا ل��ق�����ض��اء و ب��ع�����ض ا مل��ه��ام
ال�����ش��رع��ي��ة .و م����ع �أن م��د ي��ر ي��ة
امل�����ع�����ارف ق����د �أن�������ش���ئ���ت ق��ب��ل
التوحيد بنحو �سبع �سنني �إال �أن
البنية التحية كانت بحاجة �إىل
جهود جبارة النطالقة حقيقية
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ،و ق���د �أدرك امل���ؤ ���س�����س
ر ح��م��ه اهلل -ا مل��ك��ا ن��ة املعرفيةا ل��ك��ب�يرة مل�صر يف ذ ل��ك ا ل��و ق��ت،
وكان لعالقته مع ملوكها �آنذاك
ا ن��ع��ك��ا ���س �إي��ج��اب��ي ع��ل��ى م�����س��ار
ا ل��ت��ع��ل��ي��م ا ل�����س��ع��ودي ،ل���ذا ك��ا ن��ت
البعثة ال�سعودية ا لأوىل �إليها
يف عام 1347هـ1928 /م التي
�ضمت نحو  80طالبا� ،ش ّكلوا
�أوىل ا ل��ل��ب��ن��ات ا مل��ه��م��ة للتعليم
ال��ن��ظ��ام��ي ا ل���ع���ايل يف ب�ل�اد ن���ا.
« م���ؤ ك�� ًد ا على �أن ب�لاد ن��ا اليوم
قد انتقلت من تلك املرحلة �إىل
م��ر ح��ل��ة م��ت��ق��د م��ة ع��امل�� ًي��ا؛ فهي
ت��ز خ��ر ا لآن ب��امل��دار���س ا ل��ع��ا م��ة
وا خل���ا����ص���ة وا ل���دو ل���ي���ة � ً
أي�����ض��ا،
ف�ضلاً عن اجلامعات والكليات
احلكومية واخلا�صة ،با لإ�ضافة
�إىل ا مل��ب��ت��ع��ث�ين ل��ل��درا ���س��ة خ��ارج
البالد .ويختم د .الفيفي حديثه
با لإ�شادة بجهود اجلامعة ،حيث
يقول « :جامعة امللك �سعود متثل
�أب����رز ع�لام��ات ال��رق��ي ا مل��ع��ريف
ل��ل��م��م��ل��ك��ة ا ل��ع��ر ب��ي��ة ا ل�����س��ع��ود ي��ة،
ف��ه��ي ا جل��ا م��ع��ة ا لأ ق����دم وا لأك�ب�ر
يف ا جل��ز ي��رة ا ل��ع��ر ب��ي��ة ،و ه��ي مع
ذل��ك مل ت��ر ك��ن �إىل ه��ذا ا لإرث
ا ل��ع��ظ��ي��م ب��ح��ي��ث ي����ؤدي ب��ه��ا �إىل
ال�تراج��ع ع��ن دوره���ا ال��ري��ادي،
ب���ل ظ��ل��ت يف م��وق��ع ال�����ص��دارة
ع��رب��ي��ا و ع���ا مل���ي���ا ،ك�� ًّم��ا وك��ي�� ًف��ا،
ويكفي �أ ن��ه��ا يف عامها املا�ضي
(1443هـ )2022 /خ ّر جت �أكرث
م��ن �ستة �آالف ط��ا ل��ب وطالبة،
يف خم��ت��ل��ف ا ل��ت��خ�����ص�����ص��ات ،ويف
جميع مراحل التعليم اجلامعي
وا ل��ع��ايل .و �إذا كانت ه��ذه دفعة
وا ح���دة ف��ق��ط ،و �إذا ك��ان هناك
ع�����ش��رات اجل��ام��ع��ات ���س��وا ه��ا،
فنحن نتحدث عن �أن م�ؤ�س�سات
���ر ج �سنويا
ا ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل تُ���خ ِ ّ
م���ا ال ي��ق��ل ع���ن 400 - 300
�أ ل��ف طالب وطالبة .احلمد هلل
ع��ل��ى ن��ع��م��ة و ط��ن��ن��ا ا ل�����س��ع��ودي،
و ع��ل��ى نعمة ق��ي��اد ت��ه ا ل��ر���ش��ي��دة،
و ع��ل��ى ن��ع��م��ة ���ش��ع��ب��ه ال���ذي يعي
م��ه��م��ت��ه احل�����ض��اري��ة ا ل��ع��ا مل��ي��ة.
و ك��ل ع��ام و ق��ي��اد ت��ن��ا ب��خ�ير ،و ك��ل
ع��ام وا ل���ق��� ّر اء ،وال��وط��ن ،وجمع
العاملني بخري».
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األخيرة

عاصفة الحزم
الحزم أصدق ً
الجدل
من
إنباء
ِ
ٌ
األمل
والحق منتصر في عودة ِ
بيض الصفائح ال سود العمائم في
متونهن بيان الجد والخطل

�أي� � ��ن ال �ع ��وا� �ص ��م ب ��ل �أي� � ��ن امل �� �ض �ي��ق وم��ا
ه� � ��ذي ب� �ل��اد ال � �ه� ��دى وال � ��دي � ��ن راي �ت �ه��ا
�� � �ص � ��ر ٌح ت� ��أ�� �س� �� ��س ب ��ال� �ت ��وح� �ي ��د ف ��ار�� �س ��ه
�أ�� � �س� � �ط � ��ورة ي� �ك� �ت ��ب ال � �ت� ��اري� ��خ �أح ��رف� �ه ��ا
ق � ��ل ل � �ل ��ذي ��ن ت � � � � � ��واروا يف ج� �ح ��وره� �م ��و
ُك � �ن � � ُت� ��م ت� �ظ� �ن ��ون �أن احل� � � ��رب ت �ع �ج��زن��ا
وه � � ��ا حم � �م� ��د ب � ��ن �� �س� �ل� �م ��ان م ��وع ��دك ��م
وه� ��ا ج� �ن ��ود ال ��وغ ��ى ف� ��وق اجل� �ب ��ال وذي
حت� �ق� �ي ��ق �أم � � � ��ن ال� �ي� �م ��ان� �ي�ي�ن غ��اي �ت �ه��م
� �س �ي �ح �� �س��م الأم� � � � ��ر �� �س� �ل� �م ��ان ب �ح �ك �م �ت��ه
واحل� � � ��زم �آتٍ وف� �ج ��ر ال �ن �� �ص��ر م��رت �ق� ٌ�ب
�أج� � � � � ��ل ت � �� � �ش� ��ع ك� � �م � ��ا ت� � �خ� � �ت � ��ال مم �ل �ك��ة
� � �ص � �ح� ��راء ل � �ك ��ن ح � �ب � ��ات ال� � ��رم� � ��ال ب �ه��ا
ه � ��ي ال� �ن� �خ� �ي ��ل ل � �ك� ��ل ال� �ع ��ا�� �ش� �ق�ي�ن ل �ه��ا
�ذب ت ��دف� �ق ��ه
ال � � � ��واح � � � ��ة امل� � � � ��ا�ؤه� � � � ��ا ع � � � � � � ٌ
ت � �ن � �ع � �م � �اً وي� � �غ� � �ن � ��ي ال � � �ط� �ي��ر م �ن �ت �� �ش �ي��ا
يف ظ � � ��ل �آلِ �� � �س� � �ع � ��ود ح � �ب � �ن� ��ا وط � � � ٌ�ن
ف �ل �ي �ع �ل��م اجل� �م ��ع مم ��ن �� �س ��اء م�ق���ص��ده��م
و�أن ح � � ��رب ال � � �ع � ��دا ك � ��امل � ��اء ن �� �ش��رب �ه��ا
ن � � � ��دك م � � ��ن ي � �ع � �ت � ��دي يف داره ب � � ��ددا
�أج� � � � ��ل ف� ��� �س� �ل� �م ��ان ل � �ل � �ت� ��اري� ��خ �أع� �ل� �ن� �ه ��ا

د�� � �س � ��وه م � ��ن � �س �م �ه��م يف ج � � ��رة ال �ع �� �س��ل
ي ��ا م ��ن ه ��داك ��م � �ض�ل�ال ال� �ق ��ول وال �ع �م��ل
ع � �ب ��د ال � �ع� ��زي� ��ز وخ � �ي � ��ل ال � �ع � ��ز مل ت ��زل
مب� � � ��اء ن� � � � ��و ٍر وف � � �خ� � ��رٍ ل� �ل� �ع� ��� �ص ��ور ج �ل��ي
� �س �ل �م��ان ف �ي ��ه م �� �ض ��اء ال �� �س �ل��م والأج � � ��ل
ه ��ا ن �ح��ن ن �ع��زف حل ��ن ال �� �س �ي��ف والأ�� �س ��ل
ف� � �ت � � ً�ى َو َي � � � � ��ا ل� �ل� �ف� �ت ��ى م� � ��ن ق � ��ائ � ��د ب �ط��ل
�داف ب � �ل ��ا زل � ��ل
�� � �ص� � �ق � ��ور ج � � � � � ٍو لأه� � � � � � � � � � ٍ
واهلل يف ن� ��� �ص ��رة امل �� �س �ت �� �ض �ع �ف�ي�ن ويل
ف � �ه� ��و ال� � �ت� � �م � ��ام لأم � � � � � ��رٍ غ �ي ��ر م �ك �ت �م��ل
وال���ش�م����س ال يكت�سيها ال��زي��ف م��ن زح��ل
ت� ��رن� ��و �إل � �ي � �ه ��ا جن� � ��وم ال � �ك � ��ون يف خ �ج��ل
ج� � � ��واه � � � � ٌر ولآيل وال� � ��� � �ص� � �خ � ��ور ح �ل��ي
ي� ��� �س� �م ��و ه � ��واه � ��ا ب �ل��ا �� �ش� �ع ��ر وال ط �ل��ل
يف ظ �ل �ه��ا ت ��رمت ��ي احل �� �س �ن��اء يف ال�ك���س��ل
�أن� � ��� � �ش � ��ودة احل � � ��ب يف ت ��رن� �ي� �م ��ة ال� �غ ��زل
ن� �ح� �م� �ي ��ه ب � � ��ال � � ��روح والأب� � � � �ن � � � ��اء وامل � �ق� ��ل
ب� � ��أن� � �ن � ��ا �� � � �س � � ��ادة يف ال � �� � �س � �ل� ��م واجل � �ل � ��ل
م� ��ا�� �ٍ�ض ويف ح ��ا� �ض ��ر الأه� � � � ��وال مل ن ��زل
ب��اجل �ي ����ش ال يف خ � ��داع احل � ��رف واجل �م��ل
احل � � � ��زم �أ�� � � �ص � � ��دق �إن� � � �ب � � ��اء م� � ��ن اجل� � ��دل
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