
• رئيسة المدرسة العالمية الباكستانية )القسم اإلنجليزي( 
في جدة.

• عضو في مجلس الشيوخ الباكستاني للدورة )2018-2012(
• عضو في أكثر من لجنة، منها لجنة الدفاع،  لجنة الشؤون 

الخارجية، ورعاية شؤون الباكستانيين في الخارج وتنمية 
الموارد البشرية.

• عضو منتخب في المجلس األعلى للبرلمان الباكستاني، عن 
دورته بين عامي 2012 و2018.

• حصلت على وسام »تمغة-امتياز«، أرفع الجوائز المدنية 
الوطنية.

• استنادا إلى خبرتها، في تعزيز عالقات بالدها مع الدول 
األخرى تم انتخابها عضوا في لجان البرلمانات ذات الصلة 

بشؤون الدفاع االستراتيجي والعالقات الخارجية باإلضافة إلى 
تنمية الموارد البشرية.

• متخصصة في حقل التربية والتعليم، حققت إنجازات عدة 
في مجال تطوير وإدارة إحدى أهم المؤسسات التربوية القائمة 

في المملكة العربية السعودية.
 • اكتسبت شهرة واسعة بين األكاديميين واالخصائيين 

العاملين في حقول الدفاع اإلقليمي والعالمي، والدراسات 
االستراتيجية، انطالقا من عضويتها في المعهد الدولي 

.)IISS( للدراسات اإلستراتيجية
• شملت مجاالت تميزها مسائل التخطيط المالي واإلداري، 

إلى جانب اإلدارة العامة والمدرسين والمدربين، باإلضافة إلى 
عملية التوجيه الطالبي. 

• شاركت في منتدى مجلس المدارس العالمية )cis( عام 2011.
• رئيسة مركز باكستان والخليج للدراسات.

المؤلفة

سحر كامران
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الملك عبد اهلل بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين

مشاهدات
 من المملكة العربية السعودية 

تأليف السيناتور: 
سحر كامران 

العقالنية والحكمة



6

عبداهلل بن عبد العزيز.. العقالنية والحكمة



7

إلى الشعبين السعودي والباكستاني..
األساس الصلب في تدعيم وتنمية 
العالقات.. منذ إنشائها وحتى اآلن.. 

اإلهداء:اإلهداء:





اإلسالمية  الرسالة  وأرض  اهلل،  بيت  جوار  »من   
الخالدة، ُيسعدني أن أرحب بكم في وطنكم 
سائاًل  السعودية.  العربية  المملكة  الثاني 
المباركة  الليالي  اهلل - جل جالله - في هذه 
اإلسالمية،  أمتنا  أم��ور  فهم  على  ُيوفقنا  أن 
وأسباب ما حصل لها من ضعف وتفرق، األمر 

الذي انعكس على تماسكها ووحدتها.
على  نكون  أن   - جالله  جل   - باهلل  أستحلفكم 
وأن  بحملها،  جديرين  نكون  وأن  المسؤولية،  قدر 
)إن  تعالى:  الحق  قول  مستدركين  الحق،  ننصر 

تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم(.
مركز  تأسيس  عليكم  أقترح  المنطلق  هذا  ومن 
للحوار بين المذاهب اإلسالمية، للوصول إلى كلمة 

سواء، يكون مقره مدينة الرياض«.

مقتطفات من كلمة
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
في قمة التضامن اإلسالمي في مكة ) 1433(.



لم أر في التاريخ والواقع املعاصر حنكة وحكمة توازيان ما يتمتع به امللك عبدالله 
بن عبدالعزيز، الذي ضرب بتواضعه أكثر من مثال في أكثر من مكان، على أنه ليس 
ملكًا مخمليًا، يتعاطى مع شعبه وقضاياه وآالمه ومع هموم أّمته من شرفة عاجية، بل 
هو أحد أبناء الشعب، وأحد املخلصني لألمة اإلسالمية على الدوام، دومنا بروتوكول 
ي��ع��ي��ق��ه أو م��ك��ان��ة اج��ت��م��اع��ي��ة مت��ن��ع��ه، رغ����م م��ش��اغ��ل��ه ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة، وق����د نقلت 
هذه الصورة بحياد كبريات الصحف العاملية، التي توقف محللّوها مشدوهني، وهم 
يتابعون دم��وع��ه ت��أث��راً مبوقف م��ا، أو تعامله بشفافية وب��وض��وح حيال قضية تهم األمة 
أو كلماته الصريحة في امل��ؤمت��رات العربية واإلسالمية والعاملية, ورؤيته احلكيمة حيال 
أزمة ما، أو تسامحه حيال من حاولوا اإلس��اءة إليه، ليقدّموه في األخير كنموذج ملا 
يجب أن يكون عليه احلكم الرشيد، والعقالني البعيد عن التنظير والتأطير واملجاملة، 
فتمنحه كبريات الصحف لقب أك��ث��ر شخصية م��ؤث��رة ف��ي ال��ع��ال��م. ه��ذا اللقب ال���ذي لم 
يسع إليه، حيث إنه طلب من شعبه في إحدى كلماته أن اليخاطبه أحد بلقب ملك 
اإلن��س��ان��ي��ة، وه���و األج����در ب���ه، ألن���ه ي��ؤم��ن أن امل��ل��ك ه��و ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى وم��اه��و إال 

خادم للحرمني الشريفني. 

المقدمة:



عبد الله ب��ن عبد العزيز ال��ذي كتب عنه الكثير وسيكتب عنه أك��ث��ر، أك��د للجميع 
بال استثناء  أّن ما قيل فيه ال يكفي ليعطيه حقه، فهو صاحب امل��ب��ادرات  السلمية 
األول��ى في العالم العربي واإلسالمي، ورائ��د العطاءات اإلنسانية والفكرية والسياسية 
والثقافية العاملية، ومهندس حوار أتباع االديان  دون منازع على مستوى دول العالم، 
واملنقذ لشعوب العالم، إذ ال تقع كارثة طبيعية ومهما ك��ان موقعها اجلغرافي وأعراق 
أهلها إاّل وأم��ر بالوقوف م��ع املكنوبني وإغاثتهم ومساعدتهم ودعمهم بكرم وسخاء، 
وال يريد من ذلك جزاء وال شكورا ، وهو األمر الذي يعكس تربيته العربية األصلية 
ونشأته الصحراوية العريقة، وسماحته وبساطته والتي انعكست على كرمه وسخائه 

وصراحته وشفافيته.
ولهذا يأتي ه��ذا الكتاب كمحاولة متواضعة من مؤلفته لتكرميه واحل��دي��ث عن مآثره 
وخ��ص��ال��ه ب����دون م��ب��ال��غ��ة ، ل��ك��ي ي��ع��رف اجل��م��ي��ع ع���رب���ًا وع��ج��م��ًا، ش��رق��ي��ني وغ��رب��ي��ني، عن 
شخصية أحد حكماء هذه األمة، من ابنة الباكستان احملبة  للشعب السعودي واملمتنة 
ل��ل��م��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه، ل��ك��ث��رة وع��ظ��ي��م م���ا ق���دم���ّه ل��ب��الده��ا وس���ان���د ش��ع��ب��ه��ا ف���ي وق����ت النكبات 
واألزم������ات، ورمب����ا أب����رز م��ا مي��ي��ز ه���ذا ال��ك��ت��اب ك��ون��ه األول ال����ذي تكتبه ام�����رأة  مسلمة، 



وال��ت��ي تعتبر ب��رمل��ان��ي��ة مت��ث��ل م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ ال��ب��اك��س��ت��ان��ي، وت��ت��ح��دث مبنتهى املوضوعية 
والعلمية واإلنسانية عن مسيرة قائد محنك وعظيم حمل هموم أمته وشعبه للمحافل 
ال��ع��امل��ي��ة، معليًا راي���ة اإلس����ام وال���س���ام، وث��ق��اف��ة ال��ت��ع��اي��ش واالع���ت���دال وال��وس��ط��ي��ة داعمًا 
حل��ق��وق ش��ع��وب األم����ة ال��ع��رب��ي��ة واإلس���ام���ي���ة امل���ش���روع���ة، ومت��ك��ن ب��اق��ت��دار م���ن وض���ع اسم 
اململكة العربية السعودية على خارطة األحداث العاملية، إذ جعل لكلمتها ثقًا ووزنًا 
في املنظمات الدولية واملجالس الفكرية والثقافية والسياسية األممية العاملية، واستفاد 
م���ن ال����ث����روات ال��ت��ي ك����رم ال��ل��ه ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة، وس��خ��ره��ا ل��رف��اه��ي��ة ش��ع��ب��ه وال��ت��ن��م��ي��ة والتطوير 
واإلص����اح وال��ت��ح��دي��ث ف��ي ب���اده، وخ��دم��ة احل��رم��ني الشريفني وح��ج��اج بيت ال��ل��ه احلرام 
وزائري مسجد نبيه »صلى الله عليه وسلم« بكل ما ميلك من طاقات وبا حساب، 
وبدون تردد، حتى باتت اململكة مهبط الوحي ومهد الرسالة حتتل مراتب متقدمة في 
سلم النمو االقتصادي والفكري والثقافي  والتنمية املجتمعية، وإح��دى ال��دول الهامة 

واملؤثرة في صناعة القرار السياسي في العالم.
وكوني امرأة قررت احلديث عن اململكة وعن امللك من وجهة نظري كأنثى، حيث 
تعرفت على اململكة منذ تشرفي بالعيش فيها أكثر من عقدين، وعرفت ما تتمتع به 
املرأة  السعودية من احترام، وحب وكرامة، على خاف ما يرّوج ويكتب عن معاناتها 
ف��ي اإلع����ام ال��غ��رب��ي، ون��ق��ص ف��ي حقوقها متحججني مبنعها م��ن مم��ارس��ة ق��ي��ادة السيارة 



ال��ت��ي يعتبرها ال��غ��رب بنظرته الضيقة ه��ي األول���وي���ة ل���دى ال��ن��س��اء ال��س��ع��ودي��ات، متناسني 
أع��داد اخلريجات اجلامعيات السعوديات وامل��وف��دات إلى اخل��ارج، وسيدات األعمال، 
وال��ن��اش��ط��ات ف��ي ش���ؤون املجتمع وال��ت��ع��ل��ي��م، وال��ط��ب��ي��ب��ات، وامل���درس���ات، واملمرضات، 
وما كن ليتركن هذا األثر في املجتمع لوال متتعهن باحلرية واالنفتاح مبا يتفق مع الشريعة 
اإلس��ام��ي��ة، ول���وال وج��وده��ّن ف��ي مجتمع سليم إس��ام��ي س��اع��ده��ّن على ذل���ك، وإنني 
ألشعر بالفخر واالع��ت��زاز كوني عشت في اململكة, واعترف أنني  متكنت من تنمية 

قدراتي في مجال عملي في بيئة آمنة ومستقرة . 
في هذا الكتاب املتواضع حاولت التعريف بشخصية عبدالله بن عبدالعزيز، امللك 
واإلن���س���ان وامل����واط����ن، وح��ك��ي��م األم�����ة، واالق����ت����راب أك��ث��ر م���ن ح��ي��ات��ه ال��ش��خ��ص��ي��ة لتعريف 
الرأي العام العربي اآلسيوي والعاملي باجلانب اإلنساني لشخصه، وتقدمي رؤيته ووجهة 
نظره وفلسفته في احلكم، والتعاطي مع األحداث العاملية، ورمبا عجزت كلماتي عن 
اإلحاطة الكاملة، مبا كنت أصبو إليه نظراً لكثرة خصاله احلميدة ودماثة أخاقه وقربه 

من شعبه وأبناء أمته.
ولم يكن باإلمكان جتاهل مبادرات امللك العديدة والتي شملت مجاالت عدة حاولت 
ت��ق��دمي أب���رزه���ا، وه���ي ع��ل��ى كثرتها ستعجز ص��ف��ح��ات أي ك��ت��اب ع��ن اإلح��اط��ة ب��ه��ا، إذ 
لم تقتصر يومًا على مجال محدد أو قطاع مخصص، وحتى لم تقتصر على منطقة 



جغرافية معينة، ورمب��ا يعجز امل��رء ع��ن إي��ج��اد أي بلد مهما ك��ان موقعه ل��م يكن للملك 
بصمته فيه وملسته.

وسيتطرق الكتاب إلى العالقات امللك عبدالله السياسية مع مختلف دول العالم، 
وما قدمه من مواقف عكست دائمًا حكمته وبعد نظره، وحسن إدارته لألزمات في 
عالم ميوج بالعواصف واألعاصير، وكيف متكن من إدارة دفة اململكة ببصيرة وحنكة 
في ظل ما سمي بالربيع العربي، وتربيته األس��ري��ة احلكيمة التي قدمت له منذ نعومة 
أظ���ف���اره ح��دي��ث ال��ت��اري��خ وال��ب��ط��والت، ح��ي��ث اط��ل��ع ع��ل��ى س��ي��رة وال����ده امل��ل��ك ع��ب��د العزيز 
– رحمه الله- وعايشه وأدرك من التصاقه به ضرورة التمسك باملبادئ واالخالق 
اإلسالمية، وعدم التنازل عنها مهما كانت الظروف واألزمات، وهو ما انعكس على 
اململكة -وخالل سنوات تاريخها- بالقوة واحلزم والسياسية الواضحة التي ال تقبل 
املجاملة أو اخلداع أو املواربة، وإن عرضها ذلك للوقوف في وجه أعتى الدول، فاحلق 

هو بوصلة اململكة ومّوجه لسياسات ملكها عبدالله.
وكوني سيدة باكستانية  أعمل كعضو في جلنة الدفاع واخلارجية واجلاليات الباكستانية 
في العالم وامل���وارد البشرية مبجلس الشيوخ الباكساني, ق��ررت أن أخ��ص عالقة بلدي 
م���ع خ�����ادم احل���رم���ن ال��ش��ري��ف��ن وم����ع امل��م��ل��ك��ة ب���ش���يء م���ن ال��ت��ف��ص��ي��ل، ألن���ن���ي وم���ن���ذ تفتحت 
ع���ي���ن���اي ت���ع���رّف���ت ع���ل���ى م���ن���اق���ب امل���ل���ك وم������دى ك���رم���ه ال������ذي أغ������رق ف���ي���ه ال���ب���اك���س���ت���ان شعبًا 



وحكومة، حتى أيام تسلمه والية العهد كانت باكستان في عقله وقلبه، كما تعرفت 
على احل��ب ال��ذي يكنه شعبي للملك عبدالله وللمملكة التي احتضنت مئات اآلالف 
من الباكستانيني على مدى العقود املاضية، وفتحت أمامهم مختلف الوظائف، حتى 
شكلت حتويالتهم املالية إلى بلدهم مصدراً أساسيًا من مصادر الدخل في باكستان، 
وال ميكنني ف��ي ه��ذه العجالة أن أنسى موقف امللك عبدالله وم��ا أطلقه م��ن مبادرات 
إن��س��ان��ي��ة حينما ت��ع��رض��ت ب����الدي ل��ل��ف��ي��ض��ان��ات واألزم������ات الطبيعية امل��خ��ت��ل��ف��ة وك��ي��ف أمر 
مبنتهى احلب واحلنان بحمالت التبرعات الشعبية، وإرسال املساعدات املادية والعينية 
لبلدي وأنشأ املستشفيات امليدانية في املناطق املنكوبة، وأسهم في إيواء اآلالف ممن 
خسروا بيوتهم وهجروها نتيجة الزالزل والفيضانات، وهو احلب الذي انعكس على 
أبناء شعبه الوفي الذين وقفوا ب��دوره��م مواقف إنسانية عظيمة عديدة مع الباكستان 
ومختلف الدول في العالم، ورغبت في تكريس مفهوم الشراكة االستراتيجية وتنمية 
العالقة بني البلدين، وأشعر بأنني ممتنة وفي غاية السعادة ملكارم امللك عبدالله املتعددة, 
خاصة عندما وجه بالدعاء في احلرمني الشريفني مبكة واملدينة وجميع مساجد اململكة 
لبالدي عندما تعرضت للفيضانات املدمرة .. واليزال صدى تلك الدعوات الصادقة 
ف���ي أذن�����ي، وس��ي��ظ��ل م���وج���وداً م���دى احل���ي���اة .. ول���ه���ذا أت���ق���دم ب��ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر  للملك 

عبدالله صاحب الرؤية املستنيرة  والقائد احلكيم لألمة اإلسالمية. 
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حكمة امل��ل��ك عبد ال��ل��ه ب��ن عبد العزيز وب��ع��د ن��ظ��ره ل��م ت��أت م��ن ف���راغ، فهو وعلى 
الرغم مما كرمه الله به من خصال حميدة، استفاد من نشأته وتربيته حتت جناح 
وال���ده املغفور ل��ه امللك عبد العزيز، م��ا جعل حياته الشخصية حافلة بالتفاصيل 
والذكريات التي تستحق الوقوف عندها واالط��اع عليها وتقريبها من ال��رأي العام 
العربي واإلسامي، وهي تفاصيل تعكس بوجه من وجوهها تاريخ اململكة احلبيبة 

وأهم محطاتها في التاريخ املعاصر.
وكغالبية ال��رج��ال ال��ع��ظ��م��اء ل��م ي��ك��ن ت��اري��خ م��ول��د ع��ب��د ال��ل��ه ي��وم��ًا ع���ادي���ًا، ول���م تكن 
السنة التي احتضنت فيها اململكة عبدالله وليداً بالسنة العادية، بل ارتبط قدومه 
مبرحلة حاسمة في تاريخ توحيد اململكة على يد مؤسسها امللك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل س��ع��ود –رحمه ال��ل��ه-، ففي ه��ذه السنة )1343ه�-1924م( 

دخل إلى مكة منتصراً مساملًا.
ول��د عبدالله ب��ن عبدالعزيز ف��ي قصر احل��ك��م ف��ي ال��ري��اض، ومل��ك��ان والدت���ه أهمية 
خاصة، فهو قصر تاريخي عريق توارثه آل سعود على مدى عهود طويلة، واتخذ 
م��ن��ه امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز م��ؤس��س ال���دول���ة ال��س��ع��ودي��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ق���راً حل��ك��م��ه ومسكنه، 
وم��ك��ان��ًا رح��ب��ًا ض��م عائلته ال��واس��ع��ة، إذ عاشت فيه معظم زوج��ات��ه ومنهن والدة 
امللك عبد الله حتى وفاتها سنة 1335 ه�، تاركة عبدالله الطفل في مرحلة مبكرة 

من عمره إذ كان يومها في العاشرة.

أواًل:
عبد اهلل بن عبد العزيز.. الطفل واألب .. والزوج
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ويشهد املؤرخون الذين عاشوا مع امللك عبد العزيز حلظات حياته اخلاصة في 
قصره، وش��اه��دوا تعامله مع أبنائه وبقية أبناء الشعب، إذ ك��ان أب��ًا عظيمًا اتسع 
قلبه ل��ك��ل ط��ف��ل ف��ي مملكته فكيف احل���ال م��ع أوالده؟، ف��ل��م متنعه مشاغله الكثيرة 
وم��س��ؤول��ي��ت��ات��ه الصعبة م��ن م��ن��ح أوالده االه��ت��م��ام امل��ط��ل��وب، وك��ث��ي��راً م��ا ش��وه��د يدلل 
أوالده وي��ت��ّب��س��ط معهم وي��داع��ب��ه��م ح��ت��ى أن���ه ورغ���م ك��ث��رة أح���ف���اده ك���ان ح��ري��ص��ًا على 
تطبيق ال��ع��دل واإلن���ص���اف ب��ي��ن��ه��م، ول��ط��امل��ا ردد »م���ن ال ي��ع��دل ف��ي بيته ال ي��ع��دل بني 

الناس«، وعلّم زوجاته هذا العدل ليرضعنه أوالدهن.
ي��رى ال��ك��ث��ي��رون أن عبد ال��ل��ه ب��ن عبدالعزيز وأخ��وت��ه اس��ت��ق��وا الكثير م��ن خصالهم 
احل��م��ي��دة م���ن وال���ده���م رح��م��ه ال���ل���ه، وت��ع��ل��م��وا م��ن��ه ال��ت��دي��ن واالل����ت����زام وال����ص����دق، فمنذ 
ت��ف��ت��ح��ت ع��ي��ن��ا ع��ب��دال��ل��ه رأى وال������ده ي���ح���رص ع��ل��ى ت���أدي���ة ف�����روض ال���ص���اة جماعة، 
ولطاملا استيقظ وشاهده يؤدي صاة الفجر ويقرأ القرآن ليًا بعد تأدية ساعات 
طويلة م��ن ال��ع��ب��ادات )ال��ت��ه��ج��د(، األم���ر ال���ذي فتحه على م��واض��ي��ع ال��دي��ن، وعلّمه 
حب الدين اإلسامي وسنة الرسول الكرمي »صلى الله عليه وسلم«، وضرورة 
ت��أدي��ة ال��ف��روض وال��واج��ب��ات ال��دي��ن��ي��ة ع��ل��ى أك��م��ل وج���ه، ك��م��ا ش��ه��د وال����ده امل��ل��ك عبد 
العزيز في مجالسه وهو يتعامل بصراحة في احلق وشفافية في املعاملة وسرعة في 
اإلجن��از، ونهل منه أسلوب احلكم باحلق وعدم التفريق بني صغير وكبير وبني أمير 
وفقير، مدركًا أن العدل أساس احلكم وأن العدل دليله مكارم األخاق والتواضع 
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ومحبة الناس، وأنه بدون هذه الصفات لن يكسب شعبه الذي هو قوته وسنده، 
والذي ميلك جتاهه وجتاه رب العاملني واجبًا ومسؤولية كبيرتني طاملا تضرع إلى الله 

أن يعينه على أدائها.
وكبقية أخوته وغالبية أبناء اململكة تعلم عبدالله بن عبدالعزيز مبادئ العقيدة 
والقرآن الكرمي والعلوم الدينيه وهو في سن صغيرة وعلى يد خيرة الشيوخ ورجال 
الدين املختصني، ثم التحق مبدرسة األمراء املوجودة في القصر، والتي كانت بداية 
مجرد غرفة مالبثت أن اتسعت مع ازدياد عدد األمراء وحرص امللك عبد العزيز 
على تطويرها، وشغلت مساحة كبيرة من الطابق األول في غربي القصر، وميكن 
ال��ق��ول إن تعلمه ل��م يكن مقتصراً على ه��ذه األم��اك��ن املخصصة للعلم وح��ده��ا، بل 
استفاد من وضع عائلته وثقافة وال��ده ومجالسه الغنية باملعرفة التي تعلم منها أن 
املبادئ ال تؤخذ من الكتب فقط بل من سير الرجال وأعمالهم، وهو ما ملسه في 
شخصية والده القدوة احلسنة وفي كثير من رجاالت اململكة الشرفاء ممن توافدوا 

على زيارة القصر أو اجتمع بهم في لقاءات أخرى ومناسبات عديدة. 
في مجالس والده التي حضرها عبد الله بن عبدالعزيز في سن مبكرة اتسعت 
م���دارك���ه وت��ف��ت��ح ع��ق��ل��ه ع��ل��ى م���ا ي��ج��ري ح��ول��ه ف���ي ال��ع��ال��م، م��ك��ت��س��ب��ًا أدوات النقاش 
واحل�����وار م��ن خ���ال اس��ت��م��اع��ه مل���داخ���ات وال����ده وم���داخ���ات امل��ج��ت��م��ع��ني، ك��م��ا تعلم 
من هذه املجالس تاريخ اإلسام واحلضارات اإلسامية، وعرف أسباب انكسار 
امل��س��ل��م��ني ف���ي ع��ص��وره��م امل���ت���أخ���رة، واس���ت���ي���اء األج���ان���ب ع��ل��ى دول���ه���م، م��ط��ل��ع��ًا في 
الوقت ذاته على تفاصيل وأحداث الدولتني السعوديتني األولى والثانية والدروس 



21

والعبر املستخلصة منها، وف��ي ال��وق��ت ذات��ه تعرف على جهاد أج���داده ف��ي سبيل 
إقامة كيان عظيم يحمي دين اإلسالم ويوحد البالد حتت راية احلق، واستخلص 
أن أهداف أجداده من احلكم لم تكن كهدف بقية احلكام في األرض، إمنا غايتهم 
اخلالصة رفع اسم اإلسالم، وإعالء كلمة الله، واحلكم مبا أنزل، وجعلوا شعارهم 

»ال إله إال الله محمد رسول الله«. 
رغ��م عشقه وول��ع��ه بالتاريخ ودروس����ه لكنه ك��ان ح��ري��ص��ًا دائ��م��ًا على تعلم ثقافة 
بيئته ومعارفها بكل ما فيها، والتي كانت الفروسية واحدة منها وخصلة من أهم 
خ��ص��ال ع���رب ه���ذه البقعة اجل��غ��راف��ي��ة، ف��ض��اًل ع��ن أن وال����ده ك���ان ف��ارس��ًا ال ي��ش��ق له 
غ��ب��ار، مت��ت��ع مب��ي��زات ع���دة ك���ان ع��ل��ى رأس��ه��ا تضليل ع���دوه قبيل االل��ت��ح��ام ب���ه، كيف 
ال وه��و اب��ن الصحراء القاسية، لهذا غ��رق عبد الله ومنذ طفولته في ه��ذا العالم 
واستوعب تاريخ الفروسية في اجلزيرة العربية، وأخذ يعشق اخليول ويتعرف عليها 
وعلى سالالتها وكان أكثر أخوته تردداً على اسطبالت خيول والده وعلى مرابطها 
الكثيرة، وقد توافق حبه للخيول مع صفات أخرى كان منها حبه للصحراء وميله 
ل��الب��ت��ع��اد ع���ن االزدح������ام ل��ب��ع��ض ال���وق���ت ل��ل��ت��أم��ل وال��س��ك��ي��ن��ة، واحل��ق��ي��ق��ة أن ح��ب��ه لهذه 
ال��ص��ح��راء ومت���رس���ه ف���ي ال��ف��روس��ي��ة ل���م ت��ن��ع��ك��س ع��ل��ى س��ل��وك��ه ال��ش��خ��ص��ي ومعامالته 
ف��ق��ط، ب��ل انعكست على مالمحه ال��ت��ي متتعت بالشهامة وال��رج��ول��ة وال��ن��ق��اء، كما 
ت��رك��ت ف��روس��ي��ة امل��ل��ك أث��ره��ا احمل��ب��ب عند الفنانني ال��ذي��ن أب��دع��وا ف��ي ت��ق��دمي لوحات 
تعكس بطولته ومهارته ف��ي رك��وب اخل��ي��ل، ورمب��ا أفضل م��ن ق��ام بهذه املهمة الفنان 
التشكيلي ضياء عزيز ضياء الذي رسم له لوحة رائعة وهو يركب صهوة جواده 
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)بغداد(، حيث استوحى هذه اإلطاللة من آخر مشاركة للملك بحصانه عندما 
ك���ان ف��ي ع��ن��ف��وان ال��ش��ب��اب، لتخليد ذك���رى ت��ل��ك امل��رح��ل��ة م��ن ت��اري��خ ح��ي��ات��ه وتاريخ 

الفروسية في اململكة.
وك���ان عبدالله - وال ي���زال- ال��رئ��ي��س األول ل��ن��ادي ال��ف��روس��ي��ة ف��ي اململكة الذي 
تأسس في عهد امللك فيصل –رحمه الله- في محرم سنة 1385 ه� )1965م(، 
ومنذ رئاسته للنادي سعى جل��ذب الشباب السعوديني للفروسية واإلش���راف على 
تطوير ه��ذا امل��ج��ال ليصل إل��ى مستوى ال��ع��امل��ي��ة، وذل���ك ليس مستغَربًا على امللك 
ع���ب���دال���ل���ه، وه�����و احل����ائ����ز ع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن اجل����وائ����ز ف����ي ب����ط����والت ال���ف���روس���ي���ة وركوب 

اخليل. 
وعلى الرغم من ابتعاده عن ركوب اخليل منذ عدة سنوات إال أن عشقه وولهه 
بها بقي حتى هذه اللحظة، والدليل ما يشهده هذا القطاع من اهتمام وانتشار في 
اململكة، وكثرة النوادي التخصصة في هذا املجال واألنشطة الرياضية على امتداد 

اململكة كافة.
عرف عبدالله بن عبد العزيز أنه من أكثر املهتمني واملتابعني لسباق الهجن وسباق 
اخليل ومنذ فترة مبكرة من عمره، كما أنه يهوى رحالت القنص، ومجالسة رجال 
ال��ب��ادي��ة، وك��ث��ي��راً م��ا م���ارس ه��واي��ت��ه ف��ي ص��ي��د احل��ب��اري ش��م��ال اململكة أو جنوبها، 
ح��ي��ث يغيب ل��ف��ت��رات ت��ص��ل أح��ي��ان��ًا ألرب��ع��ني ي��وم��ًا وك���ان ح��ري��ص��ًا أش���د احل���رص على 
اصطحاب صقوره التي يحبها، ومع ذلك وحتى في الصحراء مكان اخللوة كان 
ي��ح��رص ع��ل��ى ع����دم االب���ت���ع���اد ع���ن ش����ؤون ال���وط���ن وال���ش���ع���ب، ف��ك��ان ي��ل��ت��ق��ي ف���ي هذه 
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األثناء برؤساء العشائر، ويستقبل وفودهم ليطلع على أحوالهم وظروفهم ويستمع  
إل��ى مشاكلهم، ويبذل كل جهده حلل ما ميكن حله وإحقاق العدل بينهم، بحيث 

تكون جميع أراضي اململكة متساوية وال ينقصها أي شيء.
وفي حياته اخلاصة عرف عنه حبه لعائلته واحترامه الشديد ألخوته وأقاربه، 
وكان قريبًا من اجلميع يعمل بصمت على تطوير ذاته، وأسس أسرة كبيرة ضمت 

العديد من خيرة األمراء واألميرات.
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ثانيًا:
المليك أقوى شخصية

ما ميز شخصية عبدالله بن عبد العزيز على ال��دوام قدرته على حتمل مختلف 
املسؤوليات والقيام بها على خير ما يجب، فحياته األسرية ومسؤولياته العائلية لم 
تشغله عن واجبيه الوطني والسياسي اللذين ُزرعا فيه منذ الصغر، وفي املقابل لم 
تلهه مناصبه ومشاغله عن تأدية حقوق أوالده وزوجاته، ومتكن من منحهم احلب 

واحلنان املطلوبني وتنشئة أبناء تشهد لهم الوقائع بكرم األخالق وحسن الطباع.
ومي��ك��ن ال��ق��ول إن م��ا منحه ه��ذا ال��ت��وازن اع��ت��ي��اده على حتمل املسؤولية منذ سن 
مبكرة بحكم وجوده في العائلة احلاكمة، وإميان والده امللك عبد العزيز – رحمه 
الله-، بضرورة اقتراب أبنائه من الشعب وإحساسهم بواجباتهم والتزاماتهم، ولهذا 
بدأ منذ كان وليًا للعهد بتقدمي اإلجنازات وتنفيذ املشاريع والعمل على نقل اململكة 
وشعبها إل��ى أف��ض��ل امل��رات��ب وت��ع��ري��ف ال��ع��ال��م بأهميتها وموقعها ال��ه��ام ف��ي األحداث 
اإلقليمية واإلسالمية، باإلضافة إلى سعيه جلعلها في مصاف ال��دول املتقدمة من 
حيث العلم والفكر والثقافة، ول��م يكن غريبًا أن تصّنفه مجلة ف��ورب��س األميركية 
ك��أق��وى شخصية ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ع��رب��ي، وس��اب��ع أق����وى شخصية ع��ل��ى املستوى 
العاملي، وذلك ضمن قائمة تضم أقوى 71 شخصية عاملية في العام 2012، وهو 
ترتيب لم يكن األول ل��ه، فاملجلة ذاتها اختارته كثالث أق��وى الشخصيات تأثيراً 
ف��ي ال��ع��ال��م ل��ع��ام 2010 بعد ال��رئ��ي��س الصيني ه��و جينتاو، واألم��ي��رك��ي ب���ارك أوباما 
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وبهذا الترتيب يكون امللك تخطى 6 قيادات عاملية عن قائمة عام 2009، التي 
احتل فيها املركز التاسع. 

وع��ل��ل تقرير ف��ورب��س سبب اخ��ت��ي��اره، ب��أن امل��ل��ك عبدالله ي��ق��ود دول���ة، فيها أكبر 
احتياطي نفط في العالم، ويشرف على أكثر األماكن قداسة في اإلس��ام، مكة 
امل��ك��رم��ة، وامل��دي��ن��ة امل���ن���ورة، ول���دى دول��ت��ه ش��رك��ة ت��ق��دم خ��م��س إم�����دادات ال��ن��ف��ط في 
العالم، وهو القائد الذي يدفع باجتاه إصاح اجتماعي وقضائي تدريجي في دولته، 
ويستطيع في الوقت ذاته احملافظة على تعزيز العاقات مع كل أبناء اململكة، وهو 

الذي أسس هيئة البيعة.
إجنازاته لم تكتف بقطاع واحد أو مجال بحد ذاته، كما أنها لم تنحصر داخل 
مدينة واحدة أو ضمن حدود اململكة وحدها، بل اتسعت وشملت كافة مجاالت 
احلياة التعليمية والثقافية والدينية واإلنسانية، ففي عهده تضاعفت أعداد جامعات 
اململكة من ثماني جامعات إل��ى 21 جامعة حكومية وأرب��ع جامعات أهلية تضم 
19 كلية جامعية أه��ل��ي��ة، ك��م��ا أض���اف إل���ى ه���ذه ال��ص��روح التعليمية ال��ه��ام��ة صرحًا 
جديداً وهو »جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية«  »كاوست« التي أراد لها أن 
تكون عبارة عن مركز لألبحاث والدراسات العلمية املتخصصة، وباإلضافة لهذه 
امل��راك��ز، أوج��د العديد من املعاهد وامل��راك��ز في بعض اجلامعات ألبحاث التقنيات 

متناهية الصغر »النانو«.
ول����م ي��ق��ت��ص��ر اه��ت��م��ام��ه ف���ي م���ج���ال ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��أه��ي��ل ع��ل��ى اجل���ام���ع���ات وح���ده���ا، بل 
ركز جهوده على امل��دارس التي رأى فيها دائمًا البيت الثاني لألطفال والناشئني، 
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واملكان األساس الذي يكتسب فيها الطالب مبادئ األخالق والقيم والثقافة، لهذا 
أطلق -أيده الله- »مشروع امللك عبدلله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام«.

وف��ي إط��ار دعمه للعلم والثقافة أطلق العديد م��ن اجل��وائ��ز وخصص الكثير من 
امل���ب���ال���غ ل���دع���م ق���ط���اع���ات م��ع��ي��ن��ة ك����ان م���ن أب����رزه����ا، ت��خ��ص��ي��ص 300 م��ل��ي��ون دوالر 
لتكون نواة لبرنامج ميول البحوث العلمية املتصلة بالطاقة والبيئة والتغير املناخي، 
وإطالق جائزة عاملية للترجمة باسم »جائزة خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله 
بن عبدالعزيز العاملية للترجمة« إميانًا منه بأن النهضة العلمية والفكرية واحلضارية 
إمن����ا ت��ق��وم ع��ل��ى ح��رك��ة ال��ت��رج��م��ة امل��ت��ب��ادل��ة ب���ني ال���ل���غ���ات، ك��م��ا وس����ع م��ج��ال البعثات 
اخل��ارج��ي��ة ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات لينهلوا م��ن اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة وي��ف��ي��دوا اململكة مبا 
اكتسبوا من خبرات وم��ع��ارف، وف��ي الوقت ذات��ه أح��دث كراسي في جامعات 

عاملية.
ولم يغب االقتصاد عن باله بل كان دائمًا مصدر استقطاب له، إميانًا منه بأن قوة 
ال��دول تأتي من ق��وة اقتصادها، وم��ن متتع شعبها باالستقالل امل��ادي واالقتصادي 
ورغد العيش، فشجع الصناعات احمللية، وقدم التسهيالت املصرفية والتشريعية، 
وأقام العديد من املدن االقتصادية منها مدينة امللك عبدالله االقتصادية في رابغ، 
وم���دي���ن���ة األم����ي����ر ع���ب���د ال���ع���زي���ز ب����ن م���س���اع���د االق���ت���ص���ادي���ة ف����ي ح����ائ����ل، وم���دي���ن���ة جازان 
االقتصادية، ومدينة املعرفة االقتصادية في املدينة املنورة، إلى جانب مركز امللك 
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عبد الله امل��ال��ي ف��ي مدينة ال��ري��اض، وه��ي مشاريع ساهمت ف��ي مجملها ف��ي دعم 
االق��ت��ص��اد وف��ي توفير ف��رص ع��م��ل، كما انعكس ذل��ك على حتسن ص���ورة اململكة 
اق��ت��ص��ادي��ًا ف��ص��ن��ف��ت ك��أف��ض��ل ب��ي��ئ��ة اس��ت��ث��م��اري��ة ف���ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي وال���ش���رق األوسط 
باحتاللها املركز 23 من أصل 178 دولة، ولتكتمل هذه املنظومة لم ينس عبدالله 
بن عبدالعزيز إنشاء عدد من الهيئات واإلدارات احلكومية واجلمعيات األهلية التي 

تعنى بشؤون املواطنني ومصاحلهم وتدعم االقتصاد.
وامتدت إجنازاته لتسهيل وتوضيح انتقال احلكم وإلكمال منظومة تداول احلكم، 
فأصدر نظام هيئة البيعة والئحته التنفيذية، كما عمل على تطوير وحتديث نظام 
ال���ق���ض���اء ون���ظ���ام دي������وان امل���ظ���ال���م، وت��خ��ص��ي��ص س��ب��ع��ة م���ل���ي���ارات ري�����ال ل��ت��ط��وي��ر السلك 

القضائي والرقي به.
ورمبا كان للجانب اإلسالمي حصته املميزة في إجنازات امللك عبدالله، خاصة 
وأن اململكة حتتضن احلرمني الشريفني ويزروها سنويًا ماليني املسلمني من مختلف 
دول ال��ع��ال��م، وه��م يحتاجون دائ��م��ًا ألف��ض��ل اخل��دم��ات لتيسير أم���ور عبادتهم، ومن 
هنا ك��ان اه��ت��م��ام املليك ال��دائ��م بتنفيذ ال��ت��وس��ع��ات والترميمات وال��ص��ي��ان��ات لألماكن 
الدينية اإلسالمية مؤمنًا دائمًا بضرورة مواكبة آخر التطورات، مبا يخدم الرسالة 
اإلسالمية وال يتعارض معها، وبقيت هذه املعالم تتسع وتتغير معاملها لدرجة أن 
كل من زار بيت الله احلرام وأدى فريضة احلج ملس في السنة التي تليها أو الزيارة 



28

عبداهلل بن عبد العزيز.. العقالنية والحكمة

األخرى التغير والتطور في منطقة املشاعر املقدسة وملس الراحة والتيسير، وتاليًا 
سنتطرق ألهم ما أجنزه خادم احلرمني الشريفني في هذا املجال:

1- التوسعة التاريخية للمسجد الحرام:
اهتم قادة اململكة منذ عهد امللك عبد العزيز – يرحمه الله - بتحسني وتوسعة 
احلرم املكي الشريف ليواكب األعداد املتزايدة من احلجاج واملعتمرين فأولى امللك 
عبد العزيز- رحمه الله - هذا األمر جل اهتمامه، فبدأ في عام 1344هـ بترميم 

وإصالح جدران وأعمدة وصحن املسجد احلرام.
ولـــهـــذا تــابــع املــلــك عــبــد الــلــه مــســيــرة والـــــده وحــــرص عــلــى ســرعــة اســتــكــمــال كافة 
املشروعات التي تسهل وتيسر على حجاج بيت الله احلرام أداء مناسكهم، دون 
أن مينعه عن ذلك مال أو نفقات مهما بلغ حجمها، لذلك أنفقت حكومة اململكة 
مــا يــزيــد على »70« مليار ريـــال لتوسعة احلــرمــني الشريفني فــي الــســنــوات األخيرة 
فقط، وبناًء على األمــر السامي الكرمي الصادر بتاريخ 11 / 11 / 1427هـــ مت 
توزيع 10 مليارات ريال من فائض إيرادات ميزانية  العام املالي 1426 / 1427هـ 
وعلى مدى خمسة أعوام مالية إبتداًء من العام املالي 1427 / 1428هـ صرفت 

على مشاريع املسجد املكي والنبوي واملشاعر املقدسة.
تبلغ املساحة اإلجمالية للتوسعة ستة وسبعني ألف متر مربع وتتكون من بدرومني 
سفليني ودور أرضــى ودور أول باإلضافة إلى السطح، وشملت التوسعة ثمانية 
عشر مدخال عاديًا باإلضافة إلــى بوابة رئيسة أطلق عليها اســم بوابة امللك فهد 
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ل��ب��واب��ة امل��ل��ك عبد ال��ع��زي��ز، كما شملت التوسعة مئذنتني متشابهتني  وه��ي مشابهة 
ب���ارت���ف���اع 69 م���ت���راً ، وت���ض���م ال��ت��وس��ع��ة س���ال���م ك��ه��رب��ائ��ي��ة م��ت��ح��رك��ة ل��ن��ق��ل امل��ص��ل��ني إلى 
السطح والدور األول في أوقات الذروة واملواسم خصوصًا كبار السن والعجزة، 
كما تشتمل على ثاث قباب تبلغ مساحتها »225«  متراً مربعًا وممرات للمصلني 
ليتمكنوا من الدخول واخلروج من وإلى احلرم، وقد روعي في تنفيذ املشروع أن 
يكون متميزاً من حيث التصميم والتنفيذ وأن يكون مترابطًا مع املبنى العام للحرم 
من حيث الطابع املعماري، وبهذه التوسعة تصبح املساحة اإلجمالية للحرم املكي 
ال��ش��ري��ف »356« أل���ف م��ت��ر م��رب��ع مب��ا ف��ي ذل���ك ال��س��اح��ات احمل��ي��ط��ة ب��ه واملخصصة 
ل��ل��ص��اة وك���ذل���ك ال��س��ط��ح ب��ع��د أن ك��ان��ت ق��ب��ل ذل���ك »152« أل���ف م��ت��ر م��رب��ع ليتسع 
حل��وال��ى »770« أل��ف مصل بعد أن كانت طاقته االستيعابية قبل ذل��ك »340« 

ألف مصل.

2- توسعة المطاف: 
خ���ب���رة ع��ب��د ال���ل���ه ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���احل���ج واألم����اك����ن امل���ق���دس���ة م��ك��ن��ت��ه م���ن ت��ل��م��س أي 
صعوبة أو مشكلة يتعرض لها من ي��زور ه��ذه األم��اك��ن قد حت��ول أحيانًا دون متكنه 
من أداء فريضته بالشكل املطلوب، والسبب دائمًا ولله احلمد شدة اإلقبال وتزايد 
أعداد احلجاج سنويًا، ما يجعل تنقلهم وحركتهم تعاني الصعوبات وخاصة حول 
الكعبة املشرفة، التي تستقبل خال الساعة الواحدة قرابة اخلمسني ألف حاج، 
وه���و رق���م ع��ل��ى أه��م��ي��ت��ه ال ي��ش��ك��ل ش��ي��ئ��ًا أم����ام ك��ث��رة ال���ط���واف وال������زوار، ف��ف��ك��ر خادم 



30

عبداهلل بن عبد العزيز.. العقالنية والحكمة

احلرمني الشريفني باختصار الوقت واجلهد ووض��ع خطة لتوسعة ال��ط��واف بحيث 
تتسع ل� �»150« ألف طائف.

امل���ش���روع اجل���دي���د ب���دأ ف���ي ع���ام 2012 وس��ي��ح��اف��ظ ف��ي��ه ع��ل��ى احل����رم ال���ق���دمي، لكن 
التغيير سيشمل خفض منسوبه ليحاذي منسوب صحن الطواف ويرتبط بالقبو، 
مما سيؤمن ارتباطًا فعااًل ومباشراً بني الساحات اخلارجية وصحن الطواف دون 
ت��داخ��ل ف��ي احل��رك��ة م��ع مستخدمي ال���دور األرض���ي، وسيستثنى م��ن واج��ه��ة احلرم 
القدمي الواجهة الشرقية وهي واجهة خرسانية جرى إعادة إنشائها ألكثر من مرة في 
السنوات العشر األخيرة لتوسعة املمر احملاذي للمسعى الذي يشكل عنق الزجاجة 
ف���ي امل���ط���اف ف���ي أروق������ة ال������دور األول وال���س���ط���ح، ومت ت��ك��س��ي��ت��ه��ا ب��ح��ج��ر الشميسي 
ال��ق��دمي، وس��ي��ت��م ت��دع��ي��م وت��ق��وي��ة احل���رم ال��ق��دمي ب��ط��رق هندسية غ��ي��ر مسبوقة لإلبقاء 

على كافة عناصره أثناء أعمال تخفيض املنسوب.
وامل���ش���روع ف��ض��ًا ع��م��ا س��ي��ؤم��ن��ه م��ن م��ض��اع��ف��ة ل��ل��ط��اق��ة االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة ث���اث مرات؛ 
سيخفف كثيًرا من تعارض احلركة واالختناقات القائمة بسبب التزايد املستمر في 
أعداد قاصدي املسجد احلرام، كما سيرفع بشكل مميز وغير مسبوق من مستوى 

وجودة وتنوع اخلدمات التي سيحظى بها احلجاج.

3- توسعة الحرم المدني الشريف:
كرم الله اململكة العربية السعودية والعالم بالرسول الكرمي محمد »صلى الله عليه 
وسلم«، الذي حمل معه رسالة اإلسام وأخرج العرب من اجلاهلية إلى النور ومتم 
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م��ا سبقه م��ن رس���االت، لكنه وبسبب حقد البعض خاصة م��ن غير الدينيني في 
الغرب لم يسلم من إساءاتهم ومن توجيههم االتهامات لشخصه الطاهر جزافًا دون 

أي مراعاة ملشاعرنا كمسلمني ولسيرته العطرة التي يجهلونها.
فبعد أن نشرت إحدى الصحف الدامناركية صوراً كاريكاتورية مسيئة للرسول 
أخ���رج أح��د احل��اق��دي��ن فيلمًا سيئًا ع��ن ال��رس��ول أس���اء ل��ب��راءة اإلس���ام وأث���ار ضجة 
كبيرة ل��دى املسلميني مم��ن أثارتهم اإله��ان��ة ودفعتهم للتظاهر أم��ام ال��س��ف��ارات الغربية 

في دولهم.
هذه اإلساءة أزعجت املليك أيضًا وقرر الرد على اتهاماتهم وإساءاتهم بحكمته 
والتعبير ع��ن احترامه للرسول ال��ك��رمي بتوسعة مسجده ف��ي املدنية، وه��ي توسعة 
ك��ان��ت ض���روري���ة وي��ن��ت��ظ��ره��ا ال��ك��ث��ي��رون مم��ن تضيق ب��ه��م رده����ات امل��س��ج��د ن��ظ��راً لشدة 
االزدحام في مواسم احلج، فدشن في عام 2012 مشروع التوسعة كأكبر توسعة 
في تاريخه، مبا يجعله يستوعب 1.8 مليون مصل مع نهاية أعمال املشروع املقرر، 
إذ ستشمل مسطحات ب��ن��اء إجمالية ت��ق��در ب��ح��وال��ى مليون وم��ئ��ة أل��ف متر مربع، 
مع إضافة بوابة رئيسية للتوسعة اجلديدة مبنارتني رئيسيتني وأرب��ع منارات جانبية 
على أرك���ان التوسعة وال��س��اح��ات، بطاقة استيعابية تسعة مايينن وستمئة ألف 
مصل – بفضل الله - مما يوفر أماكن للصاة ب��األدوار املختلفة لتأتي متواكبة مع 
تزايد أعداد احلجاج واملعتمرين والزائرين الذين سيودعون بهذا املشروع التاريخي 

مشكلة الزحام إلى األبد إن شاء الله.
ميكنا القول هنا، إن مسيرة تطوير بناء املسجد النبوي الشريف طويلة، بدأت 
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منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حني بلغت مساحته في السنة األولى من 
الهجرة 1050متراً مربعًا، ثم وسعه النبي بعد عودته من خيبر ليصل إلى 1425 

متراً مربعًا.
ثم في عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب سنة 17هـ وصل إلى 1100 متر مربع، وفي 

عهد اخلليفة الثالث عثمان بن عفان سنة 29ــ30 هـ بلغت 4961 متراً مربعًا.
وفي عهد اخلليفة الوليد بن عبد امللك سنة 88ــ91 هـ بلغت توسعته 2369 متراً 
ــــ165هــــ بلغت 2450 متراً  مــربــعــًا، وفـــي عــهــد اخلليفة الــعــبــاســي املــهــدي ســنــة 161ـ
مربعًا، وفي عهد السلطان عبداملجيد العثماني سنة 1860م وصلت التوسعة إلى 

1293 متراً مربعًا.

4- قطار المشاعر.. تجربة رائدة  لراحة  الحجاج
ملــــس املـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه دائــــمــــًا الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يــعــانــيــهــا احلــــجــــاج فــــي الــتــنــقــل نظراً 
لالزدحام وكثرة الزوار، وفكر في تيسير هذا األمر وتقدمي احللول لزوار اململكة، 
وكانت رؤيته احلكيمة بإنشاء قطار يربط بني مشعر منى ومزدلفة وعــرفــات، ما 
سيخفف من االعتماد على احلافالت ويرفع مستوى األمان أثناء عملية التنقل بني 

املشاعر.
القطار الذي شكل خبر إعالنه ثم افتتاحه فرحة للكثير من املسلمني وإعجابا 
في شتى دول العالم، يتنقل بني تسع محطات رئيسة في عرفات، ومنى ومزدلفة؛ 
حيث مير بثالث محطات مختلفة في مشعر عرفات، ويتنقل بعدها ليمر بثالث 
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محطات أخ��رى في مزدلفة، وبعد ذلك يتوقف في احملطة األول��ى في أول مشعر 
م��ن��ى، ث��م ف��ي وس��ط��ه، فيما ت��ك��ون محطته األخ���ي���رة ع��ن��د ال����دور ال���راب���ع ف��ي منشأة 

جسر اجلمرات.
وي��ت��م��ي��ز ق��ط��ار امل��ش��اع��ر ب��س��رع��ت��ه وس��ه��ول��ة ال���دخ���ول ف��ي��ه واخل�����روج م��ن��ه، باإلضافة 
إل��ى قربه م��ن املستخدمني ل��ه على ط��ول خطه، ويسير القطار على خ��ط مزدوج 
مرتفع عن األرض واحملطات، كما يراعي جغرافية األرض وعدم املساس مبجاري 
السيول واألودي����ة، وي��وف��ر ساحتني لالنتظار ف��ي ك��ل محطة، تستوعب ك��ل منهما 
ثالثة آالف حاج، وساحة انتظار ثالثة أسفل احملطة لتفويج احلجاج تباعًا، كما أن 

هذه الساحات مزودة جميعها بوسائل للسالمة، وتلطيف اجلو.
ميثل قطار املشاعر نقلة نوعية في تاريخ النقل في احلج بحيث ميكن نقل نصف 
مليون حاج خالل ست ساعات فقط وهو األمر الذي يدل على أن القطار سيعمل 
وف��ق��ًا ألعلى طاقة قطار ف��ي العالم، وه��ذا ميثل لبنة أخ��رى ف��ي منظومة اخلدمات 
ال��ت��ي ت��ف��خ��ر امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ب��ت��ق��دمي��ه��ا ل��ض��ي��وف ال��رح��م��ن م���ن احل���ج���اج من 

مختلف أنحاء العالم.

5- مشروع سقيا زمزم:
وي��ه��دف م��ش��روع امل��ل��ك عبدالله ب��ن عبدالعزيز لسقيا زم���زم ال���ذي ب��دئ العمل فيه 
3 سبتمبر 2010م إل��ى تأمني نقاوة م��اء زم��زم واحملافظة عليه، وتعبئته في أوعية 

جديدة وتوزيع ماليني اللترات يوميًا على احلجاج واملعتمرين.
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ويعد هذا املشروع األول من نوعه لسقيا ماء زمزم عبر العصور السابقة، إذ تبلغ 
الطاقة املركبة حملطة التصفية خمسة ماليني لتر يوميًا، متر عبر خطي تصفية، كل 
خط يتكون من مجموعة من الفالتر اخلاصة، ووح��دة تعقيم في نهاية كل خط، 
يخزن عشرة ماليني لتر كحد أقصى من املياه املنتجة في خزان، بحيث تضخ منه 
بواسطة أربع مضخات إلى احلرم املكي عبر خط ناقل قطره 200 ملم، ويوجه من 
إنتاج محطة التصفية وقدره مليونا لتر يوميًا كحد أقصى، أي ما يعادل 200 ألف 

عبوة يوميًا، إلى مصنع التعبئة مباشرة ليعبأ في عبوات بسعة عشرة لترات.
وط��ب��ع��ًا اإلجن����ازات السابقة للملك ه��ي غيض م��ن ف��ي��ض، إذ م��ن الصعب حصر 
تاريخه الطويل احلافل بالعطاءات في صفحات قليلة، وكل من يزور اململكة يلمس 
حقيقة ما أقصد فمن املستحيل أن تتركها وتعود للقائها وجتدها كما كانت، فالتغير 
وال��ت��ط��وي��ر دائ���م���ان ف��ي ح��ي��ات��ه��ا وف���ي تفكير م��ل��ك��ه��ا، دون ط��م��س ل��ت��اري��خ��ه��ا وهويتها 

اإلسالمية العريقة.
وم���ن ن��اف��ل��ة ال��ق��ول ه��ن��ا، ال��ت��ذك��ر ب���أن إجن����ازات امل��ل��ك ل��م تقتصر ع��ل��ى ح���دود بالده 
وح��ده��ا وأن��ه��ا دائ��م��ًا ام��ت��دت لتشمل دول اجل���وار وال��ع��ال��م اإلس��الم��ي وال��ع��رب��ي، ولم 
تنحصر في إطار واحد، لهذا استحق التكرمي والتقدير من قبل مختلف املؤسسات 
واملنظمات العاملية والتي وجدت فيه مثااًل للعطاء والكرم غير احملدود وغير املنتظر 
ألي مقابل، وهو كرم لم يرتبط يومًا بعرق أو دين بل امتد ليشمل مختلف شرائح 

البشرية وكل من يشعر أنه بحاجة.
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الجوائز التقديرية للملك:

- ق��لّ��دت امل���دي���رة ال��ع��ام��ة ملنظمة ال��ي��ون��س��ك��و »أري���ن���ا ي��وك��و ف���ا« خ����ادم احلرمني 
الشريفني ميدالية اليونسكو الذهبية، وهي أعلى وسام متنحه املنظمة، تقديراً 

جلهوده في تعزيز ثقافة احلوار والسالم.
- نال وسام األبوة العربية الذي قدمه األطفال العرب خلادم احلرمني الشريفني 

تكرميًا وتقديراً جلهوده اإلنسانية واخليرية.
-  نال جائزة اإلنسان العربية الدولية لعام 2011، وهي جائزة دولية سنوية 
ُوضعت لتكرمي جهود الدول واملؤسسات واملنظمات واألف��راد الذين ساهموا 

بفاعلية في مجال تعليم وتعزيز حقوق اإلنسان.
- منحه برنامج الغذاء العاملي جائزة »البطل العاملي ملكافحة اجلوع لعام 2008« 

لدعمه البرنامج وتبرعه السخي له مببلغ 500 مليون دوالر أمريكي.
ت���س���لّ���م شهادة  امل�����واف�����ق 27-1-2006م،  وف�����ي 27-12-1427ه�����������������   -
الدكتوراه الفخرية من اجلامعة اإلسالمية في نيودلهي، كما تسلّم في كواالملبور 
الدكتوراه الفخرية في التنمية اإلسالمية والوسام امللكي األول للتميز في تعزيز 
وحدة األمة اإلسالمية، الذي منحته له اجلامعة اإلسالمية العاملية في ماليزيا، 

وذلك في تاريخ 1-1-1427ه� املوافق 30-1-2006م.
ق���ل���د رئيس  امل�����واف�����ق 2-1-2006م،  ت����اري����خ 2-12-1426ه�����������������  ف����ي   -
مجلس النواب الفلبيني خادم احلرمني الشريفني وسام اإلجناز نيابة عن الشعب 
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الفلبيني، متشيًا م��ع ق��رار مجلس ال��ن��واب الفلبيني، اع��ت��راف��ًا بالقيادة املستنيرة 
خلادم احلرمني في الشرق األوسط والعالم.

- نال وسام االبتسامة من قبل اللجنة الدولية لوسام االبتسامة في بولندا وذلك 
لقيامه في ينانير 2005 بتمويل عملية فصل التوأم السيامي البولندي )داريا وأولغا( 

وعالجهما في مدينة امللك عبد العزيز الطبية.
- في تاريخ 19-8-1424ه����� استقبل امللك توانكو سيد س��راج الدين سيد 
ب��وت��را ج��م��ال ال��ل��ي��ل م��ل��ك م��ال��ي��زي��ا ف��ي ال��ق��ص��ر ال��وط��ن��ي ف��ي ك��واالمل��ب��ور امل��ل��ك ع��ب��د الله 

حينما كان وليًا للعهد.
- في تاريخ 27-2-1422ه���� في احتفال اجلمهورية اليمنية بالذكرى احلادية 
ع��ش��رة ل��ل��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة، ق��لّ��د ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ع��ل��ي ع��ب��د ال��ل��ه ص��ال��ح أخ��وي��ه امللك 
فهد بن عبد العزيز )رحمه الله( امللك )آنذاك كان وليا للعهد( عبد الله بن عبد 
العزيز وسامْي اجلمهورية، وهما أعلى وسامني في اجلمهورية اليمنية ومينحان عادة 

ألصحاب اجلاللة والفخامة ملوك ورؤساء الدول. 
- في 28-6-1421ه� حينما كان وليًا للعهد، افتتح خادم احلرمني مركز امللك 
ف��ه��د ال��ث��ق��اف��ي اإلس��الم��ي ف��ي ال��ع��اص��م��ة األرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة، ب��ح��ض��ور ال��رئ��ي��س األرجنتيني 
الدكتور فرناندو دي الروا الذي قلده وسام احملرر سان مارتن، وهو أعلى وسام 

في األرجنتني مينح عادة ألصحاب اجلاللة والفخامة رؤساء الدول.
- في25-12-1420ه� قلّده الرئيس اللبناني آنذاك وسام األرز الوطني أعلى 
وس�����ام ع��س��ك��ري ف���ي ل��ب��ن��ان، وس���ب���ق أن م��ن��ح امل���ل���ك ع��ب��د ال���ل���ه ف���ي زي���ارت���ه السابقة 
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للجمهورية اللبنانية وسام االستحقاق اللبناني بصفة استثنائية، وهو أعلى وسام 
في اجلمهورية اللبنانية، ومينح عادة ألصحاب اجلاللة والفخامة رؤساء الدول.

- ف��ي ت��اري��خ 2-7-1419ه�������� ق���ام اإلم��ب��راط��ور ال��ي��اب��ان��ي بتقليد امل��ل��ك ع��ب��د الله 
)ول���ي ال��ع��ه��د ف��ي ذل���ك ال��وق��ت( ق���الدة األق���ح���وان م��ن ال��درج��ة األول����ى ت��ق��دي��راً لدوره 

البّناء في تعزيز العالقات الثنائية، كما قدم له شكره على زيارته لليابان.
- في تاريخ 5-7-1419ه��� قلّد فخامة رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية 
آن��ذاك  امللك عبدالله )ول��ي العهد  في ذل��ك الوقت( نيشان باكستان وه��و أعلى 

وسام مينح عادة للملوك ورؤساء الدول.
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وهذا التأييد الشعبي الذي ملسناه في عامي 2011 و2012، في وقت 
كانت فيه الشعوب العربية تخرج منادية بتغير أنظمتها احلاكمة، لم يكن 
وليد اللحظة وإمنا نتيجة تاريخ طويل ربط امللك مع أبناء شعبه عرفوا فيه 
خوفه وحرصه على أمن وسالمة بالدهم، وأيضًا تطويرها وحتسينها.

وق����د ات��ص��ف��ت ح��ي��ات��ه ب���ان���خ���راط���ه ب��ال��ع��م��ل م��ن��ذ س���ن���وات ش��ب��اب��ه األولى، 
مدركًا حساسية املكانة التي يشغلها كونه أحد أفراد العائلة احلاكمة في 
اململكة، وال��ت��ي ب��ذل أج���داده ووال���ده الكثير للحفاظ على وح��دة شعبها 

وأراضيها.
وقد علق قلبه ومنذ الصغر بالصحراء وبالفروسية وعرف أن املعجزة التي 
حققها والده كانت في الصحراء، وصنعت من الشتات والتنافر وحدة 
ومت��اس��ك��ًا وم��ن قبائل ال��ص��ح��راء امل��ت��ح��ارب��ة على امل���اء وامل����وارد الشحيحة 
وال��ث��ارات القبلية أم��ًة مجاهدة، وحتولت الصحراء من أرض قاحلة إلى 
جنة خضراء، ولوال اإلميان والعقيدة ملا خرج هؤالء املجاهدون مع والده 
ال��ذي لم يكن ميلك م��ااًل يجذب الناس إليه، وإمن��ا فقط كان ميلك مبادئ 

الدين احلنيف وكان صاحب رسالة في احلياة.
واصل عبدالله بالعزم والهمة العالية املسيرة إلى جانب أخيه امللك خالد 

ثالثًا: 
الملك عبداهلل ..ومسيرة عمل طويلة
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بن عبد العزيز الذي عينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء سنة 1395 هـ 
املوافق 1975 م إضافة إلى منصبه رئيسًا للحرس الوطني، ثم في عام 
1982 م أو 1402 هـ عني سموه وليًا للعهد بعد وفــاة أخيه امللك خالد 
ومبايعة امللك فهد بن عبد العزيز ملكًا للبالد، كما عني سموه نائبًا لرئيس 

مجلس الوزراء مع استمراره في رئاسة احلرس الوطني.
ملا ألقت املسؤولية بحملها على عاتق امللك فهد بن عبد العزيز –رحمه 
الله- في 21 -8-1402 هـ كانت ألخيه وولي العهد عبد الله بن عبد 
العزيز وقفته الصلبة الصادقة املخلصة التي دامت مايقارب ربع قرن، كان 

فيها شريكًا ألخيه في إرساء دعائم النهضة احلضارية الشاملة.
في صبيحة يوم االثنني 26 جمادى اآلخرة 1426 هـ املوافق 1 أغسطس 
2005 مع اعالن نبأ وفاة خادم احلرمني الشريفني امللك فهد عمت مظاهر 
احلزن واألســى العالم أجمع، وتلقى الشعب السعودي والعالم النبأ ببالغ 
األســـــى واحلـــــــزن، ورمبـــــا لـــم يــخــفــف عــنــه إال مــبــايــعــة ولــــي الــعــهــد عــبــد الله 
ملكًا على البالد وسمو األمير سلطان بن عبد العزيز وليًا للعهد رحمه 
الله، ولــم يكن اخلبر بالسهل على عبد الله في يومها إذ ترافق مع أخيه 
بسنوات العمل الطويلة، ولكنه وبكل إميان بالله واتكال عليه تلقى األمر 
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متقدمًا جموع املسلمني ألداء صالة امليت على شقيقه الراحل في جامع 
اإلم���ام تركي ب��ن عبدالله ف��ي مدينة ال��ري��اض وت��ق��دم اجلمع ف��ي دف��ن جثمانه 
–رحمه ال��ل��ه- ف��ي م��ق��ب��رة ال��ع��ود، ك��م��ا أدي���ت ص���الة ال��غ��ائ��ب ع��ل��ى امللك 
فهد في املسجد احل��رام في مكة املكرمة واملسجد النبوي الشريف في 
املدينة املنورة وفي جوامع ومساجد املدن واحملافظات واملراكز في جميع 
مناطق اململكة بعد صالة عصر يوم الثالثاء 27-6-1426 ه� املوافق 

.2005-8-2
انتقل احلكم إلى عبدالله بن عبد العزيز، عن طريق البيعة وهي الطريقة 
املعتمدة في اململكة لتناقل احلكم منذ عقود طويلة، وهي العقد الرابط 
بني الراعي والرعية، حيث تتم البيعة على كتاب الله وسنة نبيه بالسمع 
وال���ط���اع���ة، وك���ان���ت أول ب��ي��ع��ة ف���ي ت���اري���خ امل��س��ل��م��ني ه���ي ب��ي��ع��ة ال��ن��ب��ي صلى 
الله عليه وسلم ف��ي احلديبية وبيعة الشجرة وه��ي مبايعات كانت لنصرة 
الرسول الكرمي، أما أول بيعة للخالفة فهي بيعة أبو بكر الصديق رضي 

الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
مت����ت م����راس����م ال��ب��ي��ع��ة ف����ي ق���ص���ر احل���ك���م ف����ي ال����ري����اض أم������ام خ������ادم احلرمني 
الشريفني واألمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله، كما متت البيعة في 
كافة مناطق اململكة ومحافظاتها أمام أمرائها باعتبارهم ممثلي امللك في 
ت��ل��ك امل��ن��اط��ق واحمل���اف���ظ���ات، وش��ع��ر ع��ب��دال��ل��ه ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز م��ن��ذ اللحظة 
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األول�����ى ب��ث��ق��ل امل��س��ؤول��ي��ة وص��ع��وب��ت��ه��ا، وع���اه���د ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وال��ش��ع��ب أن 
يتخذ القرآن الكرمي واإلسالم أساسًا ومنهجًا حلكمه وأن يقتفي أثر والده 

وإخوانه في احلكم.
ومن أقواله في احلكم: » إن احلمل ثقيل، وإن األمانة عظيمة، واستمد 
العون من الله –عز وج��ل- وأس��أل الله سبحانه أن مينحني القوة على 
م��واص��ل��ة ال��س��ي��ر ف��ي ال��ن��ه��ج ال���ذي س��ن��ه م��ؤس��س اململكة امل��ل��ك ع��ب��د العزيز 
آل س��ع��ود – ط��ي��ب ال��ل��ه ث����راه- وات��ب��ع��ه م��ن ب��ع��د أب��ن��اؤه ال���ك���رام- رحمهم 

الله«.
ومل��ا ك��ان امل��ل��ك على وع��ي ت��ام ب��أن أم��ن ال��ب��الد وال��ش��ع��وب يرتبط بثبات 
احلكم فيها وسهولة ت��داول احلكم، أص��در في ليلة السابع والعشرين من 
رمضان 1427 ه� نظام هيئة البيعة الذي يضع نظامًا حكيمًا لعملية تداول 
السلطة وانتقالها داخل األسرة  السعودية املالكة من أبناء امللك املؤسس 
وأحفاده، ولم يكن هذا القرار محل ترحيب الشعب السعودي وحده بل 

كان له صدى إيجابي في العالم العربي واإلسالمي.
ووف��ق��ًا للنظام ال��ص��ادر تتكون ه��ذه الهيئة م��ن أب��ن��اء امل��ل��ك عبد ال��ع��زي��ز أو 
أحفاده في بعض احلاالت التي يحددها النظام، باإلضافه إلى اثنني يعينهما 
امل��ل��ك، أحدهما م��ن أبنائه واآلخ���ر م��ن أب��ن��اء ول��ي العهد، وت��ق��وم عند وفاة 
امللك – ال قدر الله - بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملًكا على البالد، 
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وحسب ما نص عليه نظام الهيئة يقوم امللك بعد مبايعته وبعد التشاور مع 
أعضاء الهيئة باختيار من يراه مناسًبا لوالية العهد على أن يعرض بعد ذلك 
اختيار امللك على الهيئة لترشح واح��ًدا منهم، وفي حالة عدم ترشيحها 
ألي م��ن��ه��م ف��ع��ل��ى ال��ه��ي��ئ��ة ت��رش��ي��ح م���ن ت����راه م��ن��اس��ًب��ا ل���والي���ة ال��ع��ه��د، وف���ي حالة 
عدم موافقة امللك على ترشيح الهيئة، تقوم الهيئة بعملية تصويت بني من 
رشحته واآلخر الذي يختاره امللك، وتتم بعد ذلك تسمية احلاصل على 
أكثر األص��وات ولًيا للعهد، وح��دد نظام الهيئة ب��أن يتم اختيار ول��ي العهد 

في مدة ال تزيد على ثالثني يوًما من تاريخ مبايعة امللك.
وعلى كثرة التجارب املهنية التي عاشها خ��ادم احلرمني والتي ذكرناها 
س��اب��ق��ًا، ال ميكننا أن ن��ن��س��ى م��ن��اص��ب أخ����رى شغلها ف��ي س��ن��وات عمله 

الطويلة، وهي:
 - رئيس املجلس االقتصادي األعلى.

 - رئيس املجلس األعلى لشؤون البترول واملعادن.
- رئيس املجلس األعلى للمعوقني.

- رئيس مؤسسة امللك عبد الله بن عبد العزيز لإلسكان التنموي.
- رئيس نادي الفروسية في الرياض.

-  رئ����ي����س م����ؤس����س����ة امل����ل����ك ع����ب����د ال����ع����زي����ز ورج������ال������ه ل���ل���م���وه���ب���ة واإلبداع 
»موهبة«.
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خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس الباكستاني آصف زرداري.

النائب الثاني األمير مقرن بن عبدالعزيز والمؤلفة سحر كامران.
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كامران مع الرئيس الباكستاني آصف زرداري.

الرئيس الباكستاني آصف زرداري يقلد سحر كامران الوسام الوطني )تمغة امتياز(.

كامران مع الرئيس التركي عبداهلل غول في إحدى زياراتها الخارجية.
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بعد االطالع على تاريخ نشأة امللك وحياته املهنية، كان من الطبيعي أن تعكس 
ه��ذه السنوات الطوال والتجارب التي شهدها، رؤي��ة حكيمة وفصاحة سياسية 
أقلقت الكثير من الطامعني باململكة ومهدت الطريق لكل من رغب في بناء عالقة 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ع��ه��ا، ف��امل��ل��ك م���ؤس���س احل������وار واالن���ف���ت���اح ل���م ي��ب��خ��ل ي���وم���ًا ف���ي م���د يده 
للغير لكنه ك��ان حريصًا أواًل وأخ��ي��راً على حماية مكتسبات ال��دول��ة واستقالليتها 
وسيادتها الوطنية، وه��ي دروس تعلمها املليك م��ن سياسة م��ن سبقه م��ن امللوك 

احلكماء من أفراد أسرته.
وميكن القول إن سياسة اململكة ووفق شهادة اجلميع – األعداء قبل األصدقاء-  
ات��س��م��ت بتطبيق ال��ش��ري��ع��ة االس��الم��ي��ة وب��ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة  ال��ه��ادئ��ة واحل��ك��م��ة واالنفتاح 
اإليجابي على اآلخر، دون السماح ألي كائن باالعتداء أو املساس بسيادة اململكة 
وح���ق���وق م��واط��ن��ي��ه��ا، وع����دم ال��ت��دخ��ل ف���ي ش����ؤون اآلخ���ري���ن ودع����م ح��ق��وق الشعوب 
العربية واالسإلمية ول��م تكن حتركات ه��ذه السياسة ضمن أج��ن��دات خالفية، أو 
صدامية، إمن��ا كانت  تصب في صالح  دع��م احلقوق العربية واإلسالمية وتعزيز 

العمل العربي واإلسالمي املشترك.
ومنذ تأسيس اململكة على يد املغفور له امللك عبدالعزيز قبل 82 عامًا والدائرة 
اخلليجية وال��ع��رب��ي��ة واإلس��الم��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ه��ي م��ح��ور اه��ت��م��ام ال��س��ي��اس��ة اخلارجية، 
وذلك رغبة من اململكة في توحيد وتنسيق السياسات املشتركة في خضم أزمات 

وصراعات ومخاطر حتيط باملنطقة وتهدد أمنها واستقرارها، األمر الذي تطلب 
تعزيز التضامن في اإلطار اخلليجي والعربي واإلسالمي وتوحيد املواقف وتسخير 
كل اإلمكانيات التي متلكها الدولة خلدمة املصالح العربية واإلسالمية، ولذلك لعبت 
امل��م��ل��ك��ة أدواراً م��ه��م��ة ع��ل��ى م���دى ال��ع��ق��ود امل��اض��ي��ة ل��ن��زع ف��ت��ي��ل األزم�����ات ب��ني الدول، 
وبذل اجلهود التوفيقية إلزالة اخلالفات العربية انطالقًا من حرصها للمحافظة على 
اجلسد العربي املتماسك وغير القابل لالختراق من اخلارج، كما ارتبطت اململكة 
مع العالم بشبكة من املصالح املتبادلة لتحقيق التنمية للشعب السعودي، ودعم 
مصالح األمة العربية واإلسالمية، وعدم التنازل عن احلقوق املشروعة لألمة وعلى 

رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية األم لألمة اإلسالمية.
وعرف امللك عبد الله منذ كان وليًا للعهد أهمية فتح جسور التواصل مع العالم 
اخل���ارج���ي وت��وط��ي��د ال��ع��الق��ات م��ع ال����دول ال��ع��رب��ي��ة اجل����ارة واإلس��الم��ي��ة امل��ش��ت��رك��ة معها 
بالدين والعقيدة، وق��ام بالعديد م��ن ال��زي��ارات لكثير م��ن ال���دول ف��ي ال��ع��ال��م، ك��ان من 
ضمنها زيارته حلاضرة الفاتيكان في روما التقى خاللها مع البابا بندكت السادس 
ع��ش��ر وذل����ك ل��دع��م احل�����وار اإلس���الم���ي - امل��س��ي��ح��ي، ك��م��ا رأس وف���د امل��م��ل��ك��ة في 
العديد من املؤمترات اخلليجية والعربية، وفي العديد من املؤمترات الدولية واإلقليمية 
ومنها مؤمتر حوار األديان في إسبانيا الذي رأسه، ومؤمتر حوار األديان في األمم 

املتحدة واللذان عقدا في عام 2008.
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حكمة الملك عبداهلل   

ول��ت��ع��زي��ز احل��ك��م��ة واالن��ف��ت��اح ف��ي ال��ت��ع��اون م��ع ال��غ��ي��ر، ك���ان الب���د أواًل م��ن االن���ط���اق من 
احمليط ال��ذي تعيش فيه اململكة أال وه��و احمليط العربي، فانتهجت سياسة حكيمة 
ف���ي ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ح��ي��ث أص��ب��ح��ت مب��ث��اب��ة ال��ش��ق��ي��ق��ة ال��ك��ب��رى ألخواتها، 
وأصبح لرأيها وملوقفها موضع اعتبار واهتمام بالنسبة جلميع ه��ذه ال���دول، وق��د كان 
للملك عبدالله دور ريادي وتاريخي مشهود طوال عهد إخوانه امللوك سعود وفيصل 
وخالد وفهد – رحمهم الله جميعًا-، وإل��ى اآلن، فقد كان خير من ينتدب لرأب 
ال��ص��دع، وتوطيد ال��ص��ات، وح��ل ال��ن��زاع��ات واخل��اف��ات، واشتهر برحاته املتعددة 
حل��ل امل��ش��ك��ات، وأح��ب��ه ح��ت��ى ال��ذي��ن يختلفون م��ع��ه ب��ال��رأي ك��م��ا ال��ذي��ن يتفقون وذلك 
اللتزامه باحلق والعدل واإلنصاف، ورفضه املساومة واملجاملة في املبادئ والثوابت، 
ولثقافته الواسعة وعمق معرفته في القضايا التي يتناولها، ولطاملا كانت رحاته إلى 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال حت��ص��ى، وم���ا أك��ث��ر األزم�����ات ال��ت��ي ح��ل��ه��ا، وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ذللها، 
خ��اص��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ودائ����م����ًا ح��م��ل ف���ي ه����ذه ال���رح���ات رسالة 
التآخي والتعاضد والتكاتف والتآزر بني أبناء األمة الواحدة، فالقادة العرب في رأيه 
ركاب سفينة واحدة، وأن عليهم التعاون لتوظيف إمكانات األمة للتنمية االقتصادية، 
وثانيًا االستعداد للدفاع عن املقدسات واألوط��ان، فبرأيه أمام العرب عدو ال يرحم 
وال يضيع الفرص ويستغل نقاط الضعف، لذلك حرص أن ال تكون زيارته ألشقائه 
ال��ع��رب زي���ارات مجاملة -كما أثبتت األح���داث والنتائج- بقدر م��ا تكون تاريخية 
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إلجناز أعمال وصناعة حوارات، والتعبير عن وجهات نظر، وتنقية أجواء.
ونتيجة ملا عرف عنه مبواقفه العروبية األصيلة الدائمة التي تتمثل في قيم الشهامة 
والنخوة العربية وامل��س��ارع��ة إل��ى جن��دة وم���ؤازرة ك��ل شقيق عربي ف��ي ك��ل امللمات، 
أط��لِ��ق عليه لقب »ص��ق��ر ال��ع��روب��ة«، ف��إن الكثير م��ن امل��واق��ف السياسية واملبدئية 
ل��ل��م��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ق��ل��دت��ه زع���ام���ة ع��رب��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة ت��س��ت��ش��ع��ر آم�����ال وآالم أم��ت��ه��ا العربية 

وتتحرك عمليًا عبر مبادرات تاريخية رائدة خلدمة قضايا هذه األمة.
 ورغ���م اه��ت��م��ام��ه وم���ن قبله وال����ده وأخ��وت��ه األك����ارم رح��م��ه��م ال��ل��ه، ب��ال��ش��أن العربي 
وال��ع��امل��ي، ل��ك��ن ال��ش��أن اخلليجي ك���ان ل��ه أه��م��ي��ة خ��اص��ة وم��ك��ان��ة مم��ي��زة ف��ي أجنداته 
واهتماماته بسبب التقارب اجلغرافي واالجتماعي وأيضًا االقتصادي، وما عزز 
هذه املكانة تأسيس »مجلس التعاون لدول اخلليج العربية«، الذي جاء متماشيًا 
وم��ن��س��ج��م��ًا م���ع م��واث��ي��ق »ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة« و«م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون اإلسالمي« 
وم��ع م��ب��ادئ »ح��رك��ة ع��دم االن��ح��ي��از« و»م��ي��ث��اق األمم امل��ت��ح��دة«، وك��ان دائ��م��ًا ومنذ 
ال��ت��أس��ي��س ارت���ب���اط امل��م��ل��ك��ة ب��ه��ذا امل��ج��ل��س ل��ي��س م��ج��رد ارت���ب���اط س��ي��اس��ي أو عالقة 
ع���اب���رة، إمن���ا واق����ع م��ص��ي��ري ي��ع��ك��س آم����ااًل وت��ط��ل��ع��ات م��ش��ت��رك��ة ن��ح��و مستقبل يسوده 
االستقرار والرخاء والتقدم، ودائمًا كانت اململكة مبثابة احملرك والقوة الفاعلة فيه 
ملا تتمتع به خالل تاريخها الطويل وتاريخ قادتها من احلرص على املصالح العربية 

واإلقليمية.
وط������وال س���ن���وات ت��أس��ي��س امل��ج��ل��س ك����ان امل���ل���ك ع��ب��د ال���ل���ه -م���ش���ارك���ًا ف���ي أغلب 
امل���ؤمت���رات وجل���ان ال��ت��ش��اور واالج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي تنعقد خل��دم��ة ق��ض��اي��ا دول املجلس 



52

عبداهلل بن عبد العزيز.. العقالنية والحكمة

وق��ض��اي��ا األم��ت��ن العربية واإلس��ام��ي��ة بصفته ول��ي��ًا للعهد آن���ذاك وق��د أن��اب��ه امل��ل��ك فهد 
ب��ن عبد ال��ع��زي��ز -رح��م��ه ال��ل��ه- ف��ي كثير م��ن امل���ؤمت���رات، وأث��ب��ت��ت اململكة بهمة أن 
ميثاق التعاون بن دول اخلليج حقيقة واقعة ال حبراً على ورق عندما تعرضت 
ال��ك��وي��ت ال��ش��ق��ي��ق��ة الح��ت��ال ال��ن��ظ��ام ال��ع��راق��ي ال��س��اب��ق ب��ق��ي��ادة ص����دام ح��س��ن، وذلك 
عندما حاولت اململكة بقيادة -املغفور له - امللك فهد بن عبد العزيز احتواء 
اخل���اف ب��ن ال��ب��ل��دي��ن ف��ي ب��داي��ات��ه ق��ب��ل ال��غ��زو واس��ت��ض��اف��ت ال��ط��رف��ن وك���ان امل��ل��ك عبد 
الله »ولي العهد آنذاك«  في مقدمة املستقبلن لولي عهد الكويت  سعد العبدالله 
الصباح ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزت إبراهيم، في مسعى من 

اململكة النهاء اخلافات واحلفاظ على وحدة الكلمة وجمع الصف العربي.
وحينما انطلقت شرارة األحداث في البحرين وتدخلت أيٍد خفية لهدم استقرار 
ه���ذه ال���دول���ة اجل�����ارة، اس��ت��ط��اع امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه م��ن خ���ال ق���راءات���ه ل��ت��داع��ي��ات األزمة 
السياسية غير املسبوقة التي واجهتها البحرين ودعم دول مجلس التعاون اخلليجي 
إلى إرسال قوات درع اجلزيرة إلى البحرين للمساهمة في استعادة األمن واالستقرار 
فيها خال أزمة فبراير- مارس 2011، وجاء الرد التاريخي للمنظومة اخلليجية 
ملجلس التعاون يكمن في االجتاه إلى تعضيد وتعزيز رابطة التاحم االستراتيجي 
بن دول اخلليج الست، لتكون كيانًا إقليميًا عماقًا ذا مهابة يستطيع ردع األطماع 
اإلقليمية التوسعية، كما أن هذه مبادرة تعكس قدرات الزعامة التاريخية للملك 
ع��ب��دال��ل��ه ف���ي ص��ن��اع��ة ال���ت���اري���خ ع��ب��ر اإلق������دام ع��ل��ى امل����ب����ادرة أو ال���ق���رار االستراتيجي 

املطلوب في اللحظة التاريخية املناسبة واحلاسمة.
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وبذلك، أصبحت دول مجلس التعاون منظومة سياسية تؤخذ في عني االعتبار 
من قبل العالم، ولذلك جاءت دعوة امللك عبد الله في اجللسة االفتتاحية الجتماع 
مجلس التعاون اخلليجي في الرياض لفكرة االحت��اد اخلليجي، لكي تعبر عن هذا 
ال�����دور اجل���دي���د، وأص��ب��ح��ت ه���ذه ال��ف��ك��رة ق��ض��ي��ة ح��ت��م��ي��ة وم��ط��ل��ب��ًا ش��ع��ب��ي��ًا خ��ل��ي��ج��ي��ًا ال 
يحتمل التأجيل وال بديل عنه، خاصة في ظل تزايد ال��ص��راع في املنطقة واتضاح 
ن��واي��ا ب��ع��ض دول اجل�����وار، وإذا ك���ان ه���ذا اإلدراك ج���اء م��ت��أخ��راً ف��إن��ه ي��ج��ب أال مينع 
امل��ض��ي ف��ي تطبيقه، وم��ن ال��ض��روري��ات ال��ت��ي جتعل ف��ك��رة ه��ذا االحت���اد اخلليجي أمراً 
حتميًا ال مفر منه، ه��و أن دول العالم ل��م يعد يهمها إال م��ا يحقق مصاحلها، وتوج 
هذا التوجه من قبل خادم احلرمني الشريفني - بصدور قرار القمة في هذا االجتاه 
وكلفت اللجان املختصة لدراسة آليات الوصول إلى تطبيق هذا االحتاد على أرض 
الواقع بهدف جني ثمار هذا التعاون اخلليجي الذي استمر زمنًا طوياًل حيث اتفق 
قادة دول مجلس التعاون اخلليجي على تشكيل هيئة متخصصة على مستوى عال 
بواقع ثالثة أعضاء عن كل دولة توكل إليها دراسة املقترحات من جميع جوانبها.

وال يزال امللك يرعى فكرة إنشاء السوق اخلليجية املوحدة إذ ال يوجد ما يعيق 
تنفيذها وق���د ت��واف��رت ك��اف��ة األس��ب��اب ل��ظ��ه��وره��ا، وم���ن خ���الل ال��ت��ع��اون االقتصادي 
تستطيع دول اخل��ل��ي��ج حتقيق إرادت���ه���ا ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي كثير م��ن ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي تخص 
العرب واملسلمني، وكانت دعوته في حقيقة األمر دعوة لبناء قدرة دفاعية ذاتية 
قوية يسندها اقتصاد قوي متحد، إذ يرى امللك عبد الله أن الوحدة السياسية ال 
ميكن أن تنجح إال في ظل قاعدة اقتصادية صلبة موحدة، لهذا جنده ينتقل مباشرة 
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في معظم أحاديثه من الوحدة االقتصادية إلى الوحدة الدفاعية املشتركة.
وم���ع ال����دول ال��ع��رب��ي��ة األخ����رى خ���ارج امل��ن��ظ��وم��ة اخلليجية، ك��ان��ت اململكة حاضرة 
دائ��م��ًا ومعنية بقضايا كافة ال���دول وخ��اص��ة التي تعاني ظ��روف��ًا خاصة م��ن احتالل 
أو مشاكل اقتصادية، وم��ن القضايا العربية التي شغلت اململكة وامللك عبد الله 
الوضع اللبناني الذي يشهد دائمًا اضطرابات سياسية واقتصادية وأمنية، نتيجة 
ل��الع��ت��داءات اإلسرائيلية الوحشية امل��ت��ك��ررة عليه وال��ت��ي ك��ان آخ��ره��ا ع���دوان متوز 
ع��ام 2006 م، وال��ذي أسفر عن تدمير في البنية التحتية، وتشريد ثلث سكان 
لبنان، وقتل وج��رح اآلالف م��ن املدنيني ن��س��اًء وأط��ف��ااًل وش��ي��وخ��ًا، فكان للمملكة 
ي��وم��ه��ا وخل�����ادم احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني م��وق��ف م��ش��ه��ود ف���ي دع����م ه����ؤالء امل��ت��ض��رري��ن وفي 
رفض الهجوم اإلسرائيلي وإدانته داعمة احلكومة الشرعية اللبنانية في بسط كامل 
سلطتها ونفوذها على كافة ال��ت��راب الوطني وف��ي احل��ف��اظ على استقاللية قرارها 
بعيداً عن أي ضغوط أو تهديدات، ودعت يومها وال تزال تدعو األشقاء في لبنان 

إلى توحيد كلمتهم ومواقفهم.
وكان للمملكة وقفة هامة في إع��ادة إعمار لبنان بعد هذه احل��رب، كما كان لها 
في السابق مواقف مشابهة خالل اضطرابات هذا البلد، فساهمت بقوة وفاعلية 
في مؤمترات باريس الثالثة، وأرسلت الوفود واملساعدات اإلنسانية لتحاول قدر 
اإلم����ك����ان ال��ت��خ��ف��ي��ف م����ن وط������أة آالم ال���ض���ح���اي���ا وم�����ا ت���ع���رض���وا ل����ه م����ن خ����س����ارة مادية 

ومعنوية
وف���ي ال��ش��أن ال��ع��راق��ي ت��ؤك��د اململكة ف��ي ك��ل األح����وال ع��ل��ى أه��م��ي��ة ت��رس��ي��خ وحدة 
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العراق واحترام استقالله وسيادته وعدم التدخل في شئوونه الداخلية، كما تدعو 
إلى حتقيق املصاحلة الوطنية الشاملة.

وك�����ان ل��ل��م��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه  م���واق���ف خ���اص���ة م���ع ال��ي��م��ن – وس���ن���أت���ي ب��ال��ت��ف��ص��ي��ل على 
مبادرته بشأن انضمامه ملجلس التعاون اخلليجي. فهو له دائمًا نظرة استراتيجية 
ن��ح��و اجل����ارة ال��ي��م��ن ح��ي��ث ي��وج��د مت���ازج وجت��ان��س ب��ن ال��ش��ع��ب��ن  وق���د ت��ب��ادل الزعماء 
ال���زي���ارات وش���ارك ك��ل منهما ف��ي اح��ت��ف��االت اآلخ���ر، فقد زار امل��ل��ك اليمن الشقيق 
م��رت��ن ف��ك��ان��ت زي���ارت���ه األول�����ى ف���ي ش��ه��ر م��ح��رم 1407 ه���� امل���واف���ق أك��ت��وب��ر 1986 م 
واس���ت���م���رت زي����ارت����ه ث���الث���ة أي������ام، ث���م ك���ان���ت زي����ارت����ه ال��ث��ان��ي��ة مل���ش���ارك���ة ال��ش��ع��ب اليمني 
احتفاالت ذكرى الوحدة في 17 صفر 1421 ه�� املوافق 21 مايو 2000 م والقى 

خالل هذه الزيارة استحسانًا وترحيبًا شعبيًا كبيراً.
ويعد املليك – ولي العهد آنذاك- وبصالحيات من أخيه خادم احلرمن الشريفن 
امللك فهد – رحمه الله- مهندس اتفاق ترسيم احلدود النهائي مع اليمن إذ تركزت 
زياراته املتكررة لليمن ولقاءته مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في 
اململكة على إنهاء هذا األم��ر منطلقًا من مبدأ أن األرض واح��دة والشعب واحد 
وامل���ص���ي���ر واح�����د ول���ي���س ه���ن���اك م���ا ي��س��ت��ح��ق اخل�����الف ع��ل��ي��ه، واس���ت���م���رت املباحثات 
وامل���ف���اوض���ات ح��ت��ى ج����اء ال���ي���وم ال��ت��اري��خ��ي وه����و ال��ع��اش��ر م���ن رب��ي��ع األول 1421 ه� 
املوافق ل���12 من شهر يونيو ع��ام 2000 م حيث مت توقيع املعاهدة النهائية لترسيم 
احلدود البرية والبحرية بن اململكة واجلمهورية اليمنية، بحضوره إذ كان وليًا للعهد 

آنذاك والرئيس صالح.
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وحرص كما كان والده وأخوته -رحمهم الله- على توثيق العالقة مع كل العرب 
ومنح مشرق العرب ومغربهم االهتمام الكافي، وشاركت اململكة في حل خالفات 
املغرب مع الدول املجاورة »تونس واجلزائر وموريتانيا« حول موضوع ترسيم احلدود 
حتى متكنت اململكة مبساعدة دول عربية من إرساء التفاهم وروح السالم بني هذه 
الدول، وقد قام امللك عبد الله بن عبد العزيز بزيارات عديدة للمغرب التي احتلت 
من نفسه منزلة خاصة، وربطته عالقات قوية مع امللك الراحل احلسن الثاني وامللك 
احلالي محمد السادس، وفي هذا االطار ومببادرة كرمية منه مت إنشاء مؤسسة امللك 
عبد العزيز آل سعود للدراسات والعلوم اإلنسانية في املغرب كصرح من صروح العلم 

والفكر.
وحينما اندلعت أحداث الربيع العربي، أكد امللك عبدالله على ضرورة احلفاظ 
ع��ل��ى أم����ن واس���ت���ق���رار امل��ن��ط��ق��ة، ودع�����م ال��ش��ع��ب ال����س����وري وإرس�������اء االس���ت���ق���رار في 

البحرين.

الملك عبداهلل يحمل راية اإلسالم 

وكما كان للمملكة ثقلها في احمليط العربي ولرأيها في كثير من األحيان كلمة الفصل، 
مت��ت��ع��ت ب���ه���ذا األم�����ر م���ع ال��ع��ال��م اإلس���الم���ي ال�����ذي ش��ه��د دائ���م���ًا ب���دوره���ا وال��ت��ج��أ ل��ه��ا وقت 
الصراعات واألزمات وأيضًا وقت السلم، كيف ال وهي بلد احلبيب رسول الله »صل 

الله عليه وسلم« ومهد اإلسالم الرسالة السماوية التي كرم الله بها البشر أجمعني.
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وم���ا ع���زز م��ك��ان��ة امل��م��ل��ك��ة ه���ذه ان��ف��ت��اح ح��ك��ام��ه��ا ن��ح��و ه���ذه ال����دول وتلمسهم دائمًا 
الدور والعبء الثقيل الذي تتمتع به بالدهم على اخلارطة اإلسالمية، وبدوره نظر 
خادم احلرمني الشريفني للدول اإلسالمية على أنها أحشاء في جسد واحد، البد 
أن تتعاون وتتآزر لتحقيق سيادتها وسموها وقوتها، وانطلق دائمًا في نظرته نحو 
أخوته املسلمني من مفهوم التضامن اإلسالمي الذي استند معناه مما ورد في قوله 
ُق��وا}] س��ورة آل عمران ،  عز وج��ل :{َواْع��َت��ِص��ُم��وا بَِحْبِل ال��لَّ��ِه َجِميعًا َوال َت��َف��رَّ
َّ��ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَك��ٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل  َُّها النَّاُس إِن آية 102[،{يَ��ا َأي
لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأتَْقاُكْم إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخِبيٌر}]سورة احلجرات ، آية 
13[،{َوَت��َع��اَوُن��وا َعَلى الِْبرِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اإِلثْ��ِم َوالُْعْدَواِن}]سورة 
اِمنَي بِالِْقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّه َولَْو َعَلى  َِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ َُّها ال املائدة ، آية 2[،{ يَا َأي
ِ���نَي إِْن يَ��ُك��ْن َغ��ِن��ّي��ًا َأْو َف��ِق��ي��راً َف��ال��لَّ��ُه َأْولَ���ى بِِهَما َف��ال َتتَِّبُعوا  ْ��ِن َواأَلْق���َرب ِ��َدي ْ��َوال َأن��ُف��ِس��ُك��ْم َأْو ال
الَْهَوى َأْن َتْعِدُلوا َوإِْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َف��ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَا َتْعَمُلوَن َخِبيراً}]سورة 

النساء ، آية 135[.
ك��م��ا ك���ان مل��ف��ه��وم ال��ت��ض��ام��ن اإلس���الم���ي ح���ض���وره ف���ي األح���ادي���ث ال��ن��ب��وي��ة الشريفة، 
وك��ان منها:) مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد 
، إذا اش��ت��ك��ى م��ن��ه ع��ض��و ت��داع��ى ل��ه س��ائ��ر اجل��س��د ب��ال��س��ه��ر واحل��م��ى (، ) ي��ا أيها 
الناس ، إن ربكم لواحد، وإن أباكم لواحد ، كلكم آلدم ، وآدم من تراب ، إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ، ليس لعربي على عجمي وال ألبيض على أسود فضل 
إال بالتقوى(، ) الناس سواسية كأسنان املشط( ، )املسلمون متكافلون  يجير 
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عليهم أدناهم(، )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا(.
وتالقت هذه املعطيات مع رؤية خادم احلرمني الشريفني الثاقبة، ورغبته املخلصة 
ل��ل��ت��ق��ارب ب���ني ال��ش��ع��وب وع��ل��ى أس���س م���ن ال���ع���دل وال��ت��س��ام��ح واحمل���ب���ة وال���ت���ع���اون، لذا 
ف��ق��د ك��ان��ت س��ي��اس��ت��ه واض���ح���ة وج��ل��ي��ة، ت��ت��ث��م��ل ف���ي م��ض��اع��ف��ة اجل���ه���ود الدبلوماسية 
السعودية على الساحة اإلسالمية خاصة عبر انتهاج احلوار والتشاور واملساهمة 
ف���ي ال��ت��ن��م��ي��ة وس����د ح���اج���ة ال���ف���ق���راء وذل�����ك ان���ط���الق���ًا مم���ا ي���دع���و إل���ي���ه دي��ن��ن��ا اإلسالمي 
احلنيف ومتليه علينا قيمنا العربية واإلنسانية، ولهذا قدم دوراً مشهوداً على امتداد 
العالم اإلسالمي وبسط يد العطاء وأغدق الكثير على الدول اإلسالمية، دون منة 

أو أذى وفي الوقت ذاته دون تقاعس.
من أقواله في مجال العالقات مع ال��دول اإلسالمية:»إن اخل��الف سنة من سنن 
الله في أرضه، إال أن اخلالف بني املسلمني على أمور اجتهادية، أو على شؤون 
ي��ت��ج��اوز نطاقه احمل��ص��ور كمشكلة طبيعية ميكن التعامل معها  السياسة يجب أال 
بحكمة وه���دوء وص��ب��ر وأال يتطور إل��ى احل��د ال���ذي يصبح معه خ��الف��ًا دم��وي��ًا يأكل 
األخضر واليابس، فليس من طبيعة األم��ور أن يصل املسلمون جميعًا إل��ى مفهوم 
واحد للدولة اإلسالمية وإلى نظرة واحدة لفقهنا اإلسالمي، أو إلى تصور واحد 
للسياسة الدولية، ومع ذلك فواجبنا يحتم علينا أال نحول هذا التباين املشروع إلى 
ذريعة للهيمنة، يحاول كل منا عبره أن ميلي على أخيه املسلم كيف يفكر وكيف 

يعمل«.
ولطاملا كان مناصراً ملنظمة التعاون اإلسالمي، ومؤمنًا بفكرتها ملا لها من دور 
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في تقريب قادة هذه الدول وتبادل وجهات النظر فيما بينهما، والتعاون ملواجهة أية 
أزم��ة، وتأسست هذه املنظمة كمنظمة دولية إسالمية تهدف إلى تعزيز التضامن 

اإلسالمي والتعاون املشترك في جميع املجاالت بني الدول األعضاء.
وم��ن توجيهاته للقادة املسلمني: »إن األم��ة اإلسالمية تقف على أعتاب حقبة 
ت���اري���خ���ي���ة ج�����دي�����دة، ت��ن��ب��ض ب����ال����وع����ود ك���م���ا حت��ف��ه��ا ب���امل���خ���اط���ر، وإذا ك���ان���ت احلضارة 
اإلس��الم��ي��ة ه��ي ال��ت��ي ق���ادت ال��ع��ال��م ب��أس��ره عبر ق���رون م��ن النهضة واالزده�����ار، فإنها 
ال��ي��وم م��دع��وة ب��إحل��اح إل��ى أن تقوم ب��دوره��ا ال��رائ��د ف��ي تسيير دف��ة البشرية، والشك 
أن لهذه احلضارة الكثير الكثير مما تستطيع أن تعطيه، في عالم يفتقد الروحانيات 
ويتعطش إلى اليقني واإلميان. إن مسؤوليتنا التاريخية حتتم علينا أن ننهض بعبء 
الدعوة مالئني قلوبنا بالتقوى رافعني فوق رؤوسنا رايات التوحيد، مرددين  قوله 
عز وجل)ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني إنهم لهم املنصورون وإن جندنا لهم 

الغالبون(«.
وف���ي اف��ت��ت��اح م��ؤمت��ر ق��م��ة ال��ت��ض��ام��ن اإلس��الم��ي االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ف��ي ش��ه��ر  رم��ض��ان عام 
1433، اقترح امللك عبدالله بن عبدالعزيز على قادة الدول اإلسالمية املشاركني 
ف���ي ق��م��ة ال��ت��ض��ام��ن اإلس����الم����ي، ت��أس��ي��س م���رك���ز ل���ل���ح���وار ب���ني امل����ذاه����ب اإلسالمية، 
للوصول إل��ى كلمة س���واء، يكون مقره ال��ري��اض، داع��ي��ًا إخ��وان��ه أص��ح��اب الفخامة 
والسمو والدول قادة ورؤساء وفود الدول اإلسالمية: »استحلفكم بالله أن نكون 
ع��ل��ى ق���در امل��س��ؤول��ي��ة، وأن ن��ك��ون ج��دي��ري��ن ب��ح��م��ل��ه��ا، وأن ن��ن��ص��ر احل�����ق«، وضمن 
فعاليات هذا االجتماع واستجابة لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني في تقدمي كل 
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الدعم واملؤازرة ملنظمة التعاون اإلسالمي حتى تتمكن املنظمة من القيام بأعمالها 
املستقبلية، وقع في جدة اتفاقية املقر اجلديد للمنظمة ليتم بناؤه على نفقة اململكة 

واإلسراع في تنفيذه.

بعد النظر في التعامل مع المجتمع األوروبي

لم يرض امللك أن حتصر اململكة عالقاتها اجليدة مع العاملني العربي واإلسالمي 
وحدهما، إلميانه بوجودها ضمن هذا العالم األرحب، وملعرفته باملكانة التي 
ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ن���ظ���راً الم��ت��الك��ه��ا ال����ث����روات ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���ع���الق���ات االستراتيجية 
وم���وق���ع���ه���ا اجل���غ���راف���ي وح���ت���ى ال���ت���اري���خ���ي ف����ي امل���ن���ط���ق���ة، ل���ذل���ك ل����م ي����ت����ردد ي����وم����ًا من 
التخطيط والتفكير ف��ي ب��ن��اء ال��ع��الق��ات اجل��ي��دة م��ع بقية دول ال��ع��ال��م وأق��ال��ي��م��ه مبا 
يعزز حضور اململكة ومينحها املكتسبات وفي الوقت ذاته يخدم أخوتها العرب 

واملسلمني ويعزز حضورهم في احملافل الدولية.
فاهتم خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بالتوجه نحو أووربا ودول آسيا، 
وهو شعور نابع عن عمق اإلميان باألدوار املنتظرة دائمًا من اململكة، وعن فهمه 
حلقيقة التطورات احلالية وضرورة االنفتاح والتعاون مع اجلميع لدفع عملية التنمية 
وزيادة التبادل التجاري، فسعى من خالل زياراته ومراسالته ووفوده إلى توسيع 
ق���اع���دة ال���ت���ع���اون ل��ت��ش��م��ل ه����ذه ال�����دول ب��ع��دم��ا ك���ان���ت ع���الق���ات امل��م��ل��ك��ة م���ع الواليات 

املتحدة هي التي حتتل موقع الصدارة خالل النصف الثاني من القرن املاضي.



61

ج��ه��ود خ���ادم احل��رم��ن ال��ش��ري��ف��ن لتوسيع ق��اع��دة ال��ع��اق��ات ب���دأت م��ن��ذ سنوات 
شبابه األول��ى وعندما ك��ان وليًا للعهد، لكن ه��ذا اجلهد أخ��ذ شكًا آخ��ر بعد 
توليه قيادة الباد حيث أحدث تغييراً مهمًا في السياسة اخلارجية عبر جولته 
اآلسيوية الشهيرة والتي شملت دواًل فاعلة كالصن والهند وماليزيا وباكستان، 
معبراً عن أول حترك مهم في االنفتاح على الكتلة اآلسيوية، وعن توجه جديد 

في التعامل مع املتغيرات الدولية.
وفضًا عن العاقات السياسية املتينة مع دول آسيا متكنت اململكة من بناء 
عاقات اقتصادية قوية، وأوضحت األرقام الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات 
العامة عام 2010 أن مجموعة دول آسيا استأثرت بأعلى قيمة واردات خال 
ه����ذه ال���ف���ت���رة م���ق���داره���ا 126 م��ل��ي��ار ري�����ال مم��ث��ل��ة ن��س��ب��ة ق���دره���ا 32 %م����ن إجمالي 
ال����واردات بارتفاع م��ق��داره 14.8 مليار ري��ال ع��ن ال��ع��ام السابق، وم��ن أه��م دول 
ه��ذه املجموعة الصن الشعبية بنسبة 37 % من إجمالي ه��ذه املجموعة تليها 

اليابان بنسبة 24 % من إجمالي املجموعة.
أما الدول اإلسامية غير العربية فقد احتلت املرتبة اخلامسة بقيمة مقدارها 21.2 
مليار ري��ال ممثلة نسبة قدرها 5 % من إجمالي ال���واردات بارتفاع مقداره 4.7 مليار 
ريال بنسبة 28 % عن العام السابق، ومن أهم دول هذه املجموعة تركيا بنسبة 39 

%من إجمالي املجموعة تليها ماليزيا بنسبة 21 % من إجمالي املجموعة.
وفي اجلانب األوروبي، كانت العاقات السعودية - األوروبية موجودة 
م��ن��ذ أم����د ط���وي���ل ع��ك��س��ت��ه��ا ال���ع���اق���ات ال���ق���وي���ة ب���ن امل��م��ل��ك��ة وب���ري���ط���ان���ي���ا، ودول 
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أوروب��ي��ة أخ���رى ف��ي أك��ث��ر م��ن م��ج��ال، لكن اجل���والت وال���زي���ارات ال��ت��ي ق��ام بها 
منذ توليه احلكم، أعطت لهذه العالقة دفعًا خاصًا، السيما وأن هذه القارة 
ل��م تعد كما ك��ان��ت ف��ي ال��س��اب��ق، بعد ت��أس��ي��س  االحت���اد األوروب����ي واتساعه 
من 15 دولة إلى 25 دولة، تكاد تصل حدوده إلى العراق إذا ما انضمت 
تركيا لتصبح عضواً باالحتاد، وهذا يعني أن أوروبا ستصبح جاراً مباشراً 
ل��ل��ع��ال��م ال���ع���رب���ي، ف��ض��اًل ع���ن أن��ه��ا ت��ع��ت��ب��ر م���ن ال���ق���وى ال��ع��ظ��م��ى، واالقتصاديات 
الهامة وتضم أبرز الصناعات العاملية، وبالتالي االنفتاح عليها مينح اململكة 
قوة وحضوراً ويرفد اقتصادها، كما ينعكس هذا االنفتاح على منح القضايا 
العربية واإلسالمية حضوراً خاصة مع املكانة التي تتمتع بها اململكة العربية 

السعودية. 
وم����ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ف��إن��ه ب��ع��د ح����رب ال���ع���راق وأف��غ��ان��س��ت��ان ك����ان الب����د أن يتم 
التركيز على كيفية احلفاظ على أمن هذه املنطقة، وفتح آفاق العالقات مع 
مختلف ال����دول ال��ك��ب��رى ف��ي ال��ع��ال��م ب��دع��م ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ب��ن دول املنطقة 
وال����دول ال��ك��ب��رى إن م��ن الناحية السياسية وال��دع��م ال��دب��ل��وم��اس��ي ف��ي احملافل 
الدولية، أو من الناحية االقتصادية والتعاون االقتصادي، وبالتالي فإن أمن 
هذه املنطقة ال يتم بجهد وإمكانات دولها فقط، ولكن بوجود تعاون أمني 
ف��ي االق��ل��ي��م مثلما ح���دث ف��ي ح���رب حت��ري��ر ال��ك��وي��ت ف��ي ال��ع��ام 1991 وأيضًا 
بالتعاون مع أوروبا، وهذا املوضوع مطروح بقوة لبحث مستقبل أمن اخلليج 
وكيفية احلفاظ عليه خصوصًا بعد انسحاب أمريكا من العراق وافغانستان 
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وهو ما يعني أن التعاون العسكري سيكون موجوداً وستمثل أوروبا جزءاً 
كبيراً منه. وال ميكن أيضًا جتاهل حقيقة أن أوروب��ا لها دور فاعل في حل 

مشاكل املنطقة.

اإلنسان أوالً ..في اهتمامات عبداهلل :

ه����ذه احل��ك��م��ة ف���ي ال��س��ي��اس��ة اخل���ارج���ي���ة ل���م ت��ك��ن ب��ع��ي��دة ع���ن س��ي��اس��ت��ه الداخلية، 
وتتبع هموم أبناء شعبه وهم األساس في نظره وأول ما يجب أن يفكر به، فحتى 
عالقات اململكة في رؤيته احلكيمة يجب أن تصب في مصلحة شعب بلده وأن 

ال تكون على حساب حاجاته وامتيازاته.
لهذا ظل هدف احملافظة على وح��دة الوطن وتالحم األم��ة الهاجس ال��ذي يؤرق 
خ��ادم احلرمني الشريفني، وهو أهم ما استوعبه من أبيه امللك املوحد عبد العزيز 
ال��ذي انتقل إل��ى ج��وار رب��ه وه��و يوصي أبناءه باحملافظة عليه، لذلك ك��ان من أهم 
النقاط التي اشتغل عليها تكريس مفهوم املواطنة، ويتجلى ذلك في حرصه على 
تنفيذ الزيارات الداخلية في مناطق مختلفة من اململكة ولقاءاته املفتوحة مع أبناء 
املناطق حيث ينطلق من فطرته السليمة وعلى سجيته النقية يتحدث من القلب 

إلى القلب، أبًا للصغير وأخًا للكبير.
وفي بادرة تاريخية لم يسبقه لها أحد زار عبد الله بن عبد العزيز- ولي العهد 
آنذاك- ومن دون سابق إنذار األحياء الفقيرة في الرياض في ليلة مباركة من ليالي 
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رمضان وحتديداً ليلة 15 عام 1422ه��، ليكتشف احلقيقة عن وج��ود فقراء في 
اململكة ع��ان��وا م��ن ع��دم االه��ت��م��ام ال��ك��اف��ي، ورأى ف��ي ذل��ك مشكلة الب��د م��ن حلها 
وليس جتاهلها لذلك تنقل في هذه األحياء ودخل إلى الكثير من البيوت متحدثًا 
إليهم مبنتهى الشفافية وال��ق��رب، وأع��ل��ن يومها أن��ه امل��س��ؤول أم���ام ال��ل��ه حل��ل مشاكلهم 
وهمومهم مما يعكس احساسه باملسؤولية وتربية العز والبساطة التي عاشها في 

كنف والده امللك عبد العزيز.
ل��م ت��ك��ن ه���ذه ال���زي���ارة األخ��ي��رة ل��ه وه���ذا االق���ت���راب م��ن ال��ن��اس وه��م��وه��م م��ج��رد لقاء 
عرضي بل كان منهجًا حرص عليه، اذ اعتاد الشعب على وج��وده بني صفوفه 
وعلى زيارتهم واالجتماع بهم خالل افتتاح املشاريع منذ كان وليًا للعهد إلى حني 
تسلمه احل��ك��م، ووض���ع قضية الفقر ومعاجلته أم���راً أس��اس��ي��ًا ضمن استراتيجيات 

اململكة ومشاريعها.
ورك��زت خطط التنمية على السياسات والبرامج املتعلقة بإعداد القوى العاملة 
وتهيئتها ل��س��وق ال��ع��م��ل، وإي���ج���اد ال��ف��رص ال��وظ��ي��ف��ي��ة ل��ه��ا وحت��س��ن إن��ت��اج��ه��ا ووضعت 
أه���داف���ًا م��ح��ددة س��ن��ت ل��ه��ا أن��ظ��م��ة وخ��ص��ص��ت ل��ه��ا ب��رام��ج ون��ف��ق��ات م��ن أج���ل إحالل 

القوى العاملة السعودية محل غير السعودية .
ورأى أن التنمية تشمل شقني األول: اقتصادي يركز على تطور اإلنتاج والدخل 
واملدخرات واالستثمار، والثاني إنساني يركز على تنمية املواطن ومنحه أسباب 
العيش الكرمي، كما حرصت اململكة أن تكون التنمية شاملة ال تقتصر على منطقة 
بعينها وهو ما كان له دور في جناح خطط التنمية من حيث عدالة التوزيع أو من 
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ناحية استغالل جميع ثروات وإمكانات اململكة.
منذ توليه احلكم عمل على تنفيذ عدد من اخلطوات التي من شأنها حتسني الواقع 
املعيشي واالق��ت��ص��ادي للسعوديني وس��ك��ان اململكة فكانت زي���ادة روات���ب العاملني 
من مدنيني وعسكريني بنسبة 15% في 17 رجب 1426 ه�� ماعدا الوزراء ومن 
ف���ي م��رت��ب��ت��ه��م، ودع�����م ال���ق���ط���اع���ات اخل���دم���ي���ة وم��ن��ه��ا زي������ادة احل����د األع���ل���ى ملخصصات 
الضمان االجتماعي لألسرة من ستة عشر ألفًا ومائتي ري��ال إل��ى ثمانية وعشرين 
ألف ريال في السنة، وتخصيص مبلغ إضافي مقداره ثمانية آالف مليون ريال من 
فائض إيرادادت السنة املالية 1425ه�� - 1426 ه� لإلسكان الشعبي في مناطق 
امل��م��ل��ك��ة، وي���ت���م ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذا امل���ش���روع ع��ل��ى م����دى خ��م��س س���ن���وات ل��ي��ص��ب��ح إجمالي 

املخصص لهذا الغرض عشرة آالف مليون ريال.
وف����ي ج��ل��س��ة م��ج��ل��س ال��������وزراء امل��ن��ع��ق��دة ب���رئ���اس���ة امل���ل���ك ع��ب��د ال���ل���ه ف���ي 1-19- 
1429ه���� واف��ق املجلس على ع��دة توصيات بشأن ظاهرة ارت��ف��اع األس��ع��ار وغالء 
امل��ع��ي��ش��ة ال����ذي ت��ف��ش��ى م���ؤخ���راً ف���ي م��ع��ظ��م م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة م��ح��دث��ًا ق�����دراً ك��ب��ي��راً من 
السلبيات املؤثرة على حياة املواطنني ومن هذه التوصيات : حتمل الدولة ملدة ثالث 
سنوات نسبة » 50% » من رسوم املوانئ ورسوم جوازات السفر ورخص السير 

ونقل امللكية وجتديد رخصة اإلقامة للعمالة املنزلية.
ولينعكس إصالحه االقتصادي على أرض الواقع بنتائجه ملموسة أطلق خادم 
احلرميني الشريفني ع��دداً من املشاريع هدفها، االق��ت��راب من املعوزين ومساعدتهم 

للنهوض بواقعهم، وكان من هذه املبادرات:
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االستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر:

وجه عبدالله بن عبدالعزيز حينما كان وليًا للعهد وزير العمل والشؤون االجتماعية 
بتكوين فريق عمل يدرس ظاهرة الفقر في اململكة ويعمل على تقدمي احللول املناسبة 
ل��ه��ا، وش��ك��ل��ت اللجنة املعنية مب��ع��اجل��ة ال��ف��ق��ر م��ن��ذ رب��ي��ع األول 1425ه����� اب��ري��ل 2004 
وك��ان��ت أب���رز امل��ه��ام امل��ك��ل��ف��ة ب��ه��ا ه��ي رص���د ال��ظ��اه��رة وج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات ال���ازم���ة عنها 
وت��ب��وي��ب��ه��ا وحت��ل��ي��ل��ه��ا، ب��اإلض��اف��ة إل���ى حت��دي��د م��ف��ه��وم ال��ف��ق��ر وج��وان��ب��ه وق���ي���اس مستوياته 
ودراسة التجارب السابقة التي قامت بها بعض الدول وحتليل البرامج املوجهة إلى 
ال��ف��ق��راء واق��ت��راح اخل��ط��ط ال��ازم��ة وغ��ي��ر ذل��ك على أن ي��ت��واص��ل ف��ري��ق العمل املكلف 
ب���ذل���ك م���ع اجل���ه���ات ذات ال���ع���اق���ة م��ث��ل امل���ؤس���س���ات اخل���ي���ري���ة / ص���ن���ادي���ق اإلقراض/ 
اجلمعيات واملؤسسات اخليرية األهلية / وزيارة املناطق وااللتقاء باملسؤولني وأخذ 
رأيهم، كما أقرت اللجنة إنشاء صندوق خيري ملعاجلة الفقر في اململكة ينطلق من 
فكرة التكافل االجتماعي وكذلك تنمية قدرات األفراد وتطويرها العتمادهم على 

أنفسهم وتوعيتهم ليساهموا في املجتمع وال يكونوا عالة عليه.

الصندوق الخيري لمعالجة الفقر

وكما اسمه فإن هدفه تقدمي الدعم للمحتاجني من أبناء اململكة وإعانتهم على 
جتاوز صعوبات احلياة، وهو أمر أصر عليه امللك خاصة بعدما نفذ عدة زيارات 
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ميدانية، ومل��س حاجة بعض املجتمعات في اململكة للمساعدة وأعلنها صراحة 
كما سبق وذك��رن��ا دون أن يجمل ال��واق��ع معتبراً أن التصرف الصحيح هو مواجهة 

الواقع ال االختباء خلفه.
وي���ع���د ه����ذا ال���ص���ن���دوق م��ؤس��س��ة اج��ت��م��اع��ي��ة ت��س��ان��د ال���ن���ش���اط احل���ك���وم���ي واخليري 
املوجه للفئات االجتماعية احملتاجة في البالد، وينتظر أن يكون الصندوق إحدى 

اآلليات الفاعلة لالستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر ومعاجلة آثاره.

المرأة السعودية تحصد االمتيازات 

وباعتبار امل��رأة ج��زءاً من هذا املجتمع السعودي ال��ذي خصص له امللك الكثير 
من وقته وتفكيره، وباعتبارها لألسف تعاني في كثير من املجتمعات االضطهاد 
والفقر وسوء احل��ال، قرر النأي بسيدات بالده عن هذا الواقع وتعزيز حضورهن 
ومتكينهن ليتمتعن بالعلم واالستقالل املادي، وفي الوقت ذاته يحافظن على دينهن 
وعادات بالدهن، وقال املك عبدالله في املرأة: »إن املرأة حتمل مسؤولية أكثر من 
الرجل حينما حتافظ على استقرار املجتمع وتساهم في بناء اقتصاد الوطن، ومتثل 
ه��ذا املجتمع وال��وط��ن خير متثيل خ��ارج��ه وداخ��ل��ه، فتكون األم احل��ان��ي��ة واملواطنة 
البانية واملوظفة املجدة وتكون في اخلارج سفيرة وطنها ومجتمعها ولها في دينها 

وعقيدتها وقيم مجتمعها أسوة حسنة«.
وفي مقابلة له مع شبكة تلفزيون إيه بي سي األميركية عام 2005 م، أعرب عن 
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إميانه الشديد بحقوق النساء وق��ال:»أؤم��ن بحقوق النساء.. أم��ي ام��رأة وأختي 
امرأة وابنتي امرأة وزوجتي امرأة«.

منذ تسلمه احلكم أص��در العديد م��ن ال��ق��رارت وال��ق��وان��ن التي صبت ف��ي صالح 
امل�����رأة ال��س��ع��ودي��ة وأذن�����ت ب��ف��ت��ح ال���ب���اب أك��ث��ر ات��س��اع��ًا أم��ام��ه��ا ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي مختلف 
م��ج��االت احل���ي���اة، وه���و م��ا ت���رك أث���ره ع��ل��ى جن���اح ال��س��ي��دات ال��س��ع��ودي��ات ال���ذي حتقق 
ب��دءاً من السماح لها باستخراج البطاقة الشخصية ثم قرار إلغاء الوكيل الشرعي 
والسماح لها مبباشرة استخراج السجل التجاري وأيضًا أنشطتها التجارية بنفسها، 
وت��وس��ع��ت مشاركتها ف��ي األن��دي��ة الثقافية واألدب���ي���ة ب��ع��دم��ا خ��ص��ص ل��ه��ا ق��اع��ات في 
هذه األندية مخصصة للنساء، وكان لناديي أبها وجدة األدبين السبق في ذلك، 
ورمبا النقلة احلقيقية ملشاركة املرأة في احلياة السعودية جتسدت في برنامج احلوار 
ال��وط��ن��ي ال���ذي ش��ه��د م��ش��ارك��ة نسائية ف��اع��ل��ة م��ن خ���ال نخبة م��ن ن��س��اء ال��وط��ن من 
أك��ادمي��ي��ات وم��ث��ق��ف��ات أس��ه��م��ن ف��ي ط���رح الكثير م��ن امل��ش��ك��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا املرأة 
السعودية والتعريف بها للرأي العام، ومن ثم جاءت التوجيهات لتخصيص املؤمتر 

الثالث للحوار حول قضايا املرأة بشكل خاص.
س��ي��اس��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه خ��ول��ت ل��ل��م��رأة امل��ش��ارك��ة ف��ي ص��ن��ع ال���ق���رارات امل��ه��م��ة وإثبات 
دوره����ا ف��ي حت��دي��د م��وق��ف��ه��ا ف��ي امل��ج��ت��م��ع، وف���ي ب��رن��ام��ج امل��ل��ك ل��اب��ت��ع��اث اخل���ارج���ي فتح 
املجال بن الشباب والشابات حسب القدرة والكفاءة وحسب معايير االبتعاث العلمية 
األمر الذي يكّون قناعته بقدرات املرأة السعودية وحرصه على إنفاذ اإلرادة اإللهية، 

مخالفًا بذلك ما يقال عن عزل املرأة السعودية عن املشاركة في احلياة العامة.



69

أف�����ردت امل��م��ل��ك��ة ل��ل��م��رأة ب���اب���ًا ف���ي خ��ط��ت��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة ب��ع��ن��وان »امل������رأة وال��ت��ن��م��ي��ة«، ما 
يبني تصميم اململكة املضي قدمًا في عملية تنمية مهارات امل��رأة باعتبارها نصف 

املجتمع.
ما كانت تبحث عنه امل��رأة السعودية طوال عقود خلت من الزمان وجدته في 
عام واحد حيث كان يوم األحد املوافق 25 من سبتمبر 2011 يومًا مشهوداً في 
ت��اري��خ امل���رأة السعودية وه��و ال��ي��وم ال���ذي أص���در فيه امل��ل��ك ق���راره التاريخي القاضي 

بالسماح لها بدخول مجلس الشورى كعضو أصيل.
ففي مجال الشورى ص��در ق��رار رائ��د بزيادة ع��دد املستشارات غير املتفرغات 
ف���ي م��ج��ل��س ال���ش���ورى م���ن س���ت ع���ض���وات إل���ى 12 ع��ض��وة ، ح��ي��ث مت���ت املوافقة 
ع��ل��ى ت��ع��ي��ني أرب���ع���ة أس���م���اء ه���ي )اجل����وه����رة ب��ن��ت م��ح��م��د ال���ع���ن���ق���ري، ال���دك���ت���ورة آسيا 
بنت عبدالله آل الشيخ، ال��دك��ت��ورة مها بنت عبدالله املنيف، ال��دك��ت��ورة م��ي بنت 
عبد العزيز العيسى( ، وترشيح أس��م��اء أخ��رى ه��ي )ال��دك��ت��ورة فاطمة بنت بكر 
جمجوم، الدكتورة اجلوهرة بنت إبراهيم بوبشيت، الدكتورة محاسن بنت حسن 
ف��ل��م��ب��ان، ال���دك���ت���ورة ن�����ورة ب��ن��ت ع��ب��دال��ل��ه األص���ق���ة، وال���دك���ت���ورة إل���ه���ام ب��ن��ت محجوب 
ح��س��ن��ني(، م��ع ال��ت��م��دي��د ل��ث��اث م��ن امل��س��ت��ش��ارات ال��س��اب��ق��ات وه���ن )ال��دك��ت��ورة وفاء 
بنت محمود طيبة، والدكتورة بهيجة بنت بهاء عزي، والدكتورة نهاد بنت محمد 

اجلشي(.
• وف��ي ق��ف��زة كبيرة مت تعيني ال��دك��ت��ورة أروى بنت ي��وس��ف األع��م��ى مساعداً 
المني جدة لشؤون تقنية املعلومات باألمانة ويعد هذا املنصب أكبر منصب في 
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أمانة محافظة جدة يسند الم��رأة وكذلك في وزارة الشؤون البلدية والقروية، 
بعد أن شغلت وظيفة املدير العام لإلدارة العامة للتواصل اإللكتروني، لتكون 
بذلك أول امرأة تشغل منصبًا قياديًا في تقنية املعلومات في اجلهات احلكومية 

األكادميية في اململكة.
• أما في مجال احملاماة فقد مت مؤخراً تخريج أول دفعة متخصصة في  القانون، 
م���ن ك��ل��ي��ة األن���ظ���م���ة وال���ع���ل���وم ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ج��ام��ع��ة امل���ل���ك س���ع���ود ، وع����دده����ن ٤٩ 
ط��ال��ب��ة، وت���ق���وم ال��ك��ل��ي��ة ح��ال��ي��ًا ب���دراس���ة إي���ج���اد ه��ي��ك��ل��ة ج���دي���دة إلدخ�����ال تخصصات 
وم��س��ارات علمية كتخصص ق��ان��ون م��دن��ي وق��ان��ون جت���اري وق��ان��ون جنائي وغيرها 
من التخصصات القانونية التي تتيح للخريجات االن��خ��راط في مختلف املجاالت 

القانونية في املجتمع التي حتتاجها املرأة.
وق����د ح��ق��ق��ت امل�����رأة خ��ط��وة غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة ف���ي م��ج��ال احمل���ام���اة ح��ي��ث استطاعت 
»رنا القرني»، باعتبارها املستشارة القانونية الوحيدة في اململكة، احلصول على 
أح���ك���ام ق��ض��ائ��ي��ة ل��ص��احل��ه��ا ف���ي ٤0 ق��ض��ي��ة ف���ي ج��م��ع��ي��ة ح��م��اي��ة األس�����رة خ���ال سنة، 
وقد تخصصت في قضايا النساء املعنفات جسديا ونفسيا، رغم أنها في انتظار 
تصريح السماح مبمارسة امل��رأة ملهنة احمل��ام��اة علمًا أنها تخرجت مع ٤5 طالبة في 

قسم القانون في جامعة امللك عبد العزيز.
• وف����ي م���ج���ال األع����م����ال ت��س��ع��ى س���ي���دة األع����م����ال وف�����اء ال��ن��ع��ي��م��ي، وه����ي صاحبة 
أول م��ك��ت��ب م��ح��اس��ب��ة ن��س��ائ��ي، ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ت��رخ��ي��ص م��ك��ت��ب م��ح��اس��ب��ة قانوني 
نسائي، فيما حصلت 2٩ سيدة أعمال في املنطقة الشرقية على سجات جتارية 
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وتراخيص في مجال املقاوالت، خالل سبعة أشهر.
كما اتخذت الدولة إجراءات كثيرة حديثًا تدعم املرأة اجتماعيًا كما تدعم قطاع 

العمل النسائي من ذلك:
• اعتماد وزارة العمل إنشاء وح��دة خاصة للتنظيم الوطني للتدريب املشترك 
ل��ل��ف��ت��ي��ات أس����وة ب��ال��ب��ن��ن ي��ش��رف ع��ل��ي��ه��ا ك����ادر ن��س��ائ��ي م���ؤه���ل، ت��ق��رر أن ي��ك��ون باكورة 
برامجها تدريب 35 فتاة في قطاع السفر والسياحة في خطوة تدريبية تعد األولى 

من نوعها.
لم تقف قرارات خادم احلرمن الشريفن املنصفة للمرأة عند هذا احلد بل تعدتها 
الى عدة قرارات تتعلق بفتح مجاالت عمل متعددة للمرأة، كان من أبرزها تأنيث 
محال املستلزمات النسائية واحلرص على تطبيق وتنفيذ هذا القرار بحيث أصبحت 
أغلب هذه احملال مؤنثة بالكامل في كل مناطق اململكة، ما فتح مصادر رزق كثيرة 
ومتعددة للنساء السعوديات إضافة إلى دعمه املتجدد لسعودة وتوظيف النساء 
ف���ي ال��ق��ط��اع اخل�����اص، واس��ت��م��ر ه����ذا ال���دع���م م���ن خ����الل ت��وج��ي��ه��ات��ه ال��ش��ه��ي��رة لوزارتي 
الشؤون البلدية والقروية والتجارة بتخصيص أراض داخل املدن إلقامة مشروعات 
صناعية تعمل فيها النساء وات��خ��اذ اإلج����راءات ال��الزم��ة لتأنيث وس��ع��ودة وظائف 
مصانع األدوية بجانب اإلسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى األجهزة التي لم تقم 
بعد بإنشائها، حيث جاءت كل تلك األوامر ضمن اخلطة التفصيلية لوضع حلول 
عملية وسريعة ف��ي القطاعن احلكومي واخل���اص إلي��ج��اد ف��رص وظيفية للمواطنن 

واملواطنات وتفعيل برامج السعودة وخططها.
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كما مت استحداث ف��رع خ��اص للنساء ف��ي ح��ي احملمدية، تعمل فيه 14 موظفة 
خلدمة سيدات األعمال واملراجعات إلنهاء أوراقهن.

ل����ف����روع وم���ك���ات���ب وزارة التجارة  • وك����ذل����ك ت���وج���ي���ه وزي�������ر ال����ت����ج����ارة وال���ص���ن���اع���ة 
وال���ص���ن���اع���ة ب��ت��ب��س��ي��ط إج��������راءات ت��أس��ي��س ش���رك���ات وم���ؤس���س���ات وأن���ش���ط���ة سيدات 
األع��م��ال ال��س��ع��ودي��ات، ل��زي��ادة ف��رص عمل امل���رأة السعودية وف��ق��ًا للضوابط الشرعية 
وقد أصدر تعميمًا لفروع ومكاتب ال��وزارة بالسماح للمرأة مبزاولة جميع األنشطة 
دون اس��ت��ث��ن��اء ك��امل��ق��اوالت وال��ص��ي��ان��ة وال��ن��ظ��اف��ة وال��ت��ش��غ��ي��ل وال���ع���ق���ارات، ك��م��ا تضمن 
التوجيه السماح للمرأة بإدارة أعمالها بنفسها في مقر نشاطها النسائي والسماح لها 
بافتتاح ف��روع جديدة أس��وة برجال األع��م��ال وم��زاول��ة نشاط التعقيب في اإلدارات 

احلكومية النسائية.
• ك���م���ا مت ت��ش��ك��ي��ل ه��ي��ئ��ة اس���ت���ش���اري���ة ن���س���ائ���ي���ة مل���ع���اجل���ة أوض�������اع ن����زي����ات السجون 
وم��ؤس��س��ات رع���اي���ة ال��ف��ت��ي��ات وأس����ر ال��س��ج��ن��اء؛ م���ن خ��م��س أك���ادمي���ي���ات متطوعات 
يعملن في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برئاسة الدكتورة نورة التويجري ، 
ونائبتها الدكتورة أمل الفريخ ، وتضم العضوية كا من )الدكتورة فوزية الدوسري 

، والدكتورة جناء املبارك ، والدكتورة ابتسام التميمي(.
• وك���ذل���ك م��ن��ح أم��ي��ر م��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة األم���ي���ر خ��ال��د ال��ف��ي��ص��ل تصاريح 
عمل خاصة للنساء ، تعطيهن حق ممارسة النشاط التجاري من منازلهن، 
مما يتيح لهن فرصة للعمل في النشاطات النسائية والطبخ من داخل منازلهن 
بطرق نظامية، ووفق شروط محددة وميسرة، مما سيوفر للنساء فرص عمل 
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ضخمة، وسيشجع األسر املنتجة في املنطقة.
• كما متت املوافقة على تأسيس جمعية خيرية نسائية في منطقة الرياض باسم 
جمعية »م���ودة » اخليرية النسائية لقضايا ال��ط��اق، واع��ت��م��اد اس��م 34 س��ي��دة في 

اجلمعية برئاسة ثريا عابد.
• ك���ذل���ك اط���ل���ق���ت ح��م��ل��ة إل���ك���ت���رون���ي���ة مل���واج���ه���ة ال���ف���ق���ر أط���ل���ق���ه���ا ال����ص����ن����دوق اخليري 
الوطني، بدعم نسائي من شركة »ديرتي الغالية« الشركة املنظمة للحملة ، حتت 
اسم )فكر.. لوطن با فقر( حلث أفراد املجتمع على املشاركة بوسائل متعددة 
من ضمنها التواصل اإللكتروني بوضع أفكار صاحلة ملعاجلة الفقر على أن تكون 

هناك مشاركة فاعلة من قبل النخب الثقافية واالجتماعية والفكرية في الباد.
وت��ق��دي��راً م��ن��ه ل���دور امل����رأة ف��ي املجتمع وم���ا ت��ق��وم ب��ه م��ن واج��ب��ات وم���ع ت��زاي��د عدد 
ال��ن��س��اء ال��ع��ائ��ات ألس��ره��ن، أص���در خ���ادم احل��رم��ني الشريفني ق����راراً مينح امل���رأة التي 
تعيل أس��رت��ه��ا احل��ق ف��ي احل��ص��ول على ق��رض سكني م��ن ص��ن��دوق التنمية العقارية 
ب��ع��د أن ك����ان ح���ك���راً ع��ل��ى ال����رج����ل، ك��م��ا اح��ت��ل��ت امل������رأة ال��س��ع��ودي��ة م��ك��ان��ة مم���ي���زة في 
ع��ه��د خ����ادم احل��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني ح��ي��ث ت��ول��ت ع����دداً م��ن امل��ن��اص��ب ال��ق��ي��ادي��ة املتعددة 
ك���ان آخ��ره��ا تعيني ال��دك��ت��ورة م��وض��ي اخل��ل��ف م��دي��رة ل��ل��ش��ؤون الثقافية واالجتماعية 
ومساعدة امللحق الثقافي في سفارة اململكة بواشنطن لتصبح أول سعودية تشغل 

منصبًا دبلوماسيًا.
وي��أت��ي ك��ل ذل���ك اس��ت��ك��م��ااًل مل��ا ش��ه��دت��ه امل����رأة ال��س��ع��ودي��ة م��ن ط��ف��رة ن��وع��ي��ة ف��ي هذا 
اجلانب بدءاً من حصولها على مرتبة وزير عبر األميرة اجلوهرة بنت فهد بن محمد 
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بن عبدالعزيز عندما مت تعيينها مديرة جلامعة الرياض للبنات سابقًا »جامعة األميرة 
ن�����ورة ب��ن��ت ع��ب��دال��رح��م��ن« ح��ال��ي��ًا ل��ت��ك��ون أول س��ع��ودي��ة حت��ص��ل ع��ل��ى ه����ذا املنصب 
وه���ذه امل��رت��ب��ة ال��وظ��ي��ف��ي��ة، ث��م ت��وال��ت ب��ع��ده��ا امل��ن��اص��ب ل��ل��س��ع��ودي��ات ح��ي��ث حصلت 
ن��ورة الفايز على أول منصب قيادي في وزارة التربية والتعليم قبل خمسة أعوام 
كنائب ل��وزي��ر التربية والتعليم، وبعدها نالت ال��دك��ت��ورة منيرة العلوال منصب نائب 
احملافظ للتدريب التقني للبنات في املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني وهي 
أول سعودية حتصل على ه��ذا املنصب أي��ض��ًا، وال��دك��ت��ورة هيا ال��ع��واد ف��ي منصب 
وكيل وزارة على املرتبة اخلامسة عشرة كأول مواطنة تشغل هذا املنصب في تاريخ 
ال��وزارات فضاًل عن وص��ول عدد السعوديات املبتعثات في اخل��ارج ضمن برنامج 

امللك عبدالله لالبتعاث اخلارجي إلى 27500 دارسة.

تعليم المرأة:

سار تعليم الفتاة في اململكة ضمن تطور مستمر، حيث بدأ مع إنشاء الرئاسة 
العامة لتعليم البنات في ع��ام 1390 ه� امل��واف��ق 1970 م أول كلية تربوية للبنات، 
ث���م ت���وال���ى اف��ت��ت��اح ال��ك��ل��ي��ات ت��ب��اع��ًا إل���ى أن ب��ل��غ ع���دده���ا 102 ك��ل��ي��ة، م���ا ب���ن جامعية 
وم��ت��وس��ط��ة وك��ل��ي��ات مجتمع م��وزع��ة ف��ي 72 م��دي��ن��ة س��ع��ودي��ة، وف���ي م��دي��ن��ة الرياض 
وحدها كانت هناك ست كليات هي كلية التربية لألقسام األدبية – كلية التربية 
لألقسام العلمية – كلية التربية إعداد املعلمات – كلية اخلدمة اإلجتماعية – كلية 
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التربية لالقتصاد املنزلي – كلية اآلداب.
وف��ي ع��ام 1427 ه��� ص��در األم���ر امللكي بإنشاء أول جامعة للبنات ف��ي الرياض 
حتت إشراف وزارة التعليم العالي تضم الكليات الست الكائنة في مدينة الرياض 
بعد إع��ادة هيكلتها باإلضافة إل��ى إنشاء ع��دة كليات جديدة تخدم مسيرة التنمية 
ف��ي اململكة، وق��د مت تفعيل اجلامعة ف��ي ع��ام 1428 ه��� بتعيني أول م��دي��رة لها وهي 

سمو الدكتورة اجلوهرة بنت فهد آل سعود.
ومتضي السنوات وي��زداد إقبال الفتيات على التعليم اجلامعي، ولعل لغة األرقام 
ل��دل��ي��ل ك��ب��ي��ر ع��ل��ى م����دى ال��ت��ط��ور ال�����ذي ح��ق��ق��ه ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ت��اة ف���ي أق����ل م���ن ن��ص��ف قرن 
حيث بلغ ع��دد اجلامعات اثنتي عشرة جامعة تتفرع منها 160 كلية ي��درس فيها 
260857 طالبة وكانت نسبة عدد الطالبات امللتحقات 53% ، وك��ان عدد من 
تخرج منها 205544 طالبًا وطالبة لنيل درجة البكالوريوس، إضافة إلى افتتاح 
برنامج الدراسات العليا بتاريخ 26-2-1399ه��� ملنح درجة املاجستير في 37 
تخصصًا وق��د بلغ ع��دد م��ن تخرج م��ن ال��دراس��ات العليا 7568 طالبًا وطالبة في 

مرحلة املاجستير إضافة إلى 1549 طالبًا وطالبة في مرحلة الدكتوراه.
وهناك فروع تعليمية أخرى فتحت أبوابها أمام الفتيات تشرف عليها بعض أجهزة 
الدولة مثل مدارس األبناء التي افتتحتها وزارة الدفاع والطيران لتعليم بنات منسوبيها، 
والتي انتشرت في عدد من مدن اململكة العربية السعودية، ومدارس األبناء باحلرس 

الوطني التي افتتحها احلرس الوطني ملنسوبي احلرس من ضباط وأفراد.
وق���د أّدت ه���ذه ال���زي���ادة ف��ي أع����داد ال��ط��ال��ب��ات إل���ى ع���دم ق���درة ه���ذه ال��ك��ل��ي��ات على 
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اس��ت��ي��ع��اب ال���راغ���ب���ات ب��ال��ت��س��ج��ي��ل ف���ي ك��ل��ي��ات ال���ب���ن���ات، ول��ت��ح��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات املجتمع 
خصصت ال��دول��ة مليون متر مربع إلق��ام��ة م��ب��اٍن للكليات الست الكائنة ف��ي مدينة 
ال���ري���اض، واع��ت��م��دت ل��ه��ا امل��ب��ال��غ امل��ط��ل��وب��ة ف��ي م��ي��زان��ي��ة ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات، وك��ان��ت هذه 
ه��ي أول م��ب��اٍن ت��ب��ن��ى خ��ص��ي��ص��ًا ل��ت��ك��ون م��ق��ًرا ل��ط��ال��ب��ات ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات ف��ي الرياض، 
وفي هذا العصر املزدهر وحتت مظلة وزارة التربية والتعليم، وضع خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبدالله بن عبد العزيز والذي كان ولًيا للعهد آنذاك في يوم السبت 
1425/2/6ه� املوافق 2004/3/27م حجر األساس للمدينة األكادميية لكليات 

البنات.
وفي العام نفسه صدر قرار مجلس الوزراء رقم »143« وتاريخ 1425/5/2ه� 
امل����واف����ق 2004/6/20م ب��ض��م وك���ال���ة ك��ل��ي��ات ال���ب���ن���ات وم����ا ي��ت��ب��ع��ه��ا م���ن ك��ل��ي��ات إلى 
وزارة التعليم العالي ث��م ص��در التوجيه السامي ال��ك��رمي رق��م 3139/م ب وتاريخ 
1427/4/18ه� املوافق 2006/5/16م باملوافقة على إنشاء جامعة األميرة نورة 

بنت عبد الرحمن.
ت��ك��رم خ����ادم احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني ب��ت��ف��ع��ي��ل اجل��ام��ع��ة ب��ت��ع��ي��ني األم���ي���رة ال���دك���ت���ورة اجلوهرة 
ب��ن��ت ف��ه��د ب��ن محمد آل س��ع��ود م��دي��رة ل��ه��ا وذل���ك ب��ت��اري��خ 1428/3/26ه�������� املوافق 
2007/4/15م. ك��م��ا ت���وال���ت ه��ب��ات خ����ادم احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني، وذل����ك مب��ن��ح مقر 
ل��ل��م��ب��ان��ي األك���ادمي���ي���ة جل��ام��ع��ة األم���ي���رة ن����ورة ب��ن��ت ع��ب��د ال��رح��م��ن مب��س��اح��ة ت��ب��ل��غ )ثمانية 
م���اي���ني م��ت��ر م����رب����ع(. وب���ل���غ إج���م���ال���ي ع����دد ال��ط��ال��ب��ات ف���ي اجل���ام���ع���ة ف���ي ع����ام 1428ه� 
»2007م« »50289« طالبة في مرحلة البكالوريوس أما في مرحلة الدراسات 
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العليا فقد بلغ ع��دد الطالبات ف��ي مرحلة ال��دك��ت��وراه )371( و)432( طالبة في 
مرحلة املاجستير.

ب�����دأت ال�����دراس�����ات ال��ع��ل��ي��ا ف���ي ك��ل��ي��ات اجل���ام���ع���ة ال���ت���ي ك���ان���ت ت��اب��ع��ة ل��ل��رئ��اس��ة العامة 
ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ب��ن��ات س��اب��ق��ًا ف���ي ال���ع���ام ال���دراس���ي 1397/1396ه���������� 1977/1976م في 
كلية التربية للبنات ف��ي ال��ري��اض ث��م تلتها كليات اجلامعة الكائنة ف��ي مدينة الرياض 
كلية اخلدمة االجتماعية في العام 1399/1398ه� 1979/1978م، كلية اآلداب 
ف����ي ال����ع����ام 1404/1403ه�������������� 1983/1982م، ك��ل��ي��ة االق���ت���ص���اد امل���ن���زل���ي ف����ي العام 
1412/1411ه� 1991/1990م وذلك من منطلق االهتمام بتوفير التعليم العالي 
املتخصص للنساء مب��ا يلبي اح��ت��ي��اج��ات اململكة م��ن ال��ك��ف��اءات امل��ؤه��ل��ة واحلاصلة 

على درجات الدبلوم واملاجستير والدكتوراه.
- وم��ع منو ال��دراس��ات العليا وتطورها في كليات اجلامعة وتزايد ع��دد البرامج 
ال��ت��ي تف������تتح ك��ل ع������ام وأي���ض���ًا ازدي�����اد ع���دد ال��ط��ال��ب��ات ال��ات��ي يقبلن ع��ل��ى ال��ق��ي��د بها 
وب��ال��ت��ال��ي ازدي������اد ع����دد اخل���ري���ج���ات احل���اص���ات ع��ل��ى امل��اج��س��ت��ي��ر وال����دك����ت����وراه، فقد 
أنشئت في عام 1416ه� 1995م عمادة للدراسات العليا لتتولى اإلشراف ومتابعة 
جميع األمور املتعلقة بأوضاع طالبات الدراسات العليا بدءاً من قبولهن في البرامج 
املختلفة وان��ت��ه��اًء باستكمالهن ملتطلبات احل��ص��ول ع��ل��ى ال��درج��ة ف��ي ض���وء اللوائح 

واألنظمة املعمول بها.
- وت����ش����رف ال����ع����م����ادة ع���ل���ى ح����وال����ى 63 ب���رن���ام���ج���ًا ل��ل��م��اج��س��ت��ي��ر وال�����دك�����ت�����وراه في 
ال��ت��خ��ص��ص��ات اإلن��س��ان��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة م���ن خ����ال اإلج�������راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��ب��ول الطالبات 
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ودراستهن حتى التخرج وتقدمي التوجيه واإلرشاد األكادميي لطالبات الدراسات 
العليا ع��ام 1430/1429 ه��� 2009/2008م وال��ات��ي بلغ ع��دده��ن ح��وال��ى 800 

طالبة مقيدات مبرحلتي املاجستير والدكتوراه.
أس����ف����ر ه�����ذا االه����ت����م����ام ب�����امل�����رأة وت��ع��ل��ي��م��ه��ا وع���م���ل���ه���ا ع����ن ت���ت���ال���ي إجن���������ازات الباحثات 
السعوديات اخلاصة في مجاالت العلم املختلفة تناقلتها وك��االت األن��ب��اء مؤخراً، 

منها:
• اكتشفت الدكتورة هيام بنت إبراهيم عام من جامعة امللك سعود، وبدعم 
م���ن م��دي��ن��ة امل���ل���ك ع��ب��د ال���ع���زي���ز ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة، ع���اج���ًا ج����دي����داً ل���ل���ح���االت م���ا قبل 
ت��س��م��م احل���م���ل »م���ض���اع���ف���ات احل���م���ل« ع��ن��د ال���س���ي���دات احل����وام����ل، وذل�����ك باستخدام 

األدرينوميدالني، ومضاد عامل النخر الورمي.
• فازت الدكتورة أحام أحمد العوضي األستاذ املشارك في امليكرو بيولوجي 
في كلية التربية للبنات في االقسام العلمية في جدة، مبيداليتني فضيتني من معرض 
االخ��ت��راع��ات ال��دول��ي ف��ي جنيف ع��ن اخ��ت��راع��ني مسجلني باسمها، وذل��ك م��ن بني 
730 مخترعًا مشاركًا في املعرض من 42 دولة، وكانت امليدالية الفضية األولى 
عن تطويرها عاجًا لبعض األمراض اجللدية وبعض اجلروح باستخدام أبوال اإلبل، 
أما الفضية الثانية عن ابتكارها طريقة الستخدام بيض الدجاج والنعام كبديل عن 

أوراق الترشيح املستخدمة في املختبرات العلمية.
• ف����ازت األس���ت���اذة ال��دك��ت��ورة ان��ت��ص��ار ب��ن��ت س��ل��ي��م��ان ال��س��ح��ي��ب��ان��ي ف��ي ك��ل��ي��ة العلوم 
ف��ي جامعة امللك س��ع��ود، بجائزتني دوليتني ع��ن اجن��ازه��ا العلمي »ص��اب��غ تبادالت 
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ال���ك���روم���وي���ت���ي���دات ال��ش��ق��ي��ق��ة«، اجل����ائ����زة األول������ى ك���ان���ت م���ن امل��ن��ظ��م��ة ال���ك���وري���ة للتجارة 
ال��دول��ي��ة، أم��ا الثانية فكانت امليدالية الفضية للمعرض ال��دول��ي للنساء املخترعات 
وال������ذي ع��ق��د ف���ي ال��ع��اص��م��ة ال���ك���وري���ة س���ي���ئ���ول، ك��م��ا س��ب��ق وف������ازت أي���ض���ًا بامليدالية 

الذهبية في مؤمتر جنيف الدولي في نفس العام.
• أجنزت الدكتورة منال بخاري استشارية األنف واألذن واحلنجرة وجراحة احلنجرة 
واحلبال الصوتية وأستاذ مساعد في مستشفى امللك عبد العزيز اجلامعي في جامعة 
امللك سعود، عملية استئصال ورم حميد كبير احلجم من اجلزء العلوي للقصبة الهوائية 

ألحد املرضى السعوديني بنجاح، وذلك عن طريق املنظار احلنجري اجلراحي.
• ل�����زم ِذك�������ر ال����دك����ت����ورة م���ش���اع���ل ب���ن���ت م���ح���م���د آل س����ع����ود أس����ت����اذ م���س���اع���د بقسم 
اجلغرافيا كلية اآلداب جامعة امل��ل��ك س��ع��ود، ك���أول دك��ت��ورة سعودية ف��ي تخصص 
اجليومورفولوجيا التطبيقية، واملتضمنة ألحدث التقنيات املعاصرة في اجليوديسيا، 
التي سجلت اسمها كأول سعودية تعمل في معهد بحوث الفضاء واالستشعار عن 

بعد التابع ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض.
• ش��ارك��ت عاملة الفيزياء السعودية، ابتسام باضريس، ف��ي أول جتربة من 
نوعها في العالم وهي عبارة عن انفجار كبير نتيجة تصادم بطاقة محددة في 
مجمع »سيرن« األوروبي لألبحاث النووية قرب مدينة جنيف بسويسرا ملعرفة 
ل ال��ك��ون، وتتابع اآلن ال��دك��ت��وراه ف��ي جنيف، وك��ان��ت أول  ب��داي��ة اخل��ل��ق وتشكُّ
باحثة سعودية تنضم للمنظمة األوروبية لألبحاث النووية، حيث تشارك مع 

باحثني من 34 دولة بتجربة »أطلس«. 
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• أنقذت الطبيبة نورة أحمد رشاد املاليني من مرضى السكر من البتر بسبب 
الغرغرينا، وكذا عالج مشاكل التضخم األورمي وحماية األمعاء من االستئصال، 

وتعمل حاليًا في مستشفى )سان ناتوا( في إيطاليا.
• حصلت الباحثة السعودية حياة س��ن��دي، ك��أول ام���رأة عربية على الدكتوراه 
في التقنية احليوية من جامعة كامبردج، حيث دعتها أمريكا ضمن وفد ضم 15 
من أفضل العلماء في العالم، الستشراف اجتاهات ومستقبل العلوم، كما دعتها 
جامعة بركلي مبدينة كاليفورنيا األمريكية لتكون واحدة ضمن أبرز ثالث عاملات، 
وس��ب��ق ل��ه��ا أن اخ��ت��رع��ت م��ج��س��ًا ل��ل��م��وج��ات ال��ص��وت��ي��ة وامل��غ��ن��اط��ي��س��ي��ة مي��ك��ن��ه حتديد 

الدواء املطلوب جلسم اإلنسان مما جعل وكالة ناسا تدعوها للعمل معها.
وهنا ميكننا دحض االفتراءات التي تقوم بها بعض وسائل الغرب وعلى رأسها 
وسائل االع��الم والتي حت��اول تصوير امل��رأة السعودية على أنها معزولة ومضطهدة، 
وكأنهم لم يسمعوا بهذه االجن��ازات ولم يصادفوا النساء السعوديات في اجلامعات 

الغربية والعربية أو حتى لم يشاهدونهن في املؤمترات واملعارض.

نصٌر جديٌد للمرأة  بانضمام 30 عضوًا لمجلس الشورى

وألن املرأة السعودية كانت وستبقى دائمًا عنصراً أساسيًا في املجتمع السعودي 
وموضوعًا مهمًا يثير اهتمام امللك عبدالله بن عبدالعزيز ويحرص دائمًا على منحها 
املكانة التي تستحق وحتقيق االندماج املطلوب لها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، 
كان اإلجناز الذي حتقق لها مع إصدار امللك عبدالله أمراً بإجازة مشاركة املرأة فى 



81

املجلس بنسبة ال تقل ع��ن 20%، وتعيني 30 ام���رأة ف��ي املجلس وذل��ك ي��وم اجلمعة 
الواقع في 11 يناير 2013،.وقال امللك عبدالله في أمره امللكي: »إنه بعد االطالع 
ع��ل��ى األوام�����ر امل��ل��ك��ي��ة ذات ال��ص��ل��ة، وب���ن���اًء ع��ل��ى اس��ت��ش��ارت��ن��ا ل��ع��دٍد ك��ب��ي��ٍر م��ن علمائنا 
األف��اض��ل، س��واء من هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين أج���ازوا شرعًا مشاركة 
امل����رأة ع��ض��واً ف��ي م��ج��ل��س ال���ش���ورى، ع��ل��ى ه���دي أح��ك��ام ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة، التي 
ال نحيد عنها قيد أمن��ل��ة، وال��ت��ي ت��أس��س عليها - بحمد ال��ل��ه - ك��ي��ان ه��ذا الوطن 
على يد موحده امللك عبد العزيز طيب الله ث��راه، وبناء على ما تقتضيه املصلحة 
العامة، أمرنا بتعديل املادة »الثالثة« من نظام مجلس الشورى الصادر باألمر امللكي 
رقم )أ/91( بتاريخ 1412/8/27ه���� املعدلة باألمر امللكي رقم )أ/26( بتاريخ 
1426/3/2ه�������، لتصبح بالنص اآلت���ي »ي��ت��ك��ون مجلس ال��ش��ورى م��ن رئ��ي��س ومائة 
وخ��م��س��ني ع���ض���واً، ي��خ��ت��اره��م امل��ل��ك م��ن أه���ل ال��ع��ل��م واخل���ب���رة واالخ���ت���ص���اص، ع��ل��ى أال 
ي��ق��ل مت��ث��ي��ل امل����رأة ف��ي��ه ع��ن )20%( م��ن ع���دد األع���ض���اء، وحت��دي��د ح��ق��وق األعضاء، 
وواج���ب���ات���ه���م، وج��م��ي��ع ش��ؤون��ه��م ب��أم��ر م���ل���ك���ي«.وأش���ار األم����ر امل��ل��ك��ي إل���ى ض�����رورة أن 
تلتزم امل��رأة العضو بضوابط الشريعة اإلسالمية، دون أي إخ��الل بها البتة، وتتقيد 
باحلجاب الشرعي، ويراعى على وجه اخلصوص أن يخصص مكان جللوس املرأة، 
وك���ذل���ك ب���واب���ة خ���اص���ة ب���ه���ا، ل���ل���دخ���ول واخل�������روج ف���ي ق���اع���ة امل��ج��ل��س ال��رئ��ي��س��ي��ة، وكل 
م���ا ي��ت��ص��ل ب��ش��ؤون��ه��ا مب���ا ي��ض��م��ن االس��ت��ق��الل ع���ن ال���رج���ال، وأن ت��خ��ص��ص أم���اك���ن للمرأة 
تضمن االستقالل التام عن األماكن املخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب 
مخصصة لها، وللعامالت معها مبا في ذلك التجهيزات واخلدمات الالزمة، واملكان 
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امل��خ��ص��ص ل��ل��ص��اة.وك��ان ل�����30 س��ي��دة س��ع��ودي��ة احل���ظ ف��ي امل��ش��ارك��ة ب��امل��ج��ل��س، وهن 
السيدات الفاضات: 

»ال����دك����ت����ورة إل����ه����ام ب���ن���ت م���ح���ج���وب ب����ن أح���م���د ح���س���ن���ن، وال����دك����ت����ورة أم�����ل بنت 
س��ام��ة ب��ن سليمان ال��ش��ام��ان، وال��دك��ت��ورة ث��ري��ا ب��ن��ت أح��م��د ب��ن عبيد ب��ن محمد 
عبيد، والدكتورة ثريا بنت إبراهيم بن حسن العريض، والدكتورة اجلوهرة بنت 
إب��راه��ي��م ب��ن محمد ب��وب��ش��ي��ت، وال��دك��ت��ورة ح��م��دة ب��ن��ت خ��ل��ف ب��ن مقبل العنزي، 
وال��دك��ت��ورة ح��ن��ان بنت عبدالرحيم ب��ن مطلق األح��م��دي، وال��دك��ت��ورة ح��ي��اة بنت 
س��ل��ي��م��ان ب���ن ح��س��ن س���ن���دي، وال���دك���ت���ورة خ���ول���ة ب��ن��ت س���ام���ى ب���ن س��ل��ي��م الكريع، 
وال��دك��ت��ورة دالل ب��ن��ت مخلد ب��ن ج��ه��ز احل��رب��ي، وال��دك��ت��ورة زي��ن��ت ب��ن��ت مثنى بن 
عبده أبوطالب، وصاحبة السمو امللكي األميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز 
آل س��ع��ود، وال��دك��ت��ورة س��ل��وى ب��ن��ت ع��ب��دال��ل��ه ب��ن ف��ه��د ال���ه���زاع، وال��دك��ت��ورة فاطمة 
ب��ن��ت م��ح��م��د ب���ن م��ح��س��ن آل س��ع��ي��د ال��ق��رن��ي، وال���دك���ت���ورة ف����دوى ب��ن��ت س��ام��ة بن 
عوده أبو مريفة، والدكتورة فردوس بنت سعود بن محمد الصالح، والدكتورة 
ل��ب��ن��ى ب��ن��ت ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن م��ح��م��د ال��ط��ي��ب األن����ص����اري، وال���دك���ت���ورة ل��ط��ي��ف��ة بنت 
عثمان بن إبراهيم الشعان، وال��دك��ت��ورة مستورة بنت عبيد بن الف��ي احلسيني 
ال��ش��م��ري، وال��دك��ت��ورة منى بنت عبدالله ب��ن سعيد آل مشيط، وال��دك��ت��ورة منى 
بنت محمد بن صالح الدوسري، وصاحبة السمو امللكي األميرة موضى بنت 
خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز آل س��ع��ود، وال��دك��ت��ورة م��وض��ى ب��ن��ت محمد ب��ن عبدالعزيز 
ال���دغ���ي���ث���ر، وال���دك���ت���ورة ن���ه���اد ب��ن��ت م��ح��م��د س��ع��ي��د ب���ن أح���م���د اجل���ش���ي، والدكتورة 
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ن��ورة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن امل��ب��ارك، وال��دك��ت��ورة ن��ورة بنت عبدالله بن 
إبراهيم األصقه، والدكتورة نورة بنت عبدالله بن عبدالرحمن العدوان، وهدى 
بنت عبدالرحمن بن صالح احلليسي، والدكتورة هياء بنت عبدالعزيز بن ناصر 

املنيع، والدكتورة وفاء بنت محمود بن عبدالله طيبة«.
وي���دل ه��ذا الّتعديل على اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة وح��رص��ه��ا على أن تتمتع امل���رأة بحقوقها 
السياسية كاملة والتي أتاحها لها اإلسالم ونادى بها وشدد عليها وأوصى بها وفق 
ضوابط مت تضمينها في نصوص نظام املجلس، وفي الوقت ذاته يدل هذا التعديل 
على التقدم الذي تعيشه اململكة حتى تفوقت على الواليات املتحدة في املشاركة 
مبجلس الشورى، وفي املرتبة األولى مقارنة باملجالس املشابهة في دول اخلليج، 
وفي املرتبة السادسة عربيًا.وبوجود امل��رأة في املجلس ميكن صياغة الكثير من 
التشريعات التي تخص ش��ؤون النساء برضا ورؤي���ة مباشرة ورسمية م��ن ممثالت 

املرأة، فهن األكثر دراية بشؤون جنسهن.

السعودية تسابق الزمن ..اقتصاديًا 

ولتكون جهود امللك جت��اه بلده متكاملة وج��د أن كرامة اإلن��س��ان ال تصان فقط 
باحلقوق والقوانني وإمنا تصان بالوضع املادي اجليد، وفي الوقت ذاته مكانة الدول 
في اخلارطة السياسية ال تتطور إذا بقيت تعاني من صعوبات اقتصادية وتراجع 
في النمو وتصدير للكفاءات العلمية، ومن هنا قرر جعل اململكة قبلة لالستثمار 
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واملستثمرين وفي الوقت ذاته جعل املستثمر السعودي رقمًا صعبًا في األسواق 
العاملية حتلم أكبر االقتصاديات باستقطابه.

وب����ذل����ك أص���ب���ح���ت امل��م��ل��ك��ة خ�����ال ع���ه���ده أش���ب���ه ب����ورش����ة ال���ع���م���ل ال���ت���ي ال ت���ن���ام وال 
ت����ه����دأ، وال����ت����ي ت��ع��م��ل ع���ل���ى ك���اف���ة األص�����ع�����دة، م����ن ج���ام���ع���ات وم����راك����ز أب����ح����اث ومدن 
صناعية وإسكانية وم��دارس وطرق وخدمات ومرافق، واستطاع خادم احلرمني 
الشريفني، بتوفيق من الله سبحانه ثم مبا يتمّتع به من حكمٍة واعتداٍل وشجاعة، 
أن ي���ج���ع���ل م����ن ع����ه����ده أمن������وذج������ًا ف�����ري�����داً ف����ي ت�����ط�����ّوره ون���ه���ض���ت���ه ال���ت���ن���م���وي���ة واحلضارية، 
ول��ي��س أدّل م��ن ذل���ك م��ا تعيشه اململكة م��ن أم���ن وأم����ان واس��ت��ق��رار ورغ���د عيش، 
 إض���اف���ة إل����ى ح���ض���ور امل��م��ل��ك��ة ال����ب����ارز وامل����ؤث����ر ع��ل��ى امل��س��ت��وي��ني اإلق��ل��ي��م��ي والدولي. 
هدفت اإلصاحات االقتصادية التي ُأجريت مؤخراً إلى حتقيق االستفادة الكاملة 
من اإلمكانات الهائلة لاقتصاد السعودي، ويوجد في اململكة بنية تنظيمية على 
م��س��ت��وى ع���امل���ي، ول���ه���ا ع���اق���ات م��ت��ي��ن��ة ب��ال��ق��ط��اع اخل������اص، وم����ن اإلص����اح����ات التي 

أدخلت حديثًا:
- هيئة السوق املالية التي أنشئت في عام 2004 والتي أنيط بها رفع مستويات 

العدالة والشفافية في السوق املالية وتنظيم السوق وفق أفضل املعايير الدولية.
-  نظام هيئة السوق املالية الذي أسهم بشكل فعال في تشكيل إطار تنظيمي 

للقطاع مبا يتماشى مع أفضل معايير التعامل الدولية. 
- نظام مراقبة شركات التأمني التعاونية وأجيز في ع��ام 2003 للمساعدة في 

تنمية القطاع، وهو نظام تنظيمي وإشرافي متقدم. 
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- النظام الضريبي: نظام جديد يهدف خلفض معدالت الضريبة. 
-  نظام اإليجار والتقسيط.

أرقام اقتصادية:

وان��ع��ك��س��ت ه���ذه اإلجن������ازات ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة أرق���ام���ًا وح��ق��ائ��ق ع��ل��ى أرض الواقع، 
سنورد بعض منها:

- حت��ت��ل امل��م��ل��ك��ة امل��رت��ب��ة اخل��ام��س��ة ف��ي » احل��ري��ة امل��ال��ي��ة » ف��ى ال��ت��ص��ن��ي��ف العاملى 
ولديها نظام ضريبى مصنف في املرتبة العاشرة عامليًا، ضمن أفضل النظم الضريبية 

حتفيزاً لالستثمار. 
- وه���ي أح���د أك��ب��ر 25 اق��ت��ص��ادا ف��ى ال��ع��ال��م ح��ي��ث حققت امل��رت��ب��ة 20، وأكبر 

اقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
-  من أس��رع  دول العالم من��واً، وم��ن املتوقع أن يرتفع دخ��ل الفرد من 20700 

دوالر أمريكي فى عام 2007 إلى 33500 دوالر أمريكي بحلول عام 2020.
-   أكبر سوق حرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

-  تستحوذ على 25% من مجموع الناجت احمللى اإلجمالى العربي. 
 -  لديها 25% من احتياطى النفط في العالم.

-  حتتل املرتبة 13 ضمن 183 دول��ة ف��ى التصنيف العاملي م��ن حيث سهولة 
ممارسة أنشطة األعمال، وحتتل املرتبة السابعة من حيث سهولة دفع الضرائب، 
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وتعتبر األولى من حيث تسجيل امللكية، كما أنها من  أكبر الدول اجلاذبة لالستثمار 
األجنبي املباشر.

مشاريع البناء واإلسكان:

أولى امللك عبد الله عناية فائقة باملشروعات التنموية في ت��وازن جلميع املناطق 
ومن ذلك مشروعات اإلسكان في سبيل توفير مسكن مناسب لكل مواطن يكفل 
طمأنينة األس����رة وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، ف��أس��س وزارة اإلس���ك���ان ودع����م صندوق 
التنمية العقارية مببلغ 40 مليار ري���ال، وب��ن��اء500 أل��ف وح��دة سكنية مببلغ 250 
مليار ريال، ورفع حد القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، وكذلك 
م��ن��ح امل�����رأة احل���ق ف���ي احل���ص���ول ع��ل��ى ق���رض س��ك��ن��ي م���ن ص���ن���دوق ال��ت��ن��م��ي��ة العقارية، 
عالوة على تسهيل إجراءات احلصول على القرض العقاري، وأمام هذه التسهيالت 
ازداد ع���دد اال��راغ��ب��ن ف��ي احل��ص��ول ع��ل��ى ق����روض أو ال��ت��س��ج��ي��ل ع��ل��ى أب��ن��ي��ة ليقاربو 
املليوني طلب، خاصة وأن غالبية سكان اململكة هم من فئة الشباب الذين هم 
فوق 60% من السكان، وهو ما تنبهت له حكومة خادم احلرمن الشريفن حيث 
ص���در أم����ره ب��ت��ح��وي��ل ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��إس��ك��ان إل���ى وزارة، ون��ق��ل م��رج��ع��ي��ة صندوق 
التنمية العقارية من وزارة املالية إلى وزارة اإلسكان لتوحيد اجلهود في هذا املجال 

في جهة واحدة.
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التنمية الصناعية:

وفي اطار النهضة االقتصادية التي تعيشها اململكة، شهد قطاع الصناعة نهضة 
ال��دول��ة لتعزيز النمو  ال��ت��ي تبنتها  مشابهة، تدعمه اخل��ط��ط االستراتيجية الطموحة 
االقتصادي، من خالل تشجيع االستثمار وتقدمي التسهيالت والقروض للمستثمرين، 
والتركيز على جوانب التأهيل والتدريب، من أجل إيجاد بنية صناعية واقتصادية 
م��ت��ي��ن��ة، ت��س��ت��ن��د إل����ى م��ق��وم��ات اجل����ذب وال��ن��م��و واالس���ت���م���راري���ة وص�����واًل إل����ى املنافسة 
اإلقليمية والدولية، وقامت احلكومة بتوجيهات من ق��ادة اململكة بتأسيس املدن 
الصناعية مبختلف املناطق إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، 
إضافة إلى تقدمي عدد من احلوافز الصناعية األخرى، األمر الذي انعكس إيجابيًا 
على تطور هذ القطاع وزي��ادة إنتاج العاملني فيه، فشهدت القاعدة الصناعية في 
اململكة ت��وس��ع��ًا ك��ب��ي��راً خ���الل ال��ع��ق��ود األرب��ع��ة امل��اض��ي��ة، وق��ف��ز ع���دد امل��ص��ان��ع العاملة 
م��ن 198 مصنعًا ف��ي ع��ام 1974م إل��ى 4.645 مصنعًا ف��ي ع��ام 2010م، وارتفع 
رأس املال املستثمر من 12 مليار ريال في عام 1974م إلى حوالى 404 مليارات 
ري���ال ف��ي ع���ام 2010م، ك��م��ا ارت��ف��ع ع���دد ال��ع��م��ال��ة م��ن ح��وال��ى 34.000 ع��ام��ل في 
ع��ام 1974م إل��ى حوالى 530.000 عامل في ع��ام 2010م. وبالنظر إل��ى هيكل 
ال��ت��رك��ي��ب��ة ال��ق��ط��اع��ي��ة ل��ل��م��ص��ان��ع ال��ع��ام��ل��ة ف���ي امل��م��ل��ك��ة ب��ن��ه��اي��ة ع����ام 2010م، ف����إن قطاع 
صناعة منتجات املعادن الالفلزية األخرى يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد 

املصانع ب� 795 مصنعًا متثل 17 % من إجمالي عدد املصانع العاملة.
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 كما يتصدر قطاع صناعة املنتجات البترولية املكررة بقية القطاعات من حيث 
حجم االس��ت��ث��م��ارات ب��� 154 مليار ري���ال تقريبًا متثل م��ا نسبته 38 % م��ن إجمالي 
استثمارات املصانع املنتجة. ويليه قطاع صناعة منتجات املعادن الالفلزية األخرى 

بحجم استثمارات يبلغ 57 مليار ريال متثل ما نسبته 14 %. 
ويتصدر قطاع صناعة املنتجات الغذائية واملشروبات كافة القطاعات من حيث 
عدد العمالة ب� 103.027  عاماًل متثل ما نسبته 19% من إجمالي عمالة املصانع 

املنتجة.

مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية :

حرص خادم احلرمني الشريفني على التعبير عن رؤيته وطموحاته االقتصادية بكل 
ال��ط��رق املمكنة وك���ان منها ب��ن��اء امل���دن االق��ت��ص��ادي��ة، وه���ي أح���د أب���رز م��ع��ال��م النهضة 
االقتصادية في العالم، وعالمة من عالمات االزدهار، فأمر ببناء هذه املدن وكان 
على رأسها مدينة امللك عبد الله االقتصادية، والتي تعتبر أحد أهم وأكبر املشاريع 
االقتصادية التي يديرها القطاع اخلاص على مستوى الشرق األوسط ويتمحور حول 
إقامة مدينة متكاملة تبلغ مساحتها 168 مليون متر مربع على ساحل البحر األحمر 

إلى الشمال من مدينة جدة.
وتتألف من 6 أجزاء رئيسية هي امليناء البحري والوادي الصناعي وحي األعمال 

املركزي ومنطقة املنتجعات واألحياء السكنية واملدينة التعليمية.
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ومتثل املدن االقتصادية جزءاً هامًا من اجلهود املتواصلة للحكومة السعودية الهادفة 
إلى تعزيز التنمية االقتصادية، وجذب رؤوس األموال األجنبية، وتوفير فرص عمل 
للكوادر السعودية، وتعزيز حركة التجارة اخلارجية، مبا ينعكس بالفائدة الكبرى 

على مختلف القطاعات التجارية والصناعية واالجتماعية في اململكة.
وت���ق���وم ش��رك��ة إع���م���ار امل��دي��ن��ة االق��ت��ص��ادي��ة ب��ت��ط��وي��ر وت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع »م��دي��ن��ة امللك 
ع��ب��دال��ل��ه االق��ت��ص��ادي��ة«، وه���ي ش��رك��ة م��س��اه��م��ة ع��ام��ة ب����رأس م���ال ق����دره 8.5 مليار 
ري����ال س��ع��ودي وت��ق��وم ه��ي��ئ��ة امل����دن االق��ت��ص��ادي��ة ب����دور امل��ش��رف ال��رئ��ي��س��ي ع��ل��ى املدن 
االقتصادية إداري���ًا وماليًا إل��ى جانب دوره���ا ف��ي توفير كافة املتطلبات واخلدمات 

والتسهيالت احلكومية على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع.

مركز عبد اهلل المالي في الرياض:

وط��ب��ع��ًا ف���ي ع��ال��م ب��ات��ت ت��ت��ح��ك��م ف��ي��ه األس���ه���م وال��ع��م��الت ل���م ي��ك��ن م���ن ال��س��ه��ل بقاء 
اململكة خ��ارج ال��س��رب وه��ي امل��ع��روف��ة بسرعة االستجابة للتطورات وجت���اوز دول 
امل��ن��ط��ق��ة ف��ي م��واك��ب��ة ال��ت��غ��ي��رات، فانفتحت امل��م��ل��ك��ة بحكمة م��ن ق��ائ��ده��ا ع��ل��ى عالم 
املصارف واألس��واق املالية واستقطبت أكبر الشركات املالية العاملية، ولم يقتصر 
األم���ر عند ه��ذا احل��د إذ أع��ل��ن امل��ل��ك عبد ال��ل��ه ف��ي 9 م��اي��و 2006 م  إن��ش��اء مركز 
عبدالله املالي في ال��ري��اض، وال��ذي سيكون املركز األول في الشرق األوس��ط من 
ناحية احلجم والتقنية، ليضاهي أكبر امل��راك��ز العاملية املماثلة، وه��و يصب ضمن 
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جهود في تطوير القطاع املالي وتوسيعه، ولهذا سيحتضن املركز 70 % من مباني 
املؤسسات واجلهات املالية، ومقرا للسوق املالية، إلى جانب األكادمييات املالية، 
ومقار البنوك والشركات واملؤسسات األخرى، وما يرتبط بها من خدمات مالية، 
إلى جانب ما سيوفره املركز من منتجعات سياحية، وإيجاد بيئة ترفيهية جديدة 

للمنطقة على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون م2. 
يقف وراء هذا املشروع االقتصادي املؤسسة العامة للتقاعد، الذي يضم العديد 
من األذرع االقتصادية، كما يضم املقر الرئيس لهيئة السوق املالية، ومقر السوق 
امل��ال��ي��ة »ت�������داول«، وم���ق���رات ال��ب��ن��وك وامل���ؤس���س���ات امل���ال���ي���ة، إض���اف���ة إل����ى مؤسسات 
احمل���اس���ب���ة ال��ق��ان��ون��ي��ة واحمل����ام����اة واالس����ت����ش����ارات امل���ال���ي���ة وه���ي���ئ���ات ال��ت��ص��ن��ي��ف ومقدمي 

اخلدمات التقنية.
يضم املركز عدداً من املباني اخلاصة باملكاتب اإلدارية املجهزة، كما يضم مباني 
سكنية تبلغ نسبتها ما يقارب 26 %م��ن مباني امل��ش��روع، ويحتوي امل��ش��روع على 
ثالثة فنادق خمسة جنوم تديرها شركات خدمات فندقية كبيرة، إضافة إلى مباني 
اخل���دم���ات امل���س���ان���دة األخ������رى، وم��ب��ان��ي اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة اخل���اص���ة ب���األم���ن والدفاع 
املدني، باإلضافة للجوانب الترفيهية من منتزه ال���وادي، واملتحف املائي، ومركز 
للمؤمترات، ومتحف البيئة املبنية، ومركز مناخ األرض، ومتحف العلوم، والنادي 
والترفيهية  التعليمية  التفاعلي، وامل��راف��ق  الصحي لالستجمام، ومتحف األط��ف��ال 

األخرى. 
وأوجد املصممون أساليب حديثة لالنتقال في داخل املركز عبر القطار األحادي 
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امل��ع��ل��ق، أو االن���ت���ق���ال ع��ب��ر ج��س��ور امل���ش���اة امل��غ��ط��اة ال��ت��ي ت��رب��ط امل��ب��ان��ي ب��ب��ع��ض��ه��ا دون 
احلاجة للخروج خارج هذه املباني، باإلضافة إلى إمكانية التجول على األقدام في 

مختلف أجزاء املركز بأمان ويسر.

الملك عبداهلل وتطوير التعليم:

وط��ب��ع��ًا ال مي��ك��ن احل��دي��ث ع��ن ب��ل��د م��ت��ق��دم وب��ي��ئ��ة منفتحة س��ي��اس��ي��ًا واقتصاديًا 
وه����ي ت��ع��ان��ي م���ن ال��ت��خ��ل��ف واجل���ه���ل، مم���ا ج��ع��ل ال��ت��ع��ل��ي��م واالط������اع ع��ل��ى املعارف 
العاملية شرطًا أساسيًا إلكمال مسيرة البناء السعودية وحتقيق سياسة السعودة 
التي طاملا حلم بها أبناء اململكة ليشغلوا هم بأنفسهم الشواغر امل��وج��ودة في 
بلدهم، فدأب امللك عبد الله منذ توليه احلكم على الدعم واملساندة والتوجيه 
لكل ما من شأنه تطوير ورقي التعليم والبحث العلمي في اململكة وبناء اجليل 
القادم ومن أقواله في التعليم: »التعليم في اململكة منوذج متميز وركيزة رئيسية 
لاستثمار والتنمية واألج��ي��ال القادمة هم الثروة احلقيقية واالهتمام بهم هدف 

أساسي«.
ق����ام امل��ل��ك ب��ال��ع��دي��د م���ن امل����ب����ادرات وأص�����در ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال����ق����رارت والقوانني 
التي من شأنها ت��رك آث��ار إيجابية على التعليمني امل��درس��ي واجلامعي، وفي 
العشرين م��ن م��ح��رم 1428ه����� ص���درت امل��واف��ق��ة السامية على م��ش��روع امللك 
عبد الله لتطوير التعليم العام، ال��ذي يشمل تطوير املناهج التعليمية وإعادة 
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ت��أه��ي��ل امل��ع��ل��م��ن وامل��ع��ل��م��ات وحت���س���ن ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وب���رن���ام���ج ال��ن��ش��اط غير 
الصفي لطالب يتجاوز عددهم 5 مالين طالب وطالبة، ثم أمر برفع ميزانية 
ال��ت��ع��ل��ي��م إل���ى م���ا ي��زي��د ع���ن 137 م��ل��ي��ار ري����ال ل��ق��ط��اع��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام والعالي 
وت���دري���ب ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة، وُأن���ش���أ ب��رن��ام��ج خ����ادم احل��رم��ن ال��ش��ري��ف��ن لالبتعاث 
اخل���ارج���ي ل��ي��ش��م��ل ال��ب��ن��ن وال���ب���ن���ات، وألول م����رة ف���ي ت���اري���خ امل��م��ل��ك��ة تخصص 

بعثات خارجية للبنات إدراكًا منه بأهمية دور املرأة في التنمية.
وال يخفى على أحد انتشار مؤسسات التعليم العالي في املناطق واحملافظات 
وتأسيس جامعات في جميع مناطق ومحافظات اململكة حيث زاد عدد 
اجلامعات احلكومية من 8 جامعات إل��ى 24 تضم 440 كلية في مختلف 
التخصصات و9 جامعات أهلية، كما زاد عدد احملافظات التي تضم كليات 
جامعية ع��ن 80 محافظة بعد أن ك��ان��ت محصورة ف��ي 17 محافظة، ولم 
يقتصر االهتمام اجلامعي داخل حدود اململكة فقط بل تعداها للخارج من 
أجل تزويد اململكة واجلامعات بالكوادر املتخصصة، فأحدث برنامج خادم 
احل��رم��ن ال��ش��ري��ف��ن امل��ل��ك ع��ب��د ال��ل��ه ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ل��الب��ت��ع��اث اخل��ارج��ي الذي 
ش��ه��د ت��وس��ع��ًا غ��ي��ر م��س��ب��وق ف��ي ع���دد امل��ب��ت��ع��ث��ن ل��ي��زي��د ع��ن 80 أل���ف مبتعث 

ومبتعثة.
وال ميكن جتاهل امليزانية الضخمة التي أعلنها امللك عبد الله لعام 1434 
هجري 2013، والتي بلغت 829 مليار ري��ال، إذ مت تخصيص 20% من 

مبالغها  للتعليم وهذا يعكس اهتمامه بتوسيع قاعدة التعليم في اململكة. 
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تطول قائمة عطاءات امللك عبد الله وخطواته الهامة في مسيرة البناء والتطوير 
ودعم التعليم واألبحاث وكان من أهم خطواته، تأسيس جامعة امللك عبدالله 
للعلوم والتقنية »ك��اوس��ت«، التي أح��دث��ت لتكون جامعة أب��ح��اث للدراسات 
العليا ذات شهرة عاملية، تقدم مساهمات ملموسة في التقدم العلمي والتقني، 
وتلعب دوراً مهمًا في تطور اململكة العربية السعودية والعالم، متوقعة أن حتقق 
بحلول عام 2020  تنفيذ أح��دث البحوث األساسية والبحوث املوجهة نحو 
حتقيق أه��داف محددة في مجال العلوم والتقنية تضاهي البحوث التي جتريها 
أفضل 10 جامعات للعلوم والتقنية في العالم، والتي يتضح جناحها من خالل 
ما ينشر في املجالت املهنية املرموقة، فيتبني ارتفاع عدد االكتشافات العلمية 
واالبتكارات التقنية، وارتفاع متوسط مؤشر اإلشارة إلى أعمال أعضاء هيئة 
التدريس في جامعة امللك عبد الله، والتركيز على األنشطة البحثية واألكادميية 
ف���ي امل���ج���االت ال��ت��ي مي��ك��ن أن ت��ت��م��ي��ز ف��ي��ه��ا ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ل��ه وف���ق���ًا للمعايير 

العاملية«.
تقع ه��ذه اجلامعة -املخصصة لألبحاث وال��دراس��ات العليا- في مدينة ثول 
على شاطئ البحر األحمر شمال مدينة جدة وتقدر مساحتها ب�� 36 مليون متر 
مربع وهي أكبر امل��دن اجلامعية على مستوى العالم، ب��دأت الدراسة بها في 5 
سبتمبر 2009، وافتتحت رسميًا في 23 سبتمبر 2009 في اليوم الوطني 
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للمملكة العربية السعودية، رغم أن امللك عبد الله بن عبد العزيز أعلن عنها في 
كلمه له ألقاها خالل زيارته إلى مدينة الطائف في 22 يوليو 2006.

 ف����ي 21 أك���ت���وب���ر 2007 وض�����ع امل���ل���ك ع���ب���د ال���ل���ه ح���ج���ر األس�������اس للجامعة، 
وأعلن في كلمته عن إقامة وقف يكون ريعه لإلنفاق على اجلامعة، وفي 22 
أكتوبر 2007 وقعت اجلامعة عقًدا مع معهد وودز هول لعلوم احمليطات لتعزيز 
األبحاث في مجاالت الشعاب املرجانية والتيارات املائية ومصائد األسماك في 
البحر األحمر، ويتضمن االتفاق مشروًعا ملصائد األسماك واستزراع األحياء 
والنباتات املائية، ومشروعًا للمساحة البحرية لتقدمي وص��ف شامل جلغرافية 
ال��ب��ح��ر األح���م���ر ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة، وإج������راء دراس������ات ل��ل��ن��ظ��م ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة للشعاب 
امل��رج��ان��ي��ة ت��ق��دم أس���اس���ًا ل��رص��د ال��ب��ي��ئ��ة ال��س��اح��ل��ي��ة ع��ل��ى امل���دى ال��ب��ع��ي��د، وستعمل 

اجلامعة مع علماء املعهد لتأسيس مركز األبحاث البحرية في اجلامعة.
ك��م��ا وق��ع��ت اجل��ام��ع��ة م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع امل��ع��ه��د ال��ف��رن��س��ي ل��ل��ب��ت��رول ف��ي 22 يونيو 
2007 بهدف للتعاون في برامج األبحاث، والتعليم العالي، والتطور التقني، 
وس����وف ت����ؤدي االت��ف��اق��ي��ة إل���ى ع��ق��د ات��ف��اق��ي��ات أخ����رى للعمل امل��ش��ت��رك ف��ي مجال 
أنواع الطاقة واملواد املستخدمة في النقل، وبذل اجلهود املشتركة إليجاد حلول 
ابتكارية للتحول إلى استخدام أنواع من الطاقة وامل��واد األكثر كفاءةً واقتصاداً 
واألنظف احتراقًا واملستدامة. كما ستتعاون اجلامعة واملعهد في قبول طالب 
ال��دراس��ات العليا ب��ش��روط متفق عليها إلج���راء دراس���ات أو أب��ح��اث معينة في 
م��ق��ر امل��ع��ه��د ال��ف��رن��س��ي، وات��ف��ق��ت امل��ؤس��س��ت��ان ع��ل��ى ال��ت��رك��ي��ز ب��ص��ف��ة خ��اص��ة على 
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األب��ح��اث ف��ي مجال استخالص الكربون م��ن ال��ه��واء، وأن���واع ال��وق��ود النظيف، 
واحلفز الكيميائي، والبوليمرات وإع��داد النماذج الرياضية في مجال الهندسة 

الكيميائية.
تسهم اجلامعة في تقدمي العلوم والتقنية من خالل البحوث اجلريئة والتعاونية، 
ك��م��ا ت��س��ه��م ف���ي ت��وع��ي��ة ال���ق���ادة ف���ي م��ج��ال ال��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة، وت��س��اع��د ع��ل��ى تنويع 
ال��س��ع��ودي، وتتصدى للتحديات ذات األهمية اإلقليمية والعاملية ملا  االقتصاد 
فيه مصلحة اململكة، واملنطقة والعالم أجمع، ه��ذه بكل بساطة أول��وي��ات مهام 
التأسيس لهذا الصرح العلمي العاملي الهام على أرض مملكة اإلنسانية، حيث 
ت��ت��ض��م��ن ال��س��ي��اس��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة ت��ط��وي��ر وت��ق��وي��ة وت��ن��وي��ع ق���درات���ه���ا ال��ب��ح��ث��ي��ة في 
ح��رم��ه��ا اجل���ام���ع���ي، ب��ح��ي��ث ت���ك���ون وث��ي��ق��ة ال��ص��ل��ة ب��ك��ل م��ج��ت��م��ع األب����ح����اث العاملي 

وبرامجها التعليمية للدراسات العليا.
ق������ال خ�������ادم احل�����رم�����ن ال���ش���ري���ف���ن ف�����ي رس�����ال�����ة اف���ت���ت���اح���ي���ة ف�����ي م����وق����ع ج���ام���ع���ة امللك 
عبد ال��ل��ه للعلوم والتقنية ك��اوس��ت: »رغ��ب��ًة مني ف��ي إح��ي��اء ون��ش��ر فضيلة العلم 
العظيمة التي ميزت العاملن العربي واإلس��الم��ي ف��ي العصور األول���ى، فقد رأيت 
أن أؤسس جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية على ساحل البحر األحمر في 
للحكمة،  بيتًا ج��دي��داً  العربية السعودية، وستمثل اجلامعة، باعتبارها  اململكة 
منارة للسالم واألم��ل والوفاق وستعمل خلدمة أبناء اململكة ولنفع جميع شعوب 
ال��ع��ال��م ع��م��اًل ب��أح��ك��ام دي��ن��ن��ا احل��ن��ي��ف ح��ي��ث ي��ب��ن ل��ن��ا ال���ق���رآن ال��ع��ظ��ي��م أن ال��ل��ه تعالى 
ّ���ا َخ��َل��ْق��َن��اُك��ْم ِم��ْن َذَك���ٍر َوُأنَْثى  ��اُس إِنَ ّ��َه��ا ال��َنّ خلق بني آدم م��ن أج��ل أن يتعارفوا »يَ��ا َأُي
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َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا«، وإنني أرغب أن تصبح هذه اجلامعة اجلديدة 
واح����دة م��ن م��ؤس��س��ات ال��ع��ال��م ال��ك��ب��رى ل��ل��ب��ح��وث؛ وأن ُت��َع��لّ��م أج��ي��ال املستقبل من 
العلماء واملهندسني والتقنيني وتدربهم، وأن تعزز املشاركة والتعاون مع غيرها 
م��ن جامعات البحوث الكبرى ومؤسسات القطاع اخل��اص على أس��اس اجلدارة 
والتميز، وسوف تتوفر للجامعة كل املوارد التي حتتاجها لتحقيق هذه األهداف، 
حيث يجري حاليًا إنشاء وقف دائم يديره لصاحلها مجلس أمناء مستقل تتمثل 

فيه اإلدارة احلكيمة واملسؤولة دعما لروح اإلبداع التي تعبر عنها اجلامعة«.

انطالقة الثقافة في عهد عبد اهلل

وم���ع ان��ت��ش��ار التعليم وامل��ع��رف��ة ك���ان م��ن الطبيعي أن ت��ت��س��ع ال��ث��ق��اف��ة ف��ي اململكة 
وتزداد اهتمامات أبناء اململكة في معرفة فنون وآداب وحضارات الغير بغض 
النظر ع��ن ل��غ��ات األرق����ام وال��ب��ورص��ة م��ا جعل اململكة بحاجة إل��ى نهضة ثقافية 
ت��وازي نهضتها االقتصادية والتعليمية، خاصة أن امللك عبد العزيز لطاملا آمن 
بأهمية الثقافة ودعم النشاطات التراثية والفنية، وتوفير البيئة الداعمة لإلبداع 
واملعرفة، إلطالق مواهب اجليل اجلديد واالستفادة من جتارب األجيال السابقة 
ف��ي ال��وق��ت ذات���ه، ومل��ن��ح اململكة العربية ال��س��ع��ودي��ة مكانتها ال��ت��ي تستحقها في 
للمملكة أخ��ذ االهتمام  العربية والعاملية، وبعد مبايعته ملكًا  الثقافية  اخل��ارط��ة 
بالثقافة يتوسع أكثر وأخ���ذت وزارة الثقافة واإلع���الم دوراً أوس��ع لها وشهدت 
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امل��م��ل��ك��ة ان��ف��ت��اح��ًا ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ات واحل����ض����ارات ل���زي���ادة م���ع���ارف وم�����دارك الشعب 
السعودي، ولوضع مكانة اململكة في اخلارطة الثقافية واحلضارية العاملية.

وللحديث عن دعم احلراك الثقافي وتطويره سنتناول عدداً من النقاط وهي:

مهرجان الجنادرية:

لم تقتصر رؤي��ة امللك لتطوير اجل��و الثقافي على افتتاح املكتبات واملراكز 
ب��ل ام��ت��دت وات��س��ع��ت لتشمل ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات ومختلف ج��وان��ب احل��ي��اة مبا 
ف��ي��ه��ا امل��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ت��ي ط��امل��ا ي��ن��ظ��ر ل��ه��ا ع��ل��ى أن��ه��ا م��ك��ان للتدريبات 
القاسية فقط ولتحمل الصعوبات والضغوط، لكنه وجد في احلرس الوطني 
مؤسسة تربوية وثقافية، بات لها دوٌر مشهوٌد على الساحة العربية والعاملية 
في إحياء التراث األصيل، وفي منح اجلنادرية -التي تبعد عن الرياض 40 
ك��م-  تألقًا جعلها محط أن��ظ��ار الكثيرين وعلمًا م��ن أع��ام الفكر والثقافة 
واألدب والفن في العالم العربي كله، بعدما احتضنت مهرجانًا يحمل اسمها 

وينظمه احلرس.
كانت بداية هذا املهرجان الوطني تقتصر على سباقات الهجن التي  يقام بشكل 
دوري وت��وزع فيه اجلوائز على الفائزين، وكانت فكرة خ��ادم احلرمني الشريفني 
ت��ط��وي��ر ه���ذا ال��س��ب��اق مب��دل��والت��ه ال��ت��راث��ي��ة وحت��وي��ل��ه إل���ى فعالية أك��ب��ر ون��ش��اط أوسع 

يخدم الثقافة والتراث فكان القرار التاريخي بإطاق مهرجان اجلنادرية.
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جائزة خادم الحرمين للترجمة:

وألن ال��ث��ق��اف��ة ك���ل ال ي��ت��ج��زأ وغ���ي���ر م���ح���ص���ورة ب��ب��ي��ئ��ة أو ب��ل��د م���ع���ن، وألن أبناء 
اململكة أنفسهم باتوا تواقن ملعرفة نتاج الغير وفق ما ذكرنا، أطلق خادم احلرمن 
الشريفن امللك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - جائزة تقديرية عاملية 

متنح سنويًا لألعمال املتميزة، واجلهود البارزة في مجال الترجمة

جائزة الملك عبد اهلل العالمية للتراث:

 تضيف اململكة لبنة ج��دي��دة م��ن لبنات مشروعها الثقافي ذي ال��رؤي��ة اإلنسانية 
واآلفاق العاملية، وأعلن عنها في مهرجان اجلنادرية في دورته ال�25 وستعمل على 
خ��ل��ق ح��ال��ة م��ن��اف��س��ة م��ع امل��ه��رج��ان��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة األخ�����رى، وه����ذه اجل���ائ���زة ستسهم في 

تفعيل نقل املهرجان من سمة »الوطني« إلى »العاملي«.

 مؤسسة »الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع«: 

 يقول امللك عبدالله: »إن املوهبة دون اهتمام من أهلها أشبه ما تكون بالنبتة 
ال���ص���غ���ي���رة دون رع����اي����ة أو س���ق���ي���ا، وال ي��ق��ب��ل ال����دي����ن وال ي���رض���ى ال���ع���ق���ل أن ن��ه��م��ل��ه��ا أو 
نتجاهلها، ل��ذل��ك ف���إن مهمتنا جميعًا أن ن��رع��ى غ��رس��ن��ا ون��زي��د اهتمامنا ب��ه ليشتد 
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ع����وده ص��ل��ب��ًا، وت�����ورق أغ��ص��ان��ه ظ����ًا ُي��س��ت��ظ��ل ب���ه ب��ع��د ال��ل��ه مل��س��ت��ق��ب��ل ن��ح��ن ف���ي أشد 
احلاجة إليه، في عصر اإلبداع وصقل املوهبة وجتسيدها على الواقع خدمة للدين 

والوطن«.
وم�����ن ه���ن���ا ج������اءت ف���ك���رة إح�������داث م���ؤس���س���ة وط���ن���ي���ة ت���ق���وم ب���االه���ت���م���ام الكبير 
واملباشر بشكل مستمر باملواهب امل��وج��ودة على أرض اململكة لتتمكن من 
ال��ن��ض��وج واإلن����ت����اج، وع����رف امل��ل��ك ع���ن ه���ذه امل��ؤس��س��ات ال��ت��ي س��م��اه بنفسه: 
»ليحمل كل منا دوره واملسؤولية جتاه هذا احلدث الذي تعيشه هذه املؤسسة 
ال��ت��ي ليست ح��ك��راً على أح���د، ب��ل ه��ذه ش��راك��ة بيننا جميعًا نحن املواطنني 

دون استثناء«.

مكتبة الملك عبد العزيز العامة:

اهتم خادم احلرمني امللك عبدالله بن عبدالعزيز بتأسيس املكتبات وافتتاحها 
خل��دم��ة الثقافة العربية واإلس��ام��ي��ة والباحثني م��ن أب��ن��اء اململكة، وتعتبر مكتبة 
امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل��ق��ام��ة ب��ال��ق��رب م���ن ق��ص��ره ف���ي ال���ري���اض -وال���ت���ي أس��س��ه��ا في 
5-7-1405 ه��� وافتتحها في 10-7- 1408 ه�� صرحًا ثقافيًا هامًا جعلها 
أوس���ع م��ن م��ج��رد مكتبة تهتم بالكتب وامل���ص���ادر ل��ت��ك��ون داراً ح��ض��اري��ًة فكريًة 
اشتغلت على الشؤون الفكرية والقضايا اإلنسانية املعاصرة من خال الندوات 

واحملاضرات.
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كامران مع رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بناظير بوتو.

..وتتسلم درع تذكارية من نجلة الرئيس الباكستاني آصف زرداري.

سحر كامران مع فولكان بوزكير رئيس اللجنة الخارجية في البرلمان التركي.
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كامران مع الرئيس التركي عبداهلل غول.

صورة تذكارية تجمع كامران مع نجل الرئيس الباكستاني بيالول زرداري وشخصيات باكستانية أخرى.

حوار جانبي بين كامران وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني.
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الباب الثالثالباب الثالث
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ل��م ي��ك��ن غ��ري��ب��ًا ع��ل��ى امل��ل��ك أن مت��ت��د م��ش��اري��ع��ه وم��ب��ادرات��ه خل���ارج ح���دود بلده، 
فكما آم��ن بأهمية اإلن��س��ان في اململكة وح��رص على رف��ع شأنه ومكانته، آمن 
ب��ه��ذه امل��ك��ان��ة ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ب��ق��ي��ة ش��ع��وب ال��ع��ال��م ول���م ي���ت���ردد ي���وم���ًا م���ا ف���ي ت��ق��دمي العون 
واملشورة لكل من طرق باب اململكة أو لم يطرقه، فقد استشعر ال��دور الرائد 
للمملكة ب��اع��ت��ب��اره��ا قبلة امل��س��ل��م��ن، وواح����دة م��ن أك��ب��ر ال����دول ال��ن��ف��ط��ي��ة، وتتمتع 
باقتصاد ق��وي وتأثير ووزن عربي وإس��ام��ي وأي��ض��ًا ع��امل��ي، لهذا سعى دائمًا 
وعلى نهج والده وأخوانه املغفور لهم، أن تكون دولته في مقدمة الدولة الفاعلة 
ف��ي احمل��اف��ل ال��دول��ي��ة واألح����داث اجل��اري��ة على أرض ال��واق��ع، وه��و م��ا حتقق بفعل 
حكمته وبعد نظره وسعة ثقافته، وكثيراً ما كان حلكام اململكة وللملك عبد الله 
دوٌر كبيُر في حل النزاعات وتقريب وجهات النظر ما بن القوى املتصارعة، 
وهو ما برز بشكل جلي مع األيادي البيضاء له حلل األزمة في اليمن، وأيضًا ما 
خطت عنه السطور طواًل لكرمه وسخائه في دعم احملتاجن واملتضررين في 

الباكستان وأفغانستان وسواهما من الدول املنكوبة أو املتضررة.
ورمب��ا للمساهمة السعودية في مجال اإلغاثة األث��ر األوض��ح فقد ع��رف عنها 
وب��ت��وج��ي��ه م��ن امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه س��رع��ة تلبيتها إلغ��اث��ة امل��ل��ه��وف، وت��أم��ن اخلدمات 
وامل��س��اع��دات اإلن��س��ان��ة وال��دوائ��ي��ة، كما ل��م ت��ت��وان مشافي اململكة ع��ن استقبال 
املرضى واملتضررين وبرز األمر جليًا مع البرنامج الذي رعاه بنفسه في مجال 

فصل التوأم والذي استقبل توائم من عدة دول عربية وغير عربية.
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وإن كان توجه امللك عبد الله عامليًا لكن كان دائمًا للمنطقة العربية، ومن ثم 
اإلس��ام��ي��ة األول��ول��ي��ة ف��ي ع��ط��اءات��ه وك��رم��ه، وب��ع��د ح��رب يونيو 1967م ، عملت 
اململكة على تشكيل اللجان الشعبية ملساعدة الشعب الفلسطيني حيث ساهمت 
وال تزال في جمع التبرعات للشعب الفلسطيني من أبناء الشعب السعودي الذي 
جتاوب معها جتاوبًا كبيراً، وقدمت اململكة في االنتفاضة األولى عام »1987م« 
دع���م���ًا ش��ع��ب��ي��ًا ب��ل�����غ أك���ث���ر م���ن »118« م��ل��ي��ون ري������ال، وف����ي االن��ت��ف��اض��ة ال��ث��ان��ي��ة عام 
»2000م« ق���دم���ت دع���م���ًا س��خ��ي��ًا ب��ل�����غ ن��ح��و »240« م��ل��ي��ون ري�����ال، إض���اف���ة إلى 
التبرعات العينية من سيارات اإلسعاف واملواد الطبية والغذائية، ولذلك لم يكن 
مستغربًا أن يكرم خادم احلرمني الشريفني بالكثير من شهادات التقدير واألوسمة، 

وأن تنال اململكة وملكها لقبي مملكة اإلنسانية وملك اإلنسانية.
ورغم ما كتب عن تاريخ اململكة في مجال املبادرات اإلنسانية والسياسية، 
لكن ال ميكننا حتديد تاريخ بدأت من بعده عطاءاتها، ألن تاريخها ومنذ قرون 
م��اض��ي��ة اش��ت��ه��ر ب��إغ��اث��ة امل��ل��ه��وف وم��س��اع��دة احمل���ت���اج، وه���و إرث ت��ن��اق��ل��ه حكامها 
حتى وصل إلى امللك عبدالله الذي كان على الدوام خير خلف خلير سلف، 
وام���ت���دت ع���ط���اءات���ه وع����ط����اءات امل��م��ل��ك��ة ل��ت��ت��ج��اوز احل�����دود اجل��غ��راف��ي��ة واحلواجز 
الثقافية والفكرية وك��ذل��ك ح��واج��ز ال��ل��ون واإلق��ل��ي��م إل��ى أن وصلت إل��ى اإلنسان 
ن��ف��س��ه أي��ن��م��ا ح���ل وح��ي��ث��م��ا ك����ان، م���ؤك���دةً للجميع أن ه���ذه امل���ب���ادئ وال��ق��ي��م النبيلة 
تنبعث من تعاليم ديننا اإلسامي احلنيف الذي كرم اإلنسان أواًل قبل كل شيء 

ودعا دائمًا لنبذ العنف وتغليب املصاحلة والوفاق باستخدام الكلمة الطيبة.
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الملك عبداهلل... مدرسة في الحوار والحلول السلمية:

ل��ط��امل��ا ش��ع��ر امل��ل��ك ع��ب��د ال��ل��ه ب��أه��م��ة امل��وق��ع  اجل��ي��وس��ي��اس��ي ل��ب��ل��ده وحساسية 
م��ك��ان��ه��ا اجل��غ��راف��ي، ف��ه��ي جت����اور ال����دول ال��ت��ال��ي��ة: )ال��ي��م��ن، ع��م��ان، اإلمارات، 
قطر، الكويت، العراق، األردن( إضافة إلى اتصالها بكل من البحرين وإيران 
ومصر وال��س��ودان عبر البحر، وتعزل دول اخلليج العربي عن البحر األحمر 
وامل��ت��وس��ط، كما ت��ع��زل اليمن ف��ي أق��ص��ى ج��ن��وب غ��رب شبه اجل��زي��رة العربية، 
ومت��ل��ك ب��ذل��ك م��وق��ع��ًا  مم��ي��زاً ع��ل��ى ط���رق االن��ت��ق��ال ال��ب��ري��ة ب��ن ال��ي��م��ن وب����اد الشام 
التاريخية ب��اجت��اه ج��ن��وب-ش��م��ال، باإلضافة إل��ى موقعها على ط��رق االنتقال 

البرية بن اخلليج العربي والبحر األحمر باجتاه الغرب-الشرق.
وه����ذا امل���وق���ع اجل��ي��وس��ي��اس��ي ي��رت��ب��ط ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر ف���ي م���دى ال��س��ي��ادة الذي 
حتققه ال��دول��ة على إقليمها، وقدرتها على حتقيق التفاعل بن عناصر قوتها 
املختلفة املتمثلة في مواردها البشرية والطبيعية ومستوى التكنولوجية الذي 
حت��وزه وقدراتها الصناعية والعسكرية من جهة، وب��ن الوضع الدولي املتغير 
الذي يؤثر إضافة إلى التغير النسبي في مواقع الكتل احمليطة بها في موقع تلك 

الدولة من جهة أخرى.
وفضًا عن أهميتها سابقة الذكر هذه، فقد مّن الله عز وجل عليها مكانًة 
خ��اص��ًة وه��ي املكانة الدينية ف��ي قلب ك��ل مسلم وف��ي قلب األم��ة اإلسامية 
جمعاء الحتضانها أه��م األم��اك��ن اإلس��ام��ي��ة، واحتضانها ال��دع��وة اإلسامية 
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وقبر الرسول الكرمي، ولكونها القبلة التي يتوجه إليها يوميًا ماليني املسلمني في 
مختلف أصقاع األرض، وألن املليك كما سبق وذكرنا اهتم منذ سنني شبابه 
األول��ى بالقراءة واملطالعة وخاصة التاريخ والسياسة، واجتمع مع رجاالت 
اململكة وتفتح منهم على أحاديث السياسية، وتعلم أن الدول تستمد أهميتها 
ليس م��ن قوتها ف��ق��ط، ب��ل وم��ن موقعها احل��س��اس، وبالتالي أدرك على مدى 
سنوات حكمه وشغله مناصب سياسية في اململكة ضرورة االستفادة من 
النعم التي مّن الله بها على اململكة ومن أهمية موقعها وصالتها مع العديد من 
ال��دول لتصبح مع األي��ام مبثابة البوصلة التي تهتدي إليها دول اجل��وار واحمليط 
العربي وغالبية ال���دول اإلس��الم��ي��ة، ف��ض��اًل ع��ن متكنها م��ن إث��ب��ات نفسها على 
الساحة الدولية من خالل العديد من املبادرات التي رعتها اململكة ورعاها 
خادم احلرمني الشريفني وجنحت في منع سفك الدماء أو انتشار الفوضى، 
وب��ذل��ك ظ��ه��رت امل��م��ل��ك��ة دائ���م���ًا ب��ص��ورة دول���ة إس��الم��ي��ة، ودول����ة ق��وم��ي��ة عربية، 

ودولة رفاه اقتصادي واجتماعي.
وب���ف���ض���ل ن���ه���ج امل���ل���ك ال����رص����ني وس���ع���ي���ه ل���الس���ت���ف���ادة م����ن ك����ل م����ا مت��ل��ك��ه اململكة 
م���ن ع��ن��اص��ر ق����وة، مت��ك��ن م���ن ت��أس��ي��س م��الم��ح واض���ح���ًة وب������ارزة ل��س��ي��اس��ة بلده 
اخل��اري��ج��ة، ومي��ك��ن ال��ق��ول إن��ه م��ن ال��ث��واب��ت األس��اس��ي��ة ف��ي ه��ذه السياسة وفي 
رؤيته، نهج الواقعية في التعامل مع الدول ومع األزمات اإلقليمية والتطورات 
ال���دول���ي���ة، مم���ا أك��س��ب��ه��ا رص����ي����داً ض��خ��م��ًا م���ن امل���ص���داق���ي���ة، وج���ع���ل م��ن��ه��ا محور 
اع����ت����دال ف���ي امل��ن��ط��ق��ة، وض���م���ن ه����ذا ال��ن��ه��ج ن���ظ���رت امل��م��ل��ك��ة ل��ع��الق��ات��ه��ا الدولية 
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ضمن منظور وط��ن��ي، وع��رب��ي، وإس��ام��ي، وإن��س��ان��ي، وتتعامل اململكة مع 
امل��م��ك��ن؛ س���واء ف��ي ع��اق��ات��ه��ا ال��دول��ي��ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة أو فيما ت��ط��رح��ه م��ن مبادرات 
س��ي��اس��ي��ة جت���اه األزم�����ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة أو األح�����داث ال��دول��ي��ة، وت��س��ع��ى للمحافظة 
على التوازنات اإلقليمية التي حتقق االستقرار لدول املنطقة، وفي تعاملها مع 
األزمات اإلقليمية تأخذ بخيار الدبلوماسية إلدراكها أن الدبلوماسية الفعالة 
ميكن أن توفر اجلهد، وتقلل الثمن، وحتقق الغاية املنشودة، وتوجد مناخًا 

للفعل والتفاعل الدولي.
وف��ي الوقت ال��ذي ع��رف فيه امللك أهمية موقع بلده وم��ا يعود به من فائدة 
وق��وة على اململكة، ورأى بفضل وعيه وبعد نظره أن أفضل طريقة للتعاون 
مع الدول هو عدم التدخل في شؤونها، وعدم السماح لكائن من كان سواء 
أك����ان ص��دي��ق��ًا أم ع�����دواً ب��ال��ت��ط��اول ع��ل��ى س���ي���ادة امل��م��ل��ك��ة واس��ت��ق��ال��ه��ا وسامة 
ش��ع��ب��ه��ا، وق�����د ش�����اء ال���ل���ه أن ت���ك���ون امل��م��ل��ك��ة ف����ي ع����ن ال���ع���واص���ف واألزمات 
اإلقليمية، ف��خ��ال ال��ف��ت��رة م��اب��ن 1979 - 2011م عصفت باملنطقة الكثير 
من التحوالت واألزمات الكبرى، التي رفعت حتديًا غير مألوف لصانع القرار 
السعودي، وب��دأت البيئة احمليطة باململكة تأخذ شكلها اجلديد مع احتال 
األراض���ي الفلسطينية وظهور ما ع��رف الحقًا ب� »إس��رائ��ي��ل«، وم��ا أدى إليه 

من تطورات، إضافًة إلى حصول جيرانها على االستقال كدول. 
وك��م��ا َم����ّن ال��ل��ه ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة ب��ال��ق��ي��م��ة اجل��غ��راف��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة َم����ّن ع��ل��ي��ه��ا بثروات 
كبيرة وبارك فيها الله تعالى وانعكس ذلك عليها وعلى شعبها برخاء ورفاه، 
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وح����رص خ����ادم احل���رم���ن ال��ش��ري��ف��ن وامل���ل���وك ال��س��اب��ق��ون دائ���م���ًا أن ي��ش��م��ل العطاء 
اجل��م��ي��ع م��ب��ت��ع��دي��ن ع���ن أي مت��ي��ي��ز وم��ح��ارب��ن أي س��ب��ي��ل الح��ت��ك��ار ث�����روات البالد 
وعلى رأسها النفط، الذي قلب اململكة ودول اخلليج منذ ظهوره فتحولت 
من مجرد مناطق صحراوية إل��ى دول نابضة باحلياة وأصبحت منارات في 
مجال العلم واملعرفة والثقافة والسياحة، وهو أمر أراد امللك االستفادة منه 
لتعزيز مكانة اململكة على اخلارطة السياسية، وجعل كلمتها ذات تأثير أكبر 
الس��ي��م��ا وأن���ه���ا مت��ل��ك أح����د أه����م أع���ص���اب احل���ي���اة ف���ي ال��ع��ص��ر احل����ال����ي، وبسبب 
غزارة إنتاجها للنفط وثروتها املالية الضخمة أصبحت قبلة للكثير من الدول 
مم��ن ب��ات��وا ي���أخ���ذون ب����رأي امل��م��ل��ك��ة وي��ل��ج��ؤون ل��ه��ا حل��ل اخل���الف���ات، خ��اص��ة وأن 
اململكة وملكها رفعا شعار احل��ل��ول السلمية وال��وس��اط��ة الدبلوماسية، ونبذا 
احل��ل��ول العنيفة واس��ت��خ��دام ال��ق��وة ف��ي غ��ي��ر م��ك��ان��ه��ا، ومي��ك��ن ال��ق��ول إن���ه ال يخلو 
حتليل اقتصادي أوروبي أو أميركي عن دول االوبك إال ويشيد بدور اململكة 
في احملافظة على استقرار السوق النفطي، وبالنظر إلى احلقائق اجليولوجية 
والسوقية تعتبر اململكة دولة نفطية ال يستغني الغرب عنها، إذ يسميها أحد 
التحليالت االقتصادية املرموقة  ب�« بنك النفط املركزي«، بل تقول إن صحة 
االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي ت��ك��م��ن ف��ي احل��ص��ول ع��ل��ى إم������دادات ال��ن��ف��ط م��ن ه���ذه الدولة 

الشرق أوسطية. 
ولطاملا آمن خادم احلرمن الشريفن بأن احلوار بن األمم والشعوب والثقافات، 
إضافة إلى أنه مطلب ديني، هو أيضًا ض��رورة إنسانية إذا أراد اإلنسان أن 
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يعيش حياة كرمية خالية من القلق واخلوف والتوجس من اآلخر، ثم إنه ومنذ 
فجر ال��ت��اري��خ ل��م تستطع أم��ة أو مجموعة إنسانية العيش وح��ده��ا مب��ع��زل عن 
املجموعات واألمم األخرى، ألن احلضارات والثقافات وأيضا املصالح تتكامل 

كأجزاء البناء الواحد لتكّون في مجموعها شكل احلياة الدنيا.
 وكما ق��ال امللك عبد الله في خطابه في األمم املتحدة أم��ام منتدى حوار 
األدي��ان والثقافات: »إن اإلنسان نظير اإلنسان وشريكه على هذا الكوكب 
فإما أن يعيشا معًا في سالم وصفاء وإما أن ينتهيا بنيران سوء الفهم واحلقد 
وال��ك��راه��ي��ة«، وب��ذل��ك ك���رس امل��ل��ك ف��ك��رة احل����وار وال��ت��ع��اي��ش ك��ق��اع��دة أساسية 
ف��ي سياسته اخل��ارج��ي��ة وف���ي تعامله م��ع أي ن���زاع ي��ع��رض عليه لتسهم اململكة 
في حله، ويجمع الكثيرون ب��أن السياسة السعودية مستقرة ولها أط��ر عامة 
للتعامل مع القضايا اخلارجية والعالقات الدولية وهذه األطر لم تتغير مع تغير 
احلقبات امللكية مما يجعل الدول األخرى ترتاح في التعامل مع اململكة لوجود 
مرجعية ألسس التعامل، كما يجمع اجلميع بأن أهم ما مييز سياسة اململكة 
اخل��ارج��ي��ة ويعطيها ثقلها واح��ت��رام اجلميع ه��و االل��ت��زام ب��ال��وع��ود واالتفاقيات، 
فهي معروفة دول��ي��ًا باحلفاظ على عهودها، وه��ذا من أه��م ما مييز سياستها 
اخلارجية ألنه ليس هنالك أصعب على السياسيني من التعامل مع األشخاص 
غير املوثوقني، حتى أنه يقال في السياسة: »عدو صادق أفضل من صديق 
م���ت���ق���ل���ب«، وه������ذه ال���ص���ف���ة ف����ي ال���س���ي���اس���ة ال���س���ع���ودي���ة أك���س���ب���ت امل��م��ل��ك��ة زخمًا 
دب��ل��وم��اس��ي��ًا ألن اجل��م��ي��ع أص��ب��ح��وا ي��ح��اول��ون تطبيق م��ب��دأ امل��ع��ام��ل��ة ب��امل��ث��ل فأدى 
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ذلك إلى الوصول إلى التفاهمات الثنائية بسهولة.
وكما أوردن��ا سابقًا، ب��أن امللك عبد الله ورغ��م انفتاحه على اجلميع وتقبله 
للرأي وال��رأي اآلخ��ر، وحاجات الشعوب ومصالح األمم، أال أنه يرفض رفضًا 
قاطعًا التعدي على حقوق الغير وخاصة من أشقائه العرب واملسلمني، وال 
مي��ن��ع��ه ق����ول احل����ق م���ن ال����وق����وف ف���ي وج����ه أق�����وى ال������دول وأه���م���ه���ا، وم����ن املواقف 
ال��ت��ي أخ��ذت��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ف���ي ال��س��ن��وات ال��س��اب��ق��ة إل���غ���اء  امل��ل��ك زي�����ارة ك��ان��ت مقرره 
حل��ض��ور ح��ف��ل ال��ع��ش��اء امل���زم���ع إق��ام��ت��ه ع��ل��ى ش��رف��ه ف���ي ال��ب��ي��ت األب���ي���ض ف���ي أبريل 
ع���ام 2007 ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن ال��ب��رن��ام��ج ال��زم��ن��ي للملك ع��ب��دال��ل��ه م���زدح���م، وهي 
رسالة من السعودية، كما أف��اد أحد التحليالت السياسية الغربية، بأن على 
الواليات املتحدة اإلنصات إلى حلفائها ومنهم احلليف السعودي بداًل من فرض 
القرارات السياسية عليهم واالنحياز للجانب اإلسرائيلي دائمًا، وفي اجتماع 
اجلامعة العربية املنعقد في الرياض في مارس العام 2007 وصف امللك عبدالله 
االحتالل االميركي للعراق بأنه غير شرعي وأن على احلكومات العربية فض 
خالفاتها حتى ال متلي عليها القوى األجنبية سياسات إقليمية، وإن��ه إذا ما 
استعيدت الثقة في القادة العرب ف��إن املصداقية سترتبط بها وم��ن ثم ستهب 

رياح األمل وبالتالي لن ُيسمح للقوى اخلارجية بأن حتدد املستقبل العربي«.
وي��������رى ال����ك����ات����ب األم�����ي�����رك�����ي م����اي����ك����ل س����الي����ك����م����ان، أن امل���م���ل���ك���ة ت���خ���ل���ت عن 
ديبلوماسية خلف الستار واتخذت دوراً رئيسيًا ونشطًا في حل اخلالفات 

في املنطقة، على حد قوله.
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وألن ال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة للمملكة تتمتع - ك��م��ا ذك���رن���ا- مب��ع��ال��م وسمات 
بارزة، رأى املليك أن البد من وضع معايير علمية ونهج يسير على هديه كل 
من يدخل في ه��ذا السلك للبعد عن العشوائية أو االج��ت��ه��ادات الفردية غير 
الصائبة، فقام بتطوير وحتديث وزارة اخلارجية، التي عملت في السنوات 
األخ��ي��رة بشكل مكثف على إع���داد ك��وادره��ا وط���ورت آلياتها واستطاعت 
أن تواكب النقلة التي قادها امللك عبدالله، واجل��ه��ود التي بذلتها ال���وزارة لم 
تنته ب��ع��د، ولعلها ت��أخ��ذ ف��ي االع��ت��ب��ار أهمية وض��ع امل��رش��د وامل��وج��ه الختيار 
السفراء ومساعديهم في مناطق العالم املختلفة، حيث يحدد نوعية الكفاءة 
وال����ق����درات امل��ط��ل��وب��ة ف���ي ال���س���ف���راء ح��س��ب امل��ن��اط��ق ال��ت��ي س����وف ي��ع��م��ل��ون فيها 
وحسب أهميتها السياسية واالقتصادية للمصالح السعودية، فاملرحلة احلالية 
والقادمة ال حتتمل وجود سفراء دورهم ينحصر في تسيير األعمال الروتينية، 
بل يفترض أن يكونوا رج��االت دول��ة لهم حضورهم »الفكري« ولهم رؤيتهم 
جتاه املصالح احليوية السعودية حول العالم والتي تنسجم مع مصالح بالدهم 

ونهجها املعروف.

الملك عبداهلل رائد العمل  العربي:
ك����رس امل���ل���ك ع��ب��دال��ل��ه س��ي��اس��ت��ه وأس���ل���وب احل������وار ال�����ذي ان��ت��ه��ج��ه ف���ي ح���ل أزمات 
األش���ق���اء ال��ع��رب وال��ت��ق��ري��ب ب��ني املختلفني م��ن��ه��م، وأي���ض���ًا ف��ي احل��ف��اظ ع��ل��ى عالقاته 
اجل��دي��ة م��ع أي م��ن ه���ذه ال����دول، ول��ط��ام��ا مت��ي��ز امل��ل��ك ع��ب��د ال��ل��ه ب��ط��روح��ات��ه الواضحة 
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وصراحته وشجاعته في مواجهة األحداث، كما رسم سياسته في توازن ما بني 
احتياجات الداخل ومتطلبات اخل��ارج، وعرف بحرصه على إحقاق احلق الذي 
أصبح هاجسه، وبات إرساء العدل مطلبه، والتطور واحلداثة غايته، ففي قصر 
احلكم في ال��ري��اض وبالتحديد ع��ام 1343 ه� امل��واف��ق ع��ام 1924م فتح »عبد الله 
بن عبد العزيز« عينيه ألول م��رة على ملحمة البطولة وال��وح��دة وق��د رآه��ا تتحقق 
على يد وال��ده القائد امل��ؤس��س، مما أث��ر على األمير ودفعه إل��ى التعلق مبآثر العرب 
وب��ط��والت��ه��م، ليصبح فيما بعد س���ادس م��ل��وك ال��دول��ة السعودية احل��دي��ث��ة وأح���د قادة 
ال���ع���رب ال���ب���ارزي���ن وامل���ؤث���ري���ن، وال���رق���م ال��ص��ع��ب ف���ي ع����دد م���ن امل���واق���ف واألحداث، 
وح��ول ب��اده إل��ى رق��م صعب في املعادلة الدولية الراهنة بحقائقها التي ال تنفصم 

فيها عرى االقتصاد عن السياسة.
وترجم امللك عبد الله سادس ملوك الدولة السعودية الثالثة التوجهات واألسس 
التي قام عليها الكيان العظيم من خال خطاب البيعة الذي أكد فيه على اهتمامه 
بجميع القضايا املعاصرة، محليًا وعربيًا وإساميًا وعامليًا، وحمل فيه هواجسه 
جت�����اه رس�����م ط���ري���ق م��س��ت��ق��ب��ل ال����ب����اد واألم��������ة، وق������ال امل����ل����ك: »إن ال���ت���اري���خ ع��ل��م��ن��ا أن 
ال��ف��ت��رات ال��ت��ي ش��ه��دت وح����دة األم����ة ه��ي ع��ص��وره��ا ال��ذه��ب��ي��ة امل���زده���رة، وإن فترات 
الفرقة وال��ش��ت��ات كانت عهود الضعف وال��ه��وان واخل��ض��وع لسيطرة األع����داء، ومن 
هذا املنطلق فإن كل جهد سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو فكريًا يقرب بني أبناء 
األمة هو جهد مبارك مشكور، وكل جهد يزرع بذور الفتنة والشقاق هو نكسة 

تعود بنا إلى الوراء«.
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وإذ استطاع امللك عبد الله بن عبد العزيز أن يحقق توازنًا بني الداخل واخلارج، 
فيمكن ال��ق��ول إن امل��ل��ك ع��ب��د ال��ل��ه أص��ب��ح ال��ق��ائ��د امل���داف���ع ع��ن ق��ض��اي��ا األم����ة، ك��م��ا جنح 
بحكمته في أن ُيخرج عالقات بالده واألمة العربية مع الدول الكبرى من االختبارات 
الصعبة التي وضعتها أحداث احلادي عشر من سبتمبر من عام 2001، كما جنح 
ف���ي ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ف��ئ��ة ال��ض��ال��ة داخ�����ل ب�����الده، وأط���ل���ق ف���ي ع��اص��م��ت��ه م���ب���ادرة عاملية 
مل��ك��اف��ح��ة اإلره�������اب، ك��م��ا الح����ق ف��ل��ول ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة داخ����ل اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة بهدف 

القضاء على هذا التنظيم مع دول العالم األخرى التي هي األخرى اكتوت بناره.
وجاء فوز خادم احلرمني الشريفني بجائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم عام 
1428ه�، ليؤكد الدور العظيم الذي يقوم به خلدمة اإلسالم واملسلمني في كل مكان 
وزم��ان،  وفى هذا السياق قال امللك عبدالله في افتتاح أعمال السنة الثانية من 
الدورة الرابعة ملجلس الشورى عام 1427 ه�: »إن منهجنا اإلسالمي يفرض علينا 
نشر ال��ع��دل ب��ني ال��ن��اس.. ال ن��ف��رق ب��ني ق��وي وض��ع��ي��ف.. وأن نعطي ك��ل ذي حق 
حقه وال نحتجب عن حاجة أحد فالناس سواسية فال يكبر من يكبر إال بعمله 

وال يصغر من يصغر إاّل بذنبه«.
ولقد متتعت اململكة عبر تاريخها بدور توفيقي رائد، الهدف منه التضامن 
العربي واإلسالمي ووحدة الصف وكرست كل جهودها من أجل أن تلتقي 
إمكانات هذه الشعوب وقدراتها وتتبلور حول مصاحلها العليا، وس��ار قادة 
اململكة على هذا املنهج عبر مراحل هذه الدولة منذ أن أسسها ودعم أركانها 
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، وسيبقى هذا النهج - إن 
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ش��اء الله - على مختلف األص��ع��دة خلدمة دي��ن الله وإع���اء ش��أن املسلمني 
أينما ك��ان��وا، ونهض امللك عبدالله ب��دور متميز وكبير على جميع الساحات 
منذ ك��ان ول��ّي��ًا للعهد مجسداً بثاقب بصره املنطلقات اإلسامية واألخاقية 
لهذه الباد التي تؤيد وحدة العمل اجلماعي وأهميته في توحيد جهود األمة 
وجمع شتاتها وتعزيز مواقفها إزاء التحديات واألخطار التي تواجهها، وكان 
للمملكة سياسة ثابتة جتاه األشقاء ترتكز على إقامة عاقات متوازنة معهم، 
م��ا ع���زز دوره����ا ال��واض��ح وال��ف��اع��ل ف��ي ال��ق��ي��ام ب���دور ال��وس��ي��ط امل��خ��ل��ص والنزيه 
حلل اخلافات وتسوية املشكات التي تقع بني بعض الدول العربية، إميانًا من 
اململكة بتوحيد الكلمة ورأب ال��ص��دع وت��ك��ري��س اجل��ه��ود ل��ب��ن��اء ح��اض��ر األمة 
العربية ومستقبلها وتوحيد الهدف لتحقيق ما تصبو إليه من رفعة ومجد، 
فعندما مت تشكيل جلنة لتنقية األجواء العربية في مؤمتر القمة العربي الطارئ 
ال��ذي عقد في املغرب ع��ام 1985م، مت اختيار امللك عبدالله بن عبدالعزيز 
»كان وليا للعهد آنذاك« لرئاسة جلنة تنقية األجواء العربية ملا عرف عنه من 
حب للخير وسعي لرأب الصدع والتوفيق بني األشقاء وثقته الكاملة في قدرة 
األمة العربية على حتقيق أهدافها من خال التعاون والتضامن لبلوغ أهدافها 

وحتقيق طموحاتها.
وج��اءت قمة الكويت التي أطلق من خالها امللك عبد الله مشروع »املصاحلة 

العربية« إلنهاء  اخلافات التي تعيق العمل العربي املشترك.
وبفعل براعته ودماثة خلقه وأسلوبه في احلوار والنقاش، جمع امللك عبد الله 
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في ذل��ك اليوم ق��ادة كل من سورية ومصر وقطر والكويت واألردن على مائدة 
ال��غ��داء، وك���ان ق��د ه��دد خ��ال كلمته االفتتاحية بسحب امل��ب��ادرة العربية)التي 
أط��ل��ق��ه��ا ه���و وت��ب��ن��اه��ا ال���ع���رب ف���ي ق��م��ة ب����ي����روت2002( إس���رائ���ي���ل، وق����ال »املبادرة 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ن تبقى م��ط��روح��ة ع��ل��ى ال��ط��اول��ة، واخل��ي��ار ب��ن احل���رب وال��س��ام ل��ن يبقى 
ط��وي��ًا«، كما استنكر ما سماها امل��ج��ازر اجلماعية التي ُنفذت في غ��زة حتت 
سمع العالم وبصره، وعلى يد العصابة اإلجرامية، داعيًا إل��ى جت��اوز اخلافات 
العربية، معتبراً أن املصاحلة العربية وجتاوز العرب خلافاتهم يفتحان باب الوحدة 

أمام كل عربي.
ويعتبر الدكتور مصطفى العاني، مدير قسم الدراسات الدفاعية واألمنية في 
م��رك��ز اخلليج ل��أب��ح��اث، أن اململكة لعبت دوراً ه��ام��ًا خ��ال مختلف مراحل 
تطور األزمات العربية وساهمت في احلفاظ على مصالح األمن القومي العربي 
دون النظر إل��ى اخل��اف��ات السياسية األح��ادي��ة أو الثنائية ب��ن اململكة وأي من 
دول املنطقة، فهي ساهمت ف��ي تهدئة أزم���ة اغ��ت��ي��ال رئ��ي��س احل��ك��وم��ة اللبناني 
األسبق رفيق احل��ري��ري واالجت���اه إل��ى املعاجلة الدولية بعيداً عن إث��ارة التوتر في 

املنطقة.
وأوضح العاني أن دعم اململكة للجهد الدولي في البحث عن معاجلة سياسية 
ومن خال احللول الدبلوماسية ملعاجلة هذه األزمة ساهم في إنقاذ دمشق، كما 
أنقذ احلكومة الليبية من أزمة لوكربي. لكنها كانت تهدف إلى مساعدة كل بلد 
عربي دون النظر إلى العاقات الثنائية بينه وبن الرياض كمقياس لبذلها اجلهود 
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أو محاولتها احلصول على مكاسب اقتصادية أو سياسية من هذه اجلهود.
وم����ن أه����م ال��ق��ض��اي��ا ال���ت���ي ت���ص���درت اه��ت��م��ام��ات امل���ل���ك ع��ب��دال��ل��ه وش��ك��ل��ت حيزاً 
كبيرا في كلماته في دورات املجلس األعلى ملجلس التعاون اخلليجي القضية 
الفلسطينية وقضية ال��ق��دس، ألنها كانت ج���زءاً  من الثوابت الرئيسية لسياسة 
امل��م��ل��ك��ة م��ن��ذ ع��ه��د امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز - رح��م��ه ال��ل��ه - ب���دأ م��ن م��ؤمت��ر ل��ن��دن عام 
1935م امل���ع���روف مب��ؤمت��ر امل���ائ���دة امل��س��ت��دي��رة مل��ن��اق��ش��ة ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وتدل 
م��راح��ل ت��ب��ادل امل���راس���ات واالت���ص���االت ب��ن امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ورؤس����اء ومبعوثي 
الدول املؤثرة في ذلك احلن في مجملها على القوة الشخصية للملك عبدالعزيز، 
وس��ام��ة ورج���اح���ة م��ن��ط��ق��ه، وح��ج��ج��ه ال��ق��ان��ون��ي��ة، ودف���اع���ه ال��ص��ل��ب ع��ن القضية 
الفلسطينية، وبعد النظر في معارضته للمواقف الداعمة لفكرة الصهيونية في 

فلسطن ملا سوف ينتج عنها من آثار سلبية على املنطقة.
وق��د تواكبت ج��ه��ود امل��ل��ك  ل��دع��م احل��ق��وق الفلسطينية على األص��ع��دة العربية 

واإلسامية والدولية، ما أزعج اجلهات الداعمة للصهيونية. 
وي���ق���ول امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ف���ي ك��ل��م��ة ذات دالل����ة واض���ح���ة جل��ه��ة ال���ت���زام���ه بالقضية 
الفلسطينية حتى مع تغير الظروف ألحد أعضاء جلنة األمم املتحدة بشأن القضية 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة »إن أب���ن���ائ���ي س��ي��ع��ك��ف��ون م���ن ب���ع���دي ع��ل��ى إك���م���ال رس���ال���ت���ي إن شاء 

الله.«
وص��دق��ت م��ق��ول��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز وتسلمت األم��ان��ة أي����اٍد مخلصٌة أم��ي��ن��ٌة بدءاً 
ب��امل��ل��ك س��ع��ود ث���م امل��ل��ك ف��ي��ص��ل ث���م امل��ل��ك خ��ال��د ف��امل��ل��ك ف��ه��د - رح��م��ه��م ال��ل��ه - 
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وأثابهم على جهودهم اخليرة في خدمة ونصرة القضية األولى للعرب واملسلمني، 
حيث واصلت اململكة في تلك املرحلة العمل بكل حزم وقوة إلى جانب القضية 
الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني واتخذت مواقف ثابتة إزاء ما تعرض له 

شعب فلسطني من ملمات ومآٍس.
وفللللي هللللذا الللسلليللاق تلللبلللرز ملللبلللادرة امللللللللك عللبللدالللللله بلللن عللبللدالللعللزيللز للللللسللام التي 
علللرفلللت فلليللمللا بلللعلللد بللللاملللللبللللادرة اللللعلللربللليلللة للللللللسلللام بلللعلللد أن أقللللللرت فللللي اللللقلللملللة العربية 
اللللعلللاديلللة اللللتلللي علللقلللدت فلللي بللليلللروت عللللام 2002، وتللبللنللتللهللا الللللللدول الللعللربلليللة يومها 
كمشروع عربي موحد حلل النزاع الفلسطيني -اإلسرائيلي، حيث توفر األمن 
واالستقرار جلميع شعوب املنطقة، وتؤمن حًا دائمًا وعاداًل وشامًا للصراع 
العربي اإلسرائيلي، إذ تقتضي املبادرة االنسحاب من األراضي احملتلة حتى 
حللدود 4 يونيو 1967م، والقبول بقيام دولللة فلسطينية وعاصمتها القدس، 
وحللل قضية الللاجللئللني وفللقللًا لللقللرارات الشرعية الللدوللليللة، وتللأتللي حكمة خادم 
احلرميني الشريفني في طرحه لهذه املبادرة من خال فهمه اجليد والعميق لواقع 
املنطقة العربية، خاصة وأن كثيراً من الللدول العربية لها عاقات طبيعية مع 
إسرائيل، سواء تلك التي وقعت معاهدات سام معها »مصر واألردن« أو 
تلللللك الللتللي جللعلللللت االقللتللصللاد واجلللهلللة للتطبيع مللنللتللظللرة الللفللرصللة لللانللطللاق نحو 
العاقات الدبلوماسية، وقد أعطت هذه املبادرة السعودية دوراً عربيًا جديداً 
فأصبحت ذات تللأثلليللر فللي عملية الللسللام واملللفللاوضللات، وإن كللانللت لللم حتقق 

نتائجها لظروف عدة كان على رأسها الغزو األميركي للعراق 2003.
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ومع اهتمام امللك في البحث عن حلول ألزمة فلسطني وما تعانيه من مأساة 
االح��ت��ال اإلسرائيلي ألراض��ي��ه، لم يكن تفكيره بعيداً عن شأنها الداخلي وما 
س���اد ب���ني ق��ي��ادت��ه��ا م���ن خ���اف���ات وق��ط��ي��ع��ة، ف��س��ع��ت امل��م��ل��ك��ة إلجن����از امل��ص��احل��ة بني 
حركتي »فتح« و«حماس«، خوفًا من الفرقة بني األخوة ومن تدخل األعداء 
واستغال هذا النزاع، كما وج��دت أن هذا االنقسام سبب ضعفًا في اجلانب 
الفلسطيني انعكس ق��وة على إس��رائ��ي��ل، ف��ق��ررت ف��ي ال��ع��ام 2007 رع��اي��ة اتفاق 

للمصاحلة بني احلركتني عرف ب�ه»اتفاق مكة«.
ذلك االتفاق لم يكن مبادرة الصلح السعودية األول��ى أو األخيرة، إذ جاء 
ب���ع���ده���ا ب��س��ن��ت��ني إع������ان امل���ل���ك ع���ب���دال���ل���ه ع����ن امل���ص���احل���ة ال���ع���رب���ي���ة وط������ّي صفحة 
اخلافات خال الكلمة التي ألقاها في القمة العربية االقتصادية التي عقدت 
في دولة الكويت يناير 2009م، ليكرس نهجه في حل اخلافات العربية - 
العربية وحرصه على وحدة الصف والتضامن ملواجهة األخطار التي تواجه 
األمة العربية، وكانت مبادرته تاريخية بحجم التحديات املصيرية التي تواجه 
األمة ومفاجأة سياسية قلبت طاولة اخلافات العربية - العربية على أعقابها 
وأقامت على أنقاضها صرحًا جديداً للتصالح والتعاون بني قادة األمة الذين 
باعدت بينهم تدخات األطراف اخلارجية في الشأن العربي، وهذا املوقف 
س��ب��ق أن ع��ب��ر ع��ن��ه امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ف��ي ال��ك��ل��م��ة ال��ت��ي أل��ق��اه��ا في 
القمة العربية العادية التاسعة عشرة التي استضافتها اململكة مارس 2007م، 
حيث ق��ال: »وال��س��ؤال م��اذا فعلنا طيلة ه��ذه السنني حلل كل ذل��ك؟ ال أريد 
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أن أل��ق��ي ال��ل��وم ع��ل��ى اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، ف��اجل��ام��ع��ة ك��ي��ان ي��ع��ك��س أوض��اع��ن��ا التي 
ن��راه��ا ب��دق��ة، إن ال��ل��وم احلقيقي يقع علينا نحن ق��ادة األم��ة العربية، فخالفاتنا 
الدائمة، ورفضنا األخذ بأسباب الوحدة، كل هذا جعل األمة تفقد الثقة في 
مصداقيتنا، وتفقد األم��ل في يومها وغ��ده��ا«. وأض��اف »إن الفرقة ليست 
ق���درن���ا، وإن ال��ت��خ��ل��ف ل��ي��س م��ص��ي��رن��ا احمل���ت���وم، ف��ق��د م��ن��ح��ن��ا ال��ل��ه ج��ل��ت قدرته 
ال��ك��رام��ة، وخصنا بعقول تستطيع التفرقة ب��ن احل��ق وال��ب��اط��ل، وض��م��ائ��ر متيز 
اخل��ي��ر م��ن ال��ش��ر، وال ينقصنا إاّل أن نطهر عقولنا م��ن امل��خ��اوف والتوجس، 
فال يحمل األخ ألخيه سوى احملبة وامل��ودة وال يتمنى له إاّل اخلير الذي يتمناه 

لنفسه«. 
وأث���ب���ت امل���ل���ك ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��ر امل���وق���ف وامل����ب����ادرة ال���ت���ي أع��ل��ن��ه��ا ف���ي ق��م��ة الكويت 
االق��ت��ص��ادي��ة ب��أن��ه رج��ل تاريخي نظر إل��ى مصلحة األم���ة العربية وغ��لّ��ب املصلحة 

العليا للعرب والقضية الفلسطينية.
وحرص املليك دائمًا على حماية دولته ودول اجلوار وإقرار السلم واألمان فيها 
وهو ما شجعه دائمًا على التقارب مع جيرانه من دول اخلليج ممن تربطه باألصل 
بهم قربة اجلوار والدم، ولهذا كان دائمًا من أكثر املشجعن ملجلس التعاون اخلليجي 
ال���ذي ت��أس��س ع���ام 1981م م��ن س��ت دول ه��ي:»امل��م��ل��ك��ة، اإلم�����ارات، الكويت، 
عمان، قطر، البحرين« في منطقة شديدة األهمية واحليوية بالنسبة إل��ى العالم، 
وذل���ك ملوقعها االس��ت��رات��ي��ج��ي ال��ف��ري��د واح��ت��ي��اط��ه��ا النفطي الكبير ال���ذي يبلغ حوالى 
بليون برميل، وحرص امللك عبدالله دائمًا على حضور اجتماعاته وكثيراً ما رأس 
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جلساته وكان مصراً دائمًا على دفع دور هذا املجلس ليتجاوز اجلانب االقتصادي 
وحده ويأحذ جانبًا سياسيًا فاعاًل، وهو ما برز بشكل واضح بعد العدوان على 
الكويت عام 1990 من قبل نظام صدام حسني الرئيس العراقي الراحل، فالكويت 
اآلن تعتبر أن اململكة قريبة منها وحليفتها التي ال غنى لها عنها ملواجهة املخاطر، 
خاصة بعدما ساهمت في إخراج القوات العراقية من الكويت، فبدت العالقات 

أكثر حميمية.
وف���ي اط����ار دول اجل�����وار، ل��ط��امل��ا ش��غ��ل��ت ال��ي��م��ن ج����زءاً ه��ام��ًا م��ن تفكير املليك 
نظراً لقربها اجلغرافي وخصويتها السكانية واالقتصادية، فهذا البلد الذي يتمتع 
بعدد كبير من السكان والعاجز عن حل مشاكله ويعاني من انقسامات، شّكل 
بالنسبة للمملكة مصدر قلق جتسد  في واجبه األخوي جتاه هذا البلد اجلار، 
لهذا بقيت اليمن الشغل الشاغل للملك وواحدةً من أهم القضايا التي يوليها جهده 
وت��ف��ك��ي��ره، ح��ي��ث ت��ص��رف معها وم���ع شعبها ب��ان��ف��ت��اح وك���رم خ��ل��ق، وف���ي نفسوهم 

احلب واالحترام لهذا امللك.
وحينما اندلعت في شوارع اليمن عام 2011 شرارة الثورة كان هم امللك الذي 
يشغله احلفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق وحماية شعبه من االن��زالق في 
االقتتال والتحارب، وفي الوقت ذاته احترام تاريخ الرئيس اليمني السابق علي 
عبد الله صالح وما قدمه لبلده من اجنازات وما ربطه باململكة من تاريخ طويل 
شهد العسر وال��ي��س��ر، لذلك ب��رز امل��وق��ف اخلليجي- ال��س��ع��ودي ب��أب��ع��اده الدولية 
وبكل هذا الوضوح والشفافية ومن ثم االستعداد غير املطروق مسبقًا لتحمل 
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تبعات كامل املسؤولية إزاء إخ���راج اليمن م��ن محنتها، واملساهمة الفاعلة في 
ضمان االنتقال اآلم��ن لليمن دول��ًة وشعبًا وتاريخًا وطموحًا إل��ى مصاف الدولة 
املدنية احلديثة بكل ما حتمله هذه العبارة من معان ودالالت، واتضحت مبوجبه 
حقيقة طبيعة وم��س��ت��وى وم��ن ث��م حجم االه��ت��م��ام اخلليجي- ال��دول��ي مب��ا يجري 

في اليمن.
وج�����اءت امل���ب���ادرة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ب��دع��م م���ن امل��ل��ك ع��ب��د ال��ل��ه ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، وهي 
مشروع اتفاقية أعلنتها دول اخلليج إلخراج اليمن من مغبة الوصول إلى انفجار 
الوضع هناك، ومت التوقيع على املبادرة في الرياض يوم األربعاء 27 ذو احلجة 
سنة 1432 ه��� امل��واف��ق 23 نوفمبر 2011 م، بحضور خ��ادم احل��رم��ني الشريفني 

امللك عبد الله والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

الملك ..العين التي ترعى المنكوبين:

وك���م���ا ك����ان ل��ل��م��م��ل��ك��ة دوره������ا ف���ي امل�����ب�����ادرات ال��س��ي��اس��ي��ة ورأب ال����ص����دع، ك����ان لها 
حضورها في املواقف اإلنسانية واالضطرابات التي تشهدها مختلف دول العالم، 
فاهتمت بقيادة حكيمة من خادم احلرميني الشريفني مبساعدة الدول الفقيرة واملنكوبة 
وتقدمي الدعم ملختلف البرامج التنموية حول العالم، وتأتي اململكة اليوم في املرتبة 
األول��ى بني دول العالم من حيث معدل املساعدة التنموية املقدمة نسبة إل��ى الناجت 
اإلجمالي احمللي لديها، وحتتل املرتبة الثانية ب��ني دول العالم بعد ال��والي��ات املتحدة 
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األم��ي��رك��ي��ة م��ن ح��ي��ث امل��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة امل��ق��دم��ة إل���ى ال����دول األخ����رى، وزادت 
امل��م��ل��ك��ة م��س��اع��دات��ه��ا ال��ع��ي��ن��ي��ة وامل���ادي���ة امل��ب��اش��رة ال��ت��ي ق��دم��ت��ه ل��ل��دول ال��ف��ق��ي��رة والنامية 

واملنكوبة من جراء احلوادث والكوارث حتى اآلن على 7 باليني دوالر.
وس���اه���م���ت امل���م���ل���ك���ة وال ت�������زال ت���س���اه���م ف����ي ال���ع���دي���د م����ن امل����ؤس����س����ات واملنظمات 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة امل��خ��ت��ص��ة ب��دع��م ب���رام���ج ال��ت��ن��م��ي��ة ف���ي ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة، م��ث��ل البنك 
اإلسالمي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وصندوق 
النقد العربي، وال��ص��ن��دوق األفريقي للتنمية، امل��ص��رف العربي األف��ري��ق��ي، صندوق 
األوب��ك للتنمية الدولية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية، 
والعديد من املؤسسات والهيئات اإلغاثية، وبلغ إجمالي مساهمات اململكة في 

تلك املؤسسات الدولية أكثر من 24 مليار دوالر.

االنفتاح على العالم اإلسالمي:

تعبر اململكة بشكل عفوي وتلقائي عن عمق هويتها العربية واإلسالمية، حيث 
تعد منبع العروبة ومهد اإلسالم، وتضم اململكة العربية السعودية احلرمني الشريفني 
ح��ي��ث ي��ت��ج��ه إل����ى ال��ك��ع��ب��ة امل���ش���رف���ة خ��م��س م�����رات ي���وم���ي���ًا م���ئ���ات م���الي���ني املسلمني، 
وي���وج���د ف���ي امل��م��ل��ك��ة أك���ب���ر م��ط��ب��ع��ة ل��ط��ب��اع��ة امل��ص��ح��ف ال���ش���ري���ف، ك��م��ا ي���وج���د بها 
مقرات عدد من املنظمات اإلسالمية املهمة ومنها: منظمة التعاون اإلسالمي، 
وال��ب��ن��ك اإلس��الم��ي للتنمية، وراب��ط��ة ال��ع��ال��م اإلس��الم��ي، وال��ن��دوة العاملية للشباب 
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اإلس��ام��ي، ون��ظ��راً ل��وج��ود األم��اك��ن املقدسة وه��ذه امل��ؤس��س��ات اإلس��ام��ي��ة املهمة 
فقد جسدت اململكة هيبة اإلسام وأصبحت محط أنظار املسلمني.

وعلى املستوى والصعيد اإلسامي تبرز الدعوة التي وجهها خادم احلرمني 
الشريفني امل��ل��ك عبدالله ب��ن عبدالعزيز إل��ى إخ��وان��ه ق���ادة األم���ة اإلس��ام��ي��ة لعقد 
قمة إسامية استثنائية في مكة املكرمة، وعقدت برئاسته في مكة ديسمبر 
2005م، وت��ن��ب��ع م��ن ق��ن��اع��ة امل��م��ل��ك��ة وع����دد م��ن ق����ادة ال����دول اإلس��ام��ي��ة بأهمية 

تفعيل العمل اإلسامي املشترك وتبنى قادة األمة اإلسامية »باغ مكة«.
وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل ق����ال امل���ل���ك ع��ب��دال��ل��ه  ف���ي ك��ل��م��ت��ه خ����ال ح��ف��ل االستقبال 
ال��س��ن��وي ل��ل��ش��خ��ص��ي��ات اإلس��ام��ي��ة ورؤس�����اء ب��ع��ث��ات احل���ج ال���ذي���ن ي�����ؤدون فريضة 
ح����ج ع�����ام 1429ه����������، »ح���دث���ت���ك���م ع����ن أه���م���ي���ة احل�������وار ب����ني أت����ب����اع األدي��������ان حيث 
دع����ت امل��م��ل��ك��ة إل����ى ل���ق���اء ب���ني امل��س��ل��م��ني ف���ي م��ك��ة مل��ن��اق��ش��ة ف���ك���رة احل������وار شارك 
ف��ي��ه ع��ل��م��اء وم��ف��ك��رو األم���ة اإلس��ام��ي��ة أس��ف��ر ع��ن ال��ت��رح��ي��ب ب��ال��ف��ك��رة وتأصيلها 
تأصيًا شرعيًا«. وأعقب ذلك مؤمتر عاملي في مدريد ضم ممثلني عن األديان 
وال��ث��ق��اف��ات واس��ت��ع��رض م��ا ص���در ع��ن ل��ق��اء م��ك��ة وأص����در ب��ي��ان��ًا م��رح��ب��ًا بالفكرة 
ودع���ا إل���ى ت��ط��وي��ره��ا ك��م��ا ش��ه��دت اجلمعية ال��ع��ام��ة ل���أمم امل��ت��ح��دة اج��ت��م��اع��ًا عالي 
املستوى حضره العديد من ق��ادة العالم البارزين حيث باركت األس��رة الدولية 
بأكملها فكرة احل���وار، ومضى رع��اه الله ق��ائ��ًا »ال��ي��وم نحن بحاجة إل��ى حوار 

األمة مع نفسها فالفرقة واجلهل والغلو عقبات تهدد آمال املسلمني«.
وم����ن امل���ؤك���د أن ال���دع���وة إل����ى م���ؤمت���ر ال��ق��م��ة اإلس���ام���ي���ة م���ن ق��ب��ل امل���ل���ك عبدالله 
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والترحيب ال���ذي لقيته القمة م��ن قبل ال���دول اإلس��ام��ي��ة، ي��ؤك��د م��ج��دداً مكانة 
اململكة الراسخة في العالم اإلسامي وأن الله سبحانه لم مينحنا املال والثروة 
وح��ده��ا ب��ل منحنا م��ا ه��و أع��ظ��م وأج���ل وأك��ب��ر وه���و خ��دم��ة ه���ذا ال��ب��ي��ت زواراً 
ومعتمرين ونشر دينه ونصره أه��ل��ه.. وم��ن الفأل احلسن لهذا املؤمتر أن��ه تضمن 
الدعوة إلى التضامن اإلسامي وهي الدعوة التي ما فتئت اململكة تدعو إليها، 
وتنفق من أجل حتقيقها ألن فيها نصرة لإلسام واملسلمني، خصوصًا في ظل 

هذه الظروف العصيبة التي تعيشها أمتنا اإلسامية.
وف��ي شهر آب 2012 وّج��ه امللك عبدالله بتقدمي 50 مليون دوالراً كمساعدة 
ملواطني الروهنيغيا املسلمني في ميامنار »بورما« الذين يتعرضون النتهاكات، مبا 
فيها التطهير العرقي والقتل واالغتصاب والتشريد القسري، وجاء التوجيه بتقدمي 

هذه املساعدة استجابة حلاجة املسلمني هناك، وتخفيفًا للمعاناة التي يعيشونها.

رؤية الملك إزاء مكافحة اإلرهاب:

ال ميكن للمملكة أن تتحدث عن دورها في حماية اإلسام واملسلمني وفي 
حتسني صورة اإلسام دون أن تلتفت لقضية اإلرهاب التي بدأت جتتاح العالم 
وتشغل أهم املنابر، وأخذت الدول معها بتبادل االتهامات ورمي املسؤوليات، 
لذلك كان البد للمملكة من أخذ زمام املبادرة ومنح هذه القضية ج��زءاً كبيراً 
من وقتها واهتمامها وعلى مختلف األصعدة داخليًا وخارجيًا، السيما وأن 
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اململكة لم تكن بعيدة عن أيدي الطامعني والراغبني في خلق البلبلة واالضطراب 
إال أن هذه احملاوالت باءت بالفشل في أراضيها، وتعرضت اململكة في مرحلة 
م��ن امل���راح���ل ل��ب��ع��ض ال��ه��ج��م��ات اإلره���اب���ي���ة، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��س��ل��ل ب��ع��ض املخربني 
لعقول الشباب والتغرير بهم، واستغالل اندفاعهم ومتسكهم بدينهم وتزويدهم 

بأفكار ضالة وخاطئة  بهدف إحلاق الضرر بأمن اململكة.
وبعد أح���داث سبتمبر ب��دأت مجاميع الفئات الضالة االنتشار داخ��ل أروقة 
الشباب في اململكة العربية السعودية، التي عرفت بفهمها الواعي واحلضاري 
للدين اإلسالمي، وبدأت مصطلحاٌت خاطئٌة ودخيلٌة على املجتمع السعودي 
تأخذ طريقها خلسًة من جهات موتورة حتاول التغرير بجيل الشباب، خاصًة 
وأن أولئك الذين وقعوا أس��رى ملا روجّته ه��ذه اجلماعات الضالة وامل��ارق��ة من 
أفكار خارجة عن الدين اإلسالمي الذي ينبذ اإلرهاب، فحصلت التفجيرات 
ح��ام��ل��ًة بصمة ف��ك��ر ال��ق��اع��دة - وه���و ف��ك��ر ظ��الم��ي وم��ت��ش��دد ال ي���رى م��ن احلياة 
إال جانبها املظلم ويسعى لتكفير إخ��وان��ه ف��ي العقيدة وال��وط��ن مل��ج��رد املخالفة 

ألدبياته التي أوهم البعض معتنقيها بأنها احلقيقة املطلقة واألزلية.
وق��د ط��ور اإلره��اب��ي��ون أه��داف��ه��م ليعملوا ض��د م��ؤس��س��ات س��ع��ودي��ة بحتة مثل 
األجهزة األمنية وحتى املؤسسات النفطية، ولم يسلم أفراد األسرة املالكة من 
تهديداتهم، فكانت هناك محاوالت الستهدافهم فشلت واحلمد لله، مثل عملية  

استهداف األمير محمد بن نايف. 
ونتيجة للضربات االستباقية الناجحة انتقل عمل التنظيم بدرجة رئيسية إلى 
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دول مجاورة للمملكة تعاني من عدم االستقرار هي العراق واليمن، األمر الذي 
ساهم في ازدي��اد األعمال اإلرهابية حيث متكن ه��ؤالء اإلرهابيون من عبور 
احل��دود إلى اململكة لتهديد األم��ن فيها، ولكن رج��ال األم��ن متكنوا من ردعهم 

بحزم وقوة.
واستنفرت اململكة بالكامل  ملواجهة هذا التيار الضال والتخلص من اخلطر 
احمل��ت��م��ل، ووق����ف وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة األم��ي��ر ن��اي��ف ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز رح��م��ه ال��ل��ه بقوة 
وح���زم أم���ام التنظيمات اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي ت���دار م��ن اخل����ارج، وال��ت��ي تستغل شبابًا 
سعوديني لتنفيذ عملياتها وزعزعة األمن في الداخل وتكفير الدولة، فضربت 
ق���وات األم���ن ال��س��اه��رة »ب��امل��رص��اد« بيد م��ن ح��دي��د ك��ل م��ن ح���اول العبث بأمن 

هذه البالد. 
وان��ص��ب��ت رؤي���ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز وت��ف��ك��ي��ره مل��ع��اجل��ة م��ص��ادر هذا 
اإلره���اب واج��ت��ث��اث منابعه ملنع ان��ت��ش��اره، واألك��ي��د أن��ه ل��م يكن م��أخ��وذاً بشعار 
»إخ�����راج ال��ك��ف��ار م��ن ج��زي��رة ال���ع���رب«، ح��ي��ث ك���ان ي����درك أن س��ع��ي اإلرهابيني 
إلى إشغال املجتمع السعودي بجدال ديني هو مجرد غطاء لهدف سياسي، 
وجاءت محاولة اغتيال األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، لتأكيد صدق 

رؤيته، وأن ما يجري وسيلة انتهازية لتحقيق أطماع سياسية.
وم�����ن ه���ن���ا ج�����اء ال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى اإلن����س����ان وال����ف����رد ووص����ف����ه ب���امل���غ���رر ب����ه ب������داًل من 
اإلره��اب��ي، وه���ذا السلوك ج��اء منسجمًا م��ع رؤي��ت��ه القائمة على ب��ن��اء اإلنسان 
السعودي فكريًا لتغذية وعيه للنهوض مبسؤولياته جت��اه دينه ووطنه، وق��د بلغ 
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من حرصه على أبنائه وحبه لهم أن أمر بترك باب العفو مفتوحًا لكل مواطن 
أذنب في حق وطنه ومجتمعه وضل الطريق إذا جاء تائبًا نادمًا على ما فعل، 
ومناصحة كل من تبنى بعض األفكار الضالة ليعود إلى رشده ويصبح مواطنًا 
صاحلًا، وهذا ألنه ينظر ألبنائه بعاطفة األب الذي يعز عليه أن يرى أحد أبنائه 

قد شذ عن الطريق القومي. 
وت��أت��ي ينابيع اخل��ي��ر وال��ع��ط��اء ال��ت��ي تدفقت أن��ه��اره��ا منذ مبايعته ش��اه��داً على 
حرصه على أن يحقق لشعبه كل معطيات الرفاهية واالزدهار وحتقيق التنمية 
املستدامة ف��ي كافة م��ج��االت احل��ي��اة على ام��ت��داد خ��ارط��ة ال��وط��ن ولكل منطقة 

ومحافظة وقرية.
ق��ام األمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله  بتوجيه من امللك بإجناز برنامج 
لتأهيل املوقوفني بقضايا إرهابية، ينقسم إلى فرعني، األول مناصحة للموقوفني 
حت���ت ال��ت��ح��ق��ي��ق ق��ب��ل أن ي��ح��اك��م��وا، وال��ث��ان��ي ي��ع��ن��ى ب��رع��اي��ة امل��وق��وف��ني ب��ع��د قضاء 
احمل��ك��وم��ي��ة ف���ي م��س��اك��ن خ���اص���ة، إذ ت���ت���اح ف����رص ال����زي����ارة وق���ض���اء ي����وم ك���ام���ل مع 
امل����وق����وف، وي��ش��م��ل ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��أه��ي��ل ال��ن��ف��س��ي وال��ع��م��ل��ي إلع�����ادة دم����ج املوقوفني 

باملجتمع.
وقد أش��اد بهذا البرنامج مجلس األم��ن الدولي في عام 2007، حيث ثمن 
اجل���ه���ود ال��س��ع��ودي��ة ف���ي ت��أه��ي��ل وم��ن��اص��ح��ة امل���وق���وف���ني ودع�����ا إل����ى ت��ع��م��ي��م��ه��ا عامليًا 

واالستفادة منها.
ل���ه���ذا ب������دأت وزارة ال���داخ���ل���ي���ة ب��ت��ب��ن��ي ب���رن���ام���ج ل���ل���ح���وار م����ع ال���س���ج���ن���اء ومعاجلة 
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أوض��اع��ه��م ف���ي ال��س��ج��ن، ف��اخ��ت��ارت ع��ش��رة م���ن ع��ل��م��اء ال���دي���ن م���ن ك���ل محافظة 
ل���زي���ارة ال��س��ج��ون وال��ت��ف��اع��ل م���ع ال��س��ج��ن��اء، وأخ����ذ ب��ع��ض ه����ؤالء ال��ع��ل��م��اء بانتقاد 
نظام السجون في اململكة، وأظهر ذل��ك زي��ادة في استقاللية »علماء الدين« 
ووضعيتهم بوصفهم غير موظفني لدى احلكومة، ما ساعد على إيجاد صورة 

مقبولة لهم أمام أولئك األشخاص الذي تبنوا إيديولوجية العنف.
وك���م���ا ذك���رن���ا س���اب���ق���ًا، ل���م ي��ق��ت��ص��ر ع��م��ل امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى اجل���ان���ب األم���ن���ي وحماية 
امل��ن��ش��آت واألم���اك���ن وت��ق��ل��ي��ل اخل��س��ائ��ر امل��ال��ي��ة، وإمن����ا وس��ع��ت عملها للتركيز على 
اجلانب الفكري والروحي لدى الشباب املغرر بهم والذين يشكلون ثروة وأهمية 
للمملكة ليس بالسهولة التفريط بها، لذلك كثفت جهودها ف��ي إط��ار التوعية 
والنصح وأحدثت »مركز األمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية« في عام 
2006 ب���إش���راف م��ج��م��وع��ة م��ن اخل���ب���راء وامل��س��ت��ش��اري��ن النفسيني واالجتماعيني 
إضافة إلى علماء دين وشريعة فيما يعرف بلجنة املناصحة، هذه اللجنة التي 

تشكلت قبل املركز بسنتني.
ي��ع��ت��ب��ر ه����ذا امل���رك���ز ن��ق��ي��ض��ًا مل��ع��ت��ق��ل ج��وان��ت��ان��ام��و ح��ي��ث ي��ت��م ت��وف��ي��ر ال���ط���ع���ام بوفرة 
وضمان وسائل الترفيه للنزالء، ويعتمد البرنامج بصورة كبيرة على تقدمي الدعم 
االج��ت��م��اع��ي واالع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ت��وج��ه ال��ع��ائ��ل��ي وال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د م��ث��ل التأكيد 

على »شرف« العائلة والروابط االجتماعية.
وميثل امل��رك��ز تطبيقًا حيًا ملقاربة »التوجه الناعم« )soft approach( في 
مواجهة اإلرهاب، وهو توجه ال يعتمد باألساس على مبدأ القوة واإلفراط في 
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استخدام العنف بل على العكس يعمل ه��ذا املبدأ على أس��اس تغليب العقل 
واحلكمة واجتذاب »الفئة الضالة« »وه��و تعبير نحتته اململكة ب��داًل من لفظ 
اإلرهابيني تأكيداً على ترسيخ هذه املبادئ«، وهذا املنجز لألمير محمد أهم 
بكثير من العديد من املهمات األمنية امليدانية ألن محاربة الفكر بالفكر تعمل 
على استئصاله وب���دون ذل��ك سيستمر ه��ذا الفكر بتفريخ امل��زي��د م��ن »شهداء 

الوهم«.

الملك عبداهلل راعي حوار الثقافات واألديان:

ك��ت��ك��م��ل��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة مل��س��ي��رة خ����ادم احل���رم���ني ف���ي م��ج��اب��ه��ة اإلره������اب وم���س���اع���دة من 
تورط في العودة إلى جادة الصواب، والتواصل مع الغرب لعدم وسم كل مسلم 
بصفة االره����اب، رأى خ��ادم احل��رم��ني الشريفني امللك عبدالله ب��ن عبدالعزيز أن 
يشجع على احلوار واالجتماع بني أبناء الديانات املختلفة لتعميق املعرفة وكسر 
ح���واج���ز اجل��ل��ي��د امل��ن��ص��وب��ة ن��ت��ي��ج��ة األف���ك���ار امل��س��ب��ق��ة اخل��اط��ئ��ة، األم����ر ال����ذي حمل 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة وأه���ل ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ك��ر ع��ل��ى االع���ت���راف بأهمية 

دوره في كافة املجاالت. 
وت��ب��ل��ورت ق��ب��ل ن��ح��و خ��م��س س��ن��وات، وحت���دي���ًدا ف��ي نوفمبر 2007 رؤي���ة خادم 
احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ل��ل��ح��وار ك��وس��ي��ل��ة لتحقيق ال���س���ام، والتعايش، 
وال���ع���دل، وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه اإلن��س��ان��ي��ة. وج���اء ال��ل��ق��اء األول 
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من نوعه بني خادم احلرمني الشريفني، وبابا الفاتيكان بينيدكت السادس عشر؛ 
ليعلن انطالق »مبادرة احل��وار بني أتباع األدي��ان«، والتي جت��اوب معها العالم كله 
بشكل إيجابي، لتتوالى بعدها اللقاءات. ففي الرابع من يونيو 2008، مت عقد 
امل��ؤمت��ر اإلس��الم��ي العاملي األول للحوار ف��ي مدينة مكة املكرمة، مبشاركة 500 
عالم مسلم من مختلف دول العالم ملناقشة موقف اإلس��الم، وحتديد مؤشرات 
وأسس احلوار مع أتباع األديان والثقافات األخرى. وفي السادس عشر من يوليو 
2008 مت ع��ق��د امل���ؤمت���ر ال��ع��امل��ي ل��ل��ح��وار ف���ي م���دري���د، وق���د ج��م��ع م���ا ي���ق���ارب 300 
شخص من أتباع األديان والثقافات املختلفة، وقد ركز على القيم اإلنسانية التي 
ت��وح��د ال��ب��ش��ر. وم���ن ب��ني األم����ور ال��ت��ي دع���ا إل��ي��ه��ا امل��ؤمت��ر ف��ي ب��ي��ان��ه اخل��ت��ام��ي الطلب 
لعقد جلسة خاصة لألمم املتحدة بشأن احلوار بني أتباع األديان والثقافات. وفي 
الثالث عشر من نوفمبر 2008، باركت اجلمعية العمومية ملنظمة األمم املتحدة 
ت��وص��ي��ات م��ؤمت��ر م���دري���د، م��ن خ���الل ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن ال��ت��ف��اه��م امل��ت��ب��ادل، واحلوار 
بني أتباع األدي���ان والثقافات يشكالن ُبعدين هاّمني للحوار فيما بني احلضارات، 

وترسيخ مفهوم السالم.
في مستهل منتدى ح��وار األدي���ان ال��ذي اقترحته ال��ري��اض، وال��ذي عقد في مقر 
األمم املتحدة في نيويورك 2008/11/12 دعا امللك عبد الله بن عبد العزيز إلى 
قيام جبهة موحدة حملاربة اإلرهاب وتعزيز التسامح في العالم، معتبراً أن اإلرهاب 
هو » عدو لكل األدي��ان«، وقال إن »األدي��ان التي أراد بها الله عز وجل إسعاد 
البشر ال ينبغي أن تكون من أسباب شقائهم«، من جانبه، نوه الرئيس الباكستاني 
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آصف زرداري مببادرة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز لعقد 
االجتماع للحوار بني أتباع األديان والثقافات في اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وقال 
في كلمته:»إن كثيراً من الناس يتحدثون عن تنفيذ األعمال وأن��ت تقوم بها دون 
حديث وإن ات��خ��اذك ي��ا خ��ادم احل��رم��ني ه��ذه امل��ب��ادرة أع��اد النهج اإلس��ام��ي العظيم 
ف���ي ال��ت��س��ام��ح وال��ت��ك��ام��ل«، وأض�����اف: »أن ه���ذا ال��ع��م��ل ال����ذي ت��ق��وم��ون ب���ه ن���اجت عن 
حكمتكم ل��ق��ي��ادة ب��ل��دك��م ال��ي��وم ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ت��ق��دم م��ع احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ب��ادئ أصول 
اإلسام وثوابته«، وأشاد بزيارة خادم احلرمني الشريفني للفاتيكان الفتتاح احلوار 

بني أكبر ديانتني في وقتنا احلاضر وهما اإلسام واملسيحية.
وقال رئيس مجلس الشيوخ اإلسباني فرنسيسكو خافير روه��و: »إن خادم 
احل��رم��ني الشريفني امللك عبد الله ب��ن عبد العزيز جعل ع��دي��داً م��ن زع��م��اء العالم 
يجتمعون ويحضرون ه��ذا االجتماع ال��ذي سيكون خ��ي��راً للبشرية«، وأك��د في 
ك��ل��م��ت��ه أن ب�����اده ت���دع���م م���ب���ادرة خ�����ادم احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني ل��ل��ت��ق��دم م���ن أج����ل احلوار 
والتفاهم املشترك بني كل الشعوب والتخفيف من حدة التطرف، وق��ال: »إننا 
رحبنا وتشرفنا باختيار إسبانيا من خادم احلرمني الشريفني لعقد املؤمتر العاملي 

للحوار في إسبانيا ».
وقال سفير تونس الدائم لدى منظمة األمم املتحدة احلبيب منصور إنه ال يسعه 
إال أن يعبر ع��ن فائق امتنانه وتقديره خل��ادم احل��رم��ني الشريفني امللك عبد الله بن 
عبد ال��ع��زي��ز مل��ب��ادرت��ه ب��اق��ت��راح عقد ه��ذا االج��ت��م��اع امل��ه��م، وأض���اف ف��ي كلمته أن 
العالم شهد خال العقدين املاضيني حت��والت جذرية ومتسارعة وغير مسبوقة 



133

أف�����رزت ت����وازن����ات ج���دي���دة وم��ف��اه��ي��م وحت���دي���ات غ��ي��ر م��أل��وف��ة وره����ان����ات ل���م ي��ع��د من 
املمكن جتاهلها.

م����ن ج���ه���ت���ه رح�����ب وزي�������ر ال�����دول�����ة ل���ل���ش���ؤون ال���ف���ي���درال���ي���ة األمل�����ان�����ي ه���ي���رم���ان كروي 
باجتماع حوار أتباع األديان والثقافات، وقال:»إن أملانيا تدعم هذه املبادرة من 
خ��ادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز ألنها تخلق ثقافة السالم 

والتعايش«.
وقال وزير اخلارجية اليوناني ثيودور كاسمن إنه سعيد اليوم بوقوفه على هذه 
امل��ن��ص��ة، وإن���ه يشيد مب��ب��ادرة خ���ادم احل��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني ل��ل��ح��وار ب��ني أت��ب��اع الديانات 
وال��ث��ق��اف��ات ال��ت��ي أط��ل��ق��ت ب��رع��اي��ت��ه ح��ي��ث ت��ت��واف��ق م��ع ال��س��ي��اس��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة ف��ي هذا 
املجال، وأضاف في كلمته أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة »إن اليونان كانت 
م��ن أول ال����دول ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي أق��ام��ت ق��ن��وات ات��ص��ال ل��ل��ح��وار م��ع ال��ع��ال��م اإلسالمي 

حتى قبل احلرب العاملية الثانية«.
وي���أت���ي رد امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى ذل����ك، ب���أن م���ا ت��ري��د أن ت��ق��ول��ه ف���ي ه���ذا امل���ج���ال هو 
أن احلوار يختلف عن املعارك احلربية قصيرة األمد، ويختلف عن العمليات 
اجلراحية سريعة املفعول، ويشبه »العالج النفسي« الذي يستخدم أساليب 
ع��دة منها العقاقير، وال��ع��الج اجلماعي وال��ف��ردي، و»ال��ص��دم��ات الكهربائية« 
ليتحقق الشفاء بعد حني كما حدث املرض بالتدريج. وكل بادرة حتسن »ولو 
طفيفة« ه��ي خطوة ف��ي اجت��اه التعافي، واحل���وار ليس مسألة تتم خ��الل فترة 
قصيرة، ب��ل  تأخذ وقتًا طوياًل، ولكن مجرد احل��وار هو خطوة صحيحة، 
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ف����احل����وار م���ح���اول���ة ل��ف��ه��م اآلخ������ر، وع�����دم ال���س���م���اح ب���إغ���اق ال���ب���اب وان����س����داد أي 
إمكانية للتفاهم.

تعتبر املبادرة ذات قيمة، مستمدة هذه القيمة من وزن اململكة اإلسامي 
العاملي، لكن يبقى كيفية تطوير ه��ذه امل��ؤمت��رات وإمكانية تفعيل قراراتها، 
لتنتقل إل��ى كل املستويات مبا فيها املجتمع امل��دن��ي، ال أن تبقى فقط على 

مستوى الدول، والتي تتاعب بها سياسيًا وقتما تشاء.
وك��ان م��ن ثمرتها تأسيس »م��رك��ز امللك عبد الله ب��ن عبد العزيز الدولي 
للحوار بني أتباع األديان والثقافات« في فيينا لنشر قيم التسامح، واحملبة 
واألم�������ن وال����س����ام وال���ت���ع���اي���ش ف����ي أرج�������اء امل���ع���م���ورة ق���اط���ب���ة م����ن خ�����ال ثاثة 

محاور:
أول���ه���ا: اح���ت���رام االخ���ت���اف م��ن خ���ال احل�����وار، بحيث يصبح امل��رك��ز حاضنًا 
ل��ل��ت��واص��ل ب���ني أت���ب���اع األدي������ان وال��ث��ق��اف��ات وال���ت���ب���ادل وال��ت��ع��ل��م ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي، والتعامل 
م��ع امل��ج��االت الرئيسة للمفاهيم الدينية اخل��اط��ئ��ة ب��ني أت��ب��اع األدي����ان، واستخدام 

مشاركة األفراد واملؤسسات لتفعيل احلوار وتطبيقه.
واحمل��ور الثاني: تأسيس قواسم مشتركة بني مختلف اجلماعات من خال 

تشجيع التوافق بني اجلماعات حول القضايا اإلنسانية. 
واحمل����ور ال��ث��ال��ث: حتقيق امل��ش��ارك��ة ال��دي��ن��ي��ة واحل��ض��اري��ة وامل��دن��ي��ة ب��ني القيادات 
الدينية والسياسية م��ن خ��ال توفير محافل ملناقشات مائمة رفيعة املستوى 
إلشراك صانعي السياسات في املناظرات اخلاصة بالقضايا الدينية والثقافية.



135

ودش�����ن امل���رك���ز ف���ي ف��ي��ي��ن��ا ي����وم االث���ن���ن 26 ت��ش��ري��ن ال���ث���ان���ي 2012 ف���ي احتفال 
ع���امل���ي ك��ب��ي��ر، أك����د خ���ال���ه ف��ي��ص��ل ب���ن ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن م��ع��م��ر م��س��ت��ش��ار خادم 
احلرمن الشريفن واألمن  العام للمركز أن املركز »يعد إحدى املبادرات العاملية 
ال��ت��ي  ت��ب��ن��اه��ا خ����ادم احل��رم��ن ال��ش��ري��ف��ن امل��ل��ك ع��ب��د ال��ل��ه ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز لتحقيق  
التعايش واالحترام بن الشعوب واألمم ، في إطار جهوده إلرساء ثقافة  احلوار 
العاملي ومكافحة العنف والتطرف«، موضحًا أنه »على الرغم من قصر العمر 
الزمني للمبادرة ، فإنها حققت  العديد من اإلجنازات على املستوى اإلقليمي 

والدولي«.
وسيكون للمركز الذي شاركت في إنشائه اململكة والنمسا وإسبانيا، وضع 
منظمة دولية، وميكنه االستفادة من منافع وامتيازات ضريبية مترتبة عليها، 
على غرار مؤسسات األمم املتحدة أو منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك( 
في فيينا. وقالت وزارة اخلارجية النمساوية إن »أحد األسباب الرئيسية التي 
حملت على اعتباره منظمة دولية هو إمكانية استبعاد سيطرة بلد عضو في 

املركز أو مجموعة دينية عليه«.
وكان الفاتيكان أعلن انضمامه بصفة »مراقب مؤسس« إلى »مركز احلوار 
ب����ن االدي���������ان وال����ث����ق����اف����ات«، وق������ال األب ف���دري���ك���و ل����وم����ب����اردي امل���ت���ح���دث باسم 
الكرسي الرسولي إن املركز اجلديد ال يعتبر مؤسسة خاصة للسعودية لكنه 
منظمة مستقلة تعترف بها األمم املتحدة وقد أسستها ثاث دول، وهي اململكة 

والنمسا وإسبانيا.
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ويطلق مركز امللك عبد الله بن عبد العزيز العاملي للحوار بني أتباع األديان 
وال���ث���ق���اف���ات خ�����ال ع�����ام 2013 ث�����اث م�����ب�����ادرات ف����ي ب�����اك�����ورة ب���رام���ج���ه تتضمن 
»ص����ورة اآلخ����ر« و»م���ش���روع ال��زم��ال��ة ال��دول��ي��ة« و»م���ب���ادرة ت��ع��اون أت��ب��اع األديان 
حل��م��اي��ة األط���ف���ال وس��ام��ت��ه��م« وذل����ك س��ع��ي��ًا م���ن امل���رك���ز ل��ت��ف��ع��ي��ل ال�����دور امل���ن���اط به 
ل��ت��ح��ق��ي��ق أه���داف���ه امل��رس��وم��ة ل��ن��ش��ر ث��ق��اف��ة احل�����وار وال��ت��س��ام��ح وال��ت��ع��اي��ش ب���ني أتباع 

األديان والثقافات في مختلف دول العالم.
ورس���م امل��رك��ز خ��ط��ة مل���ب���ادرة ب��ع��ن��وان» ص���ورة اآلخ����ر« مت��ت��د إل���ى ث���اث سنوات 
تشكل مظلة لسلسلة من املشاريع املترابطة، وتهدف املبادرة إلى املساعدة على 
اس��ت��ب��دال امل��ف��اه��ي��م اخل��اط��ئ��ة وغ��ي��ر امل��وض��وع��ي��ة ومم���ارس���ات التنميط امل��ن��ت��ش��رة بني 
أتباع األديان والثقافات املختلفة، إلى نظرة وتصور أكثر موضوعية ومصداقية 
واحترامًا ألتباع األديان والثقافات، وحتديداً تغيير وتصحيح »صورة اآلخر«.

الملك عبدا هلل رؤية عصرية:

وأم����ام ه���ذا االن��ف��ت��اح احل��ض��اري وال��ف��ك��ري ال���ذي يتمتع ب��ه خ���ادم احل��رم��ني الشريفني 
والرغبة الدائمة بحماية الوجود العربي واإلسامي، لم يكن غريبًا عليه أن يتمتع 
بانفتاح على تقنيات العصر احلديث ليكرسها في خدمة رؤيته واألفكار التي ينوي 

تنفيذها.
ورغ��م أن��ه لم يشهد في جيله ث��ورة التقنيات وواكبها في كبره لكنه ح��رص على 
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فهمها بشكل دائم ومواكبتها مبا يعود على أبناء اململكة والعالم بالفائدة، وملنح اللغة 
العربية والثقافة العربية قيمتها حرص على تنفيذ مبادرات إلكترونية وتقنية.

ف���ي ح���ن أص��ب��ح��ت ه����ذه ال��ش��ب��ك��ة ت��ش��ك��ل ال��ط��ري��ق��ة األس���ه���ل واألس������رع إليصال 
املعلومة والوصول إليها، إال أنه يالحظ ضعف احملتوى العربي عليها، حيث إن 
اإلحصاءات تشير إلى أن نسبة احملتوى الرقمي للغة العربية شحيحة ال تتساوى 
مع اإلرث العلمي والثقافي العربي وال مع عدد الناطقن بالعربية الذين يتجاوزون 
300 مليون نسمة أي 7% من تعداد السكان العاملي، لذا جاءت مبادرة امللك 
عبد الله للمحتوى العربي انطالقًا من ال��دور احلضاري للمملكة على مختلف 
املستويات مبا فيها العربي واإلسالمي. وتشرف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية على تنفيذ هذه املبادرة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة داخل اململكة 
وخارجها للنهوض باحملتوى العربي كمًا وكيفًا؛ محتوى لغوي وأدوات معينة 
له، وذلك لقناعة املدينة بأن احملتوى العربي ال يتوقف بنهاية تاريخ معن بل هو 
مشروع مستمر ينمو ويتطور مع م��رور السنن كما أنه ال يخص جهة بعينها بل 

هو مساهمة جهات عديدة وتضافر مختلف اجلهود.
تتمثل األه��داف الرئيسية للمبادرة في تسخير احملتوى الرقمي لدعم التنمية 
وال��ت��ح��ول إل���ى مجتمع م��ع��رف��ي، وض��م��ان ح��ص��ول جميع ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع على 
امل��ع��ل��وم��ات وال���ف���رص اإلل���ك���ت���رون���ي���ة، واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة واإلسالمية 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع وت��ع��زي��ز امل���خ���زون ال��ث��ق��اف��ي واحل����ض����اري ال���رق���م���ي، وال��ت��م��ك��ن م���ن إنتاج 

محتوى إلكتروني عربي ثري خلدمة املجتمعات العربية واإلسالمية.
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الرئيس زرداري في حديث مع مسؤول سعودي ويبدو وزير اإلعالم عبد العزيز خوجة وكامران.

كامران تؤدي مناسك العمرة.

سحر كامران مع القنصل األمريكي خالل زيارته للمدرسة الباكستانية العالمية.



139

نجلة زارداري تفتتح مع كامران أحد مباني المدرسة الباكستانية العالمية.

كامران مع حميد اوبيلو ييرو مسؤول الشؤون االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي.

..وتصافح مسؤواًل تركيًا خالل إحدى زياراتها.
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بعد اس��ت��ع��راض ه��ذه املسيرة الطويلة للملك عبدالله ، يشرفني وأن��ا ابنة الباكستان، أن 
أخصص جزءاً يسيراً لعالقة امللك الوفي مع بلدي وأبناء شعبي ووقوفه معهم في السراء 

والضراء.
وفي احلقيقة أن اململكة كانت من أوائل الدول األعضاء في األمم املتحدة والدول اإلسالمية 
ال��ت��ي اع��ت��رف��ت ب��ال��ب��اك��س��ت��ان ب��ع��د اس��ت��ق��الل��ه��ا ف���ي 14 اغ��س��ط��س ع���ام 1947 م���ي���الدي. ولقد  
أحتفل السعوديون بهذه املناسبة مع الشعب الباكستاني الذين قدموا للمملكة ألداء مناسك 

العمرة واحلج معا. 
وال��ش��ع��ب ال��ب��اك��س��ت��ان��ي  ي��ك��ن ك���ل االح���ت���رام وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��ش��ع��ب ال��س��ع��ودي وامل��م��ل��ك��ة العربية 
السعودية باعتبارها حتتضن احلرمني الشريفني، كما أن اململكة اعتبرت  الباكستان دائمًا  
دول��ة استراتيجية وصديقة. وه��ن��اك مليون ونصف املليون باكستاني يعيشون ف��ي اململكة 
ويحظون مبعاملة طيبة من الشعب واملسوؤلني على ال��س��واء، كما أن البلدين على مسافة 
واحدة فيما يتعلق بالوضع في افغانستان وكانا حليفني خالل احلرب ضد االحتالل الشيوعي 
ألفغانستان في الثمانينات، وفي عام 91 أرسلت الباكستان قوات عسكرية للمملكة ضمن 
ق����وات ال��ت��ح��ال��ف ال���دول���ي���ة واإلس���الم���ي���ة ل��ت��ح��ري��ر ال���ك���وي���ت، وه���ن���اك م���واق���ف ث��اب��ت��ة م��ت��ع��ددة من 
اململكة  لدعم الشعب الباكستاني ولكن حترك اململكة للوقوف مع الباكستان وإنقاذها جتلى 
واضحًا  بعد أن قامت بالتجارب النووية حيث زودت اململكة ب��الدي ب���500 ألف برميل 
م��ن ال��ب��ت��رول مل��س��اع��دة الباكستان للتعامل م��ع العقوبات ال��ت��ي فرضتها ال���دول بسبب إجرائها 
للتجارب النووية، ولقد ارتفع التبادل التجاري مع اململكة إلى أكثر من 4 باليني دوالر في 

السنة ومن املتوقع أن يزيد في السنوات القادمة. 
ب��دأت عالقة اململكة م��ع الباكستان ف��ي سبعينيات ال��ق��رن امل��اض��ي ف��ي عهد امللك فيصل 
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رحمه الله، والذي كان يحظي باالحترام الكبير في األوساط الباكستانية ومنت العالقات 
بشكل كبير مع دخول السوفييت إلى أفغانستان، ما أدى لتطويرها ملستوى حتالف، بسبب 
تعرض دول��ة مسلمة هي أفغانستان الحتالل شيوعي ه��دد استقرارها واستقرار شعبها، 
وح��م��ل معه مخاطر االم��ت��داد إل��ى دول اجل���وار ودول إسالمية أخ���رى، فتعاون ال��ب��ل��دان في 

حينها ملساعدة أبناء الشعب األفغاني للتخلص من االحتالل السوفيتي.
واستمرت العالقة في التطور مع السنوات الالحقة نظراً لعالقة احلب املتبادلة بني شعبيهما 
فاململكة في نظر أبناء الشعب الباكستاني لها الفضل في بناء الكثير من املدارس ودور العلم 
واملساكن، وه��ي صاحبة املواقف املباركة مع كل أزم��ة تتعرض لها الباكستان، حتى أنها 
تستضيف في أراضيها أع��داداً كبيرة من أبناء الباكستان ممن ضاقت بهم بلدهم فوجدوا 
في اململكة خير دولة استقبلتهم وفتحت لهم أيديها، دون متييز واندمجوا في مجتمع مسلم 
استقى م��ن تعاليم خ���ادم احل��رم��ني الشريفني امل��ل��ك عبدالله التسامح واالن��ف��ت��اح على اآلخر، 
ولهذا نزل الباكستانيون في نفوس أبناء اململكة منزلة جيدة وباتوا موجودين في الكثير من 
املهن واملناصب، ولم يكن غريبًا أن يستشهد فرمان خان وهو مواطن باكستاني حاول انقاذ 
عدد من الضحايا خالل أزمة سيول جدة في العام 1430ه�، فقضى نحبه بعدما متكن من 
مساعدة 14 مواطنًا ومواطنة فكرمه خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز 

ومنحه وسام امللك عبد العزيز من الدرجة األولى، تقديراً لبطولته.
وع��ل��ى صعيد احل��ك��وم��ات ك���ان ث��م��ة ت��ع��اون وث��ق��ة م��ت��ب��ادل��ة دائ��م��ًا بينهما، فاململكة مب��ا متثله 
من قدرة اقتصادية ومكانة إسالمية تشكل لباكستان حليفًا قويًا وهامًا خاصة مع ظروفها 
االق���ت���ص���ادي���ة ال��س��ي��ئ��ة ووق���وع���ه���ا ف���ي ع����دد م���ن امل���ش���اك���ل م���ع دول اجل������وار ك��خ��ط��ر ال���ق���اع���دة في 

أفغانستان وهي دول مسلمة يعاني شعبها أزمات واضطرابات عدة.
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للباكستان ..مكانة خاصة في قلب الملك:

منذ دخول امللك عبدالله احلياة السياسية، أولى باكستان أهمية خاصة، ونزلت 
في نفسه منزلة هامة، نظراً ملا أوردن���ا سابقًا ألهمية موقعها اجلغرافي واحتوائها 
أع����داداً كبيراً م��ن املسلمني، ول��م ي��ت��ردد ي��وم��ًا املليك ف��ي زي���ارة ه��ذه ال��دول��ة املسلمة 
واالل���ت���ق���اء ب��ق��ادت��ه��ا وش��ع��ب��ه��ا، ول���م ي��ك��ن غ��ري��ب��ًا أن ي��خ��رج أب���ن���اء ال��ش��ع��ب الباكستاني 
ليستقبلوه في الشوارع محاولني إيصال جزء من مشاعرهم واحترامهم له وتقديرهم 

لدوره وفضله في بناء دولتهم ومواجهتها لألزمات.
ول���ع���ل ال��ك��ل��م��ة ال���ت���ي أل��ق��اه��ا خ�����ادم احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني ف���ي احمل���ط���ة ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة عام 
1998م ت��ل��خ��ص ال��ك��ث��ي��ر مم���ا مي��ك��ن أن ي���ق���ال ف���ي ه����ذا اجل����ان����ب، ح��ي��ث ق�����ال: »لقد 
قصدنا أن تكون باكستان ه��ي احملطة األخ��ي��رة ف��ي جولتنا التي ام��ت��دت م��ن غرب 
الكرة األرضية إلى شرقها تقديراً لها وإظهاراً لتضماننا ووقوفنا مع أشقائنا شعب 
ب��اك��س��ت��ان ال����ذي أث��ب��ت ص��اب��ة إمي���ان���ه وأص���ال���ة م��ع��دن��ه ف���ي دف���اع���ه ع���ن ث��غ��ر م���ن ثغور 

اإلسام ومساندته إلخوانه املسلمني رغم تباعد الديار واملسافات«.
وأود أن أؤك���د ه��ن��ا أن ال��ع��اق��ة ب��ني اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة وب��اك��س��ت��ان ال تقوم 
على املصالح وتبادل املنافع القابلة للتغير والتحول، بل تقوم على أساس ثابت ال 
يتغير وال يتحول أبداً وهو اإلسام الذي جعل هذه العاقة شامخة الذرى راسخة 
اجل��ذور وأصلها ثابت وفرعها في السماء فما يجمع يننا هو روح اإلس��ام وقيمه 
وتعاليمه التي تؤكد على وحدة املسلمني وتراحمهم وأنهم »كالبنيان املرصوص إذا 
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اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر«.
وممييا ميز زييييارة امللك عبدالله لباكستان التي كانت فييي الفترة بيين 5-7 رجب 
1419 هييي، املييوافييق 27 أكتوبر عييام 1998 أنها اتسمت بالطابع الشعبي واحلفاوة 
الكبيرة التي تلقاها خييادم احلرمين الشريفين من اليينيياس، وهييو أميير ليس مستغربًا 
حيث اإلخاء اإلسالمي الكبير الذي يجمع بن اململكة وباكستان، وحيث املكانة 
املييرمييوقيية الييتييي يييحييظييى بييهييا املييلييك عييبييدالييلييه عييلييى الييصييعيييييد الييشييخييصييي ليييدى باكستان 
حكومة وشعبًا، وحيث العالقات الثانئية املرموقة التي جتمع بن الشعبن والدولتن 

الشقيقتن.
وقد كانت الزيارة مناسبة إلجراء محادثات تتعلق بالعالقات الثنائية واألوضاع 
اإلقليمية وما يتعلق بالعالم العربي واإلسالمي بصفة خاصة، والتطورات العاملية 

بصفة عامة.
وألن أرضييييية الييتييفيياهييم املييشييتييرك بيين املييمييلييكيية وبيياكييسييتييان متسعة بيياتييسيياع القواسم 
املشتركة التي جتمع بن البلدين، ومييا تتسم به شخصية امللك من بساطة وعمق 
باملشاعر جتيياه الشعب الباكستاني، كييانييت مهمته هيينيياك ميسرة فييي مييجييال إيصال 
أفييكيياره ورؤاه، وبييلييغ خييطييابييه اإلسييالمييي آفيياقييًا عييالييييية فييي هيييذه الييدوليية املسلمة وهو 
يييقييول: »إنيينييا نعيش فييي عييصيير حتيييوالت كييبييرى متالحقة ال مييكييان فيييييه للضعفاء.. 
عصر يتداعي علينا نحن أمة اإلسالم بتحدياته ومتغيراته، ولعل من املناسب أن 
نييتييوجييه ميين هيينييا... ميين أرض الييطييهيير بيياكييسييتييان بييرسيياليية إلخييوانيينييا الييعييرب واملسلمن 
قيياطييبيية فييحييواهييا اليييدعيييوة للتضامن قيييواًل وعييميياًل والييتييسييامييي فيييوق كييل أسييبيياب الفرقة 
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واخلوف ألن ما يجمعنا أكثر بكير مما يفرقنا فنحن أيها األخوة خير أمة أخرجها الله 
للناس نحن أصحاب رسالة خالدة متجددة لهداية البشرية وإصالحها أمة محكومة 
بقيم سامية ومثل عليا جعلتنا نحتل فيما مضى موقع الصدارة ودور الريادة بني األمم 
وما أقاصنا عن هذا املوقع وذاك ال��دور إال ضعفنا وفرقتنا وتخاذلنا، أق��ول لكم 
بكل الصدق والتجرد واملصارحة إن الله لن يغير ما بنا حتى نغير ما بأنفسنا ولن 
نعود لسابق عزنا ومجدنا ومكانتنا السامية بني األمم إال إذا أخذنا بقول الله تعالى: 
»واعتصموا بحبل الله جميعًا وال تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء 
فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا« حينذاك لن تستطيع قوة في األرض 

مهما بلغت أن حتول دون أمتنا«.
وج����اءت زي����ارة امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ل��ب��اك��س��ت��ان ف��ي ف��ب��راي��ر 2006م ل��ت��ص��ب ف��ي املسار 
نفسه، واتسمت كسابقتها باحتفالية ضخمة كانت الشعبية منها أكثر وق��ع��ًا من 
الرسمية مل��ا عكسته م��ن ح��ب ه��ذا الشعب للملك عبدالله واع��ت��راف��ًا منه بفضله 
وف���ض���ل امل��م��ل��ك��ة ف���ي ت���ق���دمي امل���س���اع���دات اإلن��س��ان��ي��ة ودع�����م ال��ت��ن��م��ي��ة، ووق���وف���ه���ا كأول 
دولة مع باكستان حينما تتعرض ألي مشكلة طبيعية أم سياسية، ولعل اخلطاب 
اإلس��الم��ي ال���ذي اش��ت��د ب���روزه ف��ي كلمات امل��ل��ك عبدالله وه��و ي���زور باكستان يعود 
إلى قوة الدين اإلسالمي في هذه الدولة، حيث يشكل املسلمون 98% من سكان 

باكستان.
وألن ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ة ك���ان���ت دائ���م���ًا إح�����دى أه����م ال��ق��ض��اي��ا ال���ت���ي ي��ع��اجل��ه��ا امللك 
وي��ح��م��ل ه��م��ه��ا إي��ن��م��ا ذه�����ب، ف���خ���الل زي���ارت���ه ل��ل��ب��اك��س��ت��ان ل���م ت��ك��ن غ��ائ��ب��ة أي���ض���ًا فعّبر 
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عن امتنانه ل��دور هذه الدولة املسلمة في دعم هذه القضية، وق��ال بالتحديد »إن 
م��وق��ف ب��اك��س��ت��ان ال��ت��اري��خ��ي امل���ش���رف م���ن ق��ض��ي��ة ف��ل��س��ط��ن ه���و م��ص��در اع���ت���زاز لكل 
العرب واملسلمن، ونحن نأمل أن يسهم هذا املوقف في الوصول إلى تسوية عادلة 

وسلمية«.
وبسبب القناعات املشتركة ووح��دة ال��رؤى أك��د البيان اخلتامي املشترك للزيارة 
على التأكيد بأن حتقيق السالم في الشرق األوسط يعتمد على إيجاد حل عادل 
للنزاع الفلسطيني- اإلسرائيلي، كما عبر اجلانبان عن أملهما في أن تسفر العملية 

السياسية في العراق عن حتقيق وحدة العراق وسالمته.
ولم يغب عن امللك امللف الكشميري في زيارته إلسالم آباد مؤكداً على أهمية 
استمرار اجلهود الرامية إلى حل جميع القضايا العالقة بن الهند وباكستان، وعلى 

األخص قضية كشمير، من خالل املفاوضات.
وبهذه الزيارة كان امللك عبدالله يضع اللمسات األخيرة في ركيزة جديدة من ركائز 
اململكة القائمة على االتزان والتوازن، والسعي إلى مصلحة الوطن واألمتن العربية 

واإلسالمية.
وخ���الل ه���ذه ال���زي���ارة نفسها، ق���ام خ���ادم احل��رم��ن ال��ش��ري��ف��ن امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه بزراعة 
ش���ج���رة ف����ي ح���دي���ق���ة ش���ك���رب���اري���ا ب����إس����الم اب������اد وس�����ط اه���ت���م���ام إع����الم����ي وجماهيري 
كبيرين، وقد جرت العادة أن يقوم ملوك ورؤس��اء ال��دول خالل زيارتهم لباكستان 

بزراعة شجرة في هذه احلديقة.
أم��ا على اجل��ان��ب االق��ت��ص��ادي وال��ع��الق��ات الثنائية ب��ن اململكة وب��اك��س��ت��ان وخالل 
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زيارة امللك عبدالله  مت التوقيع على 5 اتفاقيات مشتركة بني اجلانبني حيث، وّقع 
األمير سعود الفيصل وزير اخلارجية ووزير خارجية باكستان األسبق خورشيد 
محمود قصوري على مذكرة تفاهم بشأن املشاورات السياسية الثنائية بني وزارة 

اخلارجية في اململكة ونظيرتها في باكستان.
كما وّقع وزير العمل رئيس مجلس إدارة املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني 
ال��دك��ت��ور غ���ازي ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن القصيبي - رح��م��ه ال��ل��ه- ووزي����ر التعليم الباكستاني 
الفريق املتقاعد جاويد أشرف برنامج تعاون فني في مجال التعليم الفني والتدريب املهني 
ب��ني امل��ؤس��س��ة ف��ي اململكة ووزارة التعليم الباكستانية، وأي��ض��ًا وق��ع وزي���ر امل��ال��ي��ة الدكتور 

إبراهيم بن عبد العزيز العساف ونظيره الباكستاني اتفاقية تفادي االزدواج الضريبي.
كما وقع وزير الثقافة واإلعالم األستاذ إياد بن أمني مدني )آنذاك( ووزير التعليم 
الباكستاني الفريق املتقاعد أجاويد أشرف اتفاقية برنامجني علمي وتعليمي لألعوام 
م��ن 1427 ه��� امل��واف��ق م��ن 2006 إل��ى 2010 ب��ني وزارة التعليم ال��ع��ال��ي ف��ي اململكة 

ونظيرتها في باكستان.
ووقع رئيس مدينة امللك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور صالح بن عبد الرحمن 
ال���ع���دل ووزي�����ر ال��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ب��اك��س��ت��ان��ي ش�����ودري ش��ك��ور خ���ان ات��ف��اق��ي��ة للتعاون 

العلمي بني حكومة اململكة وحكومة جمورية باكستان اإلسالمية.
ومتكنت رئيسة الوزراء السابقة الشهيدة بناظير بوتو, حاملة إرث ذوالفقار على 
بوتو من إعطاء العالقات السعودية - الباكستانية دفعة قوية وبأداء نوعي اكتسبت 
هذه العالقة أهيمة قصوى حيث منت في جميع املجاالت ووصلت إلى مستويات 
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غير مسبوقة وحققت ق��ف��زات اق��ت��ص��ادي��ة وسياسية كبيرة ومتكنت ال��ب��اك��س��ان من 
احلصول على مزايا تفضيلية في أسعار النفط بقيمة باليني الدوالرات.

 ولقد وص��ف امللك عبدالله الباكستانيني بأنهم شعب أخ��وي وم��ن املعروف أن 
ال��ش��ع��ب ال��ب��اك��س��ت��ان��ي ل��دي��ه ارت���ب���اط وث��ي��ق ب��ال��ش��ع��ب ال��س��ع��ودي وامل��م��ل��ك��ة باعتبارها 
م��ه��ب��ط��ا ل��ل��وح��ي وم��ه��د ال��رس��ال��ة احمل��م��دي��ة ول���ن ي��ن��س��ى م���ا ق��ام��ت ب���ه امل��م��ل��ك��ة م���ن دعم 

وتقدمي اإلغاثة السريعة عندما ضربت الفيضانات بالدي.
ولقد أوضح الدكتور خالد عثماني رئيس جلنة اإلغاثة في اجلانب الباكستاني أنه 
مت التوقيع على اتفاقيتني مع شركات محلية لبناء 180 منزاًل كمرحلة أولى ملشروع 
بناء مساكن للمتضررين مببلغ 720،000  ألف دوالر حيث تعتبر القيمة اإلجمالية 

للمشروع حوالى 65 مليون دوالر )املرجع عرب نيوز(.
وفي كل االح��وال ال ميكن أن نقرأ العالقة بني اململكة وباكستان فقط من زاوية 
واح��دة، بل ميكن أن نوسع مجال ال��ق��راءة لنتعرف أكثر على أس��س ه��ذه العالقة، 

التي تقوم على ما يلي:

الهوية التي على أساسها تشكلت الدولتان:

لطاملا آم��ن امللك عبدالله بالتشابه اإلي��دي��ول��وج��ي ب��ني البلدين وال���ذي تشكلت 
على أس��اس��ه اململكة وب��اك��س��ت��ان، فالسعودية ن��ش��أت ب��ن��اء على ه��وي��ة إسالمية 
اعتبرت أنها جاءت من أجل القضاء على البدع، ولم تكن مهاودة في تعاطيها 
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مع التفسيرات املختلفة للدين اإلسالمي، وهذا الوضع قريب من الوضع الذي 
متتعت به باكستان، حيث نشأت بناء على هوية إسالمية ودول��ة بنيت على 
اإلس��الم  تتشارك فيه باكستان بشكل كبير مع اململكة من حيث نشوئها بناء 

على هوية إسالمية.

االقتصاد الريعي: 

هنا يعتمد كال البلدين على اقتصاد ريعي غير منتج، مبعنى أن اململكة تعيش 
ع��ل��ى م������وارد ال��ن��ف��ط ب��ش��ك��ل رئ���ي���س���ي، وك���ذل���ك ف����إن ب��اك��س��ت��ان ت��ع��ي��ش ع��ل��ى موارد 

الزراعة والصناعة.
وت���ص���در ال��ب��اك��س��ت��ان ب��ش��ك��ل أس���اس���ي ل��ل��م��م��ل��ك��ة األرز وامل���الب���س اجل���اه���زة واخليام 
وامل����واد القطنية وال��ف��واك��ه واخل���ض���روات وال��ب��ه��ارات وال��س��ج��اد واألس��م��اك وتستورد 
من اململكة  النفط والتمور واملواد الكيمائية، وبحسب ما جاء في تقرير الغرفة 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة ف���إن االس��ت��ي��راد م��ن ال��ب��اك��س��ت��ان زاد ب��ن��س��ب كبيرة 

خالل السنوات املاضية.
وب����ع����د  ت��ق��ل��د ي���وس���ف ج���ي���الن���ي م���ه���ام���ه ك���رئ���ي���س ل�����ل�����وزراء  ف����ي ش���ه���ر مارس 
2008 ق��ام ب��زي��ارة اململكة ف��ي يونيو 2008 تلك ال��زي��ارة ك��ان هدفها تعميق 
ال��ع��الق��ات م��اب��ن ال��ب��ل��دي��ن، وخ����الل ال���زي���ارة ال��ت��ق��ى ج��ي��الن��ي م���ع ال��س��ي��د آصف 
زرداي )رئيس حزب الشعب الباكستاني في تلك الفترة( مع امللك عبدالله 
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وول����ي ال��ع��ه��د األم���ي���ر س��ل��ط��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز -رح���م���ه ال���ل���ه-، ك��م��ا ق����ام شاه 
محمود قريشي وزي��ر اخلارجية السابق أيضًا بزيارة للمملكة في أغسطس 
ع���ام 2008  وال��ت��ق��ى م���ع ن��ظ��ي��ره األم���ي���ر س��ع��ود ال��ف��ي��ص��ل ح��ي��ث مت���ت مناقشة 
القضايا ذات االهتمام املشترك كما شرح قريشي الصعوبات التي واجهت 

احلكومة الباكستانية في تلك الفترة.
كما ق��ام الرئيس الباكستاني  زرداري عقب تقلده منصب الرئيس في سبتمبر 
عام 2008 بزيارة اململكة في الفترة التي كانت الباكستان متر بصعوبات اقتصادية 
بالغة، وخالل الزيارة طلب الرئيس الباكستاني الدعم من اململكة من خالل اجتماع 
أص����دق����اء ب��اك��س��ت��ان وال������ذي ان��ع��ق��د ف���ي اإلم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ك��م��ا ط��ل��ب دعم 
الباكستان بالبترول بأسعار تفضيلية، ولقد لقيت زيارة الرئيس الباكستاتي للمملكة 
اهتمامًا سعوديًا حيث استقبله سمو األمير سلمان )أمير منطقة الرياض انذاك( 
وعدد من املسؤولني السعوديني في املطار، والتقى الرئيس رزداري في 5  نوفمبر  
م����ع امل���ل���ك ع���ب���دال���ل���ه  ومت خ�����الل ال���ل���ق���اء ب���ح���ث األوض��������اع ف����ي امل��ن��ط��ق��ة وس���ب���ل تعزيز 
العالقات السعودية - الباكستانية، وأكد وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك 
أن املباحثات التي أجراها الرئيس زرداري مع امللك عبدالله كانت إيجابية ومثمرة 
للغاية، كما  قوبلت الزيارة باهتمام كبير من اجلالية الباكستانية في اململكة، وقامت 
ب��خ��ت��اور ي��وت��و زرداري  ال��ت��ي راف��ق��ت وال��ده��ا ب��زي��ارة ل��ل��م��درس��ة ال��ع��امل��ي��ة الباكستانية 
)القسم االجنليزي(  وافتتحت  إح��دى املنشآت اجلديدة للمدرسة حيث أكدت 
ف��ي كلمة ألقتها أن وال��دت��ه��ا الشهيدة بناظير ب��وت��و ك��ان��ت دائ��م��ًا حريصة على تنمية 
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التعليم ف��ي ال��ب��اك��س��ت��ان م��ع��رب��ة ع��ن س��ع��ادت��ه��ا للمستويات امل��م��ي��زة ال��ت��ي وص��ل��ت إليها 
الطالبات اللواتي يدرسن في املدرسة العاملية الباكستانية. 

 ك��م��ا ق���ام ش���اه م��ح��م��ود ق��ري��ش��ي وزي����ر اخل��ارج��ي��ة  ال��س��اب��ق ب���زي���ارة ث��ان��ي��ة  ف��ي أبريل 
ع���ام 2010 ال��ت��ق��ى خ��الل��ه��ا م��ع األم��ي��ر س��ع��ود ال��ف��ي��ص��ل وب��ح��ث م��ع��ه ت��ع��زي��ز العالقات 
وال��ت��ط��ورات ال��س��ي��اس��ي��ة وال��وض��ع ف��ي أف��غ��ان��س��ت��ان وال��ع��الق��ات الباكستانية األمريكية 
وال���ع���الق���ة م���ع ال���ه���ن���د. وف����ي ي��ول��ي��و ع����ام 2011 أخ����ذ ال���رئ���ي���س زرداري ع��ل��ى عاتقه 
مسؤولية تخفيف التصعيد بني اململكة وإي���ران حيث التقى مع السفير السعودي 

في إسالم آباد عبدالعزيز الغدير قبيل زيارته إليران. 
ول���ق���د ك���ان���ت وف�����اة ش��خ��ص��ي��ت��ني ه��ام��ت��ني ف���ي امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة وه���م���ا األمير 
سلطان واألمير نايف- رحمهما الله- محل حزن وأسى عميقني في جميع األوساط  

الباكستانية الشعبية والرسيمة وشارك الشعب الباكستاني احلزن بوفاتهما.
وق����ام  ال��رئ��ي��س زرداري ب��زي��ارة ي��راف��ق��ه وف���د ع��ال��ي امل��س��ت��وى للمملكة وال����ذي تضمن 
قائد أركان اجليش أشفاق كياني  ووزير الداخلية رحمن مالك ووزير الشؤون الدينية 
خورشيد شاه,  والسيد شودري شجاعت رئيس حزب الرابطة اإلسالمية »جناح 
قيوم« للمشاركة في تعزية القيادة السعودية في وفاة األمير سلطان رحمه الله وكذلك 
في وفاة األمير نايف رحمه الله  في يونيو عام 2012. وكانت السيدة نصرت بوتو 
وال���دة الشهيدة بناظير بوتو أي��ض��ًا ق��د انتقلت إل��ى رحمة الله قبل ي��وم م��ن وف��اة األمير 
سلطان وك��ان��ت فترة صعبة للرئيس زرداري أن يترك ذوي��ه ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ليتوجه 
للمملكة لتعزية امللك عبدالله وأفراد األسرة املالكة والشعب السعودي في وفاة األمير 
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سلطان حيث قرر ترك ابنه بيالول الستكمال مراسم التعزية في وفاة جدته. وأعلن 
الرئيس ورئيس الوزراء ثالثة أيام حداد بالباكستان في وفاة األمير سلطان. 

وميكنني أن أؤك��د أن الرئيس زرداي ك��ان وال ي��زال ي��رى أن امللك عبدالله يعتبر 
مبثابة األخ األكبر  للشعب الباكستاني.

العالقات العسكرية دعم لألمن والسلم:

لقد شعر الشعب الباكستاني دومًا بالقرب من اململكة باعتبارها مهبط الوحي 
ومهد الرسالة احملمدية .. كما كان هناك تطابٌق مشترٌك بني البلدين حيال معظم  
القضايا املشتركة اإلقليمية والدولية وميكن وصف هذا التفاهم باملثالي. والقيادتان 
في اململكة والباكستان كانتا والتزاالن حريصتني على التنسيق حيال تعزيز العمل 
اإلسالمي املشترك  باعتبارهما عضوين هامني في منظمة التعاون اإلسالمي. كما 
أن اململكة دعمت القضية الكشميرية  وحثت إسالم اباد ونيودلهي على ضرورة 

بناء إجراءات الثقة  حلل القضايا العالقة بينهما. 
وغني عن القول إن عالقات  التعاون في املجال األمني واالستخباراتي حتظى 
ب��ك��ل االه���ت���م���ام م���ن ال���ط���رف���ني.  ف��ض��ال ع���ن ح����رص ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى ال���ت���ع���اون ف���ي مجال 
مكافحة اإلره����اب وال��ت��ط��رف ف��ي املنطقة. كما أن ال��ع��الق��ات العسكرية السعودية 
ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة ت��ع��ي��ش ف����ي أزه������ى م���راح���ل���ه���ا خ���اص���ة ب����ني ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة السعودية 
والباكستانية حيث التعاون والتدريبات املشتركة، إذ وقعت اتفاقية في 1982 
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ف��ي م��ج��ال ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ع��س��ك��ري وأق��ي��م��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��دري��ب��ات امل��ش��ت��رك��ة بني 
مختلف القوات املسلحة في البلدين خاصة بني القوات البحرية في منطقة ماكران 
الباكستانية . وف��ي ع��ام 2008 ق��ام��ت 7 م��ن السفن احل��رب��ي��ة البحرية الباكستانية 
بزيارة للمملكة وذلك للقيام مبناورات تدريبية مشتركة مع القوات البحرية السعودية 
بعنوان » نسيم ال��ب��ح��ر«. كما مت إج���راء م��ن��اورات عسكرية   ف��ي ع��ام 2013 . 
وفي10  نوفمبر  2009 قام وفد من القوات امللكية البحرية برئاسة  الفريق فراج 
الرضوان بزيارة رسمية للباكستان بناًء على دعوة من القوات البحرية الباكستانية. 
كما أجريت مناورة تدريبية مشتركة في اململكة عام 2009 بعنوان »السمسام« 
وج������رت ت���دري���ب���ات ع��س��ك��ري��ة أخ������رى ب��ن��ف��س امل���س���م���ي »س���م���س���ام » 4 ع�����ام 2011 
وأج���ري���ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��دري��ب��ات امل��ش��ت��رك��ة ال��ع��س��ك��ري��ة األخ����رى ب��ني ال��ط��رف��ني بهدف 

توطيد العالقات وتبادل اخلبرات العسكرية بني البلدين.
وميكن القول إن العالقات العسكرية بني البلدين تزداد قوة يومًا بعد يوم خاصًة 
وأن البلدين حريصان على تعزيز الشراكة السياسية والعسكرية والدفاعية، كما 
أن ت��ص��ري��ح��ات ج��م��ي��ع امل��س��ؤول��ني ال��ع��س��ك��ري��ني ف���ي ال��ب��اك��س��ت��ان أك����دت ع��ل��ى أهمية 
ت��ن��م��ي��ة ج���وان���ب ال��ع��الق��ات ال��س��ع��ودي��ة - ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة ف���ي ج��وان��ب��ه��ا ال��ع��س��ك��ري��ة ملا 
متثله ه��ذه العالقات من أهمية قصوى للجانبني، حيث تعتبر اململكة رائ��دة في 
العالم اإلسالمي والباكستان احلريصة على تعزيز التضامن اإلسالمي وفي نفس 
الوقت يعتبر التعاون العسكري بني البلدين في األس��اس ملصلحة األم��ن والسلم 

في املنطقة والعالم. 
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 الملك والحكمة في رأب الصدع بين األمم:

ون��ت��ي��ج��ة ع���وام���ل ال���ت���ق���ارب وال���ت���اق���ي، ح��ص��ل��ت ب��اك��س��ت��ان ع��ل��ى ح��ص��ة ك��ب��ي��رة من 
اهتمامات امللك والسياسيني السعوديني، ولطاملا شغلها م��ا تعانيه م��ن صراعات 
ومشاكل داخلية أو خارجية، السيما وأنها تعاني ولألسف من أزمات بني الفينة 
األخ�����رى م���ع دول اجل�����وار، ك��ال��ه��ن��د وأف��غ��ان��س��ت��ان. وامل���ل���ك ع��ب��دال��ل��ه ك���ان دائ���م���ًا يؤكد 
ض������رورة احل���ف���اظ ع��ل��ى أم����ن وس���ام���ة واس���ت���ق���رار ب��اك��س��ت��ان ول���ع���ب دوراً ب�������ارزاً في 

تخفيف األزمة بني الهند والباكستان. 
لقد فهم امللك عبدالله بن عبد العزيز تعقيدات األوضاع في جنوب آسيا، وعمل 
بشكل مكثف مع باكستان لتعزيز التعاون والسعي في إرس��اء األم��ن واالستقرار 
ف���ي ج���ن���وب آس���ي���ا، وع������ززت  إس�����ام آب�����اد ت��ع��اون��ه��ا م���ع ال���ري���اض مل��ك��اف��ح��ة اإلرهاب 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع دول ال��ع��ال��م ال���ت���ي أع��ل��ن��ت ح��رب��ه��ا ض���د اإلره�������اب، ومت��ك��ن��ت اململكة 
م��ن إث��ب��ات ح��ض��وره��ا ف��ي ه���ذا امل��ج��ال وش��ه��د ال��ع��ال��م ك��ل��ه ب��ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة ملكافحة 
آف���ة اإلره�����اب واج��ت��ث��اث��ه م��ن ج����ذوره ودع���م ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق م��ع امل��ج��ت��م��ع الدولي 

ملكافحته عامليا.
أرى أن وجود القاعدة في املنطقة يعد تهديداً للسلم واألمن العامليني، وأجزم أن 
الباكستان كانت ضحية ل��إره��اب وف��ق��دان العشرات م��ن جنودها البواسل الذين 
استشهدوا ف��ي العمليات ض��د تنظيم ال��ق��اع��دة ف��ي الباكستان، كما أن الباكستان 
دفعت ثمن مكافحتها ل��إره��اب غاليًا حيث اغتالت ق��وى اإلره���اب إح��دى أبرز 
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ال��ت��ي س��خ��رت حياتها بالكامل لتعزيز  ب��وت��و  الشخصيات الباكستانية وه��ي بناظير 
الدميقراطية في بالدي. 

األيادي البيضاء للملك في إغاثة باكستان.

إن اط����الع امل��ل��ك ع��ب��د ال��ل��ه ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ع��ل��ى امل��ل��ف��ات ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة السياسية 
واه��ت��م��ام��ه ب��ح��ل��ه��ا ل���م ي��ث��ن��ه ع���ن االل���ت���ف���ات ل���ش���ؤون ه����ذه ال���دول���ة ذات ال��ث��ق��ل السكاني 
ال��ك��ب��ي��ر، واألزم�����ات االق��ت��ص��ادي��ة والطبيعية امل��ت��الح��ق��ة، ل��ذل��ك ك���ان م��ن أك��ث��ر الناس 
م��ع��رف��ة ب���واق���ع ه���ذا ال��ب��ل��د وم���ا ي��ع��ان��ي��ه م���ن ص��ع��وب��ات اق��ت��ص��ادي��ة حت���ول دون مت��ك��ن��ه من 
تأمني ف��رص عمل كافية جلميع أبنائه، باإلضافة إل��ى مواجهة أزماته الطبيعية التي 
عانى منها عدة مرات، فضاًل عن تعرضه لبعض هجمات طالبان وتنفيذ عمليات 
تخريبية في أراضيه خلفت الكثير من األضرار البشرية واملادية، ومع كل مشكلة 
م��ن ه���ذه امل��ش��اك��ل ك���ان امل��ل��ي��ك ي��ق��ف وق��ف��ت��ه امل��ع��ت��ادة وب��ك��رم��ه وس��خ��ائ��ه ي��أم��ر بتوجيه 
ال��ت��ب��رع��ات وامل��س��اع��دات لباكستان، حتى أن بعد ن��ظ��ره دف��ع��ه لتشجيع االستثمار 
في باكستان خللق ف��رص عمل داخ��ل ه��ذا البلد واملساعدة في متتعه باالستقاللية 

والسيادة.
وميكن القول إن مسيرة عطاء املليك هي مكملة ملسيرة من سبقه، إذ يرجع تاريخ 
بدء املساعدات السعودية جلمهورية باكستان اإلسالمية إلى وقت مبكر، فعندما 
قام امللك سعود بن عبد العزيز رحمه الله  بزيارة هذا البلد في بداية الستينيات 
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امليالدية من القرن املاضي تبرع مببلغ 100 ألف جنيه وذلك لبناء مساكن لالجئني 
ف��ي ك��رات��ش��ي، ك��م��ا ب��ع��ث امل��ل��ك س��ع��ود رح��م��ه ال��ل��ه إث���ر ع��ودت��ه إل���ى امل��م��ل��ك��ة  800 
ألف جنيه إضافي إلى الرئيس غالم محمد حاكم باكستان في وقتها لينفقها على 
امل��ش��روع��ات اخل��ي��ري��ة كما أرس���ل حينئذ مبلغ 240- أل��ف جنيه م��ن بعض رجال 

األعمال السعوديني لتشييد مساجد لالجئني في كراتشي.
وفي الستينيات امليالدية من القرن املاضي مت تكوين جلنة شعبية ملساعدة الشعب 
الباكستاني وقد القت هذه اللجنة جتاوبًا كبيراً من قبل الشعب السعودي املسلم 
في التبرع لصالح الشعب الباكستاني ونشرت صحيفة اجلزيرة في عددها الصادر 
بتاريخ 29-12-1385 ه���، أن اللجنة امل��ذك��ورة قدمت للسفير الباكستاني في 
ال����ري����اض ش���ي���ك���ًا مب��ب��ل��غ 370 أل�����ف ري�������ال، ك���م���ا أرس������ل إل�����ى ب���اك���س���ت���ان ف����ي 1390 ه� 
ف��ري��ق��ًا ط��ب��ي��ًا م��ت��ك��ام��اًل مل��س��اع��دة احل��ك��وم��ة الباكستانية وف���ي ع���ام 1392 ه��� ُأرسلت 

مساعدات متنوعة تشمل األدوية والبطانيات وحليب األطفال.
وم��ن��ذ ذل���ك ال��ت��اري��خ ب���دأ ت��دف��ق امل���س���اع���دات ال��س��ع��ودي��ة ل��ه��ذا ال��ب��ل��د اإلس���الم���ي في 
كثير م��ن أوج���ه احل��ي��اة وامل��راف��ق االق��ت��ص��ادي��ة والتنموية، ول��ك��ن م��ن أه��م وأب���رز معالم 
امل��س��اع��دات ال��س��ع��ودي��ة ف��ي ه���ذا ال��ب��ل��د م��س��ج��د امل��ل��ك ف��ي��ص��ل ف��ي إس����الم آب����اد الذي 
شيد على نفقة اململكة وهو عبارة عن مسجد وجامعة ملحقة به، ويعد من أكبر 
امل��ش��اري��ع ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ف��ي اخل����ارج إل���ى اآلن، وت��ب��ل��غ م��س��اح��ت��ه 5 آالف متر 
مربع ويتسع حلوالى عشرة آالف مصل وتتسع املساحة امللحقة باجلامع حلوالى 40 
ألف مصل وقد بدىء في تنفيذه عام 1397 ه�، كما مت إنشاء اجلامعة اإلسالمية 
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امللحقة به ومعهد البحوث اإلسالمية وبلغت التكلفة اإلجمالية حوالى 35 مليون 
دوالر ومت افتتاحه في عام 1408هـ.

وعلى صعيد املساعدات والقروض التنموية التي قدمتها اململكة لصالح جمهورية 
الباكستان خــالل الــفــتــرة 1975 -2000 مــن خــالل الــصــنــدوق الــســعــودي للتنمية 
جند أنها بلغت 1070.71 مليون ريال، لتنفيذ املشروعات التنموية التالية: سماد 
مرير ماثيلو مببلغ 96.99 مليون ريال، محطة كهرباء بيبري احلرارية مببلغ 218.29 
مليون ريال، إصالح سد تاربيال مببلغ 172.29 مليون ريال، محطة كهرباء بيبري 
احلرارية »املرحلة 2« مببلغ 128.07 مليون ريال، الري والصرف لألراضي الواقعة 
على الضفة اليسرى منها أندروس »املرحلة1« مببلغ239.18 مليون ريال، طريق 
سيبي – راكــنــي مببلغ 50 مليون ريـــال، دعــم التكييف الهيكلي مببلغ 165.26 

مليون ريال.
وحــيــنــمــا تــعــرضــت بــاكــســتــان لــفــيــضــانــات عــــام 2010، اســتــشــعــر خـــــادم احلرمني 
الـــشـــريـــفـــني بـــألـــم املـــتـــضـــرريـــن مــــن أســــــوأ كــــارثــــة طــبــيــعــيــة فــــي تــــاريــــخ بـــاكـــســـتـــان، ووجه 
-حفظه الله - بإنشاء جسر جوي وبحري لنقل املساعدات اإلغاثية على الفور 
والتي جمعتها اململكة العربية السعودية حكومًة وشعبًا للمساعدة في التخفيف 
من آالم املتضررين من الفيضانات في باكستان، ومن ضمن هذه الطائرات وصلت 
طــائــرتــان حتــمــالن أطــنــانــًا مـــن احلــلــيــب والــتــمــور اخلـــاصـــة إلـــى بــاكــســتــان لــتــوزيــعــهــا في 
املناطق املتضررة، كما نقلت هذه الطائرات فريق األطباء املساعدين واملستشفى 
امليداني والتي مت إرسالها إلــى منطقة »تهته« لتقدمي اخلدمات العالجية للمرضى 
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الذين كانوا يعانون م��ن  األن���واع املتعددة من األم���راض التي تنقلها امل��ي��اه، حيث إن 
منطقة »تهته« كانت من أسوأ املناطق تضرراً بإقليم السند.

وقبيل وصول الطائرات وجه امللك عبد الله بشحن املواد اإلغاثية إلى باكستان 
ال��ت��ي ت��ب��رع��ت ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ل��ص��ال��ح ض��ح��اي��ا ال��ف��ي��ض��ان��ات. ح��ي��ث وص��ل��ت أول طائرة 
سعودية حتمل م��واد إغاثية إلى بيشاور في 4 أغسطس 2010م ، كما وصلت 
ال��ط��ائ��رة رق���م واح���د وع��ش��ري��ن )21( م��ن امل����واد اإلغ��اث��ي��ة إل���ى ك��وي��ت��ا، وق���د شملت 
املساعدات اإلنسانية التي مت نقلها بواسطة القوات اجلوية امللكية السعودية مواد 

غذائية، أدوات طبية، خيامًا وبطانيات وغيرها من املواد الضرورية.  
ك��م��ا وّج�����ه خ�����ادم احل���رم���ن ال���ش���ري���ف���ن، األم���ي���ر ن���اي���ف ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز- رح���م���ه الله  
-بإطالق حملة تبرعات شعبية للوقوف مع الشعب الباكستاني، وهي حملة القت 
الكثير من التأييد واالهتمام من الشعب السعودي، وفي حملة عبر التلفزيون متكنت 
احلكومة من جمع مالين من الرياالت السعودية، حيث مت تنظيم حملة من التبرعات 
الشعبية والتي حثت سكان األرض املقدسة على التجاوب مع النداء امللكي وتقدمي 

ما جتود به أنفسهم من أجل احملاصرين بالفيضانات من الشعب الباكستاني.
ومباشرةً بعد تأسيس مكتبها في باكستان شاركت حملة خادم احلرمن الشريفن 
إلغاثة الشعب الباكستاني الشقيق في عملية التوزيع وتنفيذ املشاريع اإلغاثية في 
جميع أنحاء باكستان حتت إشراف مباشر للسفير السعودي لدى باكستان عبد 
العزيز إبراهيم الغدير واملدير اإلقليمي للحملة الدكتور خالد محمد العثماني لتحقيق 

أهداف احلملة على أسس إنسانية.
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وقد بدأت احلملة نشاطاتها في املناطق املتضررة بالفيضانات إكمااًل ملهمة اململكة 
العربية السعودية في وقوفها إلى جانب املتضررين من كارثة الفيضانات وواصلت 
امل���زي���د م���ن ج���ه���وده���ا اإلغ���اث���ي���ة ح��ت��ى إع������ادة ت��أه��ي��ل آخ����ر م���ت���ض���رر، ح��ي��ث مت تنفيذ 
ك��ل م��ش��روع س����واًء م��ش��اري��ع إغ��اث��ي��ة أو م��ش��روع إع����ادة ت��أه��ي��ل امل��ت��ض��رري��ن ف��ي ضوء 
توجيهات تصدر من خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله، وحسب إرشادات 
األم���ي���ر ن���اي���ف رح���م���ه ال���ل���ه  ل��ل��وف��اء ب���ال���وع���ود ال���ت���ي ت��ع��ه��دت ب��ه��ا ال���ق���ي���ادة ال��س��ع��ودي��ة مع 

احلكومة الباكستانية.
وهنا ال يجب أن ننسى أن امللك عبد الله ب��ن عبد العزيز ك��ان ق��د أعلن حملة 
مماثلة قبل خمس سنوات في أعقاب الزلزال املدمر في 8 أكتوبر 2005م وكانت 

هذه احلملة قد القت استجابة رائعة من الشعب السعودي.
وفيضانات الباكستان 2010 هي كارثة وقعت نتيجة للسيول واألمطار الغزيرة 
ال��ت��ي ه��ط��ل��ت ع��ل��ى ش��م��ال غ��رب��ي ب��اك��س��ت��ان ف���ي 27 ي��ول��ي��و، وق��ت��ل��ت الفيضانات 
1.600 شخص، فيما قالت مصادر أخرى إن العدد يقترب من 3.000 قتيل، 
كما تضرر من جراء الفيضانات أكثر من 15 مليون شخص، ووفًقا لتقديرات 
احلكومة، فإن عدد املتضررين بلغ 20 مليونًا، وتعتبر هذه الكارثة األسوأ في 
تاريخ البالد واألخطر منذ 80 عاًما في املنطقة، وأف��ادت السلطات أن 650 
ألف منزل ُدّمر، فيما أتلفت السيول احملاصيل الزراعية في 557 ألف هكتار 
من األراضي، واحتاجت باكستان إلى 2.5 مليار دوالر إلغاثتها وإعادة بناء 
البنية التحتية، وب��ل��غ حجم األم��ط��ار ف��ي الشمال الغربي مستوى غير مسبوق 
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حسب مكتب األرص��اد اجلوية الباكستانية، وسجل 312 مليمتًرا خالل 36 
ساعة.

جنمت تلك الفيضانات في باكستان عن هطول أمطار موسمية غزيرة فوق 
حوض نهر السند وقتلت وعطلت حياة نحو 14 مليون شخص، أي 8% من 
عدد السكان البالغ نحو 170 مليونًا، كما أظهرت خارطة وزعتها وكالة األنباء 
األملانية أن املنازل املدمرة كلًيا في البنجاب وحدها بلغت 84 ألفًا و176 منزاًل، 
في حني تأثر ثمانية ماليني شخص في نفس اإلقليم. وفي إقليم خيبر بختون 
خوا فقد ُدمر 172 ألفًا و433 منزاًل تدميًرا كلًيا، في حني تضرر أربعة ماليني 
و725 ألفًا و695 شخصًا، وأدى انهيار عشرات اجلسور الواقعة على مجرى 
ن��ه��ر س�����وات إل����ى ع����زل آالف ال���ق���رى وان���ق���ط���اع اإلم��������دادات ع��ن��ه��ا وي���ك���اف���ح اجليش 

الباكستاني إلعادة تأهيل الطرق واجلسور الرئيسية.
وذكرت مصادر إعالمية أن الفيضانات التي اجتاحت مناطق جديدة في إقليم 
السند، أدت إلى عزل أكثر من 800 ألف شخص في الوقت ال��ذي كشفت فيه 
م��ن��ظ��م��ة ال��ه��ج��رة ال��ع��امل��ي��ة أن م���ا ي���ق���ارب أرب���ع���ة م��الي��ني و500 أل���ف ش��خ��ص شردتهم 
الفيضانات، وال يزالون بحاجة ماسة للخيام، أطلقت األمم املتحدة حملة رسمية 
جلمع 460 مليون دوالر قائلة إن الفيضانات أضرت بعدد كبير يفوق عدد متضرري 
التسونامي عام 2004 كما أطلقت باكستان نداءات إغاثة، وقد كان هناك بطء 
في االستجابة الدولية ملساعدة الضحايا بسبب اخلوف من وقوع املساعدات في 
أيدي املتشددين أو املسؤولني الباكستانيني الفاسدين، إذ تزامنت هذه الفيضانات 
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م��ع ت��س��ري��ب��ات ع��ن اخ��ت��ف��اء 376 م��ل��ي��ون ي���ورو م��ن أم����وال امل��س��اع��دات ال��دول��ي��ة التي 
جمعت ملساعدة باكستان على مواجهة تداعيات زلزال 2005.

واستمرت عطاءات امللك عبدالله رغ��م م��رور الوقت، ففي ع��ام 2012 دشن 
املكتب اإلقليمي لهيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية برابطة العالم اإلسالمي في إسالم 
آباد برنامج اإلغاثة العاجلة ملساعدة احملتاجني واملستحقني من متضرري األمطار 

الغزيرة والفيضانات في أنحاء مختلفة من باكستان وإقليم كشمير.
وق���د أف����اد رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة إلدارة ال���ك���وارث الطبيعية اجلنرال 
املتقاعد سردار محمد علي خان أن اململكة من أوائل الدول التي تقدمت مبد يد 
ال��ع��ون للشعب الباكستاني ووق��ف��ت إل��ى جانبه ف��ي ك��ل األوق����ات الصعبة، السيما 
عندما وقعت كارثة زل��زال الثامن من أكتوبر 2005 في شمال باكستان والزلزال 
ال���ذي ض��رب إقليم بلوشستان ف��ي ع��ام 2008، وس��اع��دت ال��ن��ازح��ني داخ��ل��ي��ًا من 
شمال البالد بسبب التوتر األمني هناك، باإلضافة إلى دعمها املستمر منذ العام 
امل��اض��ي ملساعدة املتضررين م��ن ج���راء ك��ارث��ة الفيضانات ال��ت��ي اجتاحت املناطق 

اجلنوبية من باكستان للعام الثاني على التوالي.
وأق��ر رئيس ال��وزراء الباكستاني السابق يوسف رضا جيالني أن مبادرة خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز بإقامة حملة شعبية شاملة ملؤازرة 
الشعب الباكستاني ملواجهة ما أصابهم من كارثة جراء الفيضانات املدمرة، أنقذت 
الباكستان من الغرق، وساهمت بشكل إيجابي وكبير في تخفيف معاناة املتضررين 

والنازحني الذين بلغ عددهم 20 مليونًا. 
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وق����ال ج��ي��ان��ي ف���ي ح��دي��ث ص��ح��ف��ي »إن ت��وج��ي��ه امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ب���ن ع��ب��د العزيز 
بتقدمي مبلغ 300 مليون ريال من شعب اململكة للشعب الباكستاني يعكس حرصه 
ووقوفه مع الشعب الباكستاني في هذه الظروف القاهرة التي يعيشها الباكستانيون 
جراء ما أصابهم من كوارث السيول والفيضانات التي غمرت العديد من املناطق 

وأجلت املايني من السكان«. 
وت��اب��ع،» إن الدعم السعودي امل��ادي والعيني ال��ذي ب��ادرت اململكة بتقدميه إلى 
املتضررين ج��راء الفيضانات ساهم بشكل فعال في تخفيف معاناة النازحني في 
عدد كبير من املناطق املنكوبة، مؤكداً أن املساعدات السعودية ستصل ملستحقيها 

من النازحني واملنكوبني«.
أوض���ح���ت وزي������رة ال����دول����ة ل��ل��ش��ئ��ون ال��دي��ن��ي��ة ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة ش��غ��ف��ت��ه ج���وم���ان���ي ب��أن��ه��ا ال 
متلك كلمات لتشكر بها وقفة مقام خادم احلرمني الشريفني والشعب السعودي مع 
الشعب الباكستاني في الوقت الذي متر فيه باكستان من أزمة الفيضانات التاريخية 
ال��ت��ي اج��ت��اح��ت ب��اك��س��ت��ان، وأض��اف��ت ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي: »ف���ي ال��ب��داي��ة أود أن 
أتوجه بالشكر اجلزيل لله سبحانه وتعالى ثم خلادم احلرمني الشريفني، وسمو ولي 
العهد األم��ي��ر سلطان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز، وال��ن��ائ��ب ال��ث��ان��ي األم��ي��ر ن��اي��ف ب��ن عبد العزيز 
– رحمهما الله- للموقف اإلنساني العاجل الذي اتخذوه إلغاثة املتضررين في 
ب��اك��س��ت��ان، وأن ه���ذا ك���ان م��ت��وق��ع��ًا م��ن ق��ب��ل ال��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة ال��رش��ي��دة ال��ت��ي تربطها 
عاقات تاريخية وأخوية مع جمهورية باكستان اإلسامية، وإذا راجعنا صفحات 
التاريخ سنجد أن العاقة بني باكستان واململكة العربية السعودية دامت ودية على 
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مدار تاريخ البلدين، إذ أننا نحن الباكستانيني نعتبر أشقاءنا السعوديني قدوة لنا، 
حيث إن اململكة العربية السعودية قد وقفت معنا في جميع األزم��ات واألوقات 

العسيرة«.
وأض����اف����ت ب��أن��ه��ا ال مت��ل��ك ع����ب����ارات ت��ع��ك��س م����دى ال���س���ع���ادة ال���ت���ي ش��اه��دت��ه��ا على 
أوجه املتضررين بعد وصول املساعدات السعودية إليهم، والذين تقدموا بالشكر 
اجلزيل ملقام خادم احلرمني الشريفني بوقفته اإلنسانية معهم وهم حتت السماء بدون 
أسقف. وأضافت إننا عندما نشاهد مناظر الدعاء في احلرمني الشريفني للشعب 
الباكستاني املتضرر تدمع أعيننا ونشعر بروح إميانية وبروح قوية تعطينا قوة وهمة 
نفسية ملقاومة ظروف الكارثة التي منر بها. هذا واختتمت شغفته جمالي تصريحها 
لصحيفة »الرياض« بدعاء لله عز وجل بأن يدمي األخوة الباكستانية السعودية وأن 
تسير هذه األخوة دومًا نحو األم��ام، وأن يتقبل الله صدقات ومساعدات اإلخوة 

السعوديني وأن يكتبها في ميزان حسناتهم.
وقلد الرئيس آصف زرداري رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية سفير خادم 
احلرمني الشريفني لدى باكستان الدكتور عبدالعزيز الغدير وسام »هالل باكستان« 

تقديراً للجهود التي يبذلها في تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني.
وكما سبق وذكرنا، حرص املليك دائمًا على دعم الباكستان ماديًا واقتصاديًا 
وحرص على تشجيع االستثمار فيها، وعلى تبادل الزيارات االقتصادية بني البلدين. 
والسوقان السعودية والباكستانية تعتبران من أكبر األسواق اإلسالمية القائمة على 
خريطة العالم اإلسالمي التجاري، وحتركهما االقتصادي واالستثماري ميكن أن 
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يوظف آليات عمل مشتركة ستولد نتائجها بال شك زخمًا ميكن أن يكون منوذجًا 
يحتذى به لتطور العالقات اإلسالمية التجارية.

م��ن ج��ه��ت��ه، ف���إن اجل��ان��ب ال��س��ع��ودي، ي���رى أن ال��ش��راك��ة االق��ت��ص��ادي��ة م��ع باكستان 
أص��ب��ح��ت اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، خ��اص��ة ف���ي ظ���ل ظ����روف ال��ت��ك��ت��الت ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي مي���ر بها 
العالم، ولذا فان حجم هذه االستراتيجية شهد تناميًا ملحوظًا، فقد فاز السعوديون 
أخيراً بالدخول في شراكات مع املستثمرين الباكستانيني بعدد من املشاريع العمالقة 
كان آخرها العرض الذي قدمه شركاء سعوديون � باكستانيون بقيمة 362 مليون 
دوالر لشراء حصة 75 في املائة في شركة مصانع الصلب الباكستانية في مزاد 

مفتوح، وميثل هذا أحدث خطوة في برنامج التخصيص احلكومي.
وعلى صعيد تعاون الغرف السعودية - الباكستانية شهد العام املاضي توقيع 
اتفاقية »توأمة« بني الغرفة التجارية الصناعية في جدة والغرفة التجارية الصناعية 

في مدينة كراتشي في باكستان.
ومن املعلوم أن اململكة حتتضن مئات اآلالف من العمالة الباكستانية املوجودة على 
أرض��ه��ا، وبالرغم من أن أغلب ه��ؤالء يتمركزون على وظائف متدنية نسبيًا فإن 
العامل الباكستاني يعتبر من أرخص األيدي العاملة، وهي عمالة لها تاريخها الطويل 
في السوق السعودية، وقد كشف مصدر رسمي في وزارة املالية الباكستانية عن 
ارتفاع ح��واالت العمالة الباكستانية في اململكة إلى 347.52 مليون دوالر خالل 
األش��ه��ر األرب��ع��ة امل��اض��ي��ة، مقارنة ب�����291.20 مليون دوالر خ��الل الفترة نفسها من 

العام املاضي.
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قالوا عنه:
من الطبيعي بعد هذا السرد لعالقات البلدين أن يتحدث اجلميع في باكستان 
ب��اخل��ي��ر ع���ن امل���ل���ك وأن ي��ت��س��اب��ق��وا ف���ي امل��ن��اس��ب��ات ل��ت��أك��ي��د وق��وف��ه��م م���ع اململكة 
وقائدها، فقد نزلت عطاءات امللك ومواقفه الوفية جتاه باكستان في نفوس 
زع��م��ائ��ه��ا وق��ادت��ه��ا خ��ي��ر م��ن��زل وك��ث��ي��راً م���ا ن��ش��ر وك��ت��ب ف���ي م��دح��ه الصفحات 
ال���ط���وال، وق���د اث��ن��ى ال��رئ��ي��س الباكستاني زرداري ع��ن��دم��ا خ��اط��ب 66 دولة 
باجلمعية العامة لألمم املتحدة على دور امللك عبدالله في إرساء األمن والسلم 

العامليني ووصفه بأنه الشقيق االكبر له وأنه صاحب رؤية حكيمة .
ولقد نقلت صحيفة ديلي تريبيون في عددها ال��ص��ادر في 20 يوليو عام 
2007 عن الرئيس زرداري: »إن امللك عبدالله لديه رؤية سياسية ثاقبة، 
وق���دم م���ب���ادرات سلمية م��ت��ع��ددة منها امل���ب���ادرة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��س��الم وم���ب���ادرة حوار 
األدي��������ان«، ك��م��ا أوض�����ح ف���ي ح�����وار أج���رت���ه م��ع��ه ص��ح��ي��ف��ة ع���ك���اظ وسعودي 
ج��ازي��ت قبيل زي��ارت��ه للمملكة أن���ه ح��ري��ص ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات م��ع اململكة  
وال��ع��م��ل م���ع خ����ادم احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل اإلسالمي 

املشترك.
كما وص��ف محمد نعيم خ��ان  السفير الباكستاني ل��دى ال��ري��اض الزيارات 
املتكررة التي ق��ام بها امللك عبدالله لباكستان بأنها أسست لعالقات  قوية 

ومتينة مع إسالم اباد.
 ووصفت وزي��رة اخلارجية بجمهورية باكستان اإلسالمية حنا رباني كهر 
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العالقة بني باكستان واململكة العربية السعودية بأنها مثالية، وأن بالدها تولي 
لهذه العالقات التي تنبع م��ن قيم دينية وتاريخية واجتماعية  اهتمامًا كبيراً 
مشتركة، وهو رأي قالته بعيد تعيينها في منصبها، كما أكد وزير الداخلية 
الباكستاني رحمن ملك أن ب��الده تعتبر عالقاتها مع اململكة مصدر قوة في 
مواجهة التغيرات اإلقليمية والدولية، مبينًا أن اململكة هي البلد الذي يقف 
دائ��م��ًا إل��ى جانب باكستان في كل احمل��ن، وق��ال: » إن الشعب الباكستاني 
يعتبر خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قائد األمة 
اإلس��الم��ي��ة مل��ا يوليه م��ن اه��ت��م��ام ورع��اي��ة لقضايا األم���ة وال��دع��م اإلن��س��ان��ي غير 
احمل��دود ال��ذي تقدمه اململكة لباكستان ولكافة الشعوب املتضررة في شتى 

أنحاء العالم دون متييز«.
وأض�����اف: »ف���ي احل��ق��ي��ق��ة ن��ح��ن ن��ؤم��ن ف��ي ب��اك��س��ت��ان أن مستقبل ال��ع��الق��ة مع 
امل��م��ل��ك��ة م���ش���رق وواع��������د، ون���ح���ن م��ص��م��م��ون ع���ل���ى م���واص���ل���ة ت���ع���زي���ز شراكتنا 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وإض���اف���ة امل���زي���د م���ن ال��ع��م��ق ف���ي ع��الق��ات��ن��ا االق���ت���ص���ادي���ة، ونرى 
أننا بحاجة إلى االستخدام األمثل ملواردنا الطبيعية، بهدف تعزيز عالقات 
ال��ت��ك��ام��ل االق��ت��ص��ادي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، إذ يتمتع ال��ب��ل��دان ب��إم��ك��ان��ي��ات ه��ائ��ل��ة يجب 

استثمارها«.
ويقول: »في الواقع إن باكستان واململكة لديهما تطابق في وجهات النظر 
حول حتقيق السالم واألمن واالستقرار في جنوب آسيا والشرق األوسط، 
ونحن نعتقد أنه في ظل البيئة واألجواء السياسية العاملية واإلقليمية السائدة 
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حاليًا نحن بحاجة أكثر للعمل بشكل وثيق ومتنام، لتعزيز السالم واالستقرار 
في املنطقة، وما هو راسخ لدى القيادة الباكستانية أن قوة باكستان من قوة 
اململكة، والعكس صحيح، بل وأجزم أن »العالقات اخلاصة« بني البلدين 

هي عامل من عوامل السالم واالستقرار في املنطقة«.
وح��ت��ى امل��واط��ن��ني الباكستانيني حت��دث��وا ب��اخل��ي��ر ع��ن امل��ل��ك ف��ي حتقيق أجرته 
إحدى الصحف، حيث قال طارق شيخ مدير عام شركة املالحة البحرية 
في املنطقة الشرقية ويعيش في اململكة منذ 25 عاما: » للمملكة مكانة 
خ��اص��ة ف��ي ق��ل��وب الباكستانيني ك��م��ا ه��ي ع��ن��د ك��ل املسلمني ف��ي ال��ع��ال��م الذين 
يسعدهم ما يسعد هذا البلد ويكدرهم ما يصيبه من محن، كما أننا نعيش 
ف��ي اململكة وكأننا ف��ي أوط��ان��ن��ا .. ال ف��رق لدينا حيث االج���واء اإلسالمية 
واألخ�����وة ال��ص��ادق��ة، ون��ه��ن��ىء ق����ادة امل��م��ل��ك��ة وش��ع��ب��ه��ا ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي وك���ل عام 

واململكة وقادتها وأهلها بألف خير وسعادة«.
حامد رشيد باكستاني اجلنسية ويعمل محاسبًا ل��دى إح��دى مؤسسات 
القطاع اخل��اص منذ 26 عامًا ق��ال: »مهما تكلمت عن ه��ذه األرض الطيبة 
فال أوفيها حقها فقد قدمت الكثير ألخوانها املسلمني في كل مكان، ومدت 
ي��د ال��ع��ون وامل��س��اع��دة، فاململكة ه��ي احل��ض��ن ال��داف��ئ جلميع املسلمني فنتمنى 
من قلوبنا أن يحفظ لهذه األرض املباركة األمن واألمان ويبعد عنها احلساد، 
ف��ق��د ع��ش��ت ف��ي امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ح��ي��اة مطمئنة ف��خ��الل 26 عامًا 
في اململكة وجدت األمن واألمان وقد احضرت أبنائي معي ومتتعوا بكامل 
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حريتهم كأنهم في بالدهم، واآلن هي احلياة وقد تطورت اململكة بشكل كبير 
.. ونشكر كثيراً حكومة خادم احلرمني الشريفني على تكفلها بإخوانها من 

اجلاليات املسلمة فلهم منا الدعاء الكثير«.
أما عبداخلليل عبدالعزيز )يعمل في املدرسة الباكستانية العاملية في جدة( 
ف���ي���رى أن�����ه ل����م ي���خ���رج م����ن ب���اك���س���ت���ان مل����ا وج������ده م����ن ع���ي���ش آم�����ن وح���م���ي���م���ي في 

اململكة.
وي��ق��ول ع��ب��داجل��ل��ي��ل ال���ذي يعيش ف��ي امل��م��ل��ك��ة م��ن��ذ ع��ش��ري��ن ع��ام��ا، إن امللك 
عبدالله يجسد حقيقة اإلن��س��ان، وأن���ه رأى م��دى ح��ب الشعب السعودي 

لهذا امللك احلكيم والعادل.
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سحر كامران مع األمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى.

سحر كامران خالل حملة اإلغاثة للشعب الباكستاني بعد الفيضانات التي اجتاحت البالد.

تتقلد درعًا تقديرية من خالد المعينا رئيس تحرير صحيفة سعودي جازيت.
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سحر كامران مع فاروق نائق وزير القانون والعدل الباكستاني. 

كامران تستقبل الرئيس زرداري في الرياض.
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حييييينييمييا قييييررت تييقييدمي هيييذا الييكييتيياب املييتييواضييع خلييييادم احليييرمييين الييشييريييفيين والتعريف 
بشخصه وإجنازاته، كنت مدفوعة في البداية بإعجابي بهذه الشخصية التي نالت 
احييتييرام العالم واحملييافييل الييدولييييية، ولكني مييع التقدم فييي صفحات الكتاب والقراءة 
واليييبيييحيييث فييييي فيييكييير امليييليييك عيييبيييداليييليييه وميييتيييابيييعييية مييييا نيييفيييذ عيييليييى أرض الييييواقييييع وميييييا ينوي 
مستقباًل فعله –أمده الله بطول الصحة- أدركت أن صفحات محدودة ال ميكن 
أن تغطي مسيرة هييذا الرجل املعطاء والييذي وجييدت فيه ليس مجرد حاكم وإمنا 
تاريخ للمملكة، ال ميكن فصل أي من مراحل حياته عن مراحل حياة اململكة التي 

عشقها وأخلص لها.
وكيييم لفتتني عييبييارتييه الييشييهيييييرة »دام أنييتييو بييخييييير أنيييا بييخييييير«، وهيييي ليييييسييت مجرد 
كلمات مجانية بل هي حقيقة يحرص املليك على تطبيقها، فهمه األول واألساس 
تأمن احلياة الكرمية والرفاهية ألبناء شعبه وحماية أمنهم واستقرارهم، وهو حرص 
جيياء إلميانه بحجم االختبار الييذي وضعه الله به واألمييانيية الصعبة التي كلفه بها، 
وبييالييتييالييي كييييان مييين الييطييبيييييعييي أن ييينييعييكييس هييييذا االخيييييالص بيييإخيييالص يييقييدمييه الشعب 

السعودي مللكه وأن يترجم هذا احلب بحب مشابه.
واكتشفت مع تتبع رؤى اململكة االقتصادية والتنموية سبب تقدمها ونيلها هذه 
املكانة على مستوى العالم، وملست أن هذا البلد الذي سحرني منذ اللقاء األول 
هييو حصيلة جتيييارب طييويييليية وخيييبيييرات مييتييراكييميية لييرجييال نييييذروا أنييفييسييهييم خلييدميية الدين 
واليييوطييين بييعيييييداً عييين زيييييف الييسييلييطيية واحلييييييياة الييدنيييييوييية، فييكييانييوا وعييلييى رأسيييهيييم امللك 

الخاتمة:
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عبدالله بن عبد العزيز مثااًل للحاكم املسلم والقائد العروبي، وكانت بالدهم حقًا 
تستحق ما أكرمها الله به.

وطبعًا ألن امللك آمن ومنذ كان وليًا للعهد وحتى قبل هذا بأن اململكة وبفعل ما 
متلك من مقومات يجب أن حتتل مكانة متميزة في العالم وأن يكون لكلمتها ثقلها 
وت��أث��ي��ره��ا ف��ي مختلف املجتمعات، ف��ح��رص على االن��ف��ت��اح نحو الغير وع��ل��ى أخذ 
زم��ام امل��ب��ادرة دائ��م��ًا، وه��و ما حتقق فعاًل وتشهد صفحات التاريخ بذلك، وميكن 
القول إن ما تتمتع به شخصية امللك من صفات قيادية وتأثيرية وحنكة دبلوماسية 
ساهمت في تقوية موقفه دائمًا، وفي دفع الكثيرين لالستئناس برأيه وجعل كلمته 
الفيصل وقت اخلالفات أو النزاعات، وطبعًا لم يكتف املليك مبا مّن الله به عليه 

من هذه الصفات بل صقلها وقواها بالقراءة واالطالع ودراسة التاريخ.
وي���وم اط��ل��ع��ت ع��ل��ى ك���رم امل��ل��ك وس��خ��ائ��ه ع��رف��ت س��ب��ب احل���ب ال���ذي يحمله أبناء 
ش��ع��ب��ي وب��ق��ي��ة ش��ع��وب ال��ع��ال��م ل��ل��م��ل��ك امل��ل��ق��ب مب��ل��ك اإلن��س��ان��ي��ة، وال��س��ب��ب ال����ذي دفع 
اآلالف للخروج إلى الشوارع فرحًا بشفائه بعدما ألم به عارض صحي استدعى 

خضوعه لعمل جراحي مّن الله عليه وعلينا بالشفاء.
 وأختتم كتابي بالدعاء أن يحفظ الله سبحانه وتعالى اململكة من كل سوء، 
وأن تزداد العالقات السعودية - الباكستانية مناء وقوة مع مرور الوقت، وأن ُيلبس 
املولى عز وجل خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله ثوب الصحة والعافية، وأن 

تكون الرفعة والعزة لألمة اإلسالمية. 
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- جريدة عكاظ
- جريدة الشرق األوسط

- جريدة املدينة
-جريدة سعودي جازيت

-جريدة عرب نيوز
- جريدة احلياة

- جريدة االقتصادية السعودية
- مملكة اإلنسانية وإغاثة الشعوب اإلسالمية، ط1، 1431 هــ - 2010، دار 

القمم لإلعالم.
- مجلة فوربس

- ويكبيديا
- جريدة الوطن

- موقع البي بي سي
- موقع وزارة اخلارجية السعودية

- موقع تطوير 

المراجع:
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- وكالة األنباء السعودية )واس(
- يا حبنا لك، درا امليزان.

- م��ل��ك ن��ح��ب��ه، ط1، م��ؤس��س��ة اجل���زي���رة ل��ل��ص��ح��اف��ة وال��ط��ب��اع��ة وال��ن��ش��ر، 2007م، 
1428ه�.

- وه���ب���ة، ح���اف���ظ، ج���زي���رة ال���ع���رب ف���ي ال���ق���رن ال���ع���ش���ري���ن، دار ال��ت��أل��ي��ف والترجمة 
والنشر، ط5، 1967.

- شاكر، فؤاد، امللك عبد العزيز سيرة لها تاريخ، ط2، 1409، الرياض.
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- عبد الله بن عبد العزيز... الطفل واألب .. والزوج
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- امللك عبدالله ..ومسيرة عمل طويلة
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