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يوم بدينا

اخلبر.. ومنصة احلدثاخلبر.. ومنصة احلدث



يوم التأسيس العدد 1459 - الأحد 28 رجب 1444هـ املوافق 19 فرباير 2023م2

تاريخ مجيد ومستقبل زاهر ..
في ظل قيادة رشيدة

مقام  �إىل  �لتهنئة  خال�ص  ن��رف��ع 

�ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  �شيدي 

و�شمو ويل عهده �لأمني و�إىل �ل�شعب 

يوم  ذك��رى  بحلول  �لعريق  �ل�شعودي 

من  �أك����ر  تعك�ص  �ل��ت��ي  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ص 

لوطننا  و�لعزم  ة  �لِهَمّ من  ع��ام   ٣٠٠

�لتاريخي  �لعمق  تعك�ص  �لغايل،  كما 

و�حل�شاري �لذي يجعلنا نعتز مبا�شينا 

وم�شتقبلنا  �ملتميز  وحا�شرنا  �لعريق 

روؤي��ة  مالحمه  تر�شم  �ل��ذي  �ل��ز�ه��ر 

وطننا �لطموحة (٢٠٣٠) بقيادة خادم 

بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني 

عبد�لعزيز وويل عهده �لأمني �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري حممد بن 

�شلمان بن عبد�لعزيز حفظهما �هلل.

فمنذ عام 1139 ه� - �ملو�فق 1727م- وحتى عهدنا �لز�هر تنعم 

هذه �لبالد �ملباركة باخلري و�لأمن وعظيم �ل�شتقر�ر وتو��شل  �لنه�شة 

و�لتقدم �مل�شتمر.

من  �ملزيد  �لغايل  وطننا  على  يدمي  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  ون�شاأل 

�لأمن و�لرخاء و�لزدهار بقيادة خادم �حلرمني �ل�شريفني و�شمو ويل 

عهده �لأمني - حفظهما �هلل – و�أن يجعل هذ� �لوطن �لعظيم وقيادته 

ا �أِبًيّا ُمبارًكا يا رب �لعاملني. �حلكيمة و�شعبه �لويف �شاِمً

اأ.د. عبداهلل بن �سلمان ال�سلمان

نائب رئي�س اجلامعة

يوم التأسيس وأصالة الوطن 
يوم  بذكرى  �حلبيب  وطننا  يحتفل 

يعزز  �ل���ذي  �ل��ي��وم  ذل��ك  �لتاأ�شي�ص، 

�لتاريخي و�حل�شاري و�لثقايف  �لعمق 

�ل��ذي  �ل�شامخ  �ل��وط��ن  ل��ه��ذ�  �ملتنوع 

قيام  منذ  قرون  ثالثة  من  �أكر  ميتد 

�لإمام  �أ�ش�شها  �لتي  �ل�شعودية  �لدولة 

حم��م��د ب��ن ���ش��ع��ود؛ ويف ه���ذ� �ل��ي��وم 

�لدولة  عا�شمة  �ل��درع��ي��ة  �أ�شبحت 

هذه  وت�شتدعي  �لأوىل،  �ل�شعودية 

�لذكرى �لعطرة �لعتز�ز بهذ� �لوطن 

وج��ذوره  جميعاً،  قلوبنا  على  �لغايل 

�لر��شخة، وما �أر�شته �لدولة �ل�شعودية 

للمملكة  �لوطنية  بالوحدة  و�لعتز�ز  و�لأمن،  و�ل�شتقر�ر  �لوحدة  من 

عبد�لرحمن  بن  عبد�لعزيز  �مللك  �أر�شاها  �لتي  �ل�شعودية  �لعربية 

�لبالد  هذه  توحيد  �أعلن   حني  �هلل-  يرحمه   – �شعود  �آل  �لفي�شل 

�ملباركة،  و�لعتز�ز باإجناز�ت �مللوك �أبناء �مللك عبد�لعزيز يف تعزيز 

�لبناء و�لوحدة.

علينا  وجل  عز  �ملوىل  به  �أنعم  ما  لن�شت�شعر  �لتاأ�شي�ص  يوم  وياأتي 

�إمياننا  وليزد�د  دوًما،  به  ونفتخر  نزهو  �لذي  �لعزيز  �لوطن  يف هذ� 

باأن قوة هذ� �لوطن وحلمته و�أ�شالته و�لتفاف �شعبه حول قادته هو 

�ل�شاملة  �لنه�شة  وت�شتمر  عليها  تقوم  �لتي  و�لركيزة  �حل�شني  �لدرع 

على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي ؛ فمحلياً �أولت روؤية �ل�شعودية 2030 

ورعاية  �خلدمات،  بجميع  و�لرت��ق��اء  �حلياة،  جل��ودة  كبرًي�  �هتماًما 

�شباب و�شابات �لوطن ومتكينهم، ودعم �ل�شركات و�ل�شناعات �لوطنية، 

و�لهتمام بالتعليم و�لبحث و�لبتكار، وتقدم �لقت�شاد �لوطني، يف ظل 

�لعامل  ثقة  �ململكة، وتزد�د  و��شتقر�ر. وعاملًيا تربز مكانة  و�أمان  �أمن 

يف توجهاتها لن�شر �ل�شالم، وحتقيق مر�كز عليا يف �ملوؤ�شر�ت �لدولية.

�إنني يف ذكرى يوم �لتاأ�شي�ص �أرفع �أ�شمى �آيات �حلب و�لولء ملقام 

�لعزيز و�شمو  �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد  مولي خادم �حلرمني 

�شيدي ويل عهده �لأمني �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري حممد بن �شلمان 

–يحفظهما �هلل- و�أ�شاأل �هلل �أن يوفقهما وي�شدد خطاهما، و�أن يزيد 
رفعة هذ� �لوطن �ل�شامخ حتت ر�ية �لتوحيد.

اأ.د. علي بن حممد م�سملي

نائب رئي�س اجلامعة للتخطيط والتطوير

�ل�شعودية  �لدولة  قيام  لذكرى  تخليد�ً  �لتاأ�شي�ص  يوم  يعترب 

�لأوىل منذ ثالثة قرون م�شت حيث تاأ�ش�شت على يد �أول �أئمتها 

تاأ�شي�ص  ، كما جاء  ث��ر�ه-  �شعود- طيب �هلل  بن  �لإم��ام حممد 

�ل�شعوديني  �لأئ��م��ة  ث��اين  حكم  حتت  �لثانية  �ل�شعودية  �ل��دول��ة 

�لإمام تركي بن عبد�هلل بن حممد بن �شعود، �إىل �أن قي�ص �هلل 

�مللك عبد �لعزيز �آل �شعود - طيب �هلل ثر�ه- لتاأ�شي�ص �لدولة 

�ل�شعودية �لثالثة وتوحيدها حتت ��شم �ململكة �لعربية �ل�شعودية، 

فو�شع حجر �لأ�شا�ص لبناء �لدولة �حلديثة وتطوير موؤ�ش�شاتها 

ومقوماتها، وبذل �جلهود و�لعطاء هو و�أبناوؤه �لربرة من بعده يف 

جمع �شتات �لأمة وحتقيق �لأمن و�لأمان و�ل�شتقر�ر، لذ� يتوجب 

من  هذ�  يومنا  يف  �ململكة  حققته  فيما  و�لتاأمل  �لوقوف  علينا 

�إجناز�ت تنموية وتطويرية يف �شتى �ملجالت �لتعليمية و �لبحثية 

و�ل�شحية و�لقت�شادية و�لجتماعية و�ل�شيا�شية �لتي متيزت بال�شمولية و�لتكامل يف بناء وتنمية 

�ليوم  �أن هذ�  �ملتقدمة. كما  �لعاملية  �لدول  �لوطن و�ملو�طن مما جعلها وهلل �حلمد يف م�شاف 

�أن نعي�ص ون�شت�شعر فيها بكل فخٍر و�عتز�ز ذكرى �جلذور �لر��شخة لهذه  منا�شبة عطرة ل بد 

�لدولة �لتاريخية �ملباركة، معتربين �أن هذه �لذكرى تُخلد �ليوم �لأول لقيام �أول دولة قوية ومتكاملة 

�لدولة  �لعربية مقومات  �لر��شدة، حيث فقدت �جلزيرة  �لعربية بعد دولة �خلالفة  يف �جلزيرة 

و�أ�شبحت حتكمها قبائل وقرى متفرقة، وبعد قرون من �لت�شتت و�لفرقة وعدم �ل�شتقر�ر قي�ص 

�هلل لهذه �لأر�ص �ملقد�شة �لإمام حممد بن �شعود �لذي �أعاد لها �أهميتها �لتاريخية، وربطها مببادئ 

�لدولة �لإ�شالمية �لأوىل، فاأقام �لدولة و�أ�ش�ص مبادئها و�ن�شمت �لقبائل و�لقرى و�لبلد�ت حتت 

ر�يتها، ف�شمدت �أمام جميع حماولت �لق�شاء عليها. �إن ع�شر تاأ�شي�ص �لدولة �ل�شعودية �شهد 

بالغا بالتعليم عموما و بالتعليم �لعايل على وجه �خل�شو�ص و�زدهرت �حلركة �لعلمية  �هتماماً 

و �لبحثية و�لثقافية، حيث �أوىل قادتنا و�أئمتنا �لتعليم عناية خا�شة ملحوريته يف تاأ�شي�ص �لدولة 

بجميع مر�حلها، وذلك بو�شفه ركيزة �أ�شا�شية لتطّور وتقّدم �لدول. �إن تلك �لنجاحات �لتي و�شلت 

لها �ململكة يف كافة �لقطاعات تاأتي من منطلق �هتمام قادتنا باأن بناء �لإن�شان له �أولوية مبا متنحه 

�لدولة من ممّكنات �أتاحت للمو�طن �حل�شول على �لتعليم �لنوعي �ملجاين، و�لتحفيز على مو��شلة 

�لتعلّم يف م�شرية ممتدة لالإ�شهام يف حتقيق م�شتهدفات روؤية �ململكة 2030. كما بذلت �لدولة 

جهود�ً عظيمة يف تطوير �لتعليم على مدى ثالثة قرون بد�ية من �لنت�شار يف �مل�شاجد و�ل�شاحات 

و�لكتاتيب و�شولً �إىل �ملد�ر�ص و�جلامعات �حلديثة �لتي ت�شاعفت يف �ل�شنو�ت �لع�شرة �لخرية 

و �لتي كانت جامعة �مللك �شعود �إحدى �أوىل تلك �جلامعات، كما بذلت �لدولة جهود�ً عظيمة يف 

جتويد �لتعليم وحت�شني نوعيته من خالل تطبيق �ملعايري �لعاملية يف �لدر��شة و�لتقومي و�لتدريب، 

و�شولً �إىل �لتمّيز وحتقيق �ملنجز�ت حتى �أ�شبح �لتعليم يف �ململكة منوذجاً عاملياً. �إن تر�شيخ قيم 

�لولء و�لنتماء للوطن وقيادته يف نفو�ص �لطالب و�أع�شاء هيئة �لتدري�ص و �لباحثني وتعزيزها من 

خالل ما تت�شمنه �ملناهج �لدر��شية من قيم وطنية ومنا�شط تعليمية و بحثية، �إىل جانب تعظيم 

تاريخ �ململكة وثقافتها كاإرث ح�شاري؛ �شمن ن�شيج وطني و�حد يُفتخر بقادته من �أئمة وملوك؛ 

�شاهمو� يف وحدة �لوطن و��شتقر�ره.

يف هذه �ملنا�شبة �لتاريخية �أرفع �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات بخال�ص �لوفاء و�لولء ملقام 

�شيدي خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز و�شمو ويل عهده �لأمني �شاحب 

�ل�شمو �مللكي �لأمري حممد بن �شلمان بن عبد �لعزيز -يحفظهما �هلل- و�لأ�شرة �حلاكمة و�ل�شعب 

�ل�شعودي �لأغر، فكل عام و�لدولة �ل�شعودية بخري و�أمان و�زدهار.

اأ.د. يزيد بن عبد امللك اآل ال�سيخ

حتمل  تاريخية  ذك��رى  �لتاأ�شي�ص«  »ي��وم 

على  �لر�شيدة  قيادتنا  ع��زم  على  دللت 

�لرو�بط  و�إب��ر�ز  �لر��شخة،  �جلذور  تعزيز 

فمنذ  �لغايل،  �لوطن  لأبناء  �لجتماعية 

يد  على  �لأوىل  �ل�شعودية  �لدولة  تاأ�شي�ص 

1139ه�  ع��ام  �شعود  ب��ن  حممد  �لإم����ام 

�ملو�فق 1727م و�جه -رحمه �هلل- �لعديد 

ب��اجل��زي��رة  �ل��ت��ي ع�شفت  �لأح�����د�ث  م��ن 

وعزمية  �لقائد  بحكمة  �آن���ذ�ك  �لعربية 

�لفار�ص، كان عهده تاأ�شي�شاً للدولة وتهيئة 

و�جتماعية،  دينية،  من حتديات  تالها  ملا 

منطلقاً  �ل��درع��ي��ة  فكانت  و�ق��ت�����ش��ادي��ة، 

وعا�شمًة لرحلة بناء دولٍة عظيمة ر�شمت 

ووحدت  �لعربية،  �جلزيرة  �شبه  م�شتقبل 

�أبناءها حتت ر�ية و�حدة د�شتورها �لقر�آن 

-�شلى  �مل�شطفى  �لر�شول  و�شنة  �لكرمي 

�هلل عليه و�شلم- بعد �أن عانت لعقود من 

�لتاأ�شي�ص  فيوم  و�ل�شقاق.  �لفرقة  ويالت 

وم�شتقبلها  �ململكة  حلا�شر  �أ�شيل  �متد�د 

�أن  بنا  فحري  وطنية؛  تاريخية  وذك���رى 

ن�شتذكر فخًر� ت�شحيات �أئمة هذه �لدولة 

�شاهمو�  �لذين  �ل��ربرة  وملوكها  �ملباركة 

جياًل بعد جيل يف مر�حل بناء �لدولة، وما 

�لوحدة  هذه  لتحقيق  �شعاب  من  كابدوه 

�لتي  ميتد تاريخها لثالثة قرون  �لوطنية 

و�شولً �إىل �لعهد �لز�هر خلادم �حلرمني 

�آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني 

�شاحب  �لأم��ني  عهده  ويل  و�شمو  �شعود، 

�شلمان  ب��ن  حممد  �لأم���ري  �مللكي  �ل�شمو 

-رعاهما �هلل- �للَذين و�شعا للمملكة روؤيًة 

جعلتها يف م�شاف �لدول �ملتقدمة يف �شتى 

�أ�شاأل �ملوىل -عز وجل-  �ملجالت. ختاماً 

و��شتقر�رها  �أمنها  بالدنا  على  ي��دمي  �أن 

و�زدهارها يف ظل قيادتنا �حلكيمة.

اأ.د. اأحمد بن �سالح الهر�سي

املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية 

اجلامعية

�لذي   « �لتاأ�شي�ص  »ي��وم  ب�  بالدنا  حتتفي 

�أ�شرقت �شم�شه منذ ثالثة قرون وعمت �أرجاء 

جهود  من  �لقيادة  قدمته  مبا  لت�شهد  بالدنا؛ 

مباركة تكفل �لأمن و�لعي�ص �لكرمي للمو�طن، 

ثقاًل  ل��ل��وط��ن  و�ث��ق��ة حققت  ب��ُخ��ط��ا  وت�����ش��ري 

جعله  و�جتماعياً  وثقافياً  و�قت�شادياً  �شيا�شياً 

�لعامل، وما ز�لت  كيانا ذ� قيمة على م�شتوى 

عجلة �لبناء و�لتطوير مت�شي بيقني وفق روؤية 

و��شتثمار  �أرحب  ف�شاء  �إىل   (2030) �ململكة 

�أمثل للمو�رد.

وبناته  �أبناء  �لوطن  يعي�ص  �ليوم  هذ�  يف   

م�شاعر ميلوؤها �لفخر بعر�قة �لتاريخ، و�شموخ 

�لبنيان، وعمق �حل�شارة؛ فهو يوم تليد يحكي 

و�لعطاء،  بالت�شحية  �حلافل  �لعظيم  �لتاريخ 

و�لألفة، و�شاهد  �لوحدة  لنعمة  ��شتذكار  وهو 

�لإن�شان  تنمية  م��ن  �ل��دول��ة  تقدمه  م��ا  على 

وعمارة �ملكان.

 ومنا�شبة يوم �لتاأ�شي�ص تُعّد منا�شبة فريدة؛ 

هذ�  �أبناء  ذ�ك��رة  يف  بالغ  �أث��ر  من  ت�شنعه  ملا 

�لوطن وبناته، حيث �أطل �لتاريخ �شاهد�ً على 

تلك �لأيام مب�شرية ملع بريقها، و�متد �شياوؤها، 

�لعقيدة  م��ن  وم��ق��وم��ات  رك��ائ��ز  على  ق��ام��ت 

�لإم��ام  عهد  من  �ل�شامية  و�ملبادئ  �ل�شافية 

عهد  �إىل  ق��رون  ثالثة  �شعود  قبل  بن  حممد 

�لعزيز  حفظه  عبد  بن  �شلمان  �مللك  م��ولي 

�ل�شتقر�ر  نعمة  �جلميع  فعا�ص  ورع��اه،  �هلل 

و�جتماع  �لعي�ص  وط��ي��ب  و�لأل��ف��ة  و�ل��وح��دة 

�لكلمة. فهذ� �ليوم لي�ص جمرد حدث تاريخي، 

بل  نرويها،  �لتاريخية  �لأح��د�ث  من  جملة  �أو 

ينبغي  �لتي  �لنعم،  لتلك  و�شكر  ��شتلهام  هو 

معرفتها،  على  �شغارنا  ونربي  ن�شونها،  �أن 

�ملو�طنة  مقومات  نحو  بو�جبهم  ون�شعرهم 

و�حلفاظ على �لثو�بت �لتي �رتقت بها �لبالد، 

ذلك  يتنامى  حتى  لوطنهم،  �لنتماء  وتعزيز 

�ل�شعور لديهم، ويكونو� يف درٍع و�ٍق من �لفنت 

ودعاة �ل�شوء و�لفرقة و�لختالف.

�أح���م���د �هلل و�أ����ش���ك���ره ع��ل��ى ما  وخ��ت��ام��اً 

وحا�شر  جم��ي��د  ت��اري��خ  م��ن  علينا  �أن��ع��م  به 

مزدهر ت�شهده بالدنا، و�أتبع ذلك بتهنئة مقام 

�شيدي �مللك �ملفدى خادم �حلرمني �ل�شريفني   

�شلمان بن عبد �لعزيز و�شمو ويل عهده �لأمني 

�أد�م �هلل عليهما ف�شله، و�أ�شبغ عليهما نعمه، 

ودمت يا وطننا �لغايل بخري.

اأ.د. حممد بن �سالح النمي

نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون التعليمية 

والأكادميية

في يوم التأسيس مشاعر فخر بعراقة التاريخ

يوم التأسيس الخالد

يوم التأسيس.. ذكرى ملحمية

عمق التاريخ
في يوم التأسيس

حت����������������ل 

ذك�����رى »ي���وم 

�ل��ت��اأ���ش��ي�����ص« 

 22 ي����وم  يف 

ف����رب�ي����ر م��ن 

كل عام، وهو 

تاأ�شي�ص  ي��وم 

�ل���������دول���������ة 

�ل�����ش��ع��ودي��ة 

على  �لأوىل 

�ملوؤ�ش�ص  ي��د 

�لإم������������������ام 

على  �لعزيزة  �لذكرى  هذه  �شعود،  بن  حممد 

قلوب جميع �ملو�طنني ن�شتعر�ص فيها �ل�شرية 

هذه  ملوؤ�ش�شي  �لبطولية  و�ملالحم  �لتاريخية 

�لبالد وملوكها، وفيها تذكري بالعمق �لتاريخي 

ق��رون، وكذلك  لأك��ر من ثالثة  �ل��ذي ميتد  

عهد  يف  حتققت  �لتي  و�لأجم���اد  �لبطولت 

�لدولة �ل�شعودية �لأوىل و�لثانية وحتى عهدنا 

�ململكة  �أر��شي  توحيد  فيه  مت  �ل��ذي  �لز�هر 

�لإم��ام  �ملوؤ�ش�ص  يد  على  �ل�شعودية  �لعربية 

طيب  �شعود   �آل  عبد�لرحمن  بن  عبد�لعزيز 

�هلل ثر�ه.

هذ�  بتحديد  �ل��ك��رمي  �مللكي  �لأم���ر  وج��اء 

�لعتز�ز  �شعور  لرت�شيخ  به  و�لحتفاء  �ليوم 

�لر��شخة   ب��اجل��ذور  �ملو�طنني  ل��دى  و�لفخر 

لهذه �لدولة �ملباركة و�رتباط �ل�شعب �ل�شعودي 

�لفرتة  هذه  وما حتقق خالل  بقادتهم  �لوثيق 

�شتى  �شاملة يف  تنموية  ونه�شة  �إجن��از�ت  من 

�ملجالت.

�مللك  �ل�شريفني  حفظ �هلل خادم �حلرمني 

ويل  و�شمو  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان 

بن  �شلمان  ب��ن  حممد  �لأم���ري  �لأم���ني  عهده 

و�أد�م  �هلل،  حفظهما  �شعود  �آل  عبد�لعزيز 

على هذ� �لوطن �لغايل �أمنه و��شتقر�ره وعزه 

ورخاءه.

د. عبداهلل بن حممد ال�سقري

نائب رئي�س اجلامعة للم�ساريع
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- مها التمامي:   

ي��رع��ى م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر 

واملعر�س  التاأ�سي�س  ي��وم  فعاليات 

متام  يف  ال��ق��ادم،  الثالثاء  امل�ساحب 

بقاعة حمد  الواحدة ظهراً،  ال�ساعة 

اجل��ا���س��ر، وامل��ع��ر���س امل�����س��اح��ب يف 

البهو الرئي�س للجامعة. 

من تنظيم عمادة �سوؤون الطالب، 

الطالب  �سوؤون  عميد  من  باإ�سراف 

الدكتور علي بن كناخر الدلبحي.

ي���ب���داأ احل��ف��ل ب��ال�����س��الم امل��ل��ك��ي 

ال�����س��ع��ودي ت��ل��ي��ه اآي����ات م��ن ال��ذك��ر 

احل��ك��ي��م، ب��ع��ده��ا يُ��ع��ر���س اأوب��ري��ت 

كلمات  م��ن  املنا�سبة،  ب��ه��ذه  وط��ن��ي 

ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��ب��داهلل 

العلوم  بكلية  التدري�س  هيئة  ع�سو 

فيه  ي�سارك  واالجتماعية،  االإن�سانية 

الدولة  تاريخ  ي��روون  �سعوديون  رواة 

يقدمها  �سامتة  مب�ساهد  ال�سعودية، 

والطالبات،  ال��ط��الب  م��ن  جمموعة 

وك���ذل���ك جم��م��وع��ة م���ن االأط���ف���ال 

ق�سة  يرويان  وراوي��ة،  راٍو  يتو�سطهم 

تفا�سيلها،  بجميع  ال�سعودية  الدولة 

ال�سا�سات  على  عر�س  معها  يتزامن 

ي��ح��ك��ي ق�����س��ة ال���دول���ة ال�����س��ع��ودي��ة 

وتفا�سيلها منذ حقبة التاأ�سي�س. 

اال���س��ت��ع��دادات  م��ن �سمن  ك��ذل��ك 

اجلا�سر  حمد  م�سرح   قاعة  ت��زدان 

اململكة  ت��اري��خ  ميثل  ت��راث��ي  بديكور 

احلقبة،  وتلك  ال�سعودية   العربية 

ب�سور  امل�سرح  مداخل  ُزيِّ��ن��ت  حيث 

االأزياء  يرتدون  وهم  والرواة  املمثلني 

جهات  متثل خمتلف  التي  ال�سعودية 

اململكة اإبان احلقبة التاريخية املمتدة 

من الدولة ال�سعودية.    

م  �ُسمِّ معر�س  احل��ف��ل  ي�ساحب 

التاأ�سي�س،  بيوم  لالحتفاء  خ�سي�ساً 

ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ����س���ور ك��ب��ر ب���ج���دران 

ال��ب��ي��وت  مت��ث��ل  طينية  وجم�����س��م��ات 

ال�����س��ع��ودي��ة يف ت��ل��ك احل��ق��ب��ة، متتد 

بينها فوا�سل تُعر�س عليها نبذة عن 

هوية يوم التاأ�سي�س، ويج�سد املعر�س 

خالل هذا الت�سميم احلياة التفاعلية 

ابتداًء  الزمان،  ذلك  يف  االجتماعية 

حيث  ال�سعودية،  ال�سيافة  بعري�س 

وماء  والتمر  ال�سعودية  القهوة  تُقّدم 

ويُزّين  املقتنيات،  من  وعديد  زم��زم 

املعر�س بالنخل واخليام.

ك��م��ا ���س��وف تُ��ع��َر���س م�����س��ارك��ات 

اجل����ه����ات امل�������س���ارك���ة م����ن داخ����ل  

مثل  املعر�س  يف  وخارجها  اجلامعة 

اجلمعية ال�سعودية التاريخية بعر�س 

خمطوطات، و جمعية حرفة بعر�سها 

تلك  يف  القدمية  ال�سعودية  حل��رف 

بهذه  يقومون  واأ���س��خ��ا���س  احلقبة، 

ي�ستعر�سون  ال����زوار  اأم���ام  احل���رف 

ح��رف��ة ال��غ��زل واخل���و����س، ت��وؤدي��ه��ا 

�سيدتان متثالن املراأة ال�سعودية اإبان 

تلك الفرتة بالزي الرتاثي ال�سعودي، 

العمارة  كلية  ن��ادي  من  م�ساركة  ثم 

ي�ستعر�س  مب��ج�����س��م  وال��ت��خ��ط��ي��ط 

مراحل بناء البيت ال�سعودي يف تلك 

الفرتة، ومراحل العلَم، تليها العر�سة  

واالأهازيج ال�سعودية.

كما يحتوي املعر�س على �سا�سات 

ال��دول��ة  ت��اري��خ  اأف��الًم��ا ع��ن  تعر�س 

لتقييم  تفاعلية  و�سا�سة  ال�سعودية 

امل��ع��ر���س، وخ��ط��اط ي��خ��ط ل��وح��ات 

باخلط العربي.

كما ي�سارك يف احلفل مركز امللك 

اجل��زي��رة  ت��اري��خ  ل��درا���س��ات  �سلمان 

يف  خا�س  بركن  وح�سارتها  العربية 

على  ال��رك��ن  ه��ذا  يحتوي  امل��ع��ر���س، 

اأح��داث  الأب��رز  ر  م�سوَّ فني  ملخ�س 

ويُعر�س  ال�سعودية،  ال��دول��ة  ت��اري��خ 

التاأ�سي�س  يوم  حول  مرئي  فيلم  فيه 

اإ�سافة  ودالالته التاريخية والوطنية، 

العلمية  االإ�����س����دارات  ع��ر���س  اإىل 

للمركز.

ياأتي ذلك انطالقاً من دوره الريادي 

بتاريخ  التاريخية  املعرفة  تعميق  يف 

اجلزيرة العربية، ولكونه املركز الوحيد 

املتخ�س�س يف تاريخ اجلزيرة العربية 

ال�سعودية،  اجلامعات  يف  وح�سارتها 

اإ�سافًة اإىل دوره يف  االحتفاء بذكرى 

وبحثياً  علمياً  احتفاًء  التاأ�سي�س  يوم 

واللقاءات  الندوات  اإقامة  خالل  من 

العلمية.

تقوم  املعر�س  اآخ��ر من  ويف جانب 

جمعية التاريخيني بعر�س خمطوطات 

ومقتنيات  االأوىل،  ال�سعودية  للدولة 

املعر�س جم�سم  يتو�سط  كما  قدمية، 

احل�سور  عليه  ي��دون  العربي  للجمل 

العبارات الوطنية على ورق الربدي.

مركز  م�����س��ارك��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

االأ�سيلة،  للخيل  عبدالعزيز  امل��ل��ك 

مقتنيات  ���س��ور  امل��رك��ز  با�ستعرا�س 

عن  معلومات  حت��وي  وك��ت��ب��اً  اخل��ي��ل 

اخليل االأ�سيلة، وكذلك نادي ال�سقور 

ال�سقارون  فيه  ي�ستعر�س  ال�سعودي 

اأن��واع��ه��ا  ع��ن  متحدثني  ���س��ق��وره��م، 

ال�سور  بالتقاط  واأ�سمائها،  مرحبني 

مع زوار املعر�س.

امللك عبدالعزيز  دارة  تقوم  كذلك 

با�ستعرا�س  �سلمان  امل��ل��ك  ومكتبة 

الكتب واملخطوطات التي تُعنى بتلك 

مميز  جميل  ب�سكل  وتُعر�س  الفرتة، 

من  النوع  بهذا  خا�سة  فرتينات  يف 

املخطوطات.

كما �سيكون يف املعر�س �سخ�سيتان 

ت��ت��ح��دث��ان ع��رب ال�����س��ا���س��ات متثالن 

�سعود  ب��ن  حممد  االإم���ام  �سخ�سية 

وحرمه مو�سي الكثري رحمهما اهلل، 

التاريخ  ن��ادي  اأي�ساً  ي�سارك  كذلك 

ومعرو�سات  �سعودية   جل�سة  بعمل 

ومقتنيات تراثية.

جتدر االإ�سارة اإىل اأنه �سوف يُكّرم 

بو�سع  احلفل،  يف  امل�ساركون  الرعاة 

يتم  بالرعاة  خا�سة  كاملة  ج��داري��ة 

عر�س اأ�سمائهم عليها؛ امتنانا و�سكرا 

الأن�سطة  املتوا�سل  دعمهم  على  لهم 

التي  املجتمعية  وم�ساركتهم  اجلامعة 

حتمل اأطيب االأثر.

واإدارة  احلفل  تنظيم  يف  وي�سارك 

طلبة جوالة  م��ن  ط��الب  احل�����س��ود  

اجلامعة، ومن فريق برنامج ال�سراكة 

ينظمون  حيث  التطوعي،  الطالبية 

ل�سيوف  ال��دخ��ول واخل����روج  ح��رك��ة 

البوابات اخلارجية،  بدًءا من  احلفل 

ويف  املعر�س،   ويف  امل�سرح،  وداخ��ل 

البوابات الداخلية واخلارجية.   

احلفل  يبداأ  الطالبات  �سطر  ويف 

ال�ساعة  اإىل  �سباحا   9 ال�ساعة  من 

�سالة  يف  نف�سه  اليوم  يف  ظهراً   12
»اإطاللة« باملدينة اجلامعية للطالبات، 

حيث ُجهِّزت  ال�سالة بديكور بطابع 

ميثل الرتاث ال�سعودي، وركن لتقدمي 

ال�سعودية  واملاأكوالت  والتمر  القهوة  

ال���ق���دمي���ة، ورك����ن م��زي��ن ب��ال��رتاث 

ت��ل��ك احل��ق��ب��ة حيث  ال�����س��ع��ودي يف 

واالأهازيج  ال�سعودية  االأزي��اء  تُعر�س 

ذوات  وتوزيعات  ال�سعودية  ال�سعبية 

اإىل  باالإ�سافة  �سعودي،  تراثي  طابع 

احلي  بالر�سم  موهوبة  طالبة  قيام 

ال��زي  ت��رت��دي  ل��ل��وح��ة فنية الم����راأة 

ال�سعبي.

وي�سارك اأي�ساً معهد امللك عبداهلل 

�سالة  النانو يف  ونادي  النانو  لتقنية 

تراثي  وبو�سرت  بتوزيعات  االإط��الل��ة 

ومالب�س �سعبية وفلم وثائقي عن تلك 

احلقبة.

مركز  م�����س��ارك��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

الطالب ذوي االإعاقة  بعمادة �سوؤون 

الطالب  بتنظيم جمل�س تفاعلي يقدم 

من  مزيًجا  االإعاقة  ذوو  الطلبة  فيه 

الفن ال�سعودي: ق�سيدة عن اململكة، 

واأ�سغااًل  وطنية،  مقطوعة  وع��زف 

تراثية،  ور���س��وم��ات  �سعبية،  ي��دوي��ة 

واالأ�ساطر  احلكايات  اإىل  اإ�سافة 

الزي  الطلبة  فيه  يرتدي  ال�سعبية، 

ال�سعودي ال�سعبي. وي�سارك احل�سور 

يف م�سابقة العجلة الدوارة، ويف لوحة 

تفاعلية،  ويف تلوين ق�سر امل�سمك، 

م�ساعر  تر�سد  تفاعلية  لوحة  ويف 

احل�سور.

الن�سر  دار  امل�ساركني  �سمن  ومن 

بجامعة امللك �سعود بركن تُعر�س فيه 

كتيبات عن تاأ�سي�س الدولة ال�سعودية 

وت��وزي��ع��ات وف��ل��م وث��ائ��ق��ي ع��ن ي��وم 

التاأ�سي�س.

لقد ملكت هذه البالد التي هي 

بال�سيمة  ث��م  ب��اهلل  �سلطتي،  حت��ت 

هو  �سعبي  من  ف��رد  وك��ل  العربية، 

اأ�سر واإياهم  جندي و�سرطي، واأنا 

كفرد واحد، ال اأف�سل نف�سي عليهم 

هو  م�ا  غ�ر  حكمهم  يف  اأت��ب��ع  وال 

كتاب  يف  ج��اء  ح�سبما  لهم  �سالح 

اهلل و�سنة ر�سوله.

امللك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن اآل �سعود

العربية  اململكة  حك�م  تولينا 

الرتاث  بهذا  ال�سعودية...معتزين 

ع�ن  ك��اب�����راً  ورث��ن�����اه  ال�����ذي  املجيد 

كاب�ر، والذي اأ�س�س على تقوى اهلل 

الكرمي،  القراآن  د�ستوره  وطاعته، 

اهلل  �سلى  حممد  �س��نة  وع�����م��اده 

نحن  اأ�س�سه  فعلى  و���س��ل��م،  عليه 

ما�سون.

امللك �سعود بن عبدالعزيز 

اآل �سعود

ب��اهلل،  ال�سعب  ه���ذا  اإمي����ان  اإن 

وطنه  خدمة  يف  وتفانيه  ومتا�سكه 

والكفاح يف �سبيل ا�ستقالله وحريته 

هو ال�سبيل الذي اأو�سل هذا ال�سعب 

اإىل ماهو عليه  الكرمي  البلد  وهذا 

االآن.

امللك في�سل بن عبدالعزيز 

اآل �سعود

ا�ستطاع امللك عبدالعزيز وبف�سل 

الل�ه اأن يوؤ�س�س هذا الكيان الكبر، 

على  يعز  مبعاير  االأم��ن  له  ليعيد 

ويحقق  اإليه�ا،  الو�سول  االآخ��ري��ن 

احلياة  م�ستويات  اأف�سل  ل�س�عبه 

حتى  وامل�ستقرة،  املرفهة  االإن�سانية 

اأ�سبحت بالدنا م�سرب االأمثال يف 

العزة والكرامة والتقدم واالزدهار.

امللك خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود

االأوىل  ال�سعودية  الدولة  قامت 

على  ون�س�ف  قرن�ني  من  اأكرث  منذ 

االإ�����س����الم، وع��ل��ى م��ن��ه��اج وا���س��ح 

يف ال�����س��ي��ا���س��ة واحل��ك��م وال��دع��وة 

واالجتماع.

امللك فهد بن عبدالعزيز 

اآل �سعود

�سهدت  احلمد  وهلل  ب��الدن��ا  اإن 

املوحد  ي��د  ع�لى  تاأ�سي�سها  منذ 

اهلل-  -يرحم�ه  عبدالعزي�ز  امللك 

نه�س�ة ح�ساري�ة �س�املة، ا�ستهدفت 

االإن�سان ال�س�عودي يف عي�سه وعمله 

واأمنه و�سحته وتعليمه.

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

اآل �سعود

لتعيد  ال�سعودية  ال��دول��ة  ج��اءت 

نه�ج  على  املنطقة  لهذه  اال�ستقرار 

وتوحد  االأوىل،  االإ�سالمية  الدول�ة 

اأغ��ل��ب اأج��زائ��ه��ا يف دول���ة واح���دة، 

تقوم ع�لى الكت�اب وال�س�نة، ال على 

فكر  اأو  قبلي  اأو  اإقليمي  اأ���س��ا���س 

ب�سري منذ اأكرث من مئتني و�سبعني 

�س�نة.

خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ج��داً  مهم  تاريخي  عمق  لدينا 

الكثر  مع  ويتالقى  بالقدم،  موغل 

من احل�سارات.

ال��ك��ث��ر ي��رب��ط ت���اري���خ ج��زي�����رة 

العرب بتاري�خ ق�سر جداً، والعك�س 

اأننا اأمة موغلة يف القدم.

�ساحب ال�سمو امللكي

الأمري حممد بن �سلمان بن 

عبدالعزيز

كلمات الملوك وولي العهد برعاية معايل رئي�س اجلامعة..

الجامعة تحتفل بيوم التأسيس
 الثالثاء القادم

معرض خاص بالمناسبة تنظمه »شؤون الطالب« 

تشارك في المعرض جهات عدة من داخل الجامعة وخارجها
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لقاء طالبي مفتوح بخريجي قسم اإلعالم
العتيبي،    - م��اج��د 

عبداهلل ال�سبيعي:

بق�سم  اخلريجني  جلنة  نظمت 

ح��واًرا  املا�سي  الأ���س��ب��وع  الإع���ام، 

�سيفه  ك��ان  ال��ط��اب  م��ع  مفتوحا 

الأ�ستاذ يو�سف بن �سعيد الأحمري 

والعاقات  الإع��ام  يف  املتخ�س�ص 

العامة واملدرب املعتمد لدى العديد 

من اجلهات.

الطاب  اأحد  ب�سوؤال  بداأ احلوار 

له  قدمه  عما  الأح��م��ري  لاأ�ستاذ 

ق�سم الإعام يف جامعة امللك �سعود 

على ال�سعيد ال�سخ�سي؟

ف��اأج��اب ق��ائ��ًا: ق��دم يل الق�سم 

واملتينة  احلقيقية  والأ�س�ص  العلم 

العمل  ه���ذا  م�����س��رة  ل���س��ت��ك��م��ال 

وممار�سته يف اأر�ص امليدان، وميزين 

وتخطيطي،  عملي  يف  غ��ري  ع��ن 

واأ���س��ب��ح��ت  الآن  ال��ك��ل��ي��ة  ت  ت���غ���ررّ

مزدحمة على عك�ص ال�سابق، وازداد 

جداً،  ملحوظ  ب�سكل  الطاب  عدد 

عندما اأتيت اإىل اجلامعة كنت قادماً 

من خمي�ص م�سيط، وكانت اإجراءات 

تتم يف  الإع��ام  ق�سم  الت�سجيل يف 

تلك  يف  �سعيداً  كنت  اجلامعة،  بهو 

الفرتة لتخاذي م�سار الإعام، وهنا 

بداأت املرحلة املف�سلية وهي املرحلة 

بطبيعتها  تختلف  التي  اجلامعية 

الدرا�سية  امل��راح��ل  ع��ن  واأهميتها 

مثل الثانوية وغرها، يف تلك الأثناء 

من  فطاحلة  اأي��دي  على  نتعلم  كنا 

تعلمنا  وق��د  الإع���ام،  متخ�س�سي 

قوة  ميلكون  ك��ان��وا  ال��ك��ث��ر،  منهم 

اأن  نتيقن  جعلتنا  وهيبة  �سخ�سية 

اأهمية  وذات  مف�سلية  املرحلة  هذه 

تعلمنا  ال�سخ�سية،  �سقل  يف  كبرة 

الكثر يف هذا الق�سم، ولنا فيه من 

الذكريات الكثر، يف تلك الأثناء كان 

ذوي  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  اأغلبية 

�ساأن كبر يف تخ�س�ص الإعام ولهم 

يعاملوننا  وكانوا  عديدة،  موؤلفات 

كاأننا طاب درا�سات عليا، وميزونا 

ق�سيت  خلفتنا،  التي  الدفعات  عن 

بني  ارتباط  فيها  كان  �سنوات  اأرب��ع 

التخ�س�سات،  وب��ع�����ص  الإع�����ام 

ا�ستفدنا ا�ستفادة بالغة من تخ�س�ص 

فيه  ن��واج��ه  وكنا  الإداري����ة،  العلوم 

بع�ًسا من ال�سعوبة لكننا تخطيناها 

وهلل احلمد.

ويف �سوؤال اآخر من اأحد الطاب 

ع��ن ال��ف��رق ب��ني ال�����س��ع��وب��ات التي 

واجهها الأحمري يف فرتة الدرا�سة 

�سوق  وال�����س��ع��وب��ات يف  اجل��ام��ع��ي��ة 

العمل، اأجاب:

 عندما تتخرج من الق�سم فاأنت 

املعرفية،  التحتية  البنية  متتلك 

واأول ما تواجهه يف �سوق العمل هو 

يف  خ�سو�ًسا  النف�ص  اإثبات  حتدي 

وتكت�سف  ال�سن،  كبار  مع  تعاملك 

ل  لنف�سك  العظيمة  نظرتك  اأن 

ت�ساوي �سيًئا مع خربة هوؤلء، ومن 

على  بالرتكيز  الطاب  اأن�سح  هنا 

التدريب وفهم �سوق العمل، وتطبيق 

الإقناع  اأ�ساليب مثل  تعلموه من  ما 

والت�سال،  اجلمهور  انتباه  وجذب 

وقدرتهم  املعرفية  كفاءتهم  ليثبتوا 

جيدين  اإعاميني  يكونوا  اأن  على 

وخريجي عاقات عامة حمرتفني، 

يف  يجتهدوا  اأن  للمدربني  ولب���د 

ل�سوق  وجتهيزهم  طابهم  تدريب 

على  واأمانة  م�سوؤولية  فتلك  العمل 

املدرب واملتدرب. 

ن�سائح  يو�سف  ال��دك��ت��ور  وق���دم 

عديدة للطاب ذكر منها: »يجب اأن 

تتحدث،  تتحدث وكيف  تعرف متى 

��ا ذا  وك��ي��ف ت��ق��ن��ع وت��ك��ون ���س��خ�����سً

م�سوؤولية ومعرفة، وكيف تكون قادراً 

احللول  وتقدمي  النتباه  جذب  على 

التي  اجلهة  تنمي  وكيف  العملية، 

التي  معرفتك  خال  من  بها  تعمل 

اجلامعية،  رحلتك  خال  اكت�سبتها 

ول �سك اأن بيئة العمل لها تاأثرها 

منا�سبة  عمل  بيئة  ا�سنع  فلذلك 

واعمل على حت�سينها«.

واأ�ساف الدكتور عادل املكينزي 

يف مداخلة له: »التجربة يف املرحلة 

اجلامعية خمتلفة عن �سوق العمل، 

العمل  �سوق  والتعرف على جتارب 

مفيد جداً ل�سقل املهارات، ويجب 

على الطالب اأن تكون لديه القدرة 

ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م��ع ك��ل ال��ظ��روف، 

ينظرون  ل  العمل  �سوق  يف  النا�ص 

على  ي��رك��زون  ب��ل  ال�����س��ه��ادة  اإىل 

وال�سخ�سية،  احلديث  يف  امل��ه��ارة 

بالق�سم  العمل  �سوق  ي�سمى  ول��ذا 

امل��ك�����س��وف؛ لأن�����ه ي��ظ��ه��ر م��ع��دن 

ي��داري��ه بل  ال��ط��ال��ب وق��درت��ه ول 

ويجب  اإمكانياته،  ويظهر  يتحداه 

العمل  اأخ��اق��ي��ات  ت��ع��ل��م  ع��ل��ي��ك��م 

فهم  عليك  اأ�سكل  ول��و  والرتكيز، 

�سيء فيجب عليك ال�سوؤال وحفظ 

وت�سجيلها  والتكاليف  املهام  جميع 

لتجنب الن�سيان، فاخلطاأ قد يهدم 

الإدارة  نظرة  ويغر  م�سوؤوليتك 

نف�سك  ا����س���األ  واأخ������ًرا،  ع��ن��ك، 

يجب  اأريد؟)  (ماذا  واحًدا:  �سوؤاًل 

وم���ا هي  ت��ري��د،  م���اذا  ت��ع��رف  اأن 

لتتعلمها  تنق�سك  التي  امل��ه��ارات 

قبل النخراط يف �سوق العمل.

طالبات اإلعالم ينظمن حملة )خلها سعودية(
  - التحرير:

ه���ي ح��م��ل��ة اإع��ام��ي��ة ق���ام بها 

جمموعة من طالبات ق�سم الإعام 

والعاقات العامة، تهدف اإىل زيادة 

لكونها  ال�سعودية  بالقهوة  ال��وع��ي 

جزًءا ل يتجزاأ من تُراثنا وح�سارتنا، 

فهي موروث املا�سي ورمز احلا�سر 

وا�ستثمار امل�ستقبل.

اإب�����راز  اإىل  احل��م��ل��ة  ه���دف���ت  

الثقافية  والأب��ع��اد  ال��رتاث��ي  التنوع 

اإرث  ال�����س��ع��ودي��ة ح�����س��ب  ل��ل��ق��ه��وة 

نُفِّذت  كما  الغالية،  مناطق مملكتنا 

وحما�سرات،  ون���دوات  عمل  ور���ص 

متخ�س�سني  ُم��زارع��ني  با�ست�سافة 

وقد  اململكة،  مناطق  خمتلف  م��ن 

منها:  حم���اور  ع���دة  اإىل  ت��ط��رق��وا 

النب  لزراعة  الزراعية  املمار�سات 

اإىل  اإ�سافًة  اإنتاجه،  واأنواعه وطرق 

العديد من امل�ساكل التي من املمكن 

اململكة.  يف  النب  زارع��ي  تواجه  اأن 

ك��م��ا ن�����س��ق��ت احل��م��ل��ة حم��ا���س��رة 

اأع�ساء  من  ع��دد  فيها  يف  ا�ستُ�سِ

هيئة التدري�ص بق�سم التاريخ: وهما 

الدكتورة �سامية ال�سبان، والدكتورة 

علياء الفيا�ص، للحديث عن اجلانب 

من  اأم��ا  واإرث��ه��ا.  للقهوة  التاريخي 

ق�سم اجلغرافيا فقد �سارك كل من: 

والأ�ستاذة  اإبراهيم،  جمعة  الأ�ستاذ 

عن  احل��دي��ث  يف  ال��غ��ام��دي  اأروى 

امل��ن��اط��ق اجل��غ��راف��ي��ة ل��زراع��ة النب 

للنب.  الزراعية  والبيئة  اململكة  يف 

داخليًّا  َرحًبا  رواًج��ا  احلملة  ولقت 

اجلامعة،  يف  الق�سم  طالبات  ب��ني 

يف  احلملة  ح�سابات  عرب  وخارجيًّا 

ملا  الجتماعي  التوا�سل  من�سات 

للعادات  اإثرائية  معلومات  من  فيها 

جمتمعنا  ام��ت��داد  على  والتقاليد 

ال�سعودي. �سارك يف احلملة كلٌّ من: 

ال��زه��راين،  وم��رمي  الر�سيد،  ره��ف 

و�سارة احلميدان، واأريج الدو�سري، 

ودمية بن عون، وعبر احلارثي.

)مخاطر السمنة( في محاضرة
  - في�سل ال�سمريي:

الجتماعي  الثقايف  النادي  نظم 

وال���زراع���ة  الأغ���ذي���ة  ع��ل��وم  بكلية 

موؤخًرا حُما�سرة علمية عن خماطر 

علوم  ق�سم  رئي�ص  قدمها  ال�سمنة، 

رى،  ال�سَمرّ ي��ر  ُغ��َدرّ الدكتور  الأغ��ذي��ة 

وذلك بح�سور عميد الكلية الدكتور 

النفي�سة،  عبداللطيف  ب��ن  حممد 

التعريف  اإىل  املُحا�سرة  وتطرقت 

وم�ستوياتها،  بال�سمنة،  ال�سامل 

واأ�سبابها  م��ن��ه��ا،  اململكة  وم��وق��ع 

املُ���ت���ع���ددة، وط�����رق احل�����ِدرّ م��ن��ه��ا، 

ال��وزن  على  املحافظة  يجب  وكيف 

الطبيعي لدى اجلن�سني، مع �سرورة 

احلرارية،  لل�سعرات  املُتزن  التناول 

والأن�سطة  املنتظمة،  وال��ري��ا���س��ة 

جانب  واإىل  املُ��خ��ت��ل��ف��ة،  ال��ي��وم��ي��ة 

ن�ِسئ »ركن تثقيفي« حول 
ُ
املحا�سرة اأ

ال�سحية  لاأغذية  ومناذج  ال�سمنة، 

وكيفية  القيا�ص،  واأدوات  واملُتزنة، 

الوزن ال�سحيح.

هيئة  اأع�ساء  املحا�سرة  ح�سر 

التدري�ص بق�سم علوم الأغذية و�سط 

ح�سور كثيف يعك�ص احلر�ص الكبر 

حل�����س��ور م��ث��ل ه���ذه امل��ح��ا���س��رات 

عدد  ح�سر  كما  واملُتميزة،  النوعية 

الكليِة  يف  والَباحثني  املُهتمني  من 

البكالوريو�ص  طاب  من  واجلامعة 

والدرا�سات العليا واملوظفني. 

خطر االحتراق الوظيفي
 مع حملة )انتبه تحترق(

  - عاليه العجالن � نورة ال�سويحي:

اإعامية  ا حملة  العامة)موؤخرًّ العاقات  الإعام (م�سار  نظمت طالبات 

الوظيفي  بالحرتاق  التوعية  اإىل  احلملة  تهدف  حت��رتق)،  (انتبه  بعنوان 

وتاأثره على نف�سية املوظفني وطرق عاجه والوقاية من وقوعه، وقد امتدت 

ح�سابات  عرب  التوعية  من  �سهرين  مدار  على  الت�سالية  احلملة  اأن�سطة 

احلملة على تويرت والن�ستقرام والتيك توك، وا�ست�سافت احلملة عدًدا من 

املخت�سني ح�سوريًّا وعن بعد.

واختتمت احلملة اأن�سطتها بتنظيم لقاء يف اجلامعة  بعنوان: (الحرتاق 

الوظيفي هو اأزمتك اخلفية)، قدمته الدكتورة مرمي حممود من ق�سم علم 

النف�ص. 

وبداأ اللقاء باحلديث عن رفع م�ستوى الوعي مبفهوم الحرتاق الوظيفي 

ومراحله واأعرا�سه وعاجه وعاقته بال�سطرابات النف�سية، وختم اللقاء 

املطري  �سلمى  الدكتورة  اأعربت  وقد  احل�سور،  ت�ساوؤلت  عن  بالإجابة 

باإجناز طالبات  امل�سرفة على احلمات الإعامية والإعانية عن فخرها 

الق�سم وجناحهن يف تخطيط وتنفيذ احلمات الإعامية والإعانية بكفاءة.

حملة تعيش بدونه  
لمرض السيلياك

 - جند العريفي:

نفذت طالبات ق�سم الإعام خال هذا الف�سل الدرا�سي، حملة توعوية 

حتت �سعار (تعي�ص بدونه) وهي حملة تطوعية للتوعية مبر�ص ال�سيلياك 

وم�ساعدة املر�سى لتباع منط غذائي خاٍل من اجللوتني، وت�سمنت احلملة 

العديد من الأن�سطة الت�سالية؛ �سعًيا لتحقيق اأهداف احلملة املن�سودة.

بني خربة  (ال�سيلياك  بعنوان  »تويرت«  م�ساحة يف  فتح  احلملة  ت�سمنت 

الدكتور:  التغذية  اأخ�سائي  با�ست�سافة  وذل��ك  مري�ص)  وجتربة  طبيب 

اإ�سافًة  خطورته،  وعوامل  واأعرا�سه  باملر�ص  ف  عرَّ الذي  العنزي،  عامر 

ل�ست�سافة عدد من امل�سابني باملر�ص ومنهم النا�سط الجتماعي: فا�سل 

باوزير الذي حتدث عن جتربته وال�سعوبات التي مر بها وكيف تخطاها 

وتعاي�ص معها.

عملت  حيث  ال�سيلياك،  جمعية  مع  التعاون  كذلك  احلملة  وت�سمنت 

اأفرادها وهي اأخ�سائية  على ت�سوير لقاء مع اجلمعية بتمثيٍل من اإحدى 

ف بن�ساطات اجلمعية  التغذية: بثينة اآل �سليمان لتتحدث عن املر�ص وتعرِّ

ندوة  تنظيم  على  احلملة  حر�ست  اآخ��ر  ات�سايل  ن�ساط  ويف  واأدواره���ا. 

داخل اجلامعة، وذلك با�ست�سافة طالبة م�سابة باملر�ص، واأخ�سائية علم 

املري�سة  فيها عن جتربة  ال�سريف، حتدثت  اأفنان  الأ�ستاذة:  دوائي  نف�ص 

منذ ت�سخي�سها باملر�ص وكيفية التعاي�ص معه، وعاقة اجللوتني بالأدوية.

لقاء أبحاث التخرج بالصيدلة
  - التحرير:

معيوف  بن  عامر  الدكتور  باجلامعة  ال�سيدلة  كلية  عميد  رعاية  حتت 

كلية  يف  الأوىل  بن�سخته  التخرج  مل�ساريع  املفتوح  اليوم  اأقيم  العنزي 

ال�سيدلة، بتنظيم واإ�سراف  جلنة م�ساريع التخرج بكلية ال�سيدلة. وافتُِتح 

اللقاء بكلمة ترحيبية من العميد بح�سور نخبة من اأع�ساء هيئة التدري�ص 

والطاب والطالبات، وقد اأ�ساد باجلهود املبذولة يف �سبيل تطوير البيئة 

العلمية  الأ�سعدة  على   الكلية  ت�سهده  الذي  امللحوظ  والتحول  البحثية 

والبحثية كافة. ثم ا�ستهلت رئي�سة جلنة م�ساريع التخرج الدكتورة مها بنت 

م�سعل الر�سيد اللقاء بكلمتها الفتتاحية، والتعريف مبقرر م�ساريع التخرج 

تنتهي  متتالية  درا�سية  ف�سول  اأربعة  مدار  على  املمتدة  الزمنية  و خطته 

بيوم البحث العلمي، بالإ�سافة اإىل الفعاليات املتنوعة التي يت�سمنها هذا 

الأوىل  الن�سخة  واختُتمت  اأوىل حمطاته.  املفتوح  اليوم  يُعد  الذي  املقرر 

باخلطط  والتعريف  والطالبات،  بالطاب  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  بلقاء 

والإجابة  النرة،  الأفكار  وتبادل  املهارات،  واكت�ساف  البحثية،  واملجالت 

عن الت�ساوؤلت املختلفة. وقد فاق عدد احل�سور �سبعني ع�سًوا من اأع�ساء 

اليوم  هذا  ياأتي  طالبة.  و  طالب  اأربعمائة  يقارب  ما  و  التدري�ص  هيئة 

للجانب البحثي لطاب وطالبات كلية ال�سيدلة باجلامعة،  املفتوح معززاً 

املرجوة،  والتطلعات  الأه��داف  لأ�سمى  للو�سول  وال�سعي  قدماً  وللم�سي 

ولتحقيق روؤية تتبناها جامعة الوطن.

دورة »تقييم مخرجات التعلم« 
بالهندسة

  - التحرير:

وعمادة  واجل��ودة  التطوير  عمادة  مع  بالتعاون  الهند�سة  كلية  نظمت 

التعلم)،  خمرجات  (تقييم  بعنوان  تدريبية  دورة  موؤخراً  املهارات،  تطوير 

وذلك �سمن �سيا�سة كلية الهند�سة لن�سر ثقافة العتماد الأكادميي لربامج 

الدرا�سات العليا بني اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكلية.

وقد قامت الدكتورة حنان بنت عبد العزيز العليان وكيلة عمادة التطوير 

واجلودة ل�سوؤون اجلودة بتقدمي هذه الدورة، وتناولت هذه الدورة كل ما 

متطلباتها  على  والعمل  واإعدادها  التعلم  خمرجات  تقييم  بكيفية  يتعلق 

اعتماداً على الإطار الوطني للموؤهات.

ليف  بن  ماجد  الدكتور  الهند�سة  كلية  عميد  تقدم  ال��دورة  ختام  ويف 

على  العليان  عبدالعزيز  بنت  حنان  للدكتورة  اجلزيل  بال�سكر  التميمي 

على  بالكلية  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  �سكر  كما  ال���دورة،  ه��ذه  تقدميها 

ح�سورهم وتفاعلهم متمنياً التوفيق للجميع.
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د. العمر يستقبل نائب رئيس جامعة بكين

د.الحقيل تحصل على جائزة أفضل قائدات التقنية
 بالمؤتمر التقني الدولي )ليب(

- التحرير:

اجلامعة  رئي�ص  معايل  ا�ستقبل 

عبدالرحمن  ب��ن  ب����دران  ال��دك��ت��ور 

بكني  جامعة  رئي�ص  ن��ائ��ب  العمر 

وال��وف��د  وي  ت�سني  ���س��ون  ال�����س��ي��د 

املرافق له، مت خال اللقاء مناق�سة 

�سبل التعاون بني اجلامعتني.

خ��ال  ال�سيني  ال��وف��د  ���ل���ع  واطرّ

الذي  »عطاء«  معر�ص  على  زيارته 

ي�ستعر�ص تاريخ اجلامعة، كذلك زار 

الوفد كلية اللغات وعلومها.

- التحرير:

ال���دويل  التقني  امل��وؤمت��ر  اأع��ل��ن 

عن  ال��ث��ان��ي��ة،  دورت����ه  يف   LEAP
بجائزة  احلقيل  اأريج  الدكتورة  فوز 

وذل��ك  ال��ق��ط��اع،  يف  قيادية  اأف�سل 

�سمن الإعان عن الفائزين بجائزة 

قائدات التقنية.

التقنية  ق��ائ��دات  ج��ائ��زة  وت��اأت��ي 

الرقمية  ال�سمولية  املبادرات  �سمن 

لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة يف 

قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات، 

دم جائزة »قائدات التقنية«  حيث تُقَّ

القطاع��ني  يف  واجل��ه��ات  لل�سيدات 

ب��ه��دف حتفيز  ال���ع���ام واخل���ا����ص؛ 

م�ساركة املراأة يف القطاع، ومتكينها 

ريادة  بيئة  ويف  قيادية  منا�سب  من 

تعزيز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأع���م���ال، 

المتثال ملعاير بيئة العمل املنا�سبة 

للمراأة العاملة مبا يحقق التناف�سية 

وحمفزة  موؤثرة  عمل  بيئة  و�سناعة 

تت�ساوى فيها الفر�ص كافة. 

التعامات  ع��م��ادة  ح�سلت  كما 

الإلكرتونية والت�سالت على جائزة 

للمراأة  ممكنة  عمل  بيئة  اأف�����س��ل 

املوؤمتر  يف  التقنية  قائدات  بجائزة 

دورت��ه  يف   LEAP ال��دويل  التقني 

عن  الإع��ان  �سمن  وذل��ك  الثانية، 

الفائزين بجائزة قائدات التقنية. 

التعامات  ع��م��ادة  ف���ازت  وق��د   

بو�سفها  والت�سالت  الإلكرتونية 

نة للمراأة،  اأكرث بيئة عمل رقمية ممكرّ

يف  مت�ساوية  فر�سا  لها  يتيح  مما 

التطوير والتدريب وال�ستمرارية.

التقنية  ق��ائ��دات  ج��ائ��زة  وت��اأت��ي 

الرقمية  ال�سمولية  املبادرات  �سمن 

لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة يف 

قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات، 

حيث تقدم جائزة »قائدات التقنية« 

القطاع��ني  يف  واجل��ه��ات  لل�سيدات 

ب��ه��دف حتفيز  ال���ع���ام واخل���ا����ص، 

ومتكينها  القطاع  املراأة يف  م�ساركة 

ريادة  بيئة  ويف  قيادية  منا�سب  من 

تعزيز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأع���م���ال، 

المتثال ملعاير بيئة العمل املنا�سبة 

للمراأة العاملة، مبا يحقق التناف�سية 

وحمفزة  موؤثرة  عمل  بيئة  و�سناعة 

تت�ساوى فيها  الفر�ص كافة.

ليب  موؤمتر  اأن  بالذكر  اجلدير 

ي��اأت��ي ل��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ل��ى ال��ت��وايل 

نحو  �سعودية  نوعية  قفزة  ليكون 

فر�ص  بتوفر  وذل��ك  جديدة،  اآف��اق 

اقت�سادية وا�ستثمارية �سخمة داخل 

اململكة.

ISO ورشة عمل عن نظام إدارة الجودة
 - التحرير:

-ممثلة  التمري�ص  كلية  اأق��ام��ت 

واجل���ودة-  للتطوير  الكلية  بوكالة 

اإدارة  (ن��ظ��ام  ب��ع��ن��وان  عمل  ور���س��ة 

الكلية  ملن�سوبي     (»ISO«اجلودة

قدمها �سعادة الدكتور ه�سام عبهري 

 16 و   15 وال��ث��اث��اء  الث��ن��ني  يومي 

رجب 1444ه� ، وقد تناولت الور�سة 

عدداً من املوا�سيع املرتبطة بتطبيق 

نظام اإدارة اجلودة يف الكلية وعر�ساً  

انطاقها  و�سرورة  اجلودة  لأهداف 

من الروؤية والر�سالة اخلا�سة بالكلية 

م��ع الل���ت���زام مب��واءم��ت��ه��ا م��ع روؤي���ة  

ا�ستملت  كما  ور�سالتها،  اجلامعة 

الدورة على و�سف الكيانات الإدارية 

ل�سرح  بالإ�سافة  ومهامها  واأهدافها 

يف  التنظيمي  الهيكل  ع��ن  مف�سل 

اجل��ام��ع��ة وال��ك��ي��ان��ات ال��ت��اب��ع��ة لها 

من�سب  لكل  امل�سوؤوليات  وحت��دي��د 
�ساحيات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  املرتبطة بنظام اإدارة اجلودة.املن�سب الإداري وغرها من املوا�سيع اإداري 

جامعة الطائف تزور مستشفى 
طب األسنان الجامعي

- التحرير:

طب  م�ست�سفى  الطائف  بجامعة  الأ�سنان  طب  م�ست�سفى  من  وفد  زار 

الأ�سنان اجلامعي  يف املدينة الطبية اجلامعية موؤخراً، اطلع خالها على 

وعيادات  متطورة  واأجهزة  وفنية  طبية  اإمكانات  من  امل�ست�سفى  ه  ي�سمرّ ما 

اخل��ربات  تبادل  ال��زي��ارة  خ��ال  وج��رى  الأ�سنان،  متقدمة يف جم��ال طب 

التنظيمية والإدارية.

يوم توعوي عن التمريض 

- التحرير:  

باجلامعة-  الطبية  املدينة  يف  التمري�ص  ل�سوؤون  العامة  الإدارة  عقدت 

التمري�ص-  كلية  مع  بالتعاون  التخرج  حديثي  و  المتياز  بوحدة  مُمثرّلة 

برناجما توعويا لربنامج امتياز التمري�ص وبرنامج املدينة »النخبة« اجلديد 

على مدى يومني بح�سور عدد من اأع�ساء هيئة التدري�ص وطاب التمري�ص 

مبختلف امل�ستويات.

»حّي الشتاء«
 بعلوم التغذية والزراعة

-  مها التمامي:

�ساركت عمادة �سوؤون الطاب يف الفعالية التي اأقامتها وحدة اخلدمات 

»حيرّ  ال�سعبية  اجلل�سة  بعنوان  للطالبات  اجلامعية  باملدينة  املجتمعية 

ال�ستاء«موؤخراً، اأمام مكتبة الأمرة �سارة يف املدينة اجلامعية للطالبات.

ومتثلت م�ساركة عمادة �سوؤون الطاب يف اإدارة الأن�سطة الطابية واإدارة 

الأندية الطابية »نادي النانو » وكذلك »النادي الثقايف الجتماعي« بكلية 

علوم التغذية والزراعة- متثلت م�ساركتهم يف اأركان ا�ستملت على جل�سات 

�ستوية وم�سروبات دافئة واألعاب متنوعة.

كذلك �سارك نادي العاج الطبيعي بركن توعوي عن تاأثرات ال�ستاء على 

املفا�سل من ناحية طبية.

ح�سر الفعالية عديد من الطالبات ومن�سوبات اجلامعة حيث ا�ستمتعن 

يف اأجواء مليئة باملتعة والفائدة.



يوم الكفاح والتضحيات
مبزيد من الفخر والعزة نحتفي يف  22 

ت�أ�سي�س  فرباير من كل ع�م   بذكرى يوم 

الدولة ال�سعودية على يد الإم�م حممد بن 

�سعود،  ذلك  اليوم الذي يذكّرن� بت�سحي�ت 

قي�م مملكتن�  �سبيل  وكف�حهم يف  اأجدادن� 

منه  ن�ست�سعر  ي��وم  والعظيمة.   احلبيبة 

الدولة  ب��ه  م��رت  ال��ذي  الت�ريخي  العمق 

نعتز  ي��وم  مراحله�،  ب�ختالف  ال�سعودية 

�س على  �سِّ
ُ
فيه برتاثن� وت�ريخ وطنن� الذي اأ

والزده����ر،  املجد  من  ق��رون  ثالثة  م��دى 

ت�سكلت فيه� مالمح هويتن� ومع�مل وحدتن� 

الوطنية.

وع��َظ��م ه��ذه ال��ذك��رى على ق��در عَظم 

اأثره� فيم� بذله ق�دة هذه الدولة املب�ركة 

-منذ ت�أ�سي�سه� مبب�دئه� الإ�سالمية ال�سمحة-من جهود عظيمة  م�ستمرة 

اإىل يومن� هذا بقي�دة خ�دم احلرمني ال�سريفني امللك �سلم�ن وويل عهده 

�س�حب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلم�ن   -حفظهم� اهلل- يف دعم 

�سبيل  يف  نه�سته�  ويدعم  ا�ستقراًرا  ويزيده�  البالد  اأم��ن  يحفظ  م�  كل 

اأن  على  نتع�هد  اليوم  هذا  ونحن يف  والتقدم.  والتطور  الزده���ر  حتقيق 

ن�سعى ل�ستمرار نه�سة وطنن� وتقدمه لت�سري اململكة بقي�دته� احلكيمة وقوة 

اأ�س��سه� ووحدة �سعبه� بثب�ت نحو م�ستقبل اأجمل وحي�ة اأف�سل . اأدام اهلل 

عزك ي� وطني واأدام ق�دتك و�سعبك الطيب.

عميد  كلية العمارة و التخطيط

ثالثة قرون من العز والفخر
واأبن�ئه�  بق�دته�  ال��ي��وم  اململكة  تقف 

بح�س�رته�  لالحتف�ء  فخر  بكل  وبن�ته� 

ع�مه�  يف  الت�أ�سي�س  ي��وم  ذك��رى  وب�إحي�ء 

الذي  الكرمي  امللكي  لالأمر  اإنف�ًذا  الث�ين؛ 

ال�سريفني  احلرمني  خ�دم  �سيدي  اأ�سدره 

العزيز حفظه اهلل،  بن عبد  �سلم�ن  امللك 

ت�ريًخ�  فيه�  ن�ستح�سر  التي  الذكرى  هذه 

م�سرية  ون�ستح�سر  معط�ء،  لوطن  عظيًم� 

ثالثة عقود حتمل يف طي�ته� جذوراً �س�ربة 

وت�سحي�ت  وب��ط��ولت  ال��ت���ري��خ،  عمق  يف 

وم��الح��م وق�����س�����س الأجم������د وان��ت�����س���ر 

ق�ده  ب�لإجن�زات  مليًئ�  وت�ريًخ�  الأبط�ل، 

زال��وا  ول  ك���ن��وا  حكمة،  اأ���س��ح���ب  حك�م 

الوطن  ه��ذا  ينعم  اأن  �سبيل  يف  يتف�نون 

العظيم واأبن�وؤه ب�سالم وكرامة.

املجتمعي،  الوعي  ت�سكيل  اإىل  ال�سكلي�ت  يتج�وز  كبري  وطني  احتف�ء 

وتعميق وتعزيز النتم�ء، والتح�م ح��سرن� مب��سين� مع ا�ستمرار العمل على 

الفخر والعتزاز  يتملكن� �سعور  ك�فة املج�لت مب� يحقق ع�ملية مملكتن�. 

والنتم�ء يف هذه الذكرى التي حتط رح�له� للمرة الث�نية �سمن من��سب�تن� 

الوطنية الر�سمية، لتكون مبث�بة يوم فخر وانتم�ء لأر�س هذا الوطن مم� 

يعزز �سموخن� وارتب�طن� برثاه، وي�سحن يف نفو�سن� الهمة والعزمية لتحقيق 

املزيد من التقدم والنج�ح�ت. ن�س�أل اهلل اأن يحفظ هذا الوطن واأن يدمي 

اأمنه واأم�نه، واأن يحفظ خ�دم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني 

واأن يدمي على وطنن� ا�ستقراره وعط�ءه وا�ستمرار من�ئه.

عميد عمادة تطوير املهارات

التحول على أساس متين
 

وقَيمه  ال�سعودي  جمتمعن�  مع�مل  اإن 

ت�أ�س�س  التي  النقية  احلقيقية  و�سورته 

الأوىل  ال�سعودية  الدولة  عهد  منذ  عليه� 

م� زالت املنهج والنربا�س لبلدن� اليوم، وم� 

الت�أ�سي�س  بيوم  احتف�ء  من  وطنن�  ي�سهده 

بعد �سدور الأمر امللكي الكرمي من خ�دم 

بن عبد  �سلم�ن  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�ريخ  يّج�سد  ال��ذي  اهلل-  العزيز-حفظه 

لي�س جمرد  العظيم،  الكي�ن  هذا  ت�أ�سي�س 

لت�س�ل  جتديد  ه��و  ب��ل  ت�ريخية؛  ذك��رى 

ح��سرن� مب��سين�، وامتداد لوف�ء ق�دة هذه 

البالد ملن ت�أ�س�س على اأيديهم هذا الوطن 

اأر�سى  ال��ذي  بت�ريخن�  واع��ت��زاز  ال��غ���يل، 

اأ�س��س� متين� لتحول البالد وتقدمه�.

واليوم -ونحن نحتفل بهذه املن��سبة الوطنية املجيدة- تقف اململكة العربية 

ال�سعودية �س�خمة بعد م�سي م� يزيد عن ثالثة قرون؛ لتبتهج اأم�م الع�مل 

مب� حققت من منجزات يف عهد الإم�م حممد بن �سعود الق�ئد ال�ستثن�ئي، 

الذي اهتم ب�ل�ستقالل ال�سي��سي وعدم التبعية، واحلر�س على ال�ستقرار 

الإقليمي، وفتح ب�ب التحول نحو الدولة والعمل املوؤ�س�سي، وتنظيم موارد 

الدولة،  وبن�ء الإن�س�ن ال�سعودي بخ�سو�سيته وثق�فته الأ�سيلة، والعتم�د 

قدرات  وا�ستثم�ر  املكت�سب�ت،  على  واحلف�ظ  التحولت،  �سن�عة  عليه يف 

اأبن�ء املجتمع وبن�ته يف حتقيق النه�سة وبن�ء امل�ستقبل حتى عهدن� احل��سر 

الزاهر عهد خ�دم احلرمني ال�سريفني امللك �سلم�ن بن عبدالعزيز اآل �سعود 

ذات  ال�سعودية  العربية  اململكة  فيه  اأ�سبحت  الذي  ورع���ه-  اهلل  -حفظه 

مك�نة مرموقة وحمط اأنظ�ر الع�مل بنه�سته� وتنميته�، وقوته� القت�س�دية، 

املج�لت من جميع  ال�ستثم�رية يف جميع  املتميزة، و�سراك�ته�  وعالق�ته� 

دول الع�مل املتقدم.

رئي�س مكتب اإدارة البيانات

من  واح���د  الت�أ�سي�س  ي��وم  اإنَّ 

فيه�  ن�سعر  التي  العظيمة  الأي���م 

ب�لنتم�ء  والعتزاز  الفخر  بعظيم 

لهذا الوطن املعط�ء وهذه الأر�س 

يف  ب�لكثري  �سّحت  التي  املب�ركة 

وا�ستقراره�  اأمنه�  حتقيق  �سبيل 

ينبغي  اليوم  ففي هذا  و�سالمته�، 

ق���دة  ت�سحي�ت  نتذكر  اأن  علين� 

هذه البالد املب�ركة واجلهد الكبري 

الذي بذلوه يف �سبيل توحيد البالد 

حت��ت راي��ة واح���دة، واأع��ظ��م راي��ة 

راية الإ�سالم.

اليوم ونحن ن�س�هد  ومنذ ذلك 

ب�أعينن� ونلم�س ب�أيدين� هذا التطور 

بخط�  احلبيبة  فيه مملكتن�  ت�سري  الذي  ال�سريع 

الأمثل  وال�ستثم�ر  والزده���ر  التقدم  نحو  ث�بتة 

والطبيعية  الب�سرية  موارده�  يف 

اأك��رب  وه���ذا  املعدنية،  وث��روات��ه��� 

دليل على �سالبة الأ�س��س واملنهج 

العربية  اململكة  عليه  بنيت  الذي 

وم�  ت�أ�سي�سه�،  منذ  ال�سعودية 

اأحدثه هذا الت�أ�سي�س من ا�ستقرار 

واأمن واأم�ن يف ك�فة ربوع الوطن.

الكبري  التطور  ن�س�هد  وكم� 

كذلك  ن�س�هد  املج�لت  ك�فة  يف 

التعليم  قط�ع  يف  املذهل  التطور 

وري�دة  والبتك�ر  العلمي  والبحث 

اململكة  اأ�سحت  فقد  الأع��م���ل، 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة م��ن اأوائ���ل 

والبحث  التعليم  قط�ع  يف  الدول 

العلمي، واأخذت بع�س ج�مع�ته� ت�سنيًف� متميًزا 

ج�معة  واأ�سبحت  الع�مل،  ج�مع�ت  م�ستوى  على 

م�ستوى  على  اجل�مع�ت  اأوائ��ل  من  �سعود  امللك 

الوطن العربي، كم� اأ�سبحت اململكة حمط اأنظ�ر 

و�سي��سية  اقت�س�دية  مك�نة  من  له�  مل�  الع�مل 

واجتم�عية ودينية.

الغ�يل،  بوطنن�  حًق�  نفتخر  اأن  علين�  فينبغي 

جت�ه  مب�سوؤوليتن�  ن�سعر  واأن  ت�أ�سي�سه،  وب��ي��وم 

ح��م���ي��ة ه���ذا ال��وط��ن امل��ع��ط���ء، ون��ق��دم ال�سكر 

احلرمني  خ���دم  �سيدي  ملق�م  وال��ولء  والعرف�ن 

ال�سريفني امللك �سلم�ن بن عبد العزيز و�سمو ويل 

عهده الأمني �س�حب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

-حفظهم�  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلم�ن  بن 

الأمن  حتقيق  يف  املب�ركة  جهودهم�  على  اهلل- 

والأم�ن والتقدم والزده�ر لوطنن� الغ�يل مملكة 

الإن�س�نية.

عميد كلية العلوم

�سدر الأمر امللكي الكرمي من خ�دم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلم�ن بن عبدالعزيز اآل �سعود ب�أن 

يكون يوم 22 فرباير من كل ع�م يوًم� للت�أ�سي�س؛ 

الت�ريخي واحل�س�ري  الت�أكيد على العمق  بهدف 

والثق�يف للمملكة العربية ال�سعودية، ول ينبغي اأن 

الإم�م  �سخ�سية  ا�ستح�س�ر  دون  اليوم  هذا  مير 

البن�ء  اأ�س��س هذا  اأر�سى  الذي  حممد بن �سعود 

ال�س�مخ يف الدولة ال�سعودية الأوىل ع�م 1139ه� 

/ 1727م، اإن هذه ال�سخ�سية الت�ريخية -ب�لرغم 

من كرثة الدرا�س�ت الت�ريخية التي تطرقت لت�ريخ 

اعتق�دي  يف  زالت  م�  الأوىل-  ال�سعودية  الدولة 

الإم���م  ل�سخ�سية  معمقة  درا���س���ت  اإىل  بح�جة 

وروؤيته  الفذة  �سخ�سيته  فيه�  حُتلَّل  املوؤ�س�س، 

الدرعية  حتويل  نت�ئجه�  من  ك���ن  التي  الث�قبة 

ب�ملحبط�ت  مثقل  حميط  يف  مدينة  جم��رد  من 

مرتامية  دول���ة  اإىل  وال��ت��ح��دي���ت 

ملحيطه�  اخل��ري  تن�سد  الأط���راف 

الذي ك�ن يعوزه الأمن وال�ستقرار 

املدى،  بعيدة  والروؤية  بل  والتنمية 

وحت��وي��ل��ه��� ك���ذل���ك م���ن م��دي��ن��ة 

ع�س�ئري  ب�أ�سلوب  قرارته�  تبني 

على  ق����درة  موؤ�س�سية  دول��ة  اإىل 

ا�ستيع�ب امل�سوؤولي�ت امل�ستقبلية. 

املن��سبة  ه��ذه  يف  اأدع���و  اإن��ن��ي 

اإىل  الب�حثني  ال��ع��زي��زة  الوطنية 

يف  الإم����م  اأ�سلوب  على  الرتكيز 

التي  والقرارات  واحلكم،  الإدارة 

اتخذه� منذ توليه مق�ليد احلكم 

وق��ب��ل ت��وق��ي��ع��ه م��ي��ث���ق ال��درع��ي��ة 

من  املن��سبة  الفرتة  بو�سفه�  1157ه�  الع�م  يف 

�سخ�سية  ل�سرب  ن��ظ��ري  وج��ه��ة 

اإىل  ن�سل  وح��ت��ى  الإم������م،  ه���ذا 

حت��ق��ي��ق ه���ذه ال��غ���ي��ة اأدع����و اأن 

علميًّ�  م��وؤمت��ًرا  ج�معتن�  تتبنى 

اأك���دمي��ي��ة  ل��درا���س���ت  �س  يخ�سَّ

الت�ريخية  ال�سخ�سية  هذه  ت�سرب 

من زواي� عدة ت�ستهدف فهم هذه 

ال�سخ�سية الت�ريخية العظيمة يف 

م�سرية ت�ريخن� الوطني وتقدميه� 

لالأجي�ل احل��سرة وامل�ستقبلة من 

من  واهلل  وال�سكر،  ال��وف���ء  ب���ب 

وراء الق�سد.

املدير التنفيذي لدار جامعة 

امللك �شعود للن�شر

العربية  اململكة  احتف�ل  يحمل 

ذكرى  ت�أ�سي�سه�  بيوم  ال�سعودية 

اأي���م هذا الوطن، وهو  اأح��د اأه��م 

ال�سعودية  ال��دول��ة  ت�أ�سي�س  ي��وم 

بن  حممد  الإم����م  اأ�س�سه�  التي 

حيث  ق���رون،  ث��الث��ة  منذ  �سعود 

�سهر جم�دى  30 من  ي��وم  حت��دد 

امل��واف��ق  1139ه�  ل��ع���م  ال��ث���ين 

ليكون  1727م  فرباير   22 ليوم 

لت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية  ت�ريخ�ً 

ال��درع��ي��ة،  وع��سمته�  الأوىل 

دولة  لأجم���د  ا�ستذك�راً  وليكون 

ب�ملجد  زاخرة  قرون  لثالثة  متتد 

واحل�س�رة والت�ريخ.

اإنن� يف ذكرى هذا اليوم املب�رك 

الغ�يل  بذلوا  رج���ل  جهود  نذكر 

الوطن  هذا  عن  للدف�ع  والنفي�س 

م�  اإىل  و�سولً  قواعده  وتر�سيخ 

واأم���ن  اأم��ن  من  اليوم  عليه  نحن 

خ���دم  بقي�دة  وا���س��ت��ق��رار  ورخ����ء 

�سلم�ن  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

بن عبد العزيز وويل عهده عّراب 

�س�حب   2030 ال�سعودية  روؤي���ة 

بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 

�سلم�ن  يحفظهم� اهلل.

اململكة  ت�أ�سي�س  يوم  وي�ستدعي 

الوطن وجذوره  بهذا  ال�سعودية العتزاز  العربية 

اإجن���زات،  من  حققه  وم���  الت�ريخ،  عرب  املمتدة 

وفق  امل�ستمر  ب�لعمل  اإليه  للو�سول  يطمح  وم��� 

له.  وتُخطط  امل�ستقبل  ت�ست�سرف  ث�قبة  روؤي��ة 

داٍع  ال��غ���يل  وطنن�  ت�أ�سي�س  بيوم  اع��ت��زازن���  اإن 

رايته  ورفع  عنه،  وال��ذود  لرفعته  العمل  ملوا�سلة 

ير�سم   والوطن  الت�أ�سي�س  فمنذ  �س�خمة،  خف�قة 

ملحمة وطنية تبداأ من ق�ئد جعل رفعة وطنه ُجل 

اهتم�مه،  و�سعب ويّف حمب لق�دته معتز بوطنه، 

ليحقق هذا الوطن الإجن�زات ويتبواأ مك�نته التي 

تعرب عن اأ�س�لته وتفرده بني الأمم، اأ�س�أل اهلل اأن 

يحفظ وطنن� الغ�يل ويزيده عزة ومتكين�ً.

عميد عمادة التطوير واجلودة

ي���وم ال��ت���أ���س��ي�����س ���س���ه��د على 

ه��ذا  لت�أ�سي�س  الأك����رب  احل���دث 

ال��ك��ي���ن ال��ك��ب��ري وا���س��ع الأرج�����ء 

الأط��راف، وم�سهود عرب  مرتامي 

هذه العقود املت�ألقة بوهج الت�ريخ 

ب�لكف�ح  احل�فل  العريق  الطويل 

والبطولت  والأجم���د  والأح��داث 

الت�أ�سي�س  يوم  ج�ء  والإجن����زات. 

واحلم��س  الفخر  مع�ين  لينقل 

والأ���س���ل��ة وال��ع��راق��ة وال��رتاب��ط 

وليعزز  العربية  اجلزيرة  ل�سعب 

املرتبطة  وامل��ع���ين  والقيم  املثُ�ل 

الفريدة،  الوطنية  املن��سبة  بهذه 

���ًخ���� ل��الع��ت��زاز ب�����لإرث  ّ وُم���ر����سِ

املجتمعي  والتم��سك  التليدة  والعراقة  الت�ريخي 

لهذه الدولة احلديثة املب�ركة. لقد بداأت انطالقة 

لت�أ�سي�س  الأوىل  البداي�ت  والتمكني من  التوحيد 

ال�سعودية  الدولة  كي�ن  �سعود  بن  حممد  الإم���م 

الأوىل يف الدرعية منذ ثالثة قرون خلت، بعد اأن 

ك�نت بلدانه� واأق�ليمه� وتخومه� ل تفت�أ قبُل ت�سهد 

دائًم�،  واقتت�ل  وتن�حًرا  وت�ستًت�  وت�سرذًم�  ُفرقة 

لي�سع بعدئٍذ لبنة البن�ء والت�أ�سي�س والوحدة بني 

اأجزائه�، وجعله� حتت حكم واحد لتزدهر فيه� 

الأمن  ربوعه�  بني  ي�ستتب  و  واحل�س�رة  احلي�ة 

يف  جديدة  مرحلة  ب��داأت  وعندئذ  وال�ستقرار. 

�سبه اجلزيرة العربية وتوالت الإجن�زات يف عهد 

هذه الدولة ال�سعودية الأوىل، واأ�سبحت الدرعية 

ع��سمة لدولة مرتامية الأطراف. ثم ق�مت دعوة 

عبد  ب��ن  حممد  امل��ج��دد  ال�سيخ 

اأ�س��س  على  الإ�سالحية  الوه�ب 

اإفراد اهلل ب�لعب�دة، و�سد الذرائع 

وتطبيق  ال�����س��رك،  اإىل  امل���وؤدي���ة 

وحم���رب��ة  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سريعة 

م��ظ���ه��ر ال��ب��دع وال�����س��رك��ي���ت يف 

بني  منت�سرة  ك���ن��ت  ال��ت��ي  ال��دي��ن 

اأ�سق�عه� يف تلك احلقبة الداكنة 

الدعوة  ه��ذه  وحظيت  املدلهمة، 

والنت�س�ر  ب�لتمكني  الإ�سالمية 

بن  حممد  الإم����م  لت�أييد  نتيجًة 

�سعود الذي اأ�س�س الدولة الق�درة 

عهده.  وحم�يته� يف  ن�سره�  على 

التي منت  النواة  هي  هذه  وك�نت 

امل�سهودة  احلقبة  تلك  يف  وازده��رت  وترعرعت 

احلديثة،  ال�سعودية  ال��دول��ة  ع�سر  مع  لتلتحم 

مراحل  من  �سل�سلة  نت�ج  اللتح�م  ه��ذا  لي�أتي 

مرت  متع�قبة  ت�ريخية  واأح��داث  متعددة  زمنية 

الأخ���رية على  ال��ث��الث  ال��ق��رون  وتف�علت خ��الل 

�سعيد اجلزيرة العربية، وقد ك�ن لهذه الأحداث 

عبد  امللك  يد  على  ت�ستقر  اأن  املتع�قبة  اجل�س�م 

الفذ  ال��رج��ل  ذل��ك   - ث��راه  اهلل  - طيب  العزيز 

يديه  على  يكون  اأن  الإلهية  القدرة  �س�ءت  الذي 

جمع تلك الأطراف املرتامية والأ�سق�ع املتب�عدة 

العربية،  اجلزيرة  �سبه  من  الوا�سعة  والأرج����ء 

دول��ًة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ميالد  فك�ن 

�ست على عبقرية احلكم وقوة العزمية وح�سن  �سِّ
ُ
اأ

الإدارة وتطبيق ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمح�ء.

اإن يوم الت�أ�سي�س لَيوم م�سهود تت�ألق فيه �سفح�ت 

م�سرقة من ت�ريخ الدولة ال�سعودية احلديثة، ويُعد 

هذا احلدث منعطًف� ت�ريخًي� مهًم� ونقطة حتول 

كربى يف ت�ريخ اجلزيرة العربية ب�أ�سره�، نظًرا مل� 

متخ�س عنه من قي�م دولة متم��سكة حديثة بكل 

مقوم�ته�، متكنت بف�سل اهلل ثم بحنكة موؤ�س�سه� 

ث��راه - من جمع  العزيز - طيب اهلل  امللك عبد 

�ست�ت متن�ثر وبن�ء كي�ن متم��سك وت�أ�سي�س ُم�لك 

را�سخ وحتقيق اإجن�زات ح�س�رية وا�سعة يف �ستى 

ال��ولء  م�س�عر  ذل��ك  �س�عده يف  ولقد  امل��ج���لت، 

واحلب والتف�ين التي يُكنُّه� �سك�ن املن�طق لأ�سرة 

اآل �سعود؛ نظًرا مل� تتمتع به هذه الأ�سرة من اأ�سول 

ت�سرب يف  را�سخة  وجذور  عريقة  واأ�س�س  مكينة 

واحلديث،  القدمي  العربية  اجلزيرة  ت�ريخ  اأعم�ق 

الأم��ن  معنى  ال�سعيدة  اململكة  ل��ه��ذه  وف��ر  مم��� 

الإ�سالمية  العقيدة  ون�سر  والزده���ر  وال�ستقرار 

النقية ال�سحيحة. ولقد ج�ء اإعالن خ�دم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلم�ن بن عبد العزيز – يحفظه 

�سهر  من  والع�سرين  الث�ين  يوم  يكون  اأن   – اهلل 

فرباير من كل ع�م هو يوم الت�أ�سي�س بو�سفه ذكرى 

املتوا�سل  ب�لكف�ح  تنطق  متجددة ملهمة لالأجي�ل 

واجلهد الدوؤوب الذي اأدى لتوحيد �ست�ت متفرق 

تُعرف  حديثة  دول��ة  وت�أ�سي�س  ق��وي  كي�ن  وب��ن���ء 

مرموًق�  مك�ًن�  تبواأت  ال�سعودية،  العربية  ب�ململكة 

بني الدول، واأ�سحت ذات �س�أن وثقل مب� منَّ اهلل به 

فه�  عليه� من احت�س�نه� احلرمني ال�سريفني، و�سرَّ

بخدمتهم� و�سدانتهم�.

كلية الهند�شة

د. زيد آل العثمان أ.د. عبدالعزيز الدغيشم

د. محمد الزامل

د. إبراهيم متنمبك

د. مفلح الشغيثري

أ.د. مبارك القحطاني

أ.د. عبد اهلل الشعالن

وطن العز والفخر

باب للوفاء والشكر

تأسيس وطن العزة والشموخ

 شاهد ومشهود
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 يوم مجيد 

ف��راي��ر   22 ي���وم  ���س��ي��ب��ق��ى 

ي��وًم��ا جم��ي��ًدا حم��ف��وًرا للأبد 

يوم  ال�سعوديني،  اأذه��ان كل  يف 

نعي�سه يف كل عام فخراً وعزة 

اليوم  عظمة  نتذكر  وك��رام��ة، 

ال�سعودية  فيه  تاأ�س�ست  ال��ذي 

للهجرة   ١١٣٩ عام  يف  الأوىل 

قبلة  دائًما  لتبقى  قامت  حيث 

للم�سلمني وذخًرا للعرب وتاجاً 

على روؤو�س الأمم، لك ياوطني 

جندد العهد يف هذا اليوم وكل 

طريق  على  نوا�سل  ب���اأن  ي��وم 

ون�سري  جيل  بعد  جيًل  املجد 

بك اإىل اأعايل القمم.

ق��درت��ه  ج��ل��ت  ن�����س��األ اهلل 

وطننا  وعلى  علينا  ي��دمي  اأن 

وباطنة  ظاهرة  نعمه  الغايل 

وولة  قادتنا  لنا  يحفظ  واأن 

اأمرنا.

عميد كلية العلوم الإن�سانية 

والجتماعية

يوم التأسيس ... ذكرى العز والفخر
عز  ذكرى  التاأ�سي�س  يوم  يعّد 

فقبل  لنا جميعاً،  و�سوؤدد  وفخر 

ثلثة قرون بداأ بناء هذا الكيان 

اأدام  ال�سعودية  الدولة  العظيم، 

التي  البداية  وه��ي  عزها،  اهلل 

بن  الإم����ام حم��م��د  فيها  ت���وىل 

�سعود اإمارة الدرعية يف الن�سف 

الثاين من عام 1139ه� املوافق  

حيث  1727م،  ف���راي���ر   22
على  للتغلب  كبرية  بجهود  ق��ام 

التحديات الداخلية واخلارجية، 

واأر�سى قواعد الأمن يف املنطقة، 

اإ�سرتاتيجياً  م�سروعاً  وامتلك 

�ستات  يجمع  موحد  �سيا�سي  كيان  دعائم  تاأ�سي�س  اإىل  يهدف 

الإمارات والبلدان والقبائل يف منطقة جند وخارجها.

بها  م��رت  التي  التاريخية  املحطات  اأب���رز  �سوياً  ون�ستذكر 

يف  الدرعية  اإمارة  بتاأ�سي�س  البداية  كانت  املباركة:  الدولة  هذه 

بن  مانع  ال�سعودية  الأ�سرة  جد  يد  على  850ه�/1446م،  �سنة 

الأوىل على  ال�سعودية  الدولة  تاأ�سي�س  ثم تلها  املريدي،  ربيعة 

تاأ�سي�س  1139ه�/1727م، ثم  يد الإمام حممد بن �سعود �سنة 

�سنة  بن عبداهلل  تركي  الإمام  يد  الثانية على  ال�سعودية  الدولة 

على  ال�سعودية  العربية  اململكة  تاأ�سي�س  ثم  1240ه�/1824م، 
يد امللك عبدالعزيز يف �سنة 1319ه�/1902م، فاإعلن توحيد 

1351ه�/1932م، ويف هذه  �سنة  ال�سعودية يف  العربية  اململكة 

الأحداث التاريخية الفارقة دللة على عمق هذا الكيان وعظمته 

وجذوره ال�ساربة يف اأعماق التاريخ.

وقد انطلقت هذه الدولة املباركة من اأ�س�س ثابتة مل حِتد عنها 

ود�ستورها  الإ�سلمية،  ال�سريعة  حتكيم  وهي:  تاريخها،  طوال 

القراآن الكرمي و�سنة النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، وتاأ�سي�س 

والدويل،  املحلي  امل�ستويني  مكانتها على  لها  قوية موحدة  دولة 

وت�سعى اإىل تر�سيخ الأمن والعدل يف ربوع اجلزيرة العربية.

دائماً-  بها  العهد  هو  -كما  الر�سيدة  القيادة  كانت  ولهذا 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأ�سدر  اإذ  املوعد،  على 

يحمل رقم  ملكياً  اأمراً  –يحفظه اهلل-  اآل �سعود  بن عبدالعزيز 

اأ/371 بتاريخ 1443/06/24ه� باعتبار يوم 22 فراير من كل 

عام يوماً لذكرى تاأ�سي�س الدولة ال�سعودية با�سم (يوم التاأ�سي�س)، 

»اعتزازاً  امللكي  الأمر  ر�سمية. وقد جاء هذا  اإجازة  ي�سبح  واأن 

مواطنيها  وارت��ب��اط  املباركة،  الدولة  لهذه  الرا�سخة  باجلذور 

ثلثة  قبل  �سعود  بن  حممد  الإم��ام  عهد  منذ  بقادتها  الوثيق 

قرون«. ول �سك اأن هذا اليوم يُعّد ذكرى وطنية، ومفخرة يعتز 

ت�سحيات  اجليل احلايل  فيها  ي�ستح�سر  مواطن، حيث  كل  بها 

الآباء والأج��داد، وما كابدوه من جهود وحتديات يف �سبيل بناء 

دعائم هذا الوطن الذي ميتد تاريخه اإىل اأكرث من ثلثمائة عام، 

تقف اأحداثها �ساهدة على العمق التاريخي والثقايف واحل�ساري 

للدولة ال�سعودية.

ملقام  والتريكات  التهاين  بخال�س  اأت��ق��دم  امل��ق��ام  ه��ذا  ويف 

العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  �سيدي 

اآل �سعود، ول�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن 

ذكرى  مبنا�سبة  ال��وزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد،  ويل  عبدالعزيز 

العربية  اململكة  بتاريخ  الكبري  اهتمامهما  وعلى  التاأ�سي�س،  يوم 

ال�سعودية وح�سارتها، ووفائهما ملن اأ�سهم يف بناء الوطن وخدمته 

من الأئمة وامللوك واملواطنني.

امل�سرف على مركز امللك �سلمان لدرا�سات

تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها

ال��دول��ة  �سطرته  اأ���س��ي��ل  ت��اري��خ 

عام  كيانها  تاأ�سي�س  منذ  ال�سعودية 

الإم��ام  ١١٣٩ه������/١٧٢٧م يف عهد 

للوحدة  ت��اري��خ  ���س��ع��ود،  ب��ن  حممد 

والتلحم والبناء والنماء، تعززه روح 

بلدنا  مواطني  التي جتمع  الأخ��وة 

الغالية.

هي  املنا�سبة  بهذا  احتفالتنا  اإن 

للدولة  الرا�سخة  باجلذور  اعتزاز 

ال�سعودية، واعتزاز بالرتباط الوثيق 

بني القيادة واملواطنني، واعتزاز مبا 

من  ال�سعودية  الدولة  ه��ذه  اأر�سته 

الوحدة والأمن وال�ستقرار، واعتزاز 

مكت�سبات  عن  وال��دف��اع  بال�سمود 

يف  والنفي�س  الغايل  وب��ذل  الوطن، 

دولتنا  به  مرت  ما  اإن  ذل��ك.  �سبيل 

ال�سعودية من حتديات على مراحلها 

املختلفة يخلق يف نفو�س اأبناء الوطن 

وعزمية   ، حت��دٍّ م��ن  م�ساعر  ال��ي��وم 

�سامية، وثباًتا و�سموًخا ي�ستمدونها 

الظروف  ك��ل  ملواجهة  قادتهم  م��ن 

امل��ت��غ��رية ل��رف��ع راي���ة ال��ع��ز خفاقة 

وا�ستمرار التقدم يف كل املجالت.

العربية  اململكة  التاأ�سي�س يف  يوم 

اعتزازاً  كذلك  لنا  ميثل  ال�سعودية 

املتنوع  ال���زاخ���ر  ال��ث��ق��ايف  ب�����الإرث 

ملناطق اململكة يف املجالت املختلفة، 

فبلدنا تَُعّد ملتقى للح�سارات التي 

لها.  وا���س��ًع��ا  اإب�����راًزا  ال��ي��وم  ن�سهد 

كبرية  خطوات  اململكة  خطت  وقد 

هذا  عن  الك�سف  اأج��ل  من  ومهمة 

واحلفاظ  الأ�سيل  الثقايف  ال��رتاث 

اليوم  عوملة  ظ��ل  يف  واإب����رازه  عليه 

والتحديات التي تواجه هوية اأجيال 

امل�ستقبل.

فكلنا عز وفخر بك وباأجمادك... 

يا وطن.

عميد كلية علوم الأغذية والزراعة 

املكلف

اإن »يوم التاأ�سي�س« املوافق الثاين 

مَلنا�سبة  ف��راي��ر،  م��ن  وال��ع�����س��ري��ن 

ا�ستثنائي  وح��دث  عظيمة،  وطنية 

الأجم����اد،  م��ع��ه  ن�ستعر�س  ف��ري��د، 

وتتجلى فيه اأ�سدق �سمات النتماء 

التاأ�سي�س  فيوم  والوطنية؛  وال��ولء 

ال��ت��اري��خ��ي  للعمق  ت��اأك��ي��ًدا  ي��اأت��ي 

للمملكة العربية ال�سعودية، وتعزيًزا 

وفخًرا  واعتزاًزا  الوطنية،  لهويتها 

من  امل�ستمدة  الرا�سخة  بح�سارتها 

قيم واأ�سول ثابتة، منبعها كتاب اهلل 

و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم.

اأتقدم  املباركة  املنا�سبة  وب��ه��ذه 

ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة مل���ق���ام ���س��ي��دي خ���ادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز و�سيدي �سمو ويل العهد 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

عبدالعزيز حفظهما  بن  �سلمان  بن 

اهلل، واأ�سال اهلل اأن يدمي على بلدنا 

اأمنها وا�ستقرارها وجمدها، يف ظل 

قيادتها الر�سيدة، واأن يحفظ خادم 

احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده 

فيه خري  ما  اإىل  ويوفقهما  الأم��ني 

يجزيهما عنا  واأن  الوطن،  وازده��ار 

يبذلنه من  خري اجل��زاء، نظري ما 

واأعمال عظيمة،  �سيا�سات حكيمة، 

وجهود جّبارة يف �سبيل خدمة اأبناء 

وبنات هذا الوطن العظيم. 

عميد كلية احلقوق والعلوم 

ال�سيا�سية

جذور متأصلة

عمق تاريخي

د. محمد النفيسةد. عبدالوهاب أبا الخيل
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-1443/6/24 ب��ت��اري��خ  امل��ل��ك��ي  الأم�����ر  ����ص���در 

كل  من  فرباير   22 ي��وم  حتديد  ب�صاأن   ،2022/1/27
عام ليكون يوم ذكرى ل�تاأ�صي�س الدولة ال�صعودية الأوىل 

(با�صم يوم التاأ�صي�س)، وي�صبح اإجازة ر�صمية. واملق�صود 

الإمام حممد بن  التي توىل فيها  ال�صنة  بالتاأ�صي�س هو 

�صعود اإمارة الدرعية، وهي 1727م1139-ه�. اإن هذا 

الأمر امللكي يقودنا اإىل التفكري ملاذا مت الإعالن عنه يف 

هذا الوقت؟ وماذا يعني هذا الأمر؟

الت�صحيح  مفهوم  �صمن  ي��اأت��ي  امللكي  الأم���ر  ه��ذا 

 revisionist) التاريخية  امل��راج��ع��ة  اأو  ال��ت��اري��خ��ي 

له  امل��وؤرخ��ون،  ب��ه  يعمل  قائم  منهج  وه��و   ،(history
�صروطه وطرقه. واملراجعة التاريخية تعني اإعادة النظر 

اأم حديثة؛  بعيدة  كانت  �صواء  اأخرى  مرة  الأ�صياء  حول 

من اأجل تو�صيح كيف تكون الأ�صياء اأو ينبغي اأن تكون 

يف الوقت احلا�صر، بناء على معطيات حمددة، كظهور 

اأفكار  ظهور  حتى  اأو  جديدة  تاريخية  واأدل��ة  م�صادر 

وعلى  التاريخ.  قراءة  لإعادة  نتيجة  جديدة  وتف�صريات 

التاريخي  الت�صحيح  امل��وؤرخ��ون  ميار�س  الأ�صا�س  ه��ذا 

عن  به  ويوؤمنون  يعرفونه  ما  ويراجعون  وق��ت،  كل  يف 

املوؤرخون  يرّكز  التاريخية  املراجعة  املا�صي. ففي منهج 

اأن تُطرح؟ وما هي  على: ما هي الأ�صئلة التي ت�صتحق 

هي  وم��ا  الأ�صئلة؟  ه��ذه  عن  لالإجابة  ال��الزم��ة  الأدل���ة 

ومتى  وكيف  فيها؟  النظر  ينبغي  التي  النظر  وجهات 

الكتابة  اأكرث؟ فطبيعة  يتاأثر به  الت�صحيح؟ ومن  يحدث 

عملية  وهي  والتف�صري،  ال�صتف�صار  تت�صمن  التاريخية 

 revisionist historians املوؤرخون   يرى  م�صتمرة. 

الذين يوؤمنون بهذا املنهج، اأّن املراجعة دافعها املالحظة 

ب�صكل  ي�صري  ما  �صيًئا  تالحظ  فعندما  الدفاع،  ولي�س 

�صيء  تقبل  يف  اإرباًكا  لديك  اأن  وتالحظ  طبيعي،  غري 

م�صلم به، فهذه املالحظة ل�صك اأنها �صتقودك اإىل اإعادة 

النظر يف هذه امل�صلّمة والبحث عن حقيقتها يف جذورها 

التاريخية. واملوؤرخ ينبغي األ يخ�صى املراجعة، لأننا نعلم 

اأن نظرة اأخرى ميكن اأن ت�صاعد، حتى لو كانت ت�صو�س 

ما اعتقدنا �صابقا اأنه كان وا�صًحا و�صليما.

ويوم التاأ�صي�س -بهذا املنطق- يعني ت�صحيح مفاهيم 

وحقائق تاريخية: فالتاريخ ال�صعودي كتب وُدّر�س على اأن 

عام 1744م1157-ه� هو يوم تاأ�صي�س الدولة ال�صعودية 

الإم��ام  بينما  �صعود،  بن  الإم��ام حممد  يد  على  الأوىل 

اإمارة الدرعية يف عام 1727م1139-ه�،  حممد توىل 

فهناك ما يقارب 18 �صنة من حكمه مل تُعَط حقها من 

ال�صعودية  الدولة  نعترب  ل  املنطق  بهذا  وكاأننا  التاريخ، 

الأوىل امتداًدا لإمارة الإمام حممد بن �صعود الأوىل. 

تويل  ببداية  الأوىل  ال�صعودية  الدولة  قيام  تاأريخ  اإن 

�صيغري مفاهيم  الدرعية  اإمارة  �صعود  بن  الإمام حممد 

لزال��ت  �صيا�صية  مزاعم  ويدح�س 

فعندما  ال��ي��وم.  اإىل  بظاللها  تلقي 

اإن قيام الدولة ال�صعودية بداأ  نقول 

منذ اتفق الإمام حممد بن �صعود مع 

ال�صيخ حممد بن عبدالوهاب فاإننا 

اإ�صالحية،  دع��وة  يف  دول��ة  نختزل 

�صيا�صية  اأخ���رى  اأب��ع��اد  م��ن  ونقلل 

واجتماعية واقت�صادية لعبت اأدواراً 

ال�صعودية  الدولة  قيام  يف  حمورية 

 2030 روؤية  اأن  واحلقيقة  وبنائها. 

املفاهيم  من  عديًدا  لت�صحح  اأت��ت 

ال��ت��ي ك��ان��ت ���ص��ائ��دة ���ص��واء كانت 

اجتماعية  اأم  اقت�صادية  اأم  تاريخية 

اأو حتى �صرعية.  اإن يوم التاأ�صي�س 

يف منهج املراجعة التاريخية �صيقودنا 

تاريخية،  وحقائق  مفاهيم  عدة  يف  النظر  اإع��ادة  اإىل 

اأن الدولة ال�صعودية الأوىل قامت على  الأوىل مفادها 

اأ�صا�س ديني،  اأ�صا�س اأمني يف املقام الأول، ولي�س على 

التوحيد  مفهوم  ونا�صرت  تبنت  الدولة  اأن  من  بالرغم 

ودعوة ال�صيخ حممد بن عبدالوهاب. ن�صتطيع اأن ندلل 

بن  الأم��ري حممد  و�صول  كيفية  خ��الل  من  ه��ذا  على 

�صعود لإمارة الدرعية، والدوافع التي قادت اإىل ذلك. 

تروي لنا امل�صادر التاريخية املوثوقة اأن الأمري حممد بن 

�صعود و�صل اإىل اإمارة الدرعية بعد اأن ق�صى على الفتنة 

القائمة على حكم الدرعية. فالدرعية كانت مق�صمة بني 

اآل وطبان واآل مقرن، وكال الفرعني ينتميان اإىل مانع 

العار�س عام  اإىل منطقة  الذي قدم  املريدي  بن ربيعة 

املليبيد  درع  ابن  عمه  ابن  فاأقطعه  850ه�1446-م، 
وغ�صيبة، وخالل فرتة توارث اأحفاد مانع املريدي احلكم، 

وا�صتقر  املليبيد،  يف  املقام  بهم  ا�صتقر  وطبان  اآل  كان 

بني  مق�صمة  الدرعية  فاأ�صبحت  مقرن يف غ�صيبة،  اآل 

فرعني. وبالرغم من اأن حكم الدرعية كان يُتناوب عليه 

اأحيانا  احلكم  انتقال  عملية  اأن  اإل  الفرعني،  كال  من 

احلكم يف فرتات  على  اقتتال  �صلمية، فحدث  تكن  مل 

حمددة، كقتل الأمري مو�صى بن ربيعة بن وطبان لأخيه 

مقرن  الأم��ري  وانتزاع  1132ه�1720-م،  عام  مرخان 

بن حممد بن مقرن احلكم من الأمري زيد بن مرخان 

بن وطبان وحماولة اغتياله. كل هذه الأحداث الأمنية 

الق�صاء على هذه  اإىل  �صعود  بن  الأم��ري حممد  دفعت 

الدرعية  والتخل�س منهم وتوحيد  اأهلها  واإخراج  الفتنة 

ذلك  بعد  وا�صتقرارها  1139ه�1727-م  عام  نف�صها 

احلديث،  الدرعية  تاريخ  يف  نقطة حتول  وهذه  اأمنياً. 

وهو ما يعرّب عنه ب� »يوم بدينا«.

-بو�صفها  الدرعية  يف  الأمني  الو�صع  اأن  واحلقيقة 

�صائر  يف  ال�صائد  الو�صع  عن  يعرّب  كان  �صغرية-  بلدة 

ال��ع��رب��ي��ة. وه���ذه حقيقة  اجل��زي��رة 

تاريخية  م�صادر  و�صحتها  تاريخية 

العديدة  (الفواكه  كتاب  يف  جندية. 

يف امل�����ص��ائ��ل امل��ف��ي��دة) ذك���ر اأح��م��د 

من  احلالة  لهذه  نظرا  اأن��ه  املنقور 

عدم ال�صتقرار وغياب الأمن الناجت 

اأ�صدر  فقد  ال�صراعات،  ه��ذه  عن 

الفقهاء يف تلك الفرتة بع�س الفتاوى 

القائم،  الأمني  الو�صع  تراعي  التي 

فاأفتوا بعدم انعقاد اليمني والطالق، 

فلرمبا قب�س ل�صو�س على رجل ما 

اإن كان من بلدة معينة، ولرمبا كان 

الل�صو�س  ه��وؤلء  بني  ع��داء  هناك 

الرجل  ه��ذا  واأق�صم  البلدة،  وه��ذه 

بالطالق ثالثا اأنه ل ينتمي اإىل تلك 

البلدة، اأفتى الفقهاء باأن هذا احللف وهذا الطالق ل 

ينعقدان، اأي�صا اأجازوا اأخذ اللقطة لأن تركها يعّر�صها 

لل�صو�س وال�صتفادة منها. 

واحلقيقة التاريخية الثانية التي يدعو يوم التاأ�صي�س 

يف  ال�صائد  الديني  الو�صع  هي  تاريخياً  مراجعتها  اإىل 

جند بالتحديد، واجلزيرة العربية ب�صكل عام، هل فعال 

ابن  كتابات  املو�صوف يف  بال�صكل  ال�صرك كان منت�صرا 

غنام اأو من اأخذ عنه؟ وملاذا هذا الو�صف؟ وهذا يقودنا 

لتاريخ  التاريخية  الكتابة  كيفية  يف  النظر  اإع��ادة  اإىل 

الدولة ال�صعودية الأوىل. يف الواقع اإن التاريخ ال�صعودي 

يف القرنني الثامن ع�صر والتا�صع ع�صر امليالديني، دّونه 

علماء دين اأو تالميذهم يف املقام الأول. ويُعترب تاريخ 

ابن غنام هو امل�صدر الأ�صا�صي لتاريخ الدولة ال�صعودية 

الأوىل، وابن غنام تلميذ لل�صيخ حممد بن عبدالوهاب. 

واحلقيقة اأن تويل هذه الفئة كتابة التاريخ يُعترب ظاهرة 

الع�صور  يف  والإ���ص��الم��ي  العربي  العاملني  يف  �صائدة 

الو�صطى. وال�صبب يف ذلك هو اأن علماء الدين هم الفئة 

والقراءة،  الكتابة  على  القادرة  الأغلب-  -يف  الوحيدة 

كتبوا غالباً عن اأنف�صهم ولأنف�صهم. ولكن هذا النوع من 

الكتابة للتاريخ -خ�صو�صا الجتماعي- بالإمكان و�صفه 

بالنافذة ال�صيقة للغاية، لأن هذه النافذة ل ت�صمح بروؤية 

فئات اجتماعية اأخرى. اإن املراجعة التاريخية يف هذا 

امل�صادر  من  ك�صفت عديد  فقد  للغاية،  مهمة  املو�صوع 

اأن  يف  احلديثة  التاريخية  الدرا�صات  بع�س  وجادلت 

الإ�صالحية  للدعوة  املوؤيدة  التاريخية  الأولية  امل�صادر 

قد بالغت يف و�صف احلالة الدينية املرتدية يف جند. 

وهذا يقودنا اإىل مراجعة املربر الديني لقيام الدولة 

والتمييز  والدعوة  الدولة  ولكن من مفهوم  اأخرى،  مرة 

بينهما. اإن من دّون التاريخ ال�صعودي يف تلك الفرتة مل 

يف  ركز  غنام  ابن  بل جند  والدعوة،  الدولة  بني  يفرق 

من  وا�صح  وهذا  وعلمائها،  الدعوة  تاريخ  على  تاريخه 

حال  ملرتاد  والأفهام  الأفكار  »رو�صة  خمطوطه  عنوان 

الإمام وتعداد غزوات ذوي الإ�صالم«، واملق�صود بالإمام 

هنا هو ال�صيخ حممد بن عبدالوهاب. واحلقيقة اأن ابن 

غنام وغريه من اأن�صار الدعوة لديهم ما يربر لهم تقدمي 

هو  الديني  الو�صع  لأن  الدولة،  لقيام  الديني  التف�صري 

ما ي�صغل بالهم وي�صتحوذ على تفكريهم، وهم يقدمون 

بذلك تربيرا لظهور الدعوة يف املقام الأول.

يوم  لفهم  جدا  مهم  والدعوة  الدولة  بني  التمييز  اإن 

ال�تاأ�صي�س. فالدولة كيان �صيا�صي ي�صكل امتداًدا لإمارة 

لدعم  اأت��ت  اإ�صالحية  دينية  حركة  والدعوة  الدرعية، 

دور  هو  الدعوة  به  قامت  ال��ذي  فالدور  ال��دول��ة.  ه��ذه 

كالع�صكرية  اأخ��رى،  ب��اأدوار  ومتاأثر  وموؤثر  مكّمل  ديني 

�صاهمت  الأدوار  والدبلوما�صية، جميع هذه  وال�صيا�صية 

تاأ�صي�س  منذ  القائمة  ال�صعودية  الدولة  بناء  تعزيز  يف 

بن  حممد  الإم���ام  املوؤ�ص�س  ي��د  على  ال��درع��ي��ة  اإم���ارة 

�صعود. لتو�صيح ذلك اأكرث، الدور الع�صكري له اأهميته، 

فلول هذا الدور ملا متكنت الدولة من القيام والتو�صع، 

تو�صيح  معينة.  اأدواًرا ع�صكرية  تطلبت  التو�صع  فعملية 

ورمبا  ال��دول��ة،  بناء  يف  مهم  الدبلوما�صي  ال��دور  اآخ��ر، 

الأوىل،  ال�صعودية  الدولة  �صقوط  اأ�صباب  اأهم  من  هو 

تلك  الدولة يف  �صيا�صات  ال��دور يف  هذا  ل�صعف  نظرا 

يظهر يف  بداأ  الدبلوما�صي  الدور  اأن  واحلقيقة  الفرتة. 

اأ�صا�صية  ركيزة  واأ�صبح  الثانية،  ال�صعودية  الدولة  عهد 

يف بناء الدولة ال�صعودية الثالثة احلديثة يف عهد امللك 

الدور  اأهمية  يقلل من  اأو  ي�صعف  عبدالعزيز. وهذا ل 

الديني، فالدعوة �صكلت عاماًل مهًما واأ�صا�صًيا يف اإ�صباغ 

ال�صرعية على الدولة ال�صعودية.

لتاريخ  بتعديله  امللكي  الأم���ر  اأن  اأرى  اخل��ت��ام،  يف 

الإم��ام  تويل  وجعل  الأوىل،  ال�صعودية  الدولة  تاأ�صي�س 

قد  التاأ�صي�س،  يوم  هو  1727م  عام  �صعود  بن  حممد 

منهج  خ��الل  من  النظر،  اإع���ادة  على  امل��وؤرخ��ني  ي�صجع 

 revisionist history الت�صحيح واملراجعة التاريخية

ملفاهيم وحقائق تاريخية مت تر�صيخها يف اأذهان النا�س، 

خ�صو�صا يف ق�صايا مهمة يف الوقت احلايل مثل: الأمن، 

املبالغ  الدينية  واحلالة  والدعوة،  الدولة  بني  والتمييز 

اإىل  ارتك�صت  باأنها قد  العربية  يف و�صفها يف اجلزيرة 

ال��ق��رون الأخ���رية، وهناك  ال�صرك وع��ب��ادة الأوث���ان يف 

عديد من املفاهيم واحلقائق التاريخية التي رمبا حتتاج 

اإىل  �صيقود  التاريخي  الت�صحيح  اإن  ق��راءة.  اإع��ادة  اإىل 

�صت�صاعد يف فهم  وقناعات معا�صرة،  ت�صحيح مفاهيم 

ال�صيا�صات والتحولت الجتماعية املعا�صرة. 

د. فار�س متعب امل�شرايف

اأ�شتاذ التاريخ احلديث امل�شاعد
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العودة إلى الدرعية
النا�س  م��ن  كثري  ال��ي��وم  ي�شاهد 

ت�شهدها  ال��ت��ي  العظيمة  النه�شة 

على  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 

االأ���ش��ع��دة وامل���ج���االت ك��اف��ة، ه��ذه 

النه�شة التي اأ�شبحت اليوم منوذجاً 

والتقدم،  والنجاح  للتطور  عظيماً 

فاملواطن ال�شعودي اليوم اأ�شبح اأكرث 

من اأي وقت م�شى متفائاًل مب�شتقبل 

ب����الده وح��ا���ش��ره��ا حت��ت ال��ق��ي��ادة 

الر�شيدة خلادم احلرمني ال�شريفني 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز - حفظه 

اهلل - وقائد الروؤية �شمو ويل العهد 

حفظه  �شلمان   ب��ن  حممد  االأم���ري 

اهلل.

ولكن عند روؤية هذا التطور البد 

اإىل  العودة  اإىل اجلذور،  العودة  من 

يف  ال�شغرية  البلدة  تلك  الدرعية، 

جند التي احت�شنت ال�شرارة االأوىل 

لقيام اأحد اأعظم امل�شاريع ال�شيا�شية 

االإمام  اأ�ش�س  عندما  التاريخ،  طوال 

الطموح  القائد  �شعود  ب��ن  حممد 

اإحدى  اليوم  اأ�شبحت  دولة  م�شروع 

اأعظم دول العامل.

فيوم التاأ�شي�س هو يوٌم جميد من 

االأيام التي ال ميكن اإال التفكري فيها 

املجيد  اليوم  ذلك  اأنه يف  كيف  ويف 

للمملكة  التاأ�شي�شي  امل�شروع  انطلق 

اأ�شبحت  التي  ال�شعودية  العربية 

�شيا�شي  م�����ش��روع  اأجن�����ح  ال���ي���وم 

االأرا�شي  حتت�شنه  ثقايف  اقت�شادي 

العربية واالإ�شالمية.

ومن املهم جداً عند التفكري يف يوم 

اأن الطموح هو  التاأ�شي�س فهم كيف 

الدولة،  لتاأ�شي�س هذه  االأوىل  اللبنة 

واللبنة التي ما زالت باقية اإىل يومنا 

الدولة  تاأ�ش�شت  فبالطموح  ه��ذا، 

نه�شت  ثم  وم��ن  االأوىل  ال�شعودية 

وبالطموح  ثالثة،  وم��رة  اأخ��رى  م��رة 

وح���د امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز اأرا���ش��ي 

ه��ذه ال��دول��ة امل��رام��ي��ة االأط���راف، 

وبالطموح بنَت ال�شعودية اقت�شادها 

ونظامها ال�شيا�شي، وبالطموح اأي�شاً 

املحن  ع�شرات  ال�شعودية  جت��اوزت 

ك�شارية  �شامدة  وظلّت  واحل���روب 

علم، وبالطموح يقودنا االأمري حممد 

نحو  القمة،  نحو  اليوم  �شلمان  بن 

ازدهار ال�شعب وقوة الدولة، الطموح 

االإم��ام حممد  الذي خباأه  ال�شر  هو 

بن �شعود عند تاأ�شي�شه لهذه الدولة.

البد  منا�شبة  هو  التاأ�شي�س  ي��وم 

يعلم  واأن  بها  يفرح  اأن  لل�شعودي 

اأ�شبح  وكيف  وتاريخها  م�شامينها 

وال�شعور  للفخر  مدعاة  اليوم  هذا 

باالنتماء واالأمن واالأمان.

�سارة البي�سان - طالبة يف ق�سم 

الإعالم

»يوم بدينا«
كل  وكانت  بدينا؟«  »يوم  تتذكرون 

معينة؟  ولكنة  بلهجة  تتميز  منطقة 

االعتزاز واالنتماء الذي كان يف كل 

مواطن �شعودي جندي اأو �شرقاوي، 

اأوجنوبي، غربي كان اأو �شمايل. يف 

يوم التاأ�شي�س ال�شعودي نريد اأن نرى 

االختالف بني كل منطقة ومنطقة، 

اإحيائه  يف  ون�شتمر  تراثنا  نحيي  و 

طوال ال�شنة.

داخ��ل  لهجة   ٢٨ ح���وايل  ي��وج��د 

من  ال�����ش��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 

ب�شكل  مت�شابهة  تكون  اأن  املمكن 

ع����ام؛ ل��ك��ن��ه��ا ت��خ��ت��ل��ف يف خم���ارج 

احل����روف وال��ن��ط��ق، وه����ذا ال��ذي 

مييزها عن غريها.

يف  البي�شاء  اللهجة  اكت�شاح  مع 

اململكة نتيجة النتقال �شكان القرى 

للمدن، بداأ �شكان املناطق ين�شلخون 

من اأ�شلهم، واندثر تراثهم باأيديهم، 

ومع حماوالتهم ال�شديدة لالندماج؛ 

فرد  ك��ل  متييز  املمكن  م��ن  اأن  اإال 

فروقات  على  بناًء  منطقة  اأي  من 

الغربية  اأه��ل  لهجة  فمثاًل  ب�شيطة، 

يف  وال��ن��ع��وم��ة  ال��رق��ة  عليها  تطغى 

خمارج احلروف، اأما عند اأهل جند 

وتفخيًما،  خ�شونة  اأك��رث  فالكلمات 

خا�شًة يف حريف الراء والالم، انتقااًل 

اإىل جنوب اململكة حيث مييلون اإىل 

�شم احلروف غالًبا، وهذه الفروقات 

لها طعم ورونق خا�س.

اأن��ك  لهجاتنا  ت��ن��وع  ج��م��ال  وم��ن 

مثل:  ما  حرًفا  ا�شتخدامك  مبجرد 

(�شني- جيم- ت�س- �شني) بداًل من 

للن�شاء)،  (املوجهة  املخاطبة  ك��اف 

ي��دل على منطقة  ك��ل ح��رف  ف���اإن 

املناطق  بع�س  تت�شارك  وقد  معينة، 

احلرف نف�شه، فبع�س اأهل اجلنوب 

و�شكان  ال�����ش��ني،  ب��ح��رف  يتكلمون 

بجميع  يرمنون  الو�شطى  املنطقة 

واجل��ي��م،  ال�شني  م��اع��دا  احل���روف 

حيث  اململكة،  ���ش��رق  اإىل  ان��ت��ق��االً 

يربز لديهم ا�شتخدام حريف ال��شني 

اللهجة  ه��ذه  وت�شمى  اجل��ي��م،   اأو 

�شدة  وتختلف  اخلليجية،  باللهجة 

الأخ��رى  منطقة  من  احل��روف  نطق 

مثل منطقة االأح�شاء واختالفها عن 

الدمام وحفر الباطن، باملقابل هناك 

�شبيل  على  املتكلم،  ياء  يحذف  من 

املثال كلمة »اأعطني« ت�شبح »عطن«، 

حينها �شتعرف فورا اأن م�شقط راأ�س 

هذا ال�شخ�س اإما  الق�شيم اأو حائل.

كل  وتنوعنا،  باختالفنا  متيزنا 

بالقرية  يعتز  اأن  يجب  منا  اأح���د 

اأب��وه  فيها  ت��رع��رع  ال��ت��ي  ال�شغرية 

ما  ن�شر  نوا�شل  اأن  ويجب  واأم���ه، 

بناه اأجدادنا، ونحافظ على عراقتنا 

وتراثنا بكل فخر.

نورة الدو�سري

  �سمية املطريي
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ا�ستطالع - عبداهلل املنبهي

ع�����رّ ع����دد م���ن ط����اب اجل��ام��ع��ة عن 

اجل��ام��ع��ة  ر���س��ال��ة  ل�سحيفة  م�����س��اع��ره��م 

يعود  الذي  التاأ�سي�س،  يوم  ذكرى  مبنا�سبة  

اإىل ما قبل 300 عام، على يد املوؤ�س�س الأول 

الإمام حممد بن �سعود، وذلك يف ف�اير من 

امللك  احلدث  هذا  اأق��ررّ  وقد  1727م.  عام 

يف  اهلل-   العزيز-حفظه  عبد  بن  �سلمان 

 22 يوم  يحدد  م�سبوق،  ملكي غري  مر�سوم 

تاأ�سي�س  لذكرى  يوماً  ع��ام  كل  من  ف�اير 

التاأ�سي�س«،  »ي��وم  با�سم  ال�سعودية،  الدولة 

باجلذور  اع��ت��زازاً  ر�سمية،  اإج���ازة  ليكون 

وارتباط  ال�سعودية،  الدولة  لهذه  الرا�سخة 

مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تاأ�سي�س الدولة 

ال�سعودية الأوىل حتى وقتنا احلا�سر.

�سلطان  �سعد  الطالب  يقول  البداية  يف 

الب�سريي 

 من كلي�ة العل�وم الإن��سانية والجتماعية 

(امل�ستوى الرابع):  

الأيام  من  ال�سعودي  التاأ�سي�س  يوم  يُعت� 

وذلك  ال�سعودية،  العربية  للمملكة  املميزة 

بتقدمي  ق��ام  �سعود  ب��ن  حممد  الإم���ام  لأن 

للمملكة  والت�سحيات  اجل��ه��ود  م��ن  كثري 

العربية ال�سعودية، ويتم يف هذا اليوم تكرمي 

اأرواح الأبطال والدماء التي نزفت حتى يتم 

طريق  اإىل  ت�سل  وحتى  اململكة،  تاأ�سي�س 

اليوم  هذا  يف  يتم  كما  واحل�سارة،  التطور 

يف  العاملني  جلميع  ر�سمية  اإج��ازة  اإعطاء 

من  وذلك  واخلا�سة؛  احلكومية  القطاعات 

اأجل اإظهار م�ساعر النتماء للوطن.

وقال الطالب معتز عيد الرويلي من كلية 

(امل�ستوى  والجتماعية  الن�سانية  العلوم 

ال�ساد�س): يوم التاأ�سي�س كان اخلطوة الأوىل 

بت�سحيات  يذكرنا  فهو  وامل��ج��د،  للعظمة 

مملكتنا  قيام  �سبيل  يف  وكفاحهم  اأجدادنا 

احلبيبة وحتقيق الزدهار والتطور والتقدم. 

فيه  اأ�سرقت  الذي  اليوم  هو  التاأ�سي�س  يوم 

يف  �سوؤوها  و�سطع  احلبيب  وطننا  �سم�س 

الآفاق معلنًة عن يوم العزة واملجد والفخر.

دمت �ساخماً ياوطني 

فيما ع�رّ الطالب زياد �سعد الروي�سد من 

تخ�س�س  واملعلومات،  احلا�سب  علوم  كلية 

اخلام�س)  (امل�ستوى  ال�جميات  هند�سة 

قائا عن يوم التاأ�سي�س: »يف ذكرى تاأ�سي�س 

عز  اهلل  نحمد  الأوىل  ال�سعودية  ال��دول��ة 

خوا  امنا الذين ر�سرّ ر لنا ُحكرّ وجل الذي �سخرّ

والأمان  والأمن  والعدل  الإ�سامية  العقيدة 

خ��ادم  يحفظ  اأن  اهلل  ون�����س��األ  وطننا،  يف 

عهده  ويل  و���س��م��و  ال�����س��ري��ف��ني  احل��رم��ني 

الأمني«.

وع� عبدالرحمن يا�سني عمر �سميا من 

(امل�ستوى  ال�سيا�سة   والعلوم  احلقوق  كلية 

22 ف�اير هو يوم  »اإن يوم  الثالث) قائا: 

ن�ستذكر فيه بداية تاأ�سي�س الدولة ال�سعودية، 

حيث بداأت جذور هذه الدولة املباركة التي 

على  واحل�ساري  التاريخي  بعمقها  امتدت 

مدى ثاثة قرون. ن�ساأل اهلل اأن يعي�س هذا 

يف  وتقدم  وا�ستقرار  واأم���ان  باأمن  الوطن 

املجالت كافة«.

القحطاين  حمود  بن  خالد  الطالب  اأم��ا 

ال�سحي)  (امل�سار  التح�سريية  ال�سنة  من 

املا�سي  العام  يف  الحتفال  اأتذكراأن  فقال: 

الزي  ارتديت  حينها  وخمتلفا،  جميًا  كان 

الوطني (الثوب والب�ست والعقال املق�سب)، 

ذهبت حينها اإىل الأ�سواق ال�سعبية القدمية 

يفتخرون  الذين  اأهلي  مب�ساعدة  جللبها، 

بالزي الوطني ال�سعودي القدمي.

واأ�ساف: �ساأحتفل هذا العام بالزي نف�سه 

يف اجلامعة.

الطالب يعبرون عن مشاعرهم في ذكرى يوم التأسيس

خالد القحطاين عبدالرحمن يا�سنيمعتز الرويلي �سعد الب�سريي زياد الروي�سد
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