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ــي  ــتقرار بن ــه : اس ــرز مالمح ــن أب ــذور م ــيس ج ــذا التأس وله

القــرن  مطلــع  ـفـي  العربيــة  الجزيــرة  وســط  ـفـي  حنيفــة 

الخامــس الميــالدي أدى إلــى تأســيس مملكــة اليمامة التي 

ــالم. ــور اإلس ــد ظه ــة عن ــة النبوي ــن الدول ــزءًا م ــت ج أصبح

وكان االســتقرار متركــزًا ـفـي منطقــة العــارض ـفـي نجــد 

وخاصــة فــي وادي حنيفــة ، وبعــد انتهــاء الخالفــة الراشــدة، 

أصبحــت الجزيــرة العربيــة ـفـي حالــة مــن عــدم االســتقرار 

والضعــف.

ــدًا فــي عــام  وفــي منتصــف القــرن التاســع الهجــري وتحدي

850هـــ / 1446م تمكــن األميــر مانــع بــن ربيعــة المريــدي 

ـى وســط الجزيــرة العربيــة حيــث  الحنفــي مــن العــودة إـل

كان أســالفه ، وقــام بتأســيس مدينــة الدرعيــة التــي تكونــت 

مــن ) غصيبــة والمليبيــد ( التــي أصبحــت منطلــق تأســيس 

ــعودية األولــى. ــة الس الدول
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تاريـــــخ  الســتذكار  وطنيــة  مناسبـــــة   -

التــي  الســعودية  الدولــة  تأسيـــــس 

أسســها اإلمــام محمــد بــن ســعود منــذ 

. عريقــة  قــرون  ثالثــة  مــن  أكثــر 

يحقــق  سياســي  كيــان  بهــا  تأســس   -

. واالســتقرار  الوحــدة 

- توحــد فيهــا الناس وازدهروا ، وانتشــرت 

الثقافة والعلوم.

- أصبحت الدرعية عاصمة الدولة.

يعــد يــوم التأســيس اســتذكارًا المتــداد ماهو يوم التأسيس ؟

ثالثــة  مــن  ألكثــر  الســعودية  الدولــة 

التاريخــي  للعمــق  وإبــرازًا   ، قــرون 

بــاإلرث  واحتفــاًء   ، لهــا  والحضــاري 

الثقافــي المتنــوع ، ووفــاًء لمــن أســهم 

فــي خدمــة الوطــن مــن األئمــة والملوك 

. والمواطنيــن 

لماذا تم إقرار يوم التأسيس ؟

ســعود  بــن  محمــد  اإلمــام  عهــد  بــدأ 

بتوليــه الحكــم فــي الدرعيــة فــي النصــف 

الثاـنـي مــن عــام 1139هـــ ، وتــم تحديــد 

 /  2  /  22 الموافــق  1139هـــ   /  6  /  30

1727م ليكــون تاريخــًا لتأســيس الدولــة 

الســعودية.

لماذا 22 فبراير ؟

ماهي أهم مراحل الدولة السعودية ؟
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يوم التأسيس 22 / 2 / 1727 م

يوم تأسيس الدولة السعودية األولى
المؤسس اإلمام محمد بن سعود 

اليوم الوطني 23 / 9 / 1932 م

يوم إعالن توحيد المملكة العربية السعودية على يد الموحد
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
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نسب آل سعود :

يرجــع نســب األســرة الســعودية الكريمــة إلــى بنــي حنيفــة البكريــة 
الوائليــة ، وهــذا هــو الثابــت مــن أقــوال النســابين والمؤرخيــن ، 
ومــن حيــث النســب فــإن بنــي حنيفــة هــم أبنــاء : حنيفــة بــن ُلَجْيــم 
ابــن صعــب بــن علــي بــن بكــر بــن وائــل بــن قاســط بــن ِهْنــب ابــن 
أفَصــى بــن ُدْعِمــي بــن جديلــة بــن أســد بــن َربيعــة بــن نــزار ابــن 
ــرض  ــإن وادي الع ــة ف ــة المكاني ــن الناحي ــا م ــان ، أم ــن َعدن ــد ب َمَع
ــر  ــو مق ــم ه ــن لجي ــة ب ــبة إلــى حنيف ــة نس ــوادي حنيف ــروف ب المع
قبيلــة بنــي حنيفــة بــن ُلَجْيــم بــن َصعــب بــن علــي بــن َبكــر ابــن 
وائــل، ُعرفــت بــه، وُعــرف بهــا منــذ العصــر الجاهلــي ؛ حتــى ُســمي 
وادي اليمامــة بــوادي حنيفــة، والمعــروف لــدى أوائــل المؤرخيــن 
والنســابين أن بنــي حنيفــة وفــدوا إلــى بــالد اليمامــة ،وقدمــوا مــن 
ديارهــم األصليــة فــي الحجــاز وعاليــة نجــد ، حيــث كانت تقيــم قبائل 
ــن بطوطــة عندمــا زار  ــة اب ــن ، ويذكــر الرحال ــب الوائليتي بكــر وتغل
اليمامــة أنــه كان يحكمهــا طفيــل بــن غانــم مــن بنــي حنيفــة ، 
وأنــه حــج معــه فــي جمــع ، وكان ذلــك فــي عــام 732هـــ، وفــي عــام 
850 هـــ )1446م( انتقــل جــد آل ســعود مانــع المريــدي بأســرته مــن 

ــن  ــن اب ــوة م ــد بدع ــارض فــي نج ــة إلــى الع ــرة العربي ــرقي الجزي ش
عمــه ) ابــن درع ( صاحــب ) حجــر والجزعــة ( الــذي منحهــم موضعــي 
) المليبيــد ( و) غصيبــة ( فاســتقر فيهمــا مانــع وأســرته ، وأصبحتــا 
بعــد ذلــك مناطــق عامــرة بالســكان والزراعــة ،وأنشــأ مانــع ـفـي 
هذيــن المكانيــن بلــدة قويــة ســميت بالدرعيــة نســبة إلــى الــدروع 
، وأخــذت مكانهــا فــي قلــب الجزيــرة العربيــة حتــى أصبحــت إمــارة 
معروفــة ، واســتمرت أســرة ربيعــة بــن مانــع ـفـي إمــارة الدرعيــة 
منــذ ذلــك العــام إلــى أن تولــى ســعود بــن محمــد بــن مقــرن عــام 
1132 هـــ ، وبعــد وفاتــه ليلــة عيــد الفطــر عــام 1137هـــ تولــى زيــد بــن 
مرخــان ، وهــو مــن أســرة آل ربيعــة فتــرة تقــل عــن الســنتين ، حيــث 
ــا  ــب فيم ــح يلق ــذي أصب ــعود ال ــن س ــد ب ــر محم ــده األمي تولــى بع
بعــد باإلمــام ، وذلــك عــام 1139هـــ )1725م( وقــاد البــالد إلــى مرحلــة 
جديــدة فــي تاريــخ المنطقــة، حيــث نجــح فــي تأســيس دولــة واســعة 
النفــوذ ، ومــن هــذا يتبيــن أن حكــم آل ســعود ممتــد بجــذوره إلــى 
ــق ،  ــخ عري ــط بتاري ــة ، ومرتب ــرة العربي ــب الجزي ــد فــي قل ــن بعي زم

ــَدم تاريخهــا.  ومــاض يتمثــل فــي عراقــة األســرة الحاكمــة وِق
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الدولة السعودية األولى
1157 - 1233 هـ  
 1744 - 1818 م 

كانــت منطقــة الجزيــرة العربيــة فــي أوائــل القــرن الثانــي 
عشــر الهجــري ) الثامــن عشــر الميــالدي ( تعيــش فــي حالة 
ـى  مــن الفوضــى وعــدم االســتقرار السياســي ، إضافــة إـل
ــوازع الدينــي بســبب انتشــار البــدع والخرافــات،  ضعــف ال
فقــد وصــف المؤرخــون الحالــة السياســية واالجتماعيــة 
فــي منطقــة الجزيــرة العربيــة فــي تلــك الفتــرة بالتفــكك 
وانعــدام األمــن ، وكثــرة اإلمــارات المتناثــرة والمتناحــرة. 
ــعودية  ــة الس ــت الدول ــام 1157هـــ )1744م( تأسس وفــي ع
األولــى علــى يــد أميرهــا اإلمــام محمــد بــن ســعود الــذي 
عمــل ـفـي ســبيل الدعــوة اإلصالحيــة ونشــرها ، وقامــت 
ــه محمــد صلــى هللا  علــى كتــاب هللا عــز وجــل وســنة نبي
عليــه وســلم ، وأصبــح ذلــك هــو األســاس الــذي قامــت 
ــب  ــة فــي قل ــا الدرعي ــعودية وعاصمته ــة الس ــه الدول علي
الســعودية  الدولــة  أئمــة  وتمكــن   ، العربيــة  الجزيــرة 
األولــى مــن توحيــد معظــم مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة 
وانتشــار   ، باالســتقرار  اتســم  ـى عهــد جديــد  إـل ونقلهــا 
األمــن، وتطبيــق الشــريعة اإلســالمية فــي نواحــي الحيــاة 

ـى ظهــر  كافــة ، ونتيجــة لقيــام الدولــة الســعودية األوـل
والنواحــي  المعــارف  وازدهــرت   ، العلمــاء  مــن  الكثيــر 
العلميــة واالقتصاديــة ، وُأنشــئ العديــد مــن المؤسســات 

والنظــم اإلداريــة.

بمكانــة  تتمتــع  ـى  األوـل الســعودية  الدولــة  وأصبحــت 
ــالمية،  ــا اإلس ــا ومبادئه ــة لقوته ــة نتيج ــية عظيم سياس
واتســاع رقعتهــا الجغرافيــة ، وسياســة حكامهــا المتزنــة 
وخدمــة   ، اإلســالمي  الديــن  نصــرة  علــى  والمعتمــدة 
المجتمــع ، والرـقـي بمســتواه الحضــاري ، وكان انتهــاء 
ـى عــام 1233هـــ )1818م( نتيجــة  الدولــة الســعودية األوـل
للحمــالت التــي أرســلتها الدولــة العثمانيــة عــن طريــق 
واليهــا فــي مصــر، كان آخرهــا حملــة إبراهيــم باشــا التــي 
تمكنــت مــن هــدم الدرعيــة وتدميــر العديــد مــن البلــدان 
فــي مناطــق الدولــة الســعودية األولــى فــي أنحــاء الجزيــرة 

العربيــة. 

- حكام الدولة السعودية األولى -
• اإلمام محمد بن سعود بن مقرن
   ) 1157 - 1179هـ /1744 - 1765م(

• اإلمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود
   )1179- 1218هـ / 1765 -1803م(

• اإلمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود
   )1218 -1229هـ / 1803 -1814م(

• اإلمام عبدهللا بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود
   )1229 -1233هـ / 1814 - 1818م(
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الدولة السعودية الثانية
1240 - 1309هـ
 1824 -1891م 

علــى الرغــم مــن الدمــار والخــراب الــذي خلفتــه قــوات 
محمــد علــي بقيــادة إبراهيــم باشــا ـفـي وســط الجزيــرة 
العربيــة ، وهدمهــا الدرعيــة وتدميــر الكثيــر مــن البلــدان، 
وإشــاعة الخــوف فــي نواحــي الجزيــرة العربيــة، إال أنهــا لــم 
ــة الســعودية ،  تتمكــن مــن القضــاء علــى مقومــات الدول
حيــث ظــل األهالــي فــي الباديــة والحاضــرة علــى والئهــم 
الســعودية  الدولــة  أسســت  التــي  ســعود  آل  ألســرة 
ـى ، وتقديرهــم لمعاملتهــم وقيادتهــم الحكيمــة،  األوـل
ومناصرتهــم للدعــوة الســلفية ، فلــم يمــِض عامــان مــن 
ـى إال وعــاد القــادة مــــن  نهايــة الدولــة الســعودية األوـل
آل ســعود إلــى الظهــور مــن جديــد إلعــادة تكويــن الدولــة 
1235هـــ  عــام  محاوالتهــم  ـى  أوـل وكانــت   ، الســعودية 
/1820م عندمــا حــاول اإلمــام مشــاري بــن ســعود إعــادة 
ــدم إال مــدة  ــم ت ــة لكنهــا ل الحكــم الســعودي فــي الدرعي
قصيــرة ولــم تتجــاوز بضعــة أشــهر، ثــم تلتهــا محاولــة 
ناجحــة قادهــا اإلمــام تركــي بــن عبــدهللا بــن محمــد ابــن 
ســعود فــي عــام 1240هـــ /1824م أدت إلــى تأســيس الدولــة 

الســعودية الثانيــة وعاصمتهــا الريــاض.

األســس  علــى  الثانيــة  الســعودية  الدولــة  واســتمرت 
والركائــز ذاتهــا التــي قامــت عليهــا الدولــة الســعودية 
األولــى مــن حيــث اعتمادهــا علــى اإلســالم، ونشــر األمــن 
وكانــت   ، اإلســالمية  الشــريعة  وتطبيــق  واالســتقرار، 
التــي كانــت  لتلــك  النظــم اإلداريــة والماليــة مشــابهة 
ـى ، كمــا  ازدهــرت العلــوم  ـفـي الدولــة الســعودية األوـل
ــة ، وفــي عــام  ــة الســعودية الثاني واآلداب فــي ظــل الدول
1309هـــ / 1891م غــادر اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ابــن 
تركــي الريــاض إثــر حــدوث الخالفــات بيــن أبنــاء اإلمــام 
فيصــل بــن تركــي، وســيطرة محمــد بــن رشــيد حاكــم حائــل 

عليهــا ، وبذلــك انتهــت الدولــة الســعودية الثانيــة.

- حكام الدولة السعودية الثانية -
•اإلمام تركي بن عبدهللا بن محمد بن سعود

)1240 -1249هـ /1824 - 1834م(

•اإلمام فيصل بن تركي ) الفترة األولى (
)1250 - 1254هـ /1834 - 1838م(

•اإلمام عبدهللا بن فيصل بن تركي ) الفترة األولى (
) 1282 - 1288هـ /  1865 هـ - 1871م(

•اإلمام سعود بن فيصل بن تركي
) 1288 - 1291هـ / 1871 - 1875م(

•اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي ) الفترة األولى (
)1291 - 1293هـ /1875 - 1876م(

•اإلمام عبدهللا بن فيصل بن تركي ) الفترة الثانية (
) 1293 - 1305هـ / 1876 - 1887 م(

•اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي ) الفترة الثانية (
)1307 - 1309هـ / 1889 1891م( 
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فــي الخامــس من شــهر شــوال عام 1319هـــ الموافق للخامس عشــر 
ــن  ــن عبدالرحم ــز ب ــك عبدالعزي ــن المل ــر )190م( تمك ــهر يناي ــن ش م
ابــن فيصــل آل ســعود مــن اســترداد الريــاض والعودة بأســرته إليها 
لكــي يبــدأ صفحــة جديــدة مــن صفحــات التاريــخ الســعودي ، ويعــد 
ــة  ــخ المنطق ــرة فــي تاري ــول كبي ــة تح ــدث التاريخــي نقط ــذا الح ه
نظــرًا لمــا أدى إليــه مــن قيــام دولــة ســعودية حديثــة تمكنــت مــن 
توحيــد معظــم أجــزاء شــبه الجزيــرة العربيــة، وتحقيــق إنجــازات 

حضاريــة واســعة فــي شــتى المجــالت.
العظيمــة  القياديــة  الصفــات  عبدالعزيــز  للملــك  توفــرت  ولقــد 
ــت  ــة كان ــة حديث ــيس دول ــؤولية تأس ــل مس ــن حم ــه م ــي مكنت الت
الملــك  عــن  ُعــرف  فقــد   ، إليهــا  الحاجــة  أمــس  ـفـي  المنطقــة 
ــه الشــديد  ــدة ، ودفاعــه عنهــا ، وإيمان ــز تمســكه بالعقي عبدالعزي
بربــه عــز وجــل ، وتطبيــق شــرع هللا فــي جميــع جوانــب الحيــاة ، ومن 
صفاتــه بــره بوالــده وأســرته ، ومحبتــه للخيــر والعلــم ، وشــجاعته ، 
وفروســيته ، وكرمــه العظيــم ، ويعــدُّ اســترداد الريــاض مــن أعظــم 
ــة التــي ظهــرت فيهــا عالمــات قــوة الشــخصية  األحــداث التاريخي
وحســن القيــادة لــدى الملــك عبدالعزيــز والخبــرة التــي اكتســبها 
بنفســه ، وبعــد اســترداد الريــاض واصــل الملــك عبدالعزيــز كفاحــه 

مــدة تزيــد علــى ثالثيــن عامــًا مــن أجــل توحيــد البــالد، وتمكــن مــن 
ــد مــن المناطــق ، ومــن أهمهــا  : ــد العدي توحي
• جنوب نجد ، وسدير ، والوشم 1320هـ )1902م(.

• القصيم 1322هـ )1904م(.
• األحساء 1331هـ )1913م(.

• عسير 1338هـ )1919م(.
• حائل 1340هـ )1921م(.

ــز ضــم منطقــة الحجــاز فــي عامــي 1343هـــ  ــك عبدالعزي ــم للمل وت
اســتكمال  تــم  )1930م(  1349هـــ  عــام  وـفـي   ، )1925م(  و1344هـــ 

توحيــد منطقــة جــازان.
•سلطان نجد 1339هـ )1921م(.

•سلطان نجد وملحقاتها 1340هـ )1922م(.
•ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها 1345هـ )1926م(.

•ملك الحجاز ونجد وملحقاتها 1345هـ )1927م(. 
•ملك المملكة العربية السعودية 1351هـ )1932م(. 



11

1351هـــ  عــام  ـى  األوـل جمــادى  شــهر  مــن  عشــر  الســابع  وـفـي 
ــر  ــدر أم ــام 1932م ص ــبتمبر ع ــهر س ــن ش ــر م ــع عش ــق التاس المواف
ملكــي لإلعــالن عــن توحيــد البــالد وتســميتها باســم )المملكــة 
العربيــة الســعودية( اعتبــارًا مــن الخميــس 21 جمــادى األولــى عــام 
1351هـــ الموافــق 23 ســبتمبر 1932م )األول مــن الميــزان( ، وتــّوَج 
ـى  هــذا اإلعــالن جهــود الملــك عبدالعزيــز العظيمــة الراميــة إـل
توحيــد البــالد وتأســيس دولــة راســخة تقــوم علــى تطبيــق أحــكام 
القــرآن والســنة النبويــة الشــريفة ، وتــم تحديــد يــوم األول مــن 
ــح  ــبتمبر ليصب ــهر س ــن ش ــرين م ــث والعش ــق للثال ــزان المواف المي
ــم تأســيس المملكــة  اليــوم الوطنــي للمملكــة ، وبهــذا اإلعــالن ت
ــالتها ،  ــة فــي رس ــة عظيم ــت دول ــي أصبح ــعودية الت ــة الس العربي
وإنجازاتهــا، ومكانتهــا اإلقليميــة والدوليــة ، حيــث بــدأت مراحــل 
دخولــه  منــذ  عبدالعزيــز  الملــك  عهــد  ـفـي  والبنــاء  التأســيس 
ــة ،  ــب الديني ــى الجوان ــزت عل ــام 1319هـــ )1902م( ، وترك ــاض ع الري
واإلداريــة ، والعســكرية ، واالقتصاديــة ، واالجتماعيــة ، والثقافيــة، 
ــة  ــد مــن المؤسســات اإلداري ــز العدي ــك عبدالعزي فقــد أســس المل
منهــا: المجالــس اإلداريــة، ومجلــس الــوكالء ، ومجلــس الشــورى، 
وإدارة المقاطعــات، ورئاســة القضــاء ، والمحاكــم الشــرعية ، ووزارة 
الخارجيــة ، ووزارة الماليــة ، ووزارة الدفــاع ، ووزارة المواصــالت ، 
ـي  العرـب النقــد  ومؤسســة   ، الداخليــة  ووزارة   ، الصحــة  ووزارة 
كمــا   ، المتعــددة  واإلدارات  الــوزارات  مــن  وغيرهــا  الســعودي 
تطويــر  التنظيــم  مجــال  ـفـي  عبدالعزيــز  الملــك  عنايــة  شــملت 
الحرميــن  بتوســعة  أمــر  حيــث   ، للحجــاج  المقدمــة  الخدمــات 
العامــة للحــج ، وإنشــاء المحاجــر الصحيــة ، والطــرق ، ووســائل 
المواصــالت المتعــددة ، وفــي آخــر حياتــه أنشــأ الملــك عبدالعزيــز 

مجلــس الــوزراء ليكــون خاتمــة إنجازاتــه اإلداريــة والتنظيميــة.

ــيس  ــة وتأس ــن البادي ــز توطي ــك عبدالعزي ــازات المل ــرز إنج ــن أب وم
الهجــر ، نتــج عنــه تكويــن مناطــق اســتقرار عديــدة ـفـي أنحــاء 
أعمــال  ـى  إـل أفرادهــا  اتجــه  التــي  القبائــل  مــن  لعــدد  المملكــة 
حتــى  بهــا  اســتقروا  التــي  األراضــي  وإحيــاء  والتجــارة  الزراعــة 
أصبحــت حواضــر مزدهــرة ، ويعــد مشــروع التوطيــن هــذا مــن أبــرز 
ــذي  المشــروعات المتعلقــة بالتطــور االجتماعــي فــي المنطقــة ال
ــار  ــدوي ، وفــي ازده ــع الب ــاة المجتم ــة فــي حي ــج عظيم ــق نتائ حق
والبنــاء  التأســيس  مالمــح  ومــن   ، وســكانًيا  عمرانيــًا  المنطقــة 
ـفـي عهــد الملــك عبدالعزيــز َغْرســه مبــدأ المشــاركة للجميــع ، 
حيــث أقبــل النــاس علــى تجهيــز أنفســهم للمشــاركة معــه ـفـي 
توحيــد البــالد إيمانــًا بهــدف الملــك عبدالعزيــز فــي التوحيــد ونبــذ 

العظيمــة  الوحــدة  تلــك  الظاهــرة  نتائــج هــذه  الفوضــى، ومــن 
بيــن أبنــاء المملكــة التــي شــهدتها البــالد والتــزال تشــهدها إلــى 
اليــوم ، ومــن إنجــازات الملــك عبدالعزيــز : عنايتــه بالتعليــم ، ونشــر 
ــدارس،  ــيس الم ــم، وتأس ــالب العل ــجيع ط ــالل تش ــن خ ــة م المعرف
وتوزيعهــا،  المؤلفــات  ونشــر  بهــا،  الخاصــة  األنظمــة  وإصــدار 
وانطالًقــا مــن حــرص الملــك عبدالعزيــز الشــخصي علــى االســتزادة 
التعليــم  تطــور  بتشــجيع  قــام  والمعرفــة  العلــم  مناهــل  مــن 
ومؤسســاته ، وإنشــاء المكتبــات ، وإتاحــة الكتــب للجميــع ، وتعــد 
مكتبــة الملــك عبدالعزيــز الخاصــة والمحفوظــة اليــوم ـفـي دارة 
الملــك عبدالعزيــز بالريــاض ، والمؤلفــات التــي ُطبعــت علــى نفقــة 
جاللتــه فــي أنحــاء العالــم العربــي واإلســالمي ، وظهــور المــدارس، 
وازدهــار الحركــة العلميــة ـفـي المنطقــة مــن أبــرز األدلــة علــى 

عنايــة الملــك عبدالعزيــز بجوانــب العلــم والمعرفــة. 
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وكان للملــك عبدالعزيــز إســهاماته األخــرى ـفـي تدعيــم مكانــة 
ــة السياســية واالقتصاديــة  ــة الســعودية علــى الســاحة الدول الدول
رغــم الظــروف الصعبــة التــي كانــت تحيــط بالمنطقــة ـفـي تلــك 
ــر  ــى الكثي ــدول العظمــى عل ــرة خصوصــًا ســيطرة عــدد مــن ال الفت
مــن المناطــق فــي العالــم العربــي ، فقــد كانــت بريطانيــا والدولــة 
العثمانيــة وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا تتنافــس بشــدة علــى حمايــة 
مصالحهــا ومناطــق نفوذهــا التي كانــت تحيط بالملــك عبدالعزيز، 
فضــاًل عــن التنافــس المحلــي الشــديد الــذي كان يشــكل تحديــًا آخــر 
للدولــة الســعودية الحديثــة ، فرغــم هــذه الظــروف تمّكــن الملــك 
عبدالعزيــز مــن انتهــاج سياســة خارجيــة واضحــة اعتمــدت علــى 
مبــادئ عظيمــة تتصــل بأهــداف الدولــة الســعودية ومنهجهــا 
القائــم علــى تأســيس دولــة قويــة تســاند الدعــوة وتســتند إليهــا ، 
ــة  ــح الدول وال تفــرط فــي حقوقهــا  أو منطلقاتهــا ، وتحقــق مصال
الســعودية والــدول العربيــة واإلســالمية ، والمطلــع علــى مواقــف 
العــرب  قضايــا  أن  يجــد  الخارجيــة  وسياســته  عبدالعزيــز  الملــك 
ــذت  ــه ، وأخ ــن اهتمام ــر م ــز كبي ــى حي ــتحوذت عل ــلمين اس والمس
األولويــة علــى احتياجاتــه الداخليــة ومصالــح دولتــه ، ويعكــس 
ــه مــن بعــده تجــاه القضيــة  ــز وأبنائ هــذا موقــف الملــك عبدالعزي
الفلســطينية التــي كانــت وال تــزال تشــكل محــورًا  أساســيًا ومهمــًا 
فــي السياســة الخارجيــة الســعودية ، ويعــد دعــم الملــك عبدالعزيــز 
لتأســيس جامعــة الــدول العربيــة وتأييــده الســتقالل العديــد مــن 
الدولــة العربيــة واإلســالمية شــاهدًا علــى أن هــذه السياســة تعــد 
ــة  ــة االقتصادي ــوم ، ومــن الناحي ــت الســعودية حتــى الي مــن الثواب
فقــد شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية ظهــور النفــط، وتطــور 
صناعتــه ، واســتخراج المعــادن ، وازديــاد حركــة التجــارة والعالقــات 
ــائل  ــن وس ــز م ــك عبدالعزي ــتفاد المل ــد اس ــة ، ولق ــة الدولي التجاري

التقــدم والتطــور التــي ظهــرت فــي الــدول الغربيــة ، وقــام بجلبهــا 
الــذي  ـى المملكــة وتوظيفهــا ـفـي خدمــة التطــور الحضــاري  إـل
أرســى قواعــده بفضــل سياســته الحكيمــة المبنيــة علــى األخــذ 
اإلســالمية  المبــادئ  والتقــدم ضمــن معاييــر  الحضــارة  بأســباب 
والتقاليــد االجتماعيــة التــي تقــوم عليهــا الدولــة الســعودية ، ونتج 
عــن سياســة الملــك عبدالعزيــز هــذه تطــور الدولــة الســعودية فــي 
ــاة مــع االحتفــاظ بمبادئهــا وأسســها الدينيــة  شــتى مياديــن الحي
واالجتماعيــة ، محققــًا بذلــك أعظــم معادلــة متوازنــة بيــن األصالــة 
والمعاصــرة ، ويعــد إرســاء األمــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ــز ،  مــن أهــم اإلنجــازات التــي تحققــت فــي عهــد الملــك عبدالعزي
حيــث أصبحــت الطــرق والمــدن والقــرى والهجــر تعيــش فــي أمــن 
دائــم ، كمــا أســس الملــك عبدالعزيز األنظمة الالزمة والمؤسســات 
األمنيــة ، وعلــى رأســها تطبيــق الشــريعة اإلســالمية ، وردع جميــع 
المحــاوالت التــي تمــس اســتقرار النــاس وممتلكاتهــم ، وأصبحــت 
المملكــة العربيــة الســعودية ـفـي عهــد الملــك عبدالعزيــز ذات 
مكانــة دوليــة خاصــة ، حيــث انضمــت إلــى العديــد مــن المنظمــات 
 ، ورســوخها  العظيــم  لموقعهــا  نتيجــة  الدوليــة،  واالتفاقيــات 
ــة  ــاق هيئ ــع ميث ــت بتوقي ــي قام ــدول الت ــل ال ــن أوائ ــت م ــل كان ب
األمــم المتحــدة عــام 1364هـــ )1945م( ، وأســهمت ـفـي تأســيس 
ــن  ــاء األم ــدف إلــى إرس ــي ته ــة الت ــات الدولي ــن المنظم ــد م العدي
واالســتقرار والعــدل الدولــي مثــل جامعــة الــدول العربيــة فــي عــام 
، وبعــد وفــاة الملــك عبدالعزيــز – طيــب هللا  1364هـــ )1945م( 
ثــراه - فــي الثانــي مــن شــهر ربيــع األول مــن عــام 1373هـــ الموافــق 
ــه ،  ــى نهج ــاؤه عل ــار أبن ــام1953م س ــر ع ــهر نوفمب ــن ش ــع م للتاس
واســتكملوا مســيرة التأســيس والبنــاء وفــق المبــادئ الســامية 

ــة الســعودية.  التــي تســتند عليهــا الدول
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وحكم المملكة بعد 
الملك عبدالعزيز

أبناؤه الملوك :

الملك سعود بن عبدالعزيز
1373هـ - 1384هـ )1953م – 1964م(

الملك فيصل بن عبدالعزيز      
1384هـ - 1395هـ )1964م – 1975م(

الملك خالد بن عبدالعزيز
1395هـ - 1402هـ )1975م – 1982م( 

الملك فهد بن عبدالعزيز
1402هـ - 1426هـ )1982م – 2005م(

الملك عبدهللا بن عبدالعزيز
1426هـ - 1436هـ )2005م – 2015م( 

الملك سلمان بن عبدالعزيز
1436هـ )2015م( ، وحتى اآلن . 
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فــي ذكــرى يــوم التأســيس أتشــرف برفــع أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات لمقــام ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
ابــن عبــد العزيــز آل ســعود ، ولصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز - ولــي العهــد ، رئيــس مجلــس الــوزراء 

- حفظهمــا هللا - وإلــى الشــعب الســعودي العظيــم بمناســبة هــذه الذكــرى الغاليــة علــى قلــب كل مواطــن.
ــذي يرمــز إلــى العمــق التاريخــي والحضــاري والثقافــي للمملكــة ،  ونســتذكر فيــه جهــود المخلصيــن األبطــال  نحتفــي بهــذا اليــوم ال
ــد  ــى التوحي ــعودية األولــى عل ــة الس ــراه - الدول ــب هللا ث ــعود  - طي ــن س ــد ب ــام محم ــس اإلم ــن أس ــام 1727م ، حي ــذ ع ــم من وتضحياته
ــة الملــك  ــة الســعودية الثالثــة التــي وّحدهــا جالل ــرة العربيــة، وصــواًل إلــى الدول ــدأ فــي نشــر األمــن واالســتقرار فــي الجزي والســنة ، وب
عبدالعزيزبــن عبــد الرحمــن آل ســعود – رحمــه هللا – بعدمــا تمّكــن بفضــل هللا وتوفيقــه مــن لــم الشــتات، وزرع التالحــم، وتوحيــد الوطــن، 

بإيمــان راســخ باللــه عــز وجــل، واتباعــًا لســنة نبيــه صلــى هللا عليــه وســلم.
لقــد اتخــذ الملــك عبــد العزيــز - رحمــه هللا - العــدل واألمــن دســتوًرا للدولــة الســعودية ، فأصبحــت المملكــة العربيــة الســعودية مثــاًل  
فــي األمــن واالســتقرار ، وقــام أبنــاؤه مــن بعــده بحمــل األمانــة ، ومواصلــة بنــاء وتطويــر الدولــة الحديثــة بخطــى راســخة وواثقــة فــي 

ة مــن الديــن الحنيــف. طريــق التطــور والتنميــة مــع الحفــاظ علــى القيــم والمبــادئ المســتمدَّ
وفــي هــذا العهــد الميمــون تواصــل المملكــة العربيــة الســعودية الوصــول إلــى أعلــى درجــات التقــدم والتطــور فــي كافــة المجــاالت، 
وترســيخ ريادتهــا وثقلهــا االقتصــادي والسياســي إقليمًيــا ودولًيــا، منطلقــة فــي مســيرة نمائهــا واســتدامتها مــن رؤيتهــا الطموحــة 

.2030
وبفضــل مــن هللا ثــم بجهــود القيــادة الحكيمــة يــدرك أبنــاء هــذا الوطــن شــرف االنتمــاء لدولــة ممتــدة الجــذور، ويشــعرون باالعتــزاز 
بذلــك، ويســيرون علــى نهــج آبائهــم وأجدادهــم فــي تعزيــز البنــاء واالنتمــاء، وصناعــة مســتقبل مشــرق وواعــد ألبنــاء هــذا الوطــن بفضــل 
ــرى  ــالص، ون ــد وإخ ــا بج ــاهمون فــي تنفيذه ــي يس ــة الت ــة الطموح ــة المملك ــًا لرؤي ــة ، وتحقيق ــه الحكيم ــديدة لقيادت ــات الس التوجه
اليــوم كثيــًرا مــن اإلنجــازات الملموســة فــي العديــد مــن المبــادرات والبرامــج والمشــاريع الكبــرى والتــي تحقــق العديــد منهــا فــي وقــت 

قياســي.
نســأل المولــى عــز وجــل أن يديــم علــى المملكــة عزهــا ومجدهــا، وأن يحفظهــا مــن كل ســوء ومكــروه، وأن يديــم عليهــا ِنعــم األمــن 

واألمــان واالســتقرار، وأن يحفــظ لهــذا الوطــن قيادتــه الحكيمــة وشــعبه المخلــص.
                  

سعادة رئيس الجامعة
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سعادة األستاذ الدكتور 

أ.د. مسلم بن محمد الدوسري

ــعودية األولــى،  ــة الس ــيس الدول ــخ تأس ــام تاري ــر كل ع ــهر فبراي ــن ش ــرين م ــوم الثانــي والعش ــتذكر فــي الي نس
ــزازًا بالجــذور  ــة قــرون ، ويأتــي هــذا االحتفــال اعت ــذ ثالث ــن ســعود من ــد اإلمــام محمــد ب ــى ي والتــي تأسســت عل
ـى هــذا  الراســخة للدولــة الســعودية ، واالرتبــاط الوثيــق بيــن قادتهــا ومواطنيهــا منــذ عصــر تأسيســها إـل
العهــد الزاهــر الميمــون مــن خــالل مالحــم الصمــود للدولــة األولــى ، واســتمرار هــذه المالحــم إلــى عهــد الدولــة 
الســعودية الثالثــة علــى يــد المغفــور لــه - بــإذن هللا - الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود ، والــذي 
أعــاد تأسيســها ووحدتهــا باســم المملكــة العربيــة الســعودية، وســار أبنــاؤه الملــوك مــن بعــده علــى نهجــه 
فــي تعزيــز بنــاء هــذه الدولــة ووحدتهــا ،  والدفــاع عــن ممتلكاتهــا ، ومقدراتهــا ، وثرواتهــا ، وتعزيــز نفوذهــا 

ــك مــن قــوة جذورهــا وقادتهــا المؤسســين. السياســي واالقتصــادي ، مســتمدة ذل

ونحــن فــي هــذه الذكــرى نشــعر بــروح الفخــر واالعتــزاز علــى مــا نشــهده مــن جهــود للمحافظــة علــى هــذا اإلرث 
ــة  ــذه الدول ــته ه ــذي أرس ــن ال ــتقرار واألم ــدة واالس ــة الوح ــعر قيم ــه نستش ــن خالل ــذي م ــر ، وال ــي الكبي الوطن
المباركــة مــن تاريخهــا المتجــذر األصيــل ، وعزمهــا الممتــد إلــى مــا تشــهده مملكتنــا الحبيبــة مــن تطــور وتقــدم 
فــي شــتى المجــاالت فــي عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ، وســمو ولــي 

عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود - حفظهــم هللا - .
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وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي

أ.د. أحمد بن علي الرميح

تحتفــل المملكــة العربيــة الســعودية فــي مناســبة غيــر مســبوقة إلحيــاء ذكــرى يــوم التأســيس الــذي يوافــق 
يــوم 22 فبرايــر مــن كل عــام ، حيــث يخلــد هــذا اليــوم ذكــرى قيــام الدولــة الســعودية األولــى قبــل ثالثــة قــرون 
تقريبــًا 1139هـــ / 1727م، وهــو اليــوم األول لقيــام أول دولــة مكتملــة األركان فــي الجزيــرة العربيــة، وذلــك بعد 

سلســلة مــن التضحيــات .

ويــؤرخ هــذا اليــوم ضمــن األيــام التاريخيــة  والمحطــات المفصليــة فــي تاريــخ المملكــة التــي قــادت للحاضــر 
المزدهــر الــذي تشــهده المملكــة حاليــًا، والمســتقبل الزاهــر الــذي ينتظرهــا بقيــادة خــادم الحرمين الشــريفين 

الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز ، وولــي عهــده صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان .

وأتــت الهويــة البصريــة ليــوم التأســيس هــذا العــام تحــت شــعار » يــوم بدينــا « لتعــزز القيــم والمعاـنـي 
ــَخًة لالعتــزاز بــاإلرث الثقافــي واالجتماعــي لهــذه الدولــة  المرتبطــة بهــذه المناســبة الوطنيــة المميــزة ، ومرسِّ

ومجتمعهــا .
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فــي هــذا اليــوم يحتفــي الوطــن بذكــرى يــوم تأســيس الدولــة الســعودية األولــى 1139هـــ / 1727م، علــى يــد 
اإلمــام محمــد بــن ســعود ـ رحمــه هللا ـ  .

وهي فرصة سانحة السترجاع ذاكرة ثالثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية األولى.

ويأتــي هــذا اليــوم حافــاًل بمشــاعر الفخــر والحــب واالنتمــاء لمــا تحملــه هــذه الذكــرى مــن مواقــف وأحــداث 
خلدتهــا كتــب التاريــخ والّســير .

فهــو يــوم اعتــزاز بالجــذور الراســخة لهــذه الدولــة المباركــة، ووحدتهــا العميقــة ، ومنجزاتهــا الرائــدة، وافتخار 
بتاريــخ الوطــن العظيــم، وحضارتــه ، وتراثــه ، ورمــوزه ، وقيــم الوطــن ، ومكتســباته.

وهــذه الذكــرى تمثــل حافــًزا قوًيــا علــى مضاعفــة الجهــود للعطــاء والبنــاء فــي طمــوح ال يتوقــف نحــو تحقيــق 
مســتقبل مبهــر تدعمــه القيادة الرشــيدة .

حفــظ هللُا المملكــة قيــادة وشــعًبا ، وحفــظ هللا مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان ابــن 
ـي  عبدالعزيــز  ، وســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وـل

العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء.

وكيل الجامعة
للشؤون التعليمية

أ.د. محمد بن صالح العبودي
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وكيلة الجامعة
لشـــــــؤون الطالبــــــات

د. جواهر بنت عبدالرحمن العمر

إننــا فــي يــوم التأســيس نحتفــي بوطــن ليــس فــي العالــم مثلــه،  وطــن ُيعمــر باإليمــان والتضحيــة والشــموخ ، 
وطــن صنــع المجــد بجــذور راســخة علــى مــدى ثالثــة قــرون ، نستشــعر العمــق التاريخــي الــذي مــرت بــه الدولــة 

الســعودية باختــالف مراحلهــا بوحــدة أراضيهــا وأبنائهــا.

وجــاء هــذا االحتفــال بأمــر ملكــي ســاٍم مــن مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان - حفظــه هللا - 
الــذي ُعــرف باهتمامــه الكبيــر بالتاريــخ الســعودي ، والحفــاظ علــى التــراث الوطنــي ، وبدعــم مــن ســمو ســّيدي 
ولــي العهــد - رئيــس مجلــس الــوزراء - صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان - حفظــه هللا - بتأصيــل 

العراقــة التاريخيــة لوطننــا الغالــي ونقلهــا مــن جيــل إلــى جيــل كإحــدى أهــم ركائــز رؤيــة المملكــة 2030 .
حفظ هللا وطننا الغالي شامًخا ، أبيًا ، معطاًء .




