وطن األمجاد وقيادة اإلنجازات

االفتتاحية

يف تاريخ كل �أمة حدث رئي�س ي�شكل حتو ًال جذر ًّيا يف م�سريتها نحو امل�ستقبل ،ويعد حجر
الزاوية يف �أ�سا�س بنائها وانطالقها نحو ال�س�ؤدد و الريادة يف خمتلف مناحي احلياة
،وتتج�سد يف اليوم الوطني للمملكة العربية ال�سعودية جميع تلك املعاين والأفكار فهو
اليوم الذي �شهد ميالد دولة عظيمة ا�ست�صحبت �إرث ًا مفعم ًا بكل معاين الفخر والعزة
والأجماد لتنطلق بعزم وثبات لت�أ�سي�س وطن قلما يجود الزمان مبثله ،نباهي به
العامل ،ونفاخر به ال�شعوب � .إن هذه املنا�سبة العزيزة على قلوب اجلميع جتدد
ذكرى كفاح امللك امل�ؤ�س�س عبد العزيز بن عبد الرحمن �آل �سعود ـ ط ّيب اهلل
ثراه ـ ورجاله الأفذاذ الذين �سطروا ببطوالتهم تاريخ املجد وو�ضعوا لبنات
هذا البناء ال�شامخ الذي �أ�ضحى اليوم مق�صد ًا للنا�س اقت�صاد ًّيا و�سيا�سي ًّا،
ولطاملا كان قبلة للنا�س ارت�ضاها اهلل لعباده امل�ؤمنني � .إنها ذكرى نتوقف
عندها لن�ستمد منها �أ�سباب القوة ون�ستلهم منها معاين حب الوطن والت�ضحية بكل
غال يف �سبيل وحدته ونه�ضته ورخائه .
ولقد اختطت اململكة العربية ال�سعودية منذ ن�ش�أتها على يد امل�ؤ�س�س الباين ومن بعده �أبنا�ؤه الربرة منهاج ًا
وا�ضح ًا مل يحيدوا عنه يف خمتلف الظروف والأحوال وهو ال�سعي دومنا كلل للأخذ ب�أ�سباب التطور واالزدهار
وحتقيق الرخاء والتنمية لهذا ال�شعب الويف  ،معت�صمني يف ذات الوقت بتعاليم ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة التي
اتخذتها اململكة العربية ال�سعودية منهاج ًا ود�ستور ًا .
و�إننا يف هذه الذكرى الغالية التي ندرك متام ًا �أهميتها و�سموها ،نغتنم هذه ال�سانحة للعمل �سوي ًا لرت�سيخ معاين
الوفاء ملن بنوا جمد هذا الوطن املعطاء ،ولنعمق معاين الوالء والوفاء يف نفو�س الأجيال النا�شئة ،مبا يغر�س فيهم
املواطنة ال�صاحلة وحب الوطن والوالء لقيادته الر�شيدة ،لتبقى مملكتنا �شاخمة عزيزة مهابة.
وت�أتي ذكرى اليوم الوطني للمملكة يف هذا العام لت�ؤكد قوة التالحم بني القيادة وال�شعب ،ولتج�سد التفاف
املواطنني حول قيادتهم الر�شيدة ولرتوي ق�صة وطن قدم منوذج ًا فريد ًا للتنمية والرخاء يف ظل قيادة فذة ما
توانت حلظة يف �سبيل توجيه م�سرية اخلري والعطاء نحو الرقي واحل�ضارة ،ونحو حتقيق الرفاه والهناء لأبناء
�شعبها .ويقيننا را�سخ �أن بالدنا املباركة اختطت �أروع الأمثلة يف الوحدة الوطنية مبا يخيب على الدوام �أطماع
احلاقدين ويقمع ترب�صات احلا�سدين ويقطع دابر �أ�صوات الفتنة وال�ضالل .
و�إن هذه املنا�سبة الغالية التي نحتفي بها اليوم لهي فر�صة لن�ستعر�ض بع�ض ًا مما حققته بالدنا من منجزات
ح�ضارية جعلت وطننا الغايل حا�ض ًرا ب�شرف وهيبة يف املحافل الدولية .
فلقد �أثبتت اململكة �أنها الدولة الأكرث قدرة على حتقيق �أمن وا�ستقرار حميطها الإقليمي والدويل ولعل «عا�صفة
احلزم» �أ�صدق دليل على ذلك ،وهي عا�صفة احلق التي نا�صرت ال�شرعية  ،ليعلم العامل كله �أن ال�سعودية متتلك
زمام املبادرة ،ولها اليد الطولى يف ن�صرة ال�شعوب املغلوبة على �أمرها  ،و�أنها دولة قادرة على حماية حدودها
وحماية مواطنيها.
كما �أنه البد من الإ�شارة �إلى الأعمال الإن�سانية اجلليلة التي تقدمها اململكة للأ�شقاء وللإن�سانية جمعاء من خالل
مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية التي ما فتئت اململكة تقوم بها حيث ي�أتي العمل اخلريي والإن�ساين
يف مقدمة امل�سلمات لهذا البلد املعطاء(..تتمة � ،ص )١١
د .جمعان ر�شيد بن رقو�ش

