
 89مبناسبة اليوم الوطنيمؤرخة كلمة 

صادق  م بخالص التهاني و أجدها فرصة سائحة لي بمناسبة يومنا الوطني األغر ألتقد      

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك أمرنا  التبريكات لوالدنا وولي  

عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن   المملكة العربية السعودية، ولولي  

، سائلة المولى القدير لهما العون 2030اب رؤية المملكة ر  سلمان بن عبد العزيز ع  

خيره   والتوفيق والسداد والنصر على كل من يحمل شراً لهذا الوطن المعطاء الذي عم  

كة منذ عهد المؤسس لهذا الكيان  فالممل  ؛نكر هذا القول إال جاحدجميع أنحاء الدنيا، وال ي  

مهما هللا، وهي معروفة بمواقفها إلى جانب  ح الكبير الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ر

ة فلسطين التي وقف معها الملك عبد العزيز  قضايا العرب والمسلمين وعلى رأسها قضي  

غير النظامية  قلباً وقالباً منذ بواكير ظهورها، حيث شاركت المملكة بقواتها النظامية و

سبيل استرداد    فيواستشهد كثير منهم على تراب فلسطين الطاهرة  م،  1948في حرب  

  واستمر دعم المملكة المادي والمعنوي واإلغاثي  حق الفلسطينيين المسلوب،

مراحل تاريخها حتى اليوم فجميع ملوك  في جميع للقضية الفلسطينية و للفلسطينيين 

تناوبوا على حكمها كانت القضية الفلسطينية شغلهم   المملكة العربية السعودية الذين

الذي أطلق عليه   قمة الظهران هم األول حتى عهدنا الحالي وليس مؤتمرالشاغل وهم  

على مستوى  الملك سلمان )حفظه هللا( مؤتمر القدس، ودعوته القريبة إلى عقد مؤتمر 

الرعناء تجاه  حكومة إسرائيلاألقطاب لمنظمة التعاون اإلسالمي بسبب سياسات 



ناهيك عن الدعم    ،بالقضية الفلسطينية  الكبير  على االهتمام  األراضي الفلسطينية إال دليالً 

يمسك بعضهم   الذين  الفلسطينيين مؤلفة من  آلالف  المادي ، ومنح اإلقامات النظامية

 بكثير من مفاصل القطاع الخاص في البالد. 

رائدة التضامن اإلسالمي، والعين الساهرة التي ال تنام في سبيل    هي المملكةكما أن    

خدمة الحجاج والمعتمرين الذين يتزايد عددهم عاماً بعد عام بفضل التسهيالت التي  

أو في الطرق الموصلة  ،المدينة المنورة وأء في مكة المكرمة امها لهم المملكة سو تقد  

مختلف مشاعر الحج في   بين التنقل كذلك و  ا،مهنيب وتسهيل التنقل  ، اما وفي أمنهمإليه

 .المكرمة مكة

الصوت المعدل في جميع المحافل الدولية في   العربية السعودية ل المملكةوتمث  

   .اجها في عالقاتها مع الدول على مستوى العالمهنتإسياستها التي درجت على 

حاسدين وكيد  حفظ هللا المملكة العربية السعودية وحفظ قيادتها وشعبها من حسد ال

    ء.الكائدين، وكل يوم وطني والجميع بخير وصحة وعافية وسعادة ورخا
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