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تسخري أدواته، وآلياته عرب مؤّسسات ومجعيات خريية وتنموية لصالح املجتمع، 
جرًيا عىل عادة والده امللك املؤّسس عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل سعود ـ طّيب 
فنشأ حمبًّا للخري وفق  العامل األهم يف تكوين شخصية سموه،  ـ وهو  ثراه  اهلل 

نشأته الدينية الرشيدة، التي تبدو مالحمها يف مجيع مواقفه، وأقواله، وأعامله.

العزيز عىل سمو  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  الرشيفني  احلرمني  اختيار خادم  وجاء 
األمري سلامن ليكون وزيًرا للدفاع، ملا يتمتع به سموه من حكمة وحنكة، وسجل 
حافل بالعطاء واإلخالص، وال شك أن اعتالء سموه قمة هرم وزارة الدفاع بعد 
مشواره الطويل يف بناء والنهوض بمدينة الرياض أمريًا هلا ألكثر من نصف قرن، 
يعد استمراًرا لدوره يف خدمة الوطن، وعندها فّكر جملس إدارة غرفة الرياض 
الال  يف تكريم سموه، وفاًء وتقديًرا وعرفاًنا واعتزاًزا بجهوده ورعايته ودعمه 
حمدود للغرفة منذ تأسيسها وعىل مدار أكثر من مخسة عقود، وبوصفه مهندس 
تضاهي  اليوم  باتت  حتى  صغرية،  مدينة  كانت  منذ  هنضتها  ورائد  الرياض، 
أعظم العواصم ومركزًا اقتصادًيا ومالًيا إقليمًيا وعاملًيا، ومئزًرا للثقافة والفكر 
أهم  أحد  )الدرعية(  بانضامم  العاملي  الرتاث  الهتامم  وحمًطا  والتقنية،  والعلوم 

كنوزنا التارخيية، لقائمة الرتاث العاملي.

ُيكتب  وأن  التاريخ،  سفر  يف  إنجازاته  ل  ُتسجَّ أن  سلامن  األمري  سمو  يستحق 
ومهام  املستنرية،  ملواقفه  وتقديًرا  والتنموي،  النهضوي  بدوره  اعرتاًفا  م،  وُيكرَّ
كانت الكلامت، فإهنا ال حمالة تصغر أمام سلامن.. القيمة والقامة، الذي مل يكتف 
بالعطاء كغاية وقيمة إنسانية سامية، ولكنه ظّل بفكره املستنري حريًصا عىل أن 

يطّور، وحيّدث يف طرائق هذا العطاء وأساليبه، يف مشواره لصناعة التاريخ. 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز،  حفظ اهلل بالدنا يف كنف خادم احلرمني الرشيفني 
رئيس  نائب  العهد،  ويل  عبدالعزيز،  بن  نايف  األمري  امللكي  السمو  وصاحب 
بن  سلامن  األمري  امللكي  السمو  وصاحب  الداخلية،  وزير  الــوزراء،  جملس 
رفعة  أجل  من  هنار  ليل  يعملون  الذين  اهلل،  حيفظهم  الدفاع  وزير  عبدالعزيز، 
اخلاص،  للقطاع  السخي  لدعمهم  وكذلك  رايته،  وإعالء  وهنضته  الوطن 
الوطن  خلدمة  أهدافها  حتقيق  سبيل  يف  الرياض  لغرفة  املتواصلة  ومساندهتم 

ورعاية أصحاب األعامل.

يف حياة األمم والشعوب شخصيات 
فذة تنري الطريق أمام األجيال لتتبني 
نحو  خطواهتا  ولتعرف  معامله، 
ميزها  ملهمة  شخصيات  املستقبل، 
وطاقات  بــقــدرات  سبحانه  اهلل 
العطاء  عىل  القدرة  ومنها  استثنائية، 
هذه  ومن  جمتمعاهتم،  لبناء  السخي 
النامذج الشاخمة يربز صاحب السمو 
عبدالعزيز  بن  سلامن  األمري  امللكي 
وزير الدفاع، الذي ظل عرب رحلة طويلة من العطاء – أمد اهلل يف عمره – شعلة 

متقدة من اجلهد والعمل والبناء.

ـ بمسرية عطاء  لقطاع األعامل  باعتبارها ممثلة  ـ  الرياض  واستشعارًا من غرفة 
سموه التي أثمرت هذا االنجاز احلضاري والعمراين الضخم املتمثل يف تشييد 
التخطيط  خرباء  وإعجاب  اهتامم  أثارت  التي   – املدن  درة   – الرياض  مدينة 
العمراين، فقد حاولنا أن نرصد بعض اجلوانب املضيئة يف تلك املسرية املرشقة، 
ونقدمها عرب هذا اإلصدار لتكون زادًا أمام األجيال يف مشوارها نحو املستقبل، 
شاخمة،  قامة  أمام  تقف  أن  مستحيلة،  شبه  وحماولة  شاقة  مهمة  أجدها  ولكني 
كقامة سمو األمري سلامن، لرتصد وتسجل حمطات يف مسريته املباركة، ولكننا 

سنحاول.

ومن خالل تعاميل عن كثب مع سموه، أجده ال حيمل مّهه أو همَّ َمْن حوله فقط، 
كام هو حالنا مجيًعا، بل نجد سموه حيمل آالم وآمال اإلنسان السعودي، والعريب 
واملسلم يف كل مكان .. كلٍّ حسب دائرته واهتامماته، وأحلظ   أيًضا حركة سموه 
الدؤوبة واملستمرة، دونام كلل أو ملل، بام وهبه املوىل عّز وجّل من قوة إرادة، 
وحيوية خلدمة هذا اإلنسان يف كل مكان، بأعامله اخلريية اجلليلة خلدمة املواطنني، 

ومّد يد العون لألشقاء العرب واملسلمني.

لقد جبل سموه عىل حّب اخلري، وعاش مطبوًعا عليه، حمبًّا ألعامله، حريًصا عىل 

عبد الرمحن بن علي اجلريسي
رئيس مجلس إدارة

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

تــقـــديــــــم





مــقـــدمــــــة

عىل  احلديدية  واإلرادة  احلضاري،  واإلنجاز  التحدي  عىل  شعب  قدرة 
بؤرة  يف  التمركز  إىل  التاريخ،  هامش  من  واالنتقال  طوال  سنوات  اختزال 

الفعل واحلدث والبناء.

وسيظل رجال األعامل بمنطقة الرياض يدينون باحلب لسمو األمري سلامن، 
ويذكرون فضله وعطاءه ودعمه الالحمدود وتشجيعه الدائم هلم، يف تأسيس 
كل  تذليل  يف  ويسهم  عنهم،  يعرب  هلم  وممثل  كمنرب  الرياض  غرفة  رصح 
مؤسساهتم  كافة  يدعم  سموه  وظل  وحتديات،  معوقات  من  يواجههم  ما 
ومنشآهتم، وهلذا فهم يعرتفون لسموه بكل ما حققوه من تطور، وما وصلوا 
إليه من مكانة يف دوائر االقتصاد ليس يف اململكة فحسب، ولكن عىل مستوى 

دول املنطقة ككل.

إن غرفة الرياض وهي تصدر هذا الكتاب إنام تريد أن تسجل وترصد جانبًا 
والوفاء  العطاء  أمري  حياة  يف  واإلنجاز  العطاء  من  ناصع  سجل  من  يسريًا 
األمري سلامن الذي آل عىل نفسه أن يبذل كل طاقاته ويضع بصمته عىل كل 
األركان تطورًا وبناًء وهنضة، ولتعرف األجيال ما قدمه هذا الرجل جهدًا 
الوطن  حتب  كيف  منه  ولتتعلم  خطاه  لترتسم  الوطن،  هلذا  ووفاًء  وحبًا 

وتتفانى يف العطاء من أجله.

واهلل من وراء القصد،،

بارزة،  وعالمة  شاخمة،  هامة 
اهلل  وهبها  فذة  قيادية  شخصية 
فريدة،  سامت  وتعاىل  سبحانه 
الطراز األول،  ورجل دولة من 
تعلم  العطاء  يف  متفردة  مدرسة 
منها كل من تعامل معه واقرتب 
امللكي  السمو  فصاحب  منه، 
عبدالعزيز  بن  سلامن  األمــري 
ثاقبة  نافذة  رؤية  اهلل  منحه  الفكر،  منظم  موسوعية  شخصية  الدفاع،  وزير 
املتداخلة،  واألحداث  املتشابكة،  املعطيات  استيعاب  عىل  استثنائية  وقدرة 
ومقدرة عجيبة عىل متييز األشخاص وسط األعداد الغفرية، صائب القرار، 
وهلذا فسجله حافل يف كافة ميادين اإلنجاز والبناء والتشييد وإعالء رصح 

الوطن.

وإخالصه،  لعطائه  ونموذجًا  إنجازاته،  عىل  شاهدًا  الرياض  مدينة  وتقف 
أشبه  هو  عقود  بضع  يف  حديثًا  حضاريًا  منجزًا  فصنع  وحبه،  فكره  وهبها 
عىل  ساطعًا  دلياًل  وباتت  العواصم،  أمجل  من  وصارت  العمرانية  باملعجزة 

حسني بن عبدالرمحن العذل 

األمني العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض
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بقايا سور وأبراج منفوحةمخطط الرياض 1279 هـ - 1862 م

جيش امللك عبد العزيز 1329 هـ - 1911 م
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»لقد أعزنا اهلل وأكرمنا بدينه هنًجا، قامت عىل أركانه دعائم هذه الدولة فكانت وحدة 
ل عىل ربِّه؛ فسار عىل أرض اجلزيرة العربية جيمع شتاهتا  هذا الوطن عىل يد رجل توكَّ
مع رجاله األوفياء املخلصني هلل ثم لقائدهم، وشاء القدر أن ترفرف راية التوحيد 
والوحدة معلنة قيام اململكة العربية السعودية هذه مالمح خاطفة من ملحمة تارخيية 
وحدوية تداعت من حوهلا العصبيات والنعرات فاهنزم الظلم واعتىل العدل أركان 

الدولة وذاك هنج ورثه اخللف من السلف فخًرا وعًزا وإباًء..« .

خادم الحرمني الرشيفني

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
أّيده الله

التاريخ  ذات  السعودية،  الحوارض  وجوهرة  املدائن،  درة  الرياض  ترضب 

الحافل املجيد، واملايض الزاهر التليد- بجذورها يف عمق التاريخ؛ فقد وصفها 

املزارع  بها  تحيط  التي  والكبرية،  األرجاء،  الواسعة  باملدينة  قديًما  الرَّحالة 

ومقربة  بقايا  عىل  الرياض  قامت  جانب.  كل  من  الغنَّاء  والحدائق  والعيون 
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مخطط الرياض 

1337 هـ - 1919 م

السور الرشقي ملدينة الرياض وتبدو بوابة الثمريي وسور مصىل العيد 1330 هـ - 1912 م

الرياض القديمة ويبدو حصن املصمك يف أعىل الصورة
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ل امتداًدا لهذه املدينة، التي يعود  من مدينة )َحْجر( اليمامة التاريخية، وتشكِّ

حصوًنا  فيها  شيدوا  وقد  البائدتني،  وجديس  طسم  قبيلتي  زمن  إىل  تاريخها 

وقصوًرا. ثم جاءت بعدهما الدولة الكندية ثم غادروها بعد فرتة بسبب الحروب 

وتمزق اتحادها.

عبيد  إىل  يرجع  اسم حجر  إن  البلدان  كتابه معجم  يف  الحموي  ياقوت  ذكر 

الحنفي] الجد الثالث للصحابي الجليل ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن 

عبيد بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة، ملك اليمامة عىل عهد الرسول)ملسو هيلع هللا ىلص(، وكان 

قرًصا  ثالثني  احتجر  حني  الرشف[  يف  عيل  بن  هوذة  ويساوي  حْجر،  أهل  من 

ى )اليمامة(.. اها حْجرًا وكانت قبل ذلك تسمَّ وثالثني حديقة وسمَّ

واتخذوها  عام،  بمئتي  اإلسالم  قبل  حنيفة،  بنو  اليمامة  استوطن)َحْجر( 

ي بعد ذلك واديها الشهري  حارضة وموضًعا ومستقرًا، فازدهرت مدينتهم؛ وسمِّ

وادي العرض باسمهم يف قرون متأخرة، باإلضافة إىل مناطق مجاورة كالخرج 

التي تقع بني وادي  ووادي قران )شعيب حريمالء حالًيا(. وقد ازدهرت َحْجر 

الوتر )البطحاء( ووادي العرض )حنيفة( يف عرص بني حنيفة، واتخذها العرب 

سوًقا، يغدون إليها للبيع والرشاء.

وليس أدّل عىل تاريخها القديم؛ ما أثبتته الدراسات األثرية أن عهد االستيطان 

البرشي يف نجد، موغل يف القدم، ويعود إىل أكثر من أربعمئة قرن )أربعني ألف 

عام(، حيث تكّشفت يف موقع الثمامة]إحدى ضواحي الرياض حالًيا[ قصٌص، 

عربية؛  ملمالك  وأخباٌر  الخصبة  اليمامة  أرض  عىل  توالت  لحضارات  وسرٌي 

وروائُع شعريُة، جّسدت مالمح الحياة العربية قبل اإلسالم؛ وحدائق، وواحات، 

ومدن، وتجارة، وفنون وآداب؛ حيث كانت مورًدا للثقافة، ومنهالً للغة العربية، 

وفنونها، وُعرِف سكان نجد بأنهم من أوائل الناس احتفاًء باللغة والبيان، وأول 

الثقافة؛  دنيا  يف  بلغت شأًوا عظيًما  الكالم،  وفنون  للشعر،  أسواًقا  أقاموا  َمْن 

الفصاحة  ذروة  به  بلغوا  العايل،  األدب  من  ألواًنا  اإلسالم،  قبل  أهلها  ومارس 

والبيان، وصاروا بالحكمة والخطابة، والوصايا، مرضب األمثال، يؤّكد عىل ذلك 

ما حفظته أمهات كتب الرتاث يف هذا الخصوص.

الرياض القديمة ويبدو حصن املصمك يف أعىل الصورة
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أسوار وأبراج الرياض من الجهة الشمالية الرشقية ويبدو إىل اليسار مجرى وادي البطحاء 1332 هـ 1914 م

السوق التجاري ويبدو الجامع الكبري إىل اليمني والركن الشمايل الغربي لقرص الحكم 1332 هـ - 1914 م
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إىل  منها  قبائل  ووفدت  أهميتها،  عىل  َحْجر  حافظت  اإلسالم،  ظهور  ومع 

النبي)ملسو هيلع هللا ىلص( مبايعًة، فدخلوا يف اإلسالم؛ ثم ارتد بعضهم بعد موت النبي)ملسو هيلع هللا ىلص(مع 

من ارتد من قبائل العرب؛ وبقي َمْن بقي عىل إسالمه، مثل الصحابي الجليل، 

ثمامة بن أثال، سيد بني حنيفة وبعض من أتباعه؛ فقاتلهم أبو بكر الصديق 

الراشدة قائدة  حتى أذعنوا ورجعوا لإلسالم وثبتوا عليه. وظلت زمن الخالفة 

إلقليم اليمامة.

ة بشكل  التي كانت متحضرّ اليمامة يف عهد بني حنيفة،   واشتهرت َحْجر 

شبه كامل، بالزراعة، وخصوًصا الحبوب والغالل والنخيل..؛ وكانت قوًتا لكثري 

التجاري واالقتصادي؛ كونها  إىل نشاطها  العرب؛ باإلضافة  من سكان جزيرة 

ملتقى القوافل التجارية املتجهة إىل الحرية وفارس.

قيمة  الجهات،  جميع  من  بها  أحاطت  التي  الشاسعة  للصحراء  وكان   

مضافة، للحفاظ عىل أصالتها، وعراقتها؛ فظلت اليمامة موطًنا لنجائب الخيل 

األصيل، ومنها استولدت أشهر سالالته يف أرجاء املعمورة.

يف القرن العارش الهجري، بدأ ذكر َحْجر، ينحرص، بعد انقسام الدولة التي 

قامت عليها؛ لتنقسم إىل عدة إمارات، تتبع كل إمارة منها ألرسة من األرس التي 

استوطنت املنطقة. 

ى من أطالل مدينة َحْجر، وما حولها  بزغ نجم  مدينة الرياض، عىل ما تبقَّ

من قرى وأراض وبساتني، يف القرن الثالث عرش الهجري/ الثامن عرش امليالدي، 

فأصبحت  قرون؛  ثالثة  من  أكثر  عرب  نجد،  تاريخ  يف  بارز  بدور  واضطلعت 

عاصمة الدولة السعودية الثانية يف عهد اإلمام تركي بن عبدالله، وابنه اإلمام 

فيصل بن عبدالله. ويف عهدهما، رحمهما الله، تجدرّدت معالم املدينة األساسية، 

الرياض،  وكانت  الرئيسة،  واألحياء  الكبري،  والجامع  الحكم،  وقرص  السور، 

التجارية، والزراعية،  العربية، وأحد مراكزها  الجزيرة  حينذاك، إحدى حوارض 

والحضارية املهمة ..
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الجامع الكبري وجانب من السوق واملباني الطينية يف الرياض املسورةاإلمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي 1319 هـ - 1902 م
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املؤّسس  امللك  اسرتدها  بعدما  وسؤددها،  وألقها  بهاؤها  الرياض  إىل  عاد   

فاتًحا  ودخلها  ثراه،  الله  طيَّب  سعود،  آل  الفيصل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 

يف الخامس من شوال عام 1319هـ املوافق 15 يناير 1902م؛ إيذاًنا بتأسيس 

البالد،  تأسيس  قاعدة  وباتت  معاملها،  ُجّددت  حيث  الثالثة،  السعودية  الدولة 

ومن ثّم املركز اإلداري للمملكة العربية السعودية، فعاصمة للبالد؛ لتدور عىل 

ر سجالً جديًدا، يف عرص جديد من التطور  ثراها قصة النهضة الحديثة؛ ولُتَسطَّ

والنماء واالزدهار.

يف  الرياض  إمارة  عبدالعزيز،  بن  سلمان  األمري  امللكي  السمو  صاحب  توىل 

 25 امللكي  املرسوم  األوىل بحسب  فكانت  مدة وجيزة،  إال  يفصلهما  لم  فرتتني 

األمري  عاد  ثم  1380هـ،  األول  ربيع   30 حتى  بها  واستمر  1374هـ،  شعبان 

بعد  سلمان  لألمري  الثانية  املدة  هي  هذه  فكانت  الرياض؛  عىل  أمريًا  سلمان 

ما يقرب من عامني لرتكه لها يف املدة األوىل. وكان ذلك وفًقا للمرسوم امللكي 

املؤرخ يف 10 رمضان 1382هـ، وبهذا تعد فرتة األمري سلمان الثانية، أكثر من 

خمسة عقود، وصوالً إىل 1432/12/9هـ وبموجب املرسوم امللكي رقم أ/228 

ترّجل فارس منطقة الرياض عن إمارتها، ليتوىل سلمان وزارة الدفاع- أطول 

الفرتات التي رشفت بها  مدينة الرياض كونها عارصت التطور الذي شهدته 

الرياض، منذ توىل سمو األمري سلمان لها، إذا ما قارنا ذلك بغريها من املدن يف 

العالم أجمع؛ لهذا فإن مسابقة الزمن من لدن سمو األمري سلمان يف التطوير 

بن  سلمان  األمري  لسمو  الثانية  الفرتة  وتعد  آخر.  يجاريها يشء  ال  والتحديث 

عبدالعزيز، هي الفرتة الذهبية التي غدت فيها الرياض تضاهي أكرب مدن العالم 

جماالً وتطوًرا وتحديًثا..

اليمامة،  َحْجر  وملك  الجليل،  الصحابي  الحنفي،  أثال  بن  ثمامة  بني  وما 

ريض الله عنه،  وبني سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، وأمري منطقة الرياض 

ر التاريخ  السابق؛ تكون الرياض عىل موعد مع العظماء الذين عمروها، وسطَّ

إنجازهم يف سفر ملحمة البناء والتنمية، التي أدهشت العالم بعظمة منجزها، 

ورسعة إيقاعها، ومواءمتها الفريدة بني القديم والحديث، واألصالة واملعارصة.. 
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صورة جوية ملدينة الرياض 1369 هـ - 1950 م
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فصول تلك امللحمة النهضوية مازالت تواصل زخمها حتى اليوم، ترتسم بكل 

عمرانية،  نهضًة  واقعها  أرض  عىل  وتتجّسد  الرياض،  ُمحيا  عىل  تفاصيلها 

وخدمية واقتصادية، واجتماعية، جعلت هذه املدينة الفتية، ترتّبع عىل منصة 

التتويج بوصفها واحدة من أجمل مدن العالم أصالًة وحداثًة وأرسعها نموًا..

يف هذا الكتاب الوثائقي، الذي ترشَّفت بإصداره الغرفة التجارية الصناعية 

هناك  يكون  ال  قد  الذي   الكتاب،  ذلك  املجد،  بسلمان  وإعزاًزا  وفاًء  بالرياض، 

الله، فاملسرية حافلة بالشواهد  مجال لتفصيل السرية كاملة لسموه، حفظه 

التي تنوء بها األقالم والقراطيس، فما بالكم بالخواطر العابرة التي تحاول أن 

تتلّقف ما يمكنها يف هذا السفر العميق من اإلنجازات، إنما هي إضاءات  تحمل 

عناوين الفخر وأوسمة الرشف وقالئد الفخار، بعدما غادر مقعده األثري كحاكم 

للرياض، مرتفًعا إىل وزارة هي للدفاع عن الوطن..كل الوطن..مخلًِّفا من جميل 

اآلثار ما ال تملك معه إال أن تردد األلسن مع القلوب: حفظك الله يا سلمان.. 

وأبقاك ذخرًا للرياض، بل لكل اململكة العربية السعودية.

األمري سلمان بن عبد العزيز
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جبل أبو مخروق 1371 هـ - 1951 م
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كان  لقد  الرياض..؛  مدينة  يف  وعمل  وجاهد  حكم  َمْن  خري   .. سلامن  األمري  »إن 
قوًيا بحكمة .. حازًما برمحة .. كان وفًيا خلدمة دينة.. وويل أمره .. وما ويل عليه من 
شعب..؛ فلذلك ال يستكثر عليه أي أعامل يقوم هبا وقام هبا فعاًل.. كام أن رجال 
هذه البالد وهذه املنطقة من أهايل الرياض أو سكان الرياض الذين تأقلموا وعاشوا 

وولدت أبناؤهم يف هذه املدينة هلم الفضل األكرب يف هذه األعامل اخلرية....«.

صاحب السمو امللكي 

األمري سلطان  بن عبدالعزيز
ويل العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع والطريان، واملفتش العام 

.. رحمه الله..

امتزج املعطى التاريخي والحضاري يف اململكة العربية السعودية مع النماذج 

اإلنسانية الرائدة التي استوطنتها وتعاقبت عليها عرب العصور والدهور بشكل 

مساحات  عىل  صحاريها  واحتواء  أطرافها  وترامي  تمّددها  فمع  مدهش، 

شاسعة من أراضيها، فضالً عن ندرة موارد العيش فيها، استطاع أهلها التكيُّف 
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امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 1362 هـ - 1943 م
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مع هذه األجواء ما ييش بعبقرية إنسانها الذي حذق يف ابتكار األساليب الناجعة 

للتواؤم والتعايش مع هذه الظروف البيئية الصعبة.

ل سفر التاريخ بأحرف من نور  وليس غريباً يف ظل هذه األجواء أن يسجِّ

صفحات ناصعة البياض لشخصيات وقادة ذوي سجايا أصيلة وأن ترتّسخ 

أسماؤهم يف العقول والوجدان مع تواتر األيام وتعاقب السنني، إذ إن اّتَصافها 

بالخصال الكريمة يف هذه الظروف البيئية الصعبة وشظف العيش ووحشته 

أمسِّ  يف  الزمان  ذلك  إنسان  كان  التي  النبيلة  اإلنسانية  قيمها  من  كرَّس  قد 

الحاجة إليها.

ِعيف تطّل  خاء واإليثار وإغاثة امللهوف ومنارصة الضَّ وحني ُيذَكر الكرم والسَّ

هذه الشخصيات التي تحلَّت بهذه الخصال الكريمة والصفات النبيلة بآثارها 

عرب ذاكرة التاريخ حتى أصبحت مرضب األمثال يف هذا الشأن.

وبعد بزوغ اإلسالم من هذه األرض الطيبة وإرشاقه عىل العالم بأرسه، لم 

تكن حال هذه الديار ومقوِّمات حياتها وعيشها مختلفة عما سبق، بل واصلت 

تقديم نماذج إنسانية أكثر إبداًعا أسهمت يف االستفادة من اإلمكانات املتواضعة 

وسخرتها لتحقيق العيش الكريم ملواطنيها، وُشغفت بتقديم األعمال الجليلة 

خدمة إلنسان هذه األرض الطيبة. 

وحني نتجاوز الكثري من القرون واألزمان لنصل إىل أواخر العقد الثاني من 

امللك  الرابع عرش الهجري )1319ھ/1902م(، وتحديداً عندما استطاع  القرن 

مدينة  اسرتداد  ثراه،  الله  طّيب  سعود،  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  ر  املظفَّ

الرياض، وُملك آبائه وأجداده، مؤّسساً اململكة العربية السعودية يف ظل ظروف 

الجزيرة  شبه  وأطراف  زمامها،  تسلَّم  املاضية،  السنني  من  حاالً  أيرس  ليست 

فاستلهم  السياسية؛  بالنزاعات  وتشتعل  بالرصاعات،  تضج  كافة  العربية 

البيئة ومقومات الشدة للحياة الصحراوية  كفاحه وجهاده من عوامل قسوة 

اآلمال  أَّن  إىِل  وَفِطَن  عظمى،  مسؤوليات  أمام  أنه  وأيقن  املرحلة،  وتحديات 
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امللك عبد العزيز مع أبنائه 1359 هـ - 1940 م

األمري سلمان



29

الطريق  والتطلعات لن تتحّقق بيرس وسهولة، مؤمًنا ِبوعورة املسلك ومشقة 

ليدشن مسرية البناء والنماء، ومشوار التوحيد، موقًنا بأنه ال يمكن له أَن يتبوأ 

صدارتها وأن يطاول سْؤددها إاِلّ من خالل إِْعَداِد عدَّته الفكرية لرسم خارطة 

األكيد  والوعي  ليم  السَّ بالتَّخطيط  املستقبل،  آفاق  إىل  والعبور  للنهوض  طريق 

باختيار اآللية املناسِبة النطالقة البدء إلضاءة نرباس الحياة الكريمة.

ل  يكمِّ خّطني  يف  ثراه،  الله  طّيب  عبدالعزيز،  امللك  سار  ذلك،  إىل  سبيله  ويف 

الدولة عىل أسس  السعي إلقامة  أحدهما اآلخر ويلتقيان عند هدف واحد هو 

نَّة املطهرة؛ فقد كان املسار األول هو طريق  متينة وعىل هدٍي من الكتاب والسُّ

الثاني هو مسار  الدولة، واملسار  األطراف من  املرتامية  األجزاء  التوحيد وضم 

البناء الحضاري لهذه الدولة الفتية بعد رحلة جهاد طويلة لبسط األمن واألمان 

ميادين  جميع  يف  الوليدة  الدولة  جذور  ذلك  بعد  لرييس  ربوعها  يف  واالستقرار 

س  املؤسِّ امللك  عبقرية  مالمح  ف  تتكشَّ هَنا  ومْن  املختلفة.  ومجاالتها  الحياة 

عبدالعزيز، طّيب الله ثراه، التي أثارت دهشة وإعجاب كثري من املؤرخني العرب 

وبعض املسترشقني األجانب، وكذا نفر من الرّحالة الذين رأوا عىل أرض الواقع 

املشاهد واألحداث التي كانت سجالً حافالً ملا دوَّنوه يف ُمذّكراتهم التاريخية.

حلقة  وشّكلوا  ونهجه،  هديه  عىل  بعده  من  املؤسس  امللك  أَبناء  سار  َوَقْد 

متصلة يف التحديث والتطوير والرقي واالزدهار الذي حظيت به اململكة يف فرتة 

وجيزة ُمقارنة بأزمان وحضارات الدول والشعوب األخرى!

�سلمان بن عبدالعزيز ..
الحدود بكرمه  الذي فاق كل  .. واإلنسان،  األمري   .. بن عبدالعزيز  سلمان 

ولكل  بل  الشعب  هذا  ألبناء  وبركة  خريًا  املمدودة  ويده  وإنسانيته  وأبوته 

الشعوب دون تمييز، هو منبع اإلنسانية واألعمال الخريية الجليلة.

من  الخامس  يف  الرياض  مدينة  يف  عبدالعزيز  بن  األمري سلمان  ولد سمو 

شوال عام 1354ھ، ونشأ منذ نعومة أظفاره نشأة دينية، حيث حرص والده 
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قرص الحكم وساحة الصفاة ويظهر ممر املالية املوصل لقرص الضيافة 1362 هـ - 1942 م
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الرشيعة  وعلوم  الكريم  القرآن  تعليمه  عىل  ثراه،  الله  طّيب  عبدالعزيز،  امللك 

ى علومه وتثّقف باآلداب  املتنوعة واملتاحة ملثله يف تلك السن وذلك الزمن، فتلقَّ

املؤسس  القائد  أنشأها  التي  الخاصة  القرص  مدرسة  يف  املتنوعة  واملعارف 

بإخوانه، حتى تمّكن من تكوين  العلماء أسوة  أيدي كبار  أبنائه عىل  لتعليم 

حصيلة علمية وثقافية واسعة.

ُعرف عن سمو األمري سلمان، منذ صغره، شغفه بمجالس والده وحرصه 

الدائم عىل حضورها ليتعلّم منها كثري من املعارف وأمور الحياة من الجلساء 

ص ما ُيعرض يف تلك املجالس  بعقل متبرّص وإدراك نافذ واستعداد فطري، يمحِّ

بأناة وروية وذهن متفّتح، ما أعطى نظرته إىل كثري من أمور الحياة العملية 

أفكار اآلخرين وتأملها بتطلعاته الشخصية  ينم عن استشفاف  ُبعداً عميقاً 

ملا  وإصغاءه  فطنته  يؤّكد  ما  حولها،  الصائبة  تصوراته  خاللها  من  لتنبثق 

يسمعه بعقلية متأملة ثاقبة.

صِحَب تلك النشأة املعرفية الواسعة اختالطه بأهل الرياض وإتقانه علم 

األنساب وتاريخ القبائل، حتى ُعرف عن سموه بأنه من أعرف الناس بجميع 

مع  جنب  إىل  جنباً  وبادية،  حارضة  قاطبة،  اململكة  وقبائل  وأصول  منابت 

اململكة  أقايص  يف  بل  نجد  ليس فقط يف منطقة  باألرس..!  املدهشة  معرفته 

الذين  أنفسهم  القبائل  أبناء  من  يأتيه  من  حتى  إعجاب  مثار  وبات  أيضاً، 

كانوا يتفاجأون بأنه يعرفهم ويسبقهم يف معرفة تاريخ قبائلهم، ومجاالت 

عملهم من هيئتهم، سواء كان ذلك يف الزراعة أو التجارة أو يف أي نشاط آخر 

من األنشطة الحيوية، وكانت هذه الخصيصة موجودة لدى امللك عبدالعزيز، 

طّيب الله ثراه، عىل نطاق واسع، وهذا ليس مستغرباً عن سموه، فاالبن دائماً 

رسُّ أبيه! 

ُجِبلت نفس سمو األمري سلمان عىل مراعاة القيم اإلنسانية النبيلة والعادات 

والتقاليد العربية األصيلة التي نشأ وترّبى عليها، ما يعطي بعض الدالالت عىل 
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تعكس  والتي  بها  يتصف  التي  بلورت شخصيته  التي  أفقه  حصافته وسعة 

كه بالثوابت اإلسالمية. وقد ظهرت  مبعث حفاظه عىل القيم السامية وتمسُّ

بوادر تلك السجايا يف مراحل حياته العملية، حينما اكتسب يف فرتة عمله يف 

قرص الحكم مع والده، طّيب الله ثراه، خربة عملّية يف السياسة واإلدارة والتي 

ترّسخت أثناء مزاولته للمهام التي كان يكلَّف بها، جنًبا إىل جنب مع مشاركته 

والده يف عدد من الزيارات الداخلية والخارجية، واستقبال الوفود الرسمية.

عىل  الرياض  كانت  1374ھ،  عام  شعبان  من  والعرشين  الخامس  ففي 

موعد مع القدر.. مع أمري فّذ، خّط يف رمالها الحلم، وكتب عىل صدرها بمداد 

الحكمة: »ال مستحيل طاملا توافرت اإلرادة«، تلك اإلرادة التي جعلت الرياض 

والتطور  النهضة  حققت  عمالقة،  مسرية  يف  الدولة  كيان  إلنجاز  منطلًقا 

.. طّيب  امللك املؤسس عبدالعزيز  والتقدم، وسجلت بحروف من نور معجزة 

الله ثراه.

لم تكن رحلة سلمان يف التشييد والبناء والتحديث والتطوير املستمر لتحقيق 

املجد للرياض رحلة يسرية، بل صعبة وشاقة، استطاع خاللها أن يحوز عىل 

ثقة الجميع خالل فرتة وجيزة وحقبة مفصلية من تاريخنا الوطني الحديث 

شملت مراحل مختلفة تصدرتها مرحلة التغيري والتوسع الرسيع التي شملت 

جميع مناحي الحياة يف الرياض، والتي شّكلت تحدًيا خاًصا لكونها استوعبت، 

يف مرحلة مبّكرة، أوسع مزيج للسكان عرفته البالد خالل فرتة قصرية نسبًيا.

ويف معرتك هذه املتوالية من اإلنجازات، ويف حني كانت إدارة األمري سلمان 

إلمارة الرياض تتوسع وتتمدد وتتعدد أوجه نشاطها بكفاية ورسعة تتناسب 

مع توسع املدينة وتطور احتياجاتها، وتراعي املطالب واالحتياجات املتغريه 

بإنجازاته،  فخورين  ونرباسا،  قدوة  وجعلوه  بسموه  أهلها  تعلّق  لسكانها، 

التي  التاريخّية  املسرية  تلك  معطيات  استرشاف  يف  حكمته  من  مستلهمني 

غرس مدلوالتها يف أنفسهم وحياتهم. أمر ملكي بتعيني األمري سلمان أمرياً للرياض - يف 10 / 9 / 1382 هـ
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األمري سلمان يدشن مرشوع مياه الوشم الكبري 1402 هـ

األمري سلمان يتفقد مرشوعات الطرق بالرياض نهاية الثمانينيات الهجرية
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�سلمان املربات..
، هذه البالد الطيبة باألمن والخري الوفري، ووهبها قيادة  حبا املوىل، عزَّ وجلَّ

مؤمنة عادلة، تبني وتقدم وُتنصف، ومن هذا املنطلق كان هذا الشعب مرضب 

املثل يف قيادته ووفائه وحسن طالعه، فما نشاهده من معجزات النماء والبناء 

ليس غريبا ألنه تحقق بجهود وكفاح وإرصار كوكبة من القادة األخيار الذين 

بن  سلمان  األمري  سمو  ويأتي  وبالدهم.  مواطنيهم  لخدمة  حياتهم  كرَّسوا 

وإعالنه،  وجوده  ويؤّيد  ويتابعه  ويقدمه  به  يجود  بما  الطليعة  يف  عبدالعزيز 

التاريخ  التاريخ ويكتبهم  الذين يكتبون  القالئل  إنساناً من  الله، كونه  حفظه 

بكل جالء .. له نهجه وطريقته يف الحياة .

ولنئ كان لكلٍّ مدلولُه، فمدلول سلمان اإلنسان هو البذل والعطاء والتفاني 

فيما  ونبل مقاصده  السامي  مرامه  الداني  قبل  القايص  فقد عرف  بال حدود، 

يؤيده ويباركه ويدشنه من أعمال خرّية، ومربات ال تحىص ومكرمات صارت 

جزءاً من سلوكه، فيبذل الغايل والنفيس بماله وجهده ووقته، فكم من األعمال 

ل أهلها .      سها وأهَّ التي رفع مكانتها أو تلك التي أسَّ

كالبحر ما استمطروه جاَد وابُلُه          ويف الشدائد كاملستأسد الضاري!

 لسمو األمري رؤيته الثاقبة، ويرى املستقبل بعني الحاذق..، لم  يأت موقفه 

تجاه  املحتاجني واملعوزين عن وقت له زمنه وجيله وإنما جاء ليمتد ويتطور 

ويشمل كل األزمان عرب مؤّسسات لها شخصيتها االعتبارية وأهدافها التنموية، 

منه  تعلموا  الذين  العالم،  يف  لآلخرين  وقدوة  للخري،  متكاملة  ُعدَّ جامعة  لذلك 

أدبيات الجمعيات واألعمال الخريية واستمدوا منه طرائق ووسائل املساعدات 

قواعد  وإرساء  واملعوزين،  املحتاجني  لنجدة  املختلفة  القوافل  تسيري  وكيفية 

الرسعة يف تلبية النداءات وإغاثة املنكوبني، كرائد ألدبيات بناء املشاريع الخريية، 

فال  غرو يف  ذلك، فقد تربَّى يف  مدرسة والده امللك عبدالعزيز -  طّيب الله ثراه - 

األمري سلمان يدشن مرشوع مياه الوشم الكبري 1402 هـ

األمري سلمان يتفقد مرشوعات الطرق بالرياض نهاية الثمانينيات الهجرية
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الذي  غرس يف  أبنائه حب الخري وفعله والتمسك بنهج الدين اإلسالمي  الحنيف: 

شمـائل فيه من أبيه وجده         ترى العّز  فيهــا مستكنا  وباديا

مناقب تسمو للفخار كأّنما          تجاري  إىل املجد النجوم الجواري

فسلمان الذي نشأ و تربَّى عىل حبِّ الخري، عاش حياته كلها محبا له باذالً 

حياة  وأسلوب  عمل  منهج  له  بالنسبة  الخري  فحب  جهده،  قصارى  سبيله  يف 

انطالقا من إيمانه بأن تقديم العون للمحتاجني واملعوزين واجب يمليه علينا 

ديننا اإلسالمي الحنيف.

وال أظن أن هناك محافظة أو مدينة أو منطقة يف هذه البالد إالّ وملربات هذا 

األمري اإلنسان فيها ما يلفت ويرفع الرأس. لم يكن عطاؤه محدوداً وال متوقفا 

سجية  عن  ينطلق  وإنما  األضواء  من  بتأثري  أو  والرسميات  املناسبات  عىل 

وأريحية ما عرف به وله.

لذلك كله، كان سموه أحد القادة املرموقني الذين يسكنون القلوب والعقول 

ومكارم  ونبل  إنسانية  من  عنه  عرف  بما  جميعا،  املواطنني  وعقول  قلوب   ..

أخالق وعطف وعطاء ومساعدة كل إنسان تصل إىل مسامعه حاجته لتقديم يد 

العون واملساعدة.

عناية كرمية بالقراآن الكرمي ..
ر معانيه والعمل بمقتضاه من أبرز ما  العناية بالقرآن الكريم وحفظه وتدبُّ

مّيز إنسان اململكة وقادتها عىل مّر العصور، حيث ُعنيت اململكة منذ تأسيسها 

عىل يد امللك عبدالعزيز، طّيب الله ثراه، ومن بعده أبناؤه امللوك الربرة، بتحفيظ 

كتاب الله وتجويده وتفسريه، وأولت ذلك اهتماما كبريا ورعاية قّل نظريها، 

فاململكة،  والداني،  للقايص  ظاهرة  والعناية  الرعاية  تلك  عىل  الشواهد  ولعل 

مهد الرسالة املحمدية، وحاضنة الحرمني الرشيفني، والدولة التي قامت عىل 
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أسس متينة من كتاب الله تعاىل وسّنة نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص، تبّنت طباعة املصحف 

الرشيف وتوزيعه بماليني النسخ عىل املسلمني يف أرجاء األرض، كما تضّم بني 

جنباتها الشاسعة مئات املدارس وحلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تحظى 

بدعم ال ينقطع من والة األمر.

الحرمني  رأسها خادم  املباركة، وعىل  البالد  قيادة هذه  توليه  ملا  وامتداداً 

الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ويل عهده األمني، حفظهما الله، 

إىل أعمال الخري التي نالت بها أرض الحرمني  للقرآن الكريم وأهله، تسابقاً 

الرشيفني قصب السبق عىل الدول كافة، تأتي رعاية سمو األمري سلمان بن 

عبدالعزيز لهذه الجائزة القرآنية )جائزة األمري سلمان لحفظ القرآن الكريم( 

اململكة  خدمة  عقد  منظومة  إىل  تضاف  كريمة  دّرة  لتكون  والبنات  للبنني 

واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  عليها  ترشف  التي  واملسلمني  لإلسالم 

الكريم،  القرآن  لحفظ  املحلية  املسابقات  أهّم  من  وُتعد  واإلرشاد،  والدعوة 

وبات الرتشح لها واملشاركة فيها هدفاً مهماً لدى طالبنا وطالباتنا لينشأوا 

هذه  عىل  املبارك  الجمع  هذا  يف  والوسطية  االعتدال  ظل  يف  القرآن  حبِّ  عىل 

األرض املباركة تحفهم املالئكة وهم يف حلقة ذكر وشكر لله عىل ما أنعم به 

عىل اململكة من رخاء وطمأنينة وسؤدد.

من  وأراه  أسمعه  ما  ليسعدني  »...إنه  جائزته:  عن  الكريم  سموه  يقول 

اإلقبال لدى هؤالء الناشئة عىل كتاب الله الكريم، وآمل من ذلك اإلسهام يف بناء 

الرجل املؤمن، واملرأة املؤمنة اللذين سيكون لهما-واملرأة بصفة خاصة- إقامة 

أرسة قرآنية، والفتاة التي تحفظ القرآن اليوم سوف تكون بإذن الله خري أم، 

وخري مدرسة لبيتها وأرستها ومجتمعها، وإنه يسعدني وضع هذه الجوائز 

الله عّز وجّل  إىل  أتقرَّب به  الكريم، ورشف يل  الله  واملسابقات لحفظة كتاب 

طمًعا يف ثوابه، وإسهاًما يف املجتمع املؤمن الصالح، ال نفاًقا وال رياًء، وأسأل 

الله عز وجل أن يجعل عميل وإياكم لوجهه تعاىل«.
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جمعية الرب بالريا�ض
إحدى الجمعيات الخريية ذات النفع العام التي فّكر سمو األمري سلمان يف 

إنشائها إلرساء وبلورة العمل الخريي ومأّسسته ليكون رافًدا مستداماً لتنمية 

املجتمع وبّث روح التكافل فيه، فكانت رعايته الكريمة لتأسيس هذه الجمعية 

الخريية للرّب واإلحسان التي تأسست عام 1374ھ إرساًء ألساس متني لتقوية 

من  انطالقاً  املجتمع  أفراد  بني  التماسك  لُعرى  وتوثيقاً  واإلخاء،  املحبة  روح 

رشيعتنا السمحة التي تدعو إىل التوايص باملرحمة وتفّقد أحوال األرس الفقرية 

ومساعدتهم يف التغلب عىل مشكالتهم بتقديم اإلعانات التي تخّفف من أعباء 

الحاجة.

وقد بذل سموه مساعيه الحميدة وجهوده الخريِّة حتى برزت الجمعّية إىل 

تمارس  الجمعية  وبدأت  شامًخا.  ورصًحا  قائًما  كياناً  وأصبحت  الوجود  حيز 

وجودها  أثبتت  وحينما  1375ھ،  عام  بداية  مع  أهدافها  لتحقيق  نشاطها 

لتحقيق  أشمل  أكرب وصيغة  إعطائها صفة  أعمالها، رغب سموه يف  واتسعت 

العديد من األغراض الخريية بشكل منظم يتواكب مع ظروف الحياة ومتطلبات 

التوسع يف نشاطها، فدعا سموه نخبة من األعيان ورجال املجتمع ليكونوا نواة 

مجلس إدارة الجمعية برئاسة سموه، واستمرت الجمعية يف ممارسة نشاطها 

والسعي لتحقيق أغراضها، وُسجلت رسمياً بوزارة العمل والشؤون االجتماعية 

)آنذاك( برقم 14 يف 1392/1/19ھ.

وما زالت جمعية الرّب، بفضل الله ثم رعاية سموه الكريم والجهود الخرّية 

التكافل االجتماعي  ألبناء هذا الوطن املعطاء، تواصل عطاءاتها لرتسيخ مبدأ 

الفقرية  األرس  رعاية  خالل  من  عميل  واقع  إىل  وتحويله  املجتمع  أفراد  بني 

املنزلية  واألجهزة  واألثاث  واللباس  الغذاء  بتوفري  تعانيه  ما  لتخفيف  والسعي 

امليسورين  من  املحسنني  وتبرصة  لها،  مالية  مساعدات  تقديم  مع  وغريها 

بأحوال املحتاجني، وإقامة املرشوعات الخريية املوسمية وتوجيهها إىل الوجهة 

التي يرغبها املتصدِّق أو إىل غريها من املقاصد الخريية.
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اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام )اإن�سان(
رسم سمو األمري سلمان بن عبدالعزيز، ضمن ما يبذله من جهود، لوحات 

خريية مضيئة وفريدة، وحفر اسمه بأحرف من نور يف سفر العمل االجتماعي 

الخريي ومسرية العمل اإلنساني، فسّجل سموه إنجازات حافلة ُمرّصعة بالخري 

الخريي  للعمل  ومتابعاً  ومسانداً  داعماً  قضاها  عاماً  خمسني  من  أكثر  طوال 

واإلنساني يف عطاء ال ينضب وإنفاق ال ينقطع.

عبدالعزيز  بن  سلمان  األمري  سمو  إىل  الرياض  مدينة  أهايل  رفع  وعندما 

طلباً إلنشاء جمعية خريية ُتعنى باأليتام استشعاراً منهم بأهمية االلتفات إىل 

هذه الرشيحة االجتماعية، رّحب سموه الكريم بالفكرة التي تحولت إىل واقع 

ملموس بعد إعداد النظام األسايس للجمعية ورفعه إىل وزارة العمل والشؤون 

صدرت  حيث  السامي،  املقام  إىل  بدورها،  رفعته،  التي  )آنذاك(  االجتماعية 

بمنطقة  األيتام  لرعاية  الخريية  الجمعية  بتأسيس  الكريمة  السامية  املوافقة 

الرياض )إنسان( برقم 8/427 وتاريخ 1419/6/22ھ برئاسة صاحب السمو 

امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز أمري منطقة الرياض.

مركز الأمري �سلمان الجتماعي..
جعل األمري سلمان بن عبد العزيز من العمل االجتماعي واإلنساني والخريي 

جزًءا ال يتجزّأ من أعماله، جنًبا إىل جنب مع مسؤولياته الجسام بصورة يفخر 

ويعتز بها الكثريون عرب مّد يد العون للمحتاجني واملعوزين ومسح دمعة يتيم، 

وزرع البسمة عىل شفة معوز أو محتاج، ورعاية فئة اجتماعية عزيزة علينا 

من الكبار واملسنني.

برزت فكرة إنشاء مركز األمري سلمان االجتماعي عندما اجتمع نفٌر كريٌم 

من أعيان مدينة الرياض برعاية الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لتكريم 

بإنشاء مركز اجتماعي  التكريم عملياً  الله، بأن يكون  سموه، فوّجه، حفظه 

ُيعنى بكبار السن، نساًء ورجاالً، من خالل تقديم الرعاية املتكاملة لهم لتكون 

االجتماعي  والتكافل  الخري  أرشعة  بسط  إىل  سموه  لتوّجه  واقعية  ترجمة 
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للوطن قدر طاقتها من  أبناء مجتمعنا قدمت  أجل تكريم فئة عزيزة من  من 

بذلك  فاستحقت  وكابدت،  وكافحت  جهد،  من  استطاعت  ما  وبذلت  خدمة 

األمري  إنشاء مركز  انبثقت فكرة  لها. ومن هنا  الجميل  ملسة وفاء ورّد بعض 

 .. السن  للمتقاعدين وكبار  سلمان االجتماعي كناٍد صحي واجتماعي وثقايف 

يترشَّف بحمل اسم غال عىل قلوب وعقول الجميع، فجاءت أهداف املركز ملبية 

نوعها يف  الرائدة من  الفتية  املؤسسة  بإنشاء هذه  الفضل  لطموحات صاحب 

اململكة ويف املنطقة ككل.

وقد بدأ املركز يف استقبال األعضاء يف غرة شهر رجب عام 1417ھ، وتم افتتاحه 

االفتتاح  حفل  رعى  حيث  نفسه،  العام  من  رمضان   21 يف  الثالثاء  يوم  رسمًيا 

صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبدالعزيز، رحمه الله، بحضور صاحب 

السمو امللكي األمري سلمان بن عبدالعزيز أمري منطقة الرياض، حفظه الله.

م�سروع الأمري �سلمان للإ�سكان اخلريي .. 
كانت فكرة مرشوع األمري سلمان لإلسكان الخريي إغاثية يف طبيعتها ملن 

سموه  منها  استلهم  حيث  األمطار،  بسبب  الرياض  مدينة  يف  بيوتهم  تهدَّمت 

مرشوعه الخريي والتنموي لالستثمار يف اإلنسان، والذي يركز عىل تنميته من 

خالل اإلسكان ليتجاوز املرشوع األفكار اإلغاثية واإلسكانية إىل إبداع إنساني 

وقذفته  ومأواه  مالذه  فقد  الذي  املقيم  فيتحوَّل  سام،  وتنموي  وفكري  ثقايف 

إىل مبدع  املرشوع،  إطار مجتمعه، يف هذا  إىل خارج  الحياة ومشكالتها  هموم 

ونفسيني  اجتماعيني  اختصاصيني  خالل  من  الفت  اقتصادي  بشكل  ومنتج 

مدربني، كما يحّول املرشوع كال من األب واألم والشباب والفتيات إىل منتجني 

لتجاوز مرحلة الفقر بالعلم والتدريب واملساعدة، بفضل الله ثم بفضل جهود 

البالد.  الخري يف هذه  أهل  الالمحدود، وتواصل كريم من  الكريم ودعمه  سموه 

وقد أعلن عن هذا املرشوع رسمياً يف شهر رمضان عام 1418ھ، وتم تأسيسه 

اإلداري واملايل بمجالسه ولجانه وإداراته  إعداد هيكله  تم  عام 1429ھ، حيث 

املتخصصة.
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ويهدف هذا املرشوع التنموي إىل معالجة الفقر عرب إنشاء مجمعات سكنية 

حكمهم،  يف  ومن  ومساكني  وفقراء  وأرامل  أيتام  من  الفقرية  األرس  إلسكان 

حاجتهم  يعرضون  وال  إلحاًفا  الناس  يسألون  ال  الذي  املتعففني  أولئك  واألهم 

وهم يف أمس الحاجة للعون واملساعدة،  خجال وحياء من الناس، وذلك لتحقيق 

إيجاد وقف  الرب والتقوى، والعمل عىل  التكافل االجتماعي والتعاون عىل  مبدأ 

مؤّسيس دائم ال يعرتيه قصور أو اندثار، واملشاركة يف التنمية املتكاملة اقتصادياً 

واجتماعياً وعمرانياً، وغريها من األهداف التنموية النبيلة.

�سية خريية.. مكرمات �سحية موؤ�سّ
دائماً ما يؤّكد سمو األمري سلمان بن عبد العزيز عىل أن اإلنسان هو أغىل 

واجتماعياً  بناَءه صحياً  يتطلب  األول،  املقام  إعداده، يف  الوطن، وأن  ثروات 

اإلنسان  هذا  لبناء  شاملة  رؤية  ضمن  الوطنية  شخصيته  وصقل  وثقافياً، 

تجعله معتًزا بعقيدته اإلسالمية وهويته الوطنية العربية وتراثه التاريخي، 

الرياض  سكان  هموم  عن  سموه  عني  تغفل  لم  عقود،  ستة  حوايل  فخالل 

وطموحاتهم، ونذر نفسه لتحقيق آمالهم يف الحياة والعيش الكريم، وتخفيف 

جذبت  عرصية  مدينة  ظل  يف  ورخاء،  تنمية  من  أراد  ما  له  فكان  آالمهم، 

والصحية  والتعليمية  واالجتماعية  واالقتصادية  التنموية  لربامجها  األنظار 

والخدمية.

الصحي  الجانب  تعزيز  سموه،  ومتابعة  باهتمام  حظي  ما  أهم  ومن 

الجوانب  هذه  يف  فارقة  عالمة  الرياض  باتت  حتى  واإلنساني،  والخريي 

املحتاج  بعالج  الكريم  نهجه  سموه  وعّزز  والدويل،  اإلقليمي  املستوى  عىل 

ونجدة امللهوف وإغاثة املكروب، ومداواة املريض، وتقديم الحلول العالجية 

محدودة  وال  مبارشة  كريمة  برعاية  الطبية  األبحاث  مراكز  أحدث  عرب 

لها  الداعمني  مقدمة  يف  سموه  يأتي  التي  املعوقني  األطفال  جمعية  من 

مرشوعات  تبني  يف  كريمة  مبادرات  صاحب  يزال  وال  وكان  وألنشطتها، 

توسعة الجمعية وإيصال خدماتها إىل كثري من مناطق اململكة. ولم يدّخر 
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إىل  املرشوعات،  لتلك  واملساندة  الدعم  تقديم  يف  املشاركة  يف  جهداً  سموه 

جانب مبادراته بتزكية جهود الجمعية ودورها لدى والة األمر وفاعيل الخري 

من هيئات ورشكات وأفراد، ما أسهم يف وصول مظلة خدمات الجمعية إىل 

عرشة مراكز، باإلضافة إىل إنشاء مرشوعات األوقاف الخريية يف املدن التي 

تحتضن مراكز الجمعية، ولجنة أصدقاء املرىض بمنطقة الرياض التابعة 

للجنة  الفخرية  بالرياض، وكذا رئاسة سموه  الصناعية  التجارية  للغرفة 

أصدقاء الهالل األحمر بمنطقة الرياض، فضالً عن عدد من املراكز، منها: 

لألمراض  الخريية  السعودية  والجمعية  األعضاء،  لزراعة  السعودي  املركز 

السعودية ألمراض  والجمعية  للكبار،  الحركية  اإلعاقة  الوراثية، وجمعية 

السمع والتخاطب، وجمعية املكفوفني الخريية بمنطقة الرياض، إضافة 

تترشف  التي  الصحية  الخريية  واملراكز  والجمعيات  املؤّسسات  بعض  إىل 

بحمل اسم سموه الكريم.

مركز الأمري �سلمان لأمرا�ض الف�سل الكلوي
يحرص سمو األمري سلمان عىل تقديم الرعاية الصحية واالهتمام بمرىض 

رجل  بوصفه  خاصة  بصفة  الكىل  ومرىض  عامة،  بصفة  الرياض  منطقة 

اإلنسانية الداعم للمرىض واملوّجه دائماً لخدمة هذه الفئة الغالية عىل الجميع، 

والوقوف عىل احتياجاتها عرب إنشاء جمعيات صحية خريية توجه اهتمامها 

للمرىض املحتاجني وتأمني األدوية لهم ورعاية أرسهم.

ومن بني هذه املراكز والجمعيات الصحية التي تبّناها سموه الكريم مركز 

الكلوي  الفشل  مرىض  لخدمة  وقفاً  جعله  الذي  الكىل،  ألمراض  سلمان  األمري 

متخصصة  أجهزة  بواسطة  والربوتونية  الدموية  التنقية  عمليات  وإجراء 

املخربية،  الفحوصات  وإجراء  ذلك،  أثناء  التمريضية  العناية  وتقديم  وحديثة، 

الغذائية،  الوجبات  وكذلك  الكىل  مرىض  يحتاجها  التي  األدوية  جميع  وتقديم 

التي تناسب  التعاقد مع أكرب رشكات اإلعاشة لتأمني وجبات الطعام  فقد تم 

حاالتهم.
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جمعية الأمري فهد بن �سلمان اخلريية لرعاية مر�سى الف�سل الكلوي
أّسست جمعية األمري فهد بن سلمان الخريية لرعاية مرىض الفشل الكلوي 

بمبادرة كريمة من لدن سمو األمري سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، بعد أن 

رد،  الكامل بشكل مطَّ الكلوي  الكريم ازدياد أعداد مرىض الفشل  الحظ سموه 

الفشل  مرىض  لخدمة  خريية  جمعية  بإنشاء  الكريم  سموه  مبادرة  فكانت 

واألدوية  األجهزة  تأمني  يف  واإلسهام  واجتماعياً،  صحياً  ومساعدتهم  الكلوي 

واملستلزمات الطبية والعالجية الخاصة بمرىض الفشل الكلوي، وتشجيع ودعم 

وزراعتها،  الكىل  بأمراض  الخاصة  والتوعية  الوقاية  وبرامج  العلمي  البحث 

ودعم برامج التربع باألعضاء من املتوفني دماغيا بالوسائل املمكنة.

 19078 برقم  االجتماعية  الشؤون  وزارة  موافقة  صدرت  ذلك  عىل  وبناء   

وتاريخ 1421/6/19 بإنشاء الجمعية الخريية لرعاية مرىض الفشل الكلوي، 

وانعقد االجتماع التأسييس للجمعية يف يوم األحد املوافق 1422/3/11ھ.

مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة 
سمو  من  كريمة  تلبية  اإلعاقة  ألبحاث  سلمان  األمري  مركز  تأسيس  جاء 

األمري سلمان بن عبدالعزيز لحاجة ملّحة ملواجهة وعالج حاالت اإلعاقة املتزايدة 

العلمي  البحث  مجال  يف  الكبرية  للفجوة  وردماً  السعودية،  العربية  اململكة  يف 

املكثَّف حول اإلعاقة ومسبَّباتها ووسائل تفاديها وعالجها.

مستوى  عىل  اإلعاقات  أسباب  عىل  التعرّف  مهمة  عاتقه  عىل  املركز  وأخذ 

يف  املعنية  والجهات  املتخصصة  املراكز  أفضل  مع  التعاون  ثم  ومن  اململكة 

إيجاد الوسائل والطرق الكفيلة بالحّد من اإلعاقة وتخفيف آثارها عىل املعاقني 

للمعاقني  تتيح  فاعلية  أكثر  مساندة  خدمات  تقديم  يف  واملساهمة  وذويهم، 

تسيري أمورهم اليومية واإلسهام يف بناء مجتمعهم. ومن املؤكد أن رسالة املركز 

واملبادرات  الوطنية  املؤسسات  ومساندة  تفاعل  دون  تتحقق  أن  لها  يمكن  ال 

والتي  املركز  يتبناها  التي  البحثية  الربامج  يف  واملشاركة  الداعمة  الفردية 

ستنعكس إيجابا، بمشيئة الله، عىل املجتمع بأرسه.
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للجهود  لبنة مهمة وإضافية  اإلعاقة  األمري سلمان ألبحاث  ل مركز  ويشكِّ

التي يتبناها سموه الكريم إلرساء مؤّسسات الخري يف املجتمع السعودي الخرّي 

ملواجهة اإلعاقة ومساعدة املعوقني واإلسهام يف رفع املعاناة عنهم باعتبارهم 

فئة عزيزة من فئات املجتمع، حيث ينهض املركز بدعم وتنسيق وإدارة وتمويل 

خاصة،  السعودي  للمجتمع  مفيدة  يراها  التي  واألكاديمية  البحثية  األنشطة 

التأثري  ذات  والعملية  العلمية  األبحاث  أحدث  فيستهدف  عامة،  ولإلنسانية 

الواسع عن طريق تجميع املوارد العلمية والتقنية والبرشية بطريقة ممنهجة 

يف  تطبيقية  املركز  بها  يعنى  التي  األبحاث  وتعترب  والدويل.  املحيل  النطاق  عىل 

والرتبوية  والنفسية  الطبية  الصعوبات  لحل  طبيعتها وليست نظرية، وتوجه 

واالجتماعية التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة.

جمعية الأمري �سلمان بن عبدالعزيز للأعمال اخلريية
الرياض إال ويحرص فيه سمو األمري سلمان،  أيام  ال يكاد يميض يوٌم من 

كعادته، عىل إضافة بعض من عطاياه وإرشاقاته الخريية ومبادراته الكريمة، 

منطقة  أهايل  بها  تقّدم  التي  الوفاء  مناسبات  الكريم  سموه  حّول  ما  وكثريا 

هذه  مثل  عىل  لإلنفاق  يرصد  ما  وأصبح  مستدامة،  خري  مشاريع  إىل  الرياض 

املناسبات نواة ملشاريع قائمة يرى الناس أثرها يف كل مكان.

الرياض  أعيان  من  عدٌد  باألمس  أبدى  فعندما  بالبارحة،  الليلَة  أشبه  وما   

وأهاليها ورجال أعمالها رغبتهم يف تكريم سموه الكريم، وّجه سموه بإقامة 

العزيزة عىل مجتمعنا  الفئة  مركز اجتماعي للمسنني ليكون ملسة وفاء لهذه 

الويفّ، فكان مركز األمري سلمان االجتماعي.

النبيلة من  املكرمات  تتواصل هذه  وإيثاره  وعىل سجيته وعهده وكرمه 

سموه الكريم، فعندما اقرتح عدٌد من أهايل الرياض وأعيانها ورجال األعمال 

فيها إقامة احتفال مهيب بمناسبة مرور أكثر من خمسني عاماً عىل تويل 

دوره  عن  تعبريا  الرياض  منطقة  إمارة  عبدالعزيز  بن  سلمان  األمري  سمو 
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التاريخي الذي نهض وينهض به سموه الكريم يف تطوير منطقة الرياض 

األعمال  دعم  عن  ساعة  يغب  لم  الذي  اإلنسان،  لألمري  ووفاء  وتطويرها، 

الخريية سواء من خالل ما رأسه ويرأسه من جمعيات وهيئات عىل مدى 

السبل  وتسهيل  الخري  فاعيل  دعم  خالل  من  أو  قرن،  نصف  عىل  يزيد  ما 

أمامهم، وتكريماً لألعمال اإلنسانية النبيلة النابعة من تأصل البعد اإلنساني 

والحكمة  اإليثار  معزِّزا  املعهود،  بكرمه  الكريم،  سموه  ولكن  سموه،  لدى 

نواة  االحتفال  لهذا  الخرّيين  مساهمات  تكون  بأن  وّجه  بها،  ُعرف  التي 

لقيام مرشوع خريي بمدينة الرياض يخدم الرياض وأهلها ويدعم مشاريع 

ى »جمعية األمري سلمان بن عبدالعزيز  العمل الخريي يف املنطقة تحت مسمَّ

العزم  بذلك وعقدوا  الرياض  أعيان وأهايل مدينة  الخريية«، فرحب  لألعمال 

عىل إنشاء هذه الجمعية، حيث تم ترخيصها لدى وزارة الشؤون االجتماعية 

الخريية  الجمعيات  يف 1432/6/18ھ، وسوف يكون من مهامها مساعدة 

من حيث التدريب والخربة والدعم واملساندة وإنشاء وقف خريي يرصف من 

ريعه عىل األعمال الخريية. 

وبعد..
أعمال  من  استرت  فما  اإلنسان،  األمري  سلمان  عن  ُعرف  ما  كّل  ليس  فهذا 

الخري أكرب وأعظم، فبصمته يف ذلك واضحة، ويقرتن ذكر سلمان يف كل حني 

بالخري، وحني تذكر الرياض، يعقبها بالرضورة ذكر عمل خرّي جليل داللة عىل 

طيب أهلها الذين زرع فيهم سلمان اإلنسان من الصفات الحميدة والجليلة ما 

يجعلهم يحتفون بمدينتهم التي تعّد يف مقدمة املدن من حيث تجسيد اإلنسانية 

املحضة يف أبهى صورها. 

االجتماعي  العمل  مجال  يف  ومبادراته  سلمان  األمري  سمو  مساهمات  إن 

والخريي واإلنساني بحر يصعب سرب أغواره، إذ إن سموه الكريم صاحب رؤية 

تربوية أصيلة تستمد موجهاتها من قيم الدين االسالمي الحنيف ومن عادات 
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املجتمع العربي األصيل التي تدعو للتكافل والرتاحم والتعاضد. وقد أصبح سموه 

وشخصيته  حيويته  وبفضل  محدود،  الال  وعطائه  ومنهجه  سلوكه  يف  قدوة 

الجذابة وقدرته عىل بناء جسور الود واملحبة مع اآلخرين استطاع أن يذكي يف 

مجتمع الرياض روح التعاون والبذل والعطاء والعمل من أجل املصلحة العامة 

واالهتمام برشائح املجتمع الفقرية واملحتاجة.

ولم تقترص جهود سمو األمري سلمان يف هذا املجال عىل الصعيد املحيل، بل 

امتدت أياديه البيضاء إىل املنكوبني واملحتاجني من أبناء أمته العربية واإلسالمية 

لعطاءات  رمزاً  سموه  اسم  غدا  حتى  وامللمات  والشدائد  املحن  بهم  أملَّت  كلما 

املجتمع السعودي كلّه دعماً لإلخوة األشقاء عىل امتداد املعمورة من صحاري 

وأفغانستان  والشيشان  والهرسك  والبوسنة  وفلسطني  بنغالديش  إىل  افريقيا 

وغريها من البلدان واملناطق العربية واإلسالمية.
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يف  ومناقبهم  وُمُثلهم  بمآثرهم  دوًما  العالية  الهمم  وأصحاب  الكبار،  يحيا 

إنجازاتهم، ألن  أثرهم وعاش مبادئهم وملس  َمْن وعى  قلوب وعقول وضمائر 

يخلّد  البرش  من  ماليني  ويقرأه  كثريون  ويكتبه  قليلون  يصنعه  الذي  التاريخ 

أنه  فخراً  حسبه  الذي  عبدالعزيز،  بن  سلمان  الكبار  هؤالء  أحد  يستحق .   َمْن 

الوالد  معني  من  وهنل  وصفاًء،  توهجًا  إال  ذلك  زاده  فام  وتقّلباهتا  احلياة  »عركته 
َقّل  بخصائص  ومتيز  السجايا،  وعذب  الصفات،  – مجيل  ثراه  اهلل  طيب  املؤسس- 
أن ُتوجد يف كثري من الرجال، أحّب وطنه وتفانى يف خدمته وخدمة ساكنيه، احرتم 
كبريهم، وتواضع لصغريهم، وجتـاوز عن ُمسيئهم، وقّدر حمسنهم، وقّرب خملصهم، 
َساَس األمور بحنكة وحكمة، واستشعر أمهية الوقت لقضاء حوائج اخللق، واستخدم 

فراسته ومعرفته ملعادن الرجال الصطفاء من يوليه أمرًا من أمور الناس..«.

صاحب السمو امللكي 

األمري نايف بن عبدالعزيز
ويل العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية، حفظه الله
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سمو األمري سلمان مع الرئيس الفرنيس ساركوزي األمري سلمان يرافق شاه إيران

األمري سلمان برفقة شاه إيران يف زيارة إىل معهد العاصمة
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حّقق للرياض املجد، فحّولها من بلدة صغرية قبل نحو ستني عاماً، بيوتها من 

ٌج بسيطة هنا وهناك، إىل مدينة حديثة عمالقة تبسط  طني، تيضء لياليها رُسُ

نسمة،  ماليني  خمسة  من  أكثر  ويقطنها  شاسعة،  مساحات  عىل  أطرافها 

املعبدة،  الطرق  أفضل  من  متكاملة  شبكة  أطرافها  وتربط  األضواء،  تغمرها 

سمائها  يف  تتسامق  العاملية،  والفنية  الهندسية  املعايري  أحدث  وفق  املخططة 

التجارية  ومراكزها  أسواقها  وتضج  العمالقة،  والتجارية  السكنية  األبراج 

الحديثة املتكاملة الخدمات بالحركة الدائبة، لتضاهي كربيات العواصم العاملية 

اتساًعا وتنظيًما وتطوًرا.

وميزان  أقوالهم  بنتائج  حكمتهم  تقاس  الدولة  ورجال  القادة  كان  ولنئ 

أن تغرّي  التي من شأنها  الصعبة  القرارات  اتخاذ  الرئيس يف  أعمالهم، لدورهم 

القرار السيايس،  التاريخ عىل أرض وطنهم، ولتأثريهم الواضح يف اتخاذ  وجه 

فإن الخربات الالزمة وامللكة الفطرية التخاذ مثل هذه القرارات كانت حارضة 

بن عبدالعزيز، كرجل دولة، وحاكم مسؤول، ترّشب  األمري سلمان  لدى سمو 

هذه الخربات وتحىّل بهذه امللكة الفطرية من جامعة امللك املؤّسس عبد العزيز، 

طيَّب الله ثراه، بعدما عركته املسؤوليات الجسام منذ نعومة أظفاره، وأكسبته 

رصيداً غنياً من التجارب والقدرات الفريدة يف التعامل مع األحداث واملستجدات.

فكان لسموه منذ وقت مبّكر مواقف وأدوار أسندها إليه إخوانه امللوك، ثقة 

به واعتماًدا عىل قدراته الفائقة وخصاله الرفيعة ومناقبه الشخصية وإمكاناته 

تتخذها  التي  القرارات  يف  ورشيًكا  بارًزا  حاكًما  بوصفه  واإلدارية،  السياسية 

اململكة داخلًيا وخارجًيا، وجنَّد سموه الكريم نفسه وفاًء بمسؤولياته الرسمية 

وواجباته الوطنية، فظل طوال فرتة عمله يف اإلمارة حارضاً لخدمة قضايا وطنه 

من أي موقع مسؤولية وألجل تحقيق أي مصلحة وطنية، فكان، بحق، رجل كل 

املراحل وجميع املنعطفات، واملتابع لنشاطات وفعاليات الشأن الوطني، يدرك 

وقت  منذ  بها سموه  اختص  التي  الشائكة  الكبرية  وامللفات  املسؤوليات  حجم 

د قدراته، وتنوع خرباته، وفيض عالقاته املميزة، سواء  مبكر، ساعده يف ذلك تعدُّ

عىل املستوى الخليجي أو العربي، فضال عن اتساع شبكة معارفه الشخصية التي  سمو األمري سلمان مع الرئيس الفرنيس ساركوزي
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نسجها سموه الكريم مع قادة العالم وغريهم من شخصيات عاملية ذات تأثري 

مبارش عىل حكومات دولهم بهدف دعم مصالح اململكة وقضاياها يف الخارج.

طويلة  لعقود  ظّل  املحّنك،  الدولة  ورجل  السابق،  وحاكمها  الرياض  أمري 

محطة مهمة من محطات ضيوف اململكة من قادة دول ورؤساء وزارات ووزراء 

ودبلوماسيني، وركًنا مهًما من أركان الدولة، وال يمكن أن نفهم داللة ذلك دون 

تفسري؛ فقد حرص رؤساء دول كربى، وأخرى عديدة، عىل أهمية إدراج زيارة 

قرص الحكم ولقائهم بأمري الرياض يف جدول زيارتهم للمملكة، وتعطي زيارة 

الرئيس الفرنيس نيكوال ساركوزي، والرئيس الرويس فالديمري بوتني، والرئيس 

األمريكي جورج بوش، وغريهم من كبار القادة ذوي الثقل العاملي ملنطقة قرص 

الحكم إشارات رمزية ذات مغزى سيايس للمكان واألمري سلمان الذي يحظى 

برأي سديد يف كل ما يخص شئون الدولة وسياستها.

الله  أنعم  العربية السعودية، من بني ما  وقد وهب املوىل، عّز وجّل، اململكة 

به عليها من نعم ال ُتعّد وال ُتحىص منذ نشأتها، قيادة حكيمة واعية. فامتداًدا 

للنهج السيايس الثابت للمملكة منذ تأسيسها عىل يد امللك عبدالعزيز، طّيب الله 

ثراه، الذي كان يعتمد املنطق القائم عىل أساس عميق من العقالنية واالتزان، 

استمر النهج نفسه يف عهد أبنائه الربرة امللوك من بعده، وصوالً إىل هذا العهد 

الله  أّيده  عبدالعزيز،  بن  عبدالله  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  عهد  الزاهر، 

واالعتدال؛  والتعاون،  التضامن،  هي  مبادئ  ثالثة  يف  يتلخص  والذي  بنرصه، 

التضامن الكامل مع األشقاء العرب واملسلمني ونرصة قضاياهم، والتعاون مع 

األصدقاء يف مختلف أرجاء املعمورة، عىل أساس من الندّية واالحرتام املتبادل، 

اإلقليمية  املستويات  كافة  واملستجدات عىل  القضايا  التعامل مع  يف  واالعتدال 

والدولية. هذا النهج الحكيم هو ما أتاح للمملكة أن تنعم باالستقرار، حتى يف 

الفرتات التي شّهدت فيها املنطقة كثري من التقلبات واملحن، وأن تبني يف اململكة 

مجتمع الرفاه يف منطقة شغلتها النزاعات والقالقل.

املبادئ  هذه  سلمان  األمري  سمو  استلهم  الحكيم؛  النهج  لهذا  واستمراًرا 

األصيلة، وأوىل اهتماًما خاًصا بتطوير عالقات العاصمة الرياض بمثيالتها من 
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عواصم العالم، وعمل، يف الوقت نفسه، عىل تطوير العالقات الخارجية للمملكة 

لدعوات  تلبية  كانت  سواًء  الرسمية،  الزيارات  من  بالعديد  سموه  قيام  عرب 

الثابت يف  اململكة  قائمة، بهدف دعم توجه  ثنائية  لعالقات  تتويجاً  أو  رسمية 

إقامة العالقات الوثيقة بالعالم املتقدم والنامي عىل السواء، سياسياً واقتصادياً 

وصاحب  دولة  كرجل  الشخصية،  عالقاته  بأهمية  سموه  من  يقيناً  وثقافياً، 

تجربة وحنكة ورؤية متبرصة بعيدة املدى، مع قادة تلك الدول، فسموه يتميز 

يف  اإلقليمية  للتغريات  بمراعاتهم  يوصفون  الذين  الساسة  أبرز  أحد  بكونه 

الزمتان  سمتان  وهاتان  للمملكة،  العليا  املصلحة  عىل  املحافظة  مع  املنطقة 

التي يتم اختيار النخب  لسموه، ويف الوقت نفسه، يعدان من أولويات املناقب 

الحاكمة عىل أساسها يف هذه املهام.

وعكست هذه الزيارات والجوالت الخارجية التي قام بها سمو األمري سلمان، 

أثناء توليه مسؤولية إمارة منطقة الرياض، املكانة املرموقة التي تحظى بها 

اململكة خليجًيا وعربًيا وإسالمًيا ودولًيا، وأعطت دعًما كبريًا لتوجهات اململكة 

عىل مستوى التعاون الدويل والتحالفات السياسية؛ إذ كان يحرص سموه يف كل 

زيارة من زياراته أو جولة من جوالته الدبلوماسية عىل حمل ملفات متنوعة، 

مصطحباً وفداً يضم ممثلني من قطاعات مختلفة إلبرام اتفاقيات العمل الثنائية 

مع كبار مسؤويل تلك الدول، والتي أسهمت يف توطيد عالقة اململكة مع العالم 

الخارجي، وبخاصة مع أقطاب عاملية هامة كأملانيا واليابان وفرنسا وروسيا 

والهند، وغريها من الدول الكربى، وأضافت هذه الزيارات زخًما كبريًا لقضايا 

اململكة، وشّكلت، يف الوقت نفسه، نقلة نوعية مميزة لعالقات اململكة الدولية. 

كما كان للمباحثات واملفاوضات التي كان يجريها سموه مع تلك الدول أثرها 

امللموس خاصة يف املجاالت السياسية واالقتصادية والتنموية، معتمداً عىل عدد 

من الثوابت، ومقومات القوة يف موقفه:

•  تمثيل سموه لخادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز، أّيده 

الله، القائد ذو املكانة املرموقة عاملياً، وتمثيله للمملكة العربية السعودية 

كدولة محورية يف املنطقة والعالم، كونها منطلق رسالة اإلسالم، ثاني 

األمري سلمان يصافح عبد الكريم يوسف بك الزين نائب الربملان اللبناني
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أهم  وكونها  الحارض،  الوقت  يف  انتشاًرا  وأكثرها  العالم  يف  ديانة  أكرب 

مصدر من مصادر الطاقة يف العالم، وأكرب دولة مصدرة للبرتول وثاني 

دولة يف االحتياطي املثبت عاملًيا.

عبدالعزيز،  املؤّسس  امللك  أبناء  أحد  عبدالعزيز  بن  سلمان  األمري  سمو   •

طّيب الله ثراه، صاحب املكانة التاريخية، وكونه حاكم منطقة الرياض 

عن  ُعرف  ما  إىل  إضافة  املرموقة،  وحارضتها  اململكة  قلب  تمثل  التي 

سموه من ثقافة واسعة وحنكة سياسية ومتابعة لألحداث الدولية.

فهي  واالتزان،  بالعقالنية  السعودية  العربية  اململكة  سياسة  اتسام   •

الدول األخرى وال تتدخل يف شؤونها مهما كان حجم ومستوى  تحرتم 

هذه الدول، ومهما كانت معتقداتها وتوجهاتها.

دعم الكفاح العربي والق�سية الفل�سطينية
عمل سمو األمري سلمان بن عبدالعزيز، صاحب األدوار املشهودة، عىل دعم 

طاقة  من  أوتي  ما  بكل  واإلسالمية  العربية  األمتني  وقضايا  الشقيقة  الدول 

القضايا  تلك  طليعة  ويف  مؤازرتها،  عىل  وقدرة  األمة  قضايا  بعدالة  وإيمان 

لقاءاته  خالل  يؤّكد  والتي  سموه  وجدان  يف  تحيا  التي  الفلسطينية  القضية 

املحلية والخارجية دوماً عىل دعم اململكة التاريخي لها باعتبارها قضية مركزية 

لها األولوية الكربى بالنسبة للمملكة العربية السعودية. وقد أّدى سموه دوراً 

بارزاً يف دعم اململكة لكفاح الشعب الفلسطيني، وكان سّباقا يف تقديم يد العون 

القضية  دعم  يف  الكثري  البيضاء  واأليادي  املآثر  من  فلسموه  لهم؛  واملساعدة 

الفلسطيني  الشعب  أبناء  نفوس  يف  األثر  عظيم  لها  كان  والتي  الفلسطينية، 

وقيادته وصمود هذا الشعب الذي يسّجل بكل فخر وإعزاز جهود سموه ودعمه 

املتواصل له منذ عام 1948م حتى يومنا هذا، متطلعاً إىل اليوم الذي ُتحرر فيه 

األرايض املحتلة وتعود فيه إىل السيادة العربية الفلسطينية.

إن الجوانب اإلنسانية والخريية لسموه الكريم لم تّدخر وسًعا يف تقديم كل 

أنواع الدعم الرسمي والشعبي والرعاية ألبناء الشعب الفلسطيني، منذ ترؤس 
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سموه اللجان الشعبية ملساعدة الفلسطينيني، والتي بدأها بكثري من الحمالت 

الشعبية لجمع التربعات، والتي كان أثرها واضًحا جلًيا من خالل اإلقبال الكبري 

واملنقطع النظري من مختلف فئات املجتمع السعودي: تجاًرا وموظفني وطالباً، 

نساًء ورجاالً، تعبرياً عن مساندتهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي 

لحقه الكثري من الظلم والجور.

وال ينس أبناء الشعب الفلسطيني إنسانية سمو األمري سلمان التي تجّسدت 

تربعات  لجمع  الصهاينة  أطلقه  الذي  البغيض  العنرصي  الشعار  عىل  ردِّه  يف 

للكيان الصهيوني: )ادفع دوالًرا تقتل عربًيا( بشعار إنساني راٍق: )ادفع رياالً 

تنقذ عربًيا(، ساعًيا إىل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية منذ عام 1957م، 

حماية لإلنسان وليس لقتله.

بدم يف  مال وال حتى  ال بجهد وال مواقف وال  يوًما  الكريم  يبخل سموه  لم 

دعم الشعب الفلسطيني، وليس أّدل عىل إنسانية سموه الكريم من مفاجأته 

يف  ُيعالجون  كانوا  الذين  الصهيوني،  العدوان  ضحايا  الفلسطينيني،  للجرحى 

مستشفيات اململكة وتربعه بدمه إلنقاذ حياة جريح كان بحاجة إىل دم تطابقت 

فصيلة دم سموه مع فصيلة دمه، فأصبح دم سموه يجري يف عروق الجريح 

لينقذ حياته، وهناك كثري من املآثر التي يمكن أن ُترَسد يف هذا الجانب اإلنساني 

النبيل من شخصية سمو األمري سلمان بن عبدالعزيز.

وتقديرًا للمواقف الكريمة الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني 

من لدن هذا الفارس العظيم املعطاء، قلّده فخامة الرئيس الفلسطيني الراحل 

يارس عرفات وسام نجمة فلسطني عام 1998م يف إحدى زياراته إىل الرياض.

وعندما وقع العدوان الثالثي عىل مرص عام 1956م، تشّكلت فرق للمجاهدين 

السعوديني من األمراء الذين لّبوا نداء الواجب والجهاد، وقالت صحيفة األهرام 

وزير  عبدالعزيز،  بن  فهد  األمري  أمس  »تطوع  نوفمرب1956م:   13 الصادرة يف 

املعارف، واألمري سلطان بن عبدالعزيز، واألمري سلمان بن عبدالعزيز، واألمري 

تركي بن عبدالعزيز، وأمراء آخرون يف فرقة املجاهدين السعوديني التي تكّونت 
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من  كبري  عدد  تقدم  كما  العروبة،  مرص  حياض  عن  للذود  املتطوعني  إلعداد 

املواطنني السعوديني إىل السفارة املرصية يف اململكة للتطوع يف كتائب التحرير 

للمشاركة يف دفع العدوان عن مرص«.

كما سّخر سمو األمري سلمان بن عبدالعزيز ُجلَّ وقته وجهده، وكل اإلمكانات 

الريادة  بذلك سبق  العظيم لرييس سموه  الخريي  امليدان  املتاحة يف هذا  املادية 

خري  فتواصل  السعودية؛  العربية  اململكة  يف  الخريي  للعمل  املرشقة  والواجهة 

دائرة  واّتسعت  واملسلمني،  العرب  من  والداني  القايص  إىل  ليصل  وامتد  سموه 

العطاء لتشمل املسلمني يف كل مكان، فلسموه سجل حافل وناصع يف التفاعل 

مع قضايا أمته العربية واإلسالمية ودعماً لها.

اإلغاثية  املساعدات  ميدان  يف  املبادرات  من  الكثري  سلمان  األمري  ولسمو 

والكوارث؛  الحروب  وقت  يف  والعالجية  والطبية  اإلنسانية  االحتياجات  وتوفري 

فقد ترأس سموه لجنة التربع ملنكوبي السويس عام 1956م، بداية واليته أمرياً 

ملنطقة الرياض، كما ترأس سموه لجنة دعم كفاح الشعب الجزائري من أجل 

األردن  شهداء  أرس  ملساعدة  الشعبية  اللجنة  وترأس  1965م،  عام  االستقالل 

عام 1967م إىل جانب ترؤسه للجنة الشعبية ملساعدة مجاهدي فلسطني عام 

1967م. كما ترأس سموه اللجنة الشعبية إلغاثة منكوبي باكستان عام 1973 

يف  الحربي  املجهود  لدعم  الشعبية  اللجنة  وترأس  الهند،  مع  حربها  أعقاب  يف 

مرص وسوريا يف أعقاب اندالع حرب أكتوبر 1973م، وتوىل رئاسة الهيئة العامة 

الستقبال التربعات للمجاهدين األفغان عام 1980م يف أعقاب الغزو السوفييتي 

ألفغانستان. وكان لتوجيهات سموه ألعمال هذه الهيئة األثر الكبري يف استجابة 

جمع  خالل  من  ومساعدتهم  املجاهدين  أرس  دعم  يف  الخري  وأهل  املواطنني 

التربعات املالية والعينية وإرسالها ملستحقيها يف أفغانستان.

كما ترأس سموه الكريم اللجنة املحلية إلغاثة مترضري السيول يف السودان 

عام 1988م، وكذلك توىل رئاسة اللجنة املحلية لجمع التربعات لجمهورية اليمن 

الديمقراطية الشعبية عام 1989م، وكان لجهود سموه أثرها الكبري والفاعل 

تجاه األشقاء الكويتيني من خالل ترؤسه اللجنة املحلية لتقديم العون واإليواء 
زيارة الهند 1431 هـ - 2010 م
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واملساعدة للكويتيني عىل أثر الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990م، حيث 

قاد سموه جهداً كبرياً إليواء األشقاء الكويتيني ومساعدتهم وتقديم يد العون 

لألرس التي رّشدها العدوان.

وترأس سمو األمري سلمان أيضاً اللجنة املحلية لتلقي التربعات للمترضرين 

من الفيضانات يف بنغالديش عام 1991م، وبذل سموه جهوداً كبرية ومشهودة 

يف مساعدة مسلمي البوسنة والهرسك إّبان سنوات محنتهم، حيث ترأس سموه 

الهيئة العليا لجمع التربعات للبوسنة والهرسك عام 1992م، وقد حفظ الشعب 

البوسني وقّدرت قيادته ألمري الرياض وقفته الخرّية وإسهاماته الجليلة، حيث 

قلّد فخامة الرئيس البوسني الراحل عيل عزت بيجوفيتش سمو األمري سلمان 

الرياض  أقيم يف  الذهبي يف حفل كبري  البوسنة والهرسك  بن عبدالعزيز وسام 

لجمع  العليا  الهيئة  سلمان  األمري  سمو  وترأس  1997م.  عام  مارس  شهر  يف 

لجمع  العليا  اللجنة  ترأس  كما  1992م،  عام  مرص  زلزال  ملترضري  التربعات 

التربعات لالنتفاضة الفلسطينية الثانية بمنطقة الرياض عام 2000م.

إىل  األمري سلمان بن عبدالعزيز  بها سمو  التي قام  امليمونة  الزيارات  وتعّد 

الرياض  منطقة  أمري  دبلوماسية  تستطيع  ملا  حياً  مثاالً  العالم  دول  مختلف 

تحقيقه، يف لقاء زعيم إثر زعيم، يف دولة إثر دولة، موضحاً سموه مواقف الدولة 

السعودية الثابتة وباسطاً سياستها املدافعة عن الحقوق العربية، ونفي التهم 

الظاملة عن اإلسالم، متحدثاً يف املصالح املشرتكة، مستمعاً إليه زعيم إثر زعيم، 

ُمكربين فيه رصاحته، معجبني بحكمته، متجاوبني مع آرائه، وكانت النتيجة، 

بفضل الله، منجزات كبرية يف كل دولة من الدول التي حظيت بزيارة سموه.

وكم ستغبط الرياض.. املدينة وأبناؤها، وزارة الدفاع عىل ما حظيت به من 

قامة سامقة ارتأت فيه محبوبها وعشقها األول. ولكن ما يخفف عن الرياض 

الرياض وحدها؛ فسموه، حفظه  وليس  كله،  الوطن  الدفاع سياج  أن  وأهلها 

الله، انتقل من حبٍّ أصغر إىل حبٍّ أعظم، هو حبُّ الوطن كلّه، وأن من حّل محل 

َمْن  أنجب  ِمْن  سموه وجلس مكانه رجٌل ال يختلف عن سموه، بل يعد واحداً 

عمل معه، وهو شقيقه سمو األمري سطام بن عبدالعزيز.
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الرياض  إعادة املجد والبهاء ملعشوقته  العزيز فخراً  حسب سلمان بن عبد 

واالرتباط بها، مكاناً عزيزاً ومكانة غالية، فال ُتذكر الرياض دون سلمان وال 

الرياض  أبناء  أذهان  يف  الثنائية  هذه  وترسّخت  الرياض،  دون  سلمان  ُيذكر 

خاصة واململكة بشكل عام، ولفرط تالحم هذه العالقة الفريدة يف تاريخ املدن 

واإلمارات أنه كلما مرَّ أحُدنا بطريق من طرق الرياض، أو شاهد حياً من أحياء 

العاصمة، أو توقف عند ميدان من ميادين هذه الحارضة، أو أثار إعجاَبه مرشوٌع 

من مشاريع درة العواصم، ال بد أن يتذّكر بالوفاء والعرفان أمريها ومهندسها 

وكل  الحضارية،  الرياض  مشاهد  من  مشهد  كل  ومع  الحقيقي.  ومعماريها 

»لقد حققت بالدنا، وهلل احلمد، خطوات كبرية ومتسارعة يف جمال الرقي والتقدم، 
ويف جمال تنفيذ املشاريع التطويرية، التي شملت خمتلف القطاعات، من تعليم وصحة 
ورعاية اجتامعية، ومتكنت من حتقيق معادلة مهمة متثلت يف السعي احلثيث للتطور 

والتحديث مع احلفاظ عىل األسس التي قامت عليها الدولة...«.

سلمان بن عبدالعزيز

الجامع الكبري ومبنى إمارة الرياض وساحة العدل قبل التطوير 1395 هـ
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ومضة من الومضات املشعة ألقاً ملشاريعها الحضارية واالقتصادية والثقافية، 

وبعقد مقارنة بني ما كانت عليه قبل أن يتوىلَّ إمارتها وبما هي عليه اليوم..؛ 

يتبادر إىل ذهن أهل الرياض سلمان بن عبدالعزيز..املواطن، واإلنسان، واألمري..، 

الذي أمىض ُعمره يف بنائها وتطويرها وتحديثها.

فهي  وُتروى،  توّثق  أن  يجب  ومثرية  جميلة  قصة  الرياض  مع  ولسلمان 

نموذج رائع للمدينة األكثر تطوراً، بفضل الله تعاىل ثم بَمْن قاد سواعد الرجال 

وألهم العقول فيها، لتكون بمثل هذا البناء الشامخ والتطور الالفت .. واألهم 

أنها لم تتوقف عند حد هذا الجمال الفاتن والبهاء اآلرس!

ألنه  ألقاب،  دونما  ذكره  نكثر  الذي  عبدالعزيز،  بن  سلمان  عن  والحديث 

ثراه،  الله  طيب  عبدالعزيز،  ابن  أنه  وفخراً  اعتزازاً  وحسبه  األلقاب،  من  أكرب 

إندماجية  سياسية  وحدة  أول  أقام  الذي  الفّذ  والقائد  التاريخي،  البطل  ذلك 

بأطيافها املتجانسة واملتناغمة يف تاريخ العرب املعارص..هو حديث عن رجل 

باهتماماته  اإلنسان،  األمري  هو  هذا  الدهشة،  ومنابع  املجد  عوالم  من  قادم 

وحارضة  اإلنسانية..  لعاصمة  حّققه  وبما  الجسام،  ومسؤولياته  املتنوعة، 

األمن واألمان.. بيت العرب الكبري، ومالذ املسلمني.

والتنمية  البناء  ملحمة  سجل  يف  كبريان  إسمان  إذن  وسلمان  الرياض 

السعودية، التي أدهشت العالم بعظمة منجزها، ورسعة إيقاعها، ومواءمتها 

التي  امللحمة  تلك  فصول  واملعارصة..  األصالة  والحديث،  القديم  بني  الفريدة 

عىل  وخطوطها  تفاصيلها  بكل  ترتسم  اليوم  حتى  العمراني  زخمها  يتواصل 

وجه العاصمة السعودية، وتتجّسد عىل أرض واقعها نهضة عمرانية وخدمية 

واقتصادية واجتماعية جعلت منها املدينة الفتية التي ترتّبع عىل منصة التتويج 

كواحدة من أجمل مدن العالم وأرسعها نمواً.

»سلمان..  هو  امللحمة  هذه  عنوان  فإن  عنواٌنه،  كتاٍب  لكل  كان  وإذا 

آل  عبدالعزيز  املؤّسس  امللك  انطالق  قاعدة  الرياض  كانت  ومثلما  والرياض«، 

سعود، طّيب الله ثراه، يف فتوحاته امللحمية لتأسيس اململكة العربية السعودية 
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وتوحيد البالد..؛ فإنها عينها يف رسعة نموها وتطورها كانت النموذج األول يف 

املرشوع الحضاري السعودي الطموح الذي أرادته القيادة السعودية تعبرياً عن 

التغيري والتطوير والتحديث يف حياة اإلنسان السعودي الذي يدفع به نحو ُذرى 

التقدم وقمم الرقي وغايات التطور وأوج الرفاه.

عىل  املدينة،  كانت  عقود،  خمسة  نحو  قبل  الرياض  سلمان  تسلّم  حينما 

بساطتها، املركز التجاري الرئيس لبلدات وقرى نجد، وشّكلت التجارة املصدر 

الثاني بعد الزراعة ملعاش سكانها كسائر املدن العربية القديمة، حيث ترّكزت 

األسواق يف الباحات والشوارع الرئيسة املحيطة باملسجد الكبري وقرص الحكم.

خلفها  ومن  األسوار  به  تحيط  كانت  الذي  الرياض،  مدينة  ُعمران  تمّيز 

ذلك  وأسهم  والزخارف،  والتصميم  بالطني،  البناء  يف  بالتجانس  البساتني، 

التي  الصحراوية  والبيئة  املدينة  سكان  بني  والتآخي  التآلف  زيادة  يف  بدوره 

نشأوا وترعرعوا فيها..، حيث كانت الرياض آنذاك مجرد مجموعات متناثرة 

ُمَتعرجة، وممرات  أِزقة ضّيقة  الشعبية، وبدت شوارعها محض  األحياء  من 

شتى  يعرضون  الذين  الجائلني  للباعة  مقصداً  تعّد  للناس  وملتقيات  للحركة 

أنواع السلع.

تتمظهر  اإليرادات،  متواضعة  اإلمكانات،  محدودة  الرياض  مدينة  كانت 

الرئيسة غري مرصوفة، وكهرباؤها  الفاقة فيها بكل يشء، فكانت شوارعها 

وكان  وهناك،  هنا  بسيطة  ج  رُسُ من  إال  ليالً  دامٌس  ظالٌم  يغشاها  محدودة، 

متواضعاً  بها  يشٍء  كل  كان  اململكة..  لعاصمة  بالنسبة  جداً  صغرياً  مطارها 

وبسيطاً .. كانت مدينة تلتحف عباءة املايض التليد وتتعلّق بخيوطه وظواهره 

ومظاهره!

املعجزات ويحولها  الُحلم واألمل والرجاء ليصنع فيها  فجاء سلمان ومعه 

إىل مدينة عرصية ال تقل حضارًة ورقياً عن مدن العالم الكربى..، مدينة تليق 

بمكانها ومكانتها وقيمتها كعاصمة للمملكة العربية السعودية، لكن الظروف 

املالية للمملكة آنئذ لم تكن لتساعده عىل تحقيق أحالمه.
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عرص  بدخولها  اململكة  ظروف  من  يغريِّ  أن  وجّل،  عّز  املوىل،  أراد  وحينما 

التحديث والتطوير، انتفضت اململكة كلها لتحقيق نقلة حضارية نوعية، هي 

الحرمني  خادم  بقيادة  وخارجها  اململكة  داخل  الجميع  إعجاب  موضع  اليوم 

الرشيفني، ومساندة ويل عهده األمني، ومعاضدة الحكومات املتتابعة.

واستثمر سمو األمري سلمان هذه الظروف املادية الجّيدة، فاستنفر كلَّ طاقاته 

ط ونّفذ، محوِّال الرياض إىل ورشة عمل صباح مساء، وقد عايش  وجهوده، فخطَّ

أياماً  النوم  من  حرمتهم  ربما  والتي  ورصيرها،  الحّفارات  أزيز  الرياض  سّكان 

وليايل، ولكن هذه الُبنى التحتية ملدينتهم الفتية باتت مفخرة لهم جميعاً.

ذة،  كان سمو األمري سلمان مهموماً بتوقيع عقود املشاريع مع الرشكات املنفِّ

البحث واملناقشة  املسؤولة وقياداتها، وبعد  الجهة  التايل مع  اليوم  ليجتمع يف 

ُتتخذ اإلجراءات التنفيذية التي يوقع عليها باملوافقة، إيذانا ببدء العمل، ملغياً 

ومتجاوزاً بذلك النهج اإلداري الرتيب الذي يعتمد أسلوباً بطيئاً وممالً ال يتناسب 

مع العرص الجديد والروح الوّثابة لسموه.

والدراسة  الواعي  بالتخطيط  املساعي  هذه  مأّسسة  عىل  سموه  وحرص 

الرصينة. وللتعجيل يف التخطيط العلمي السليم واإلنجاز العمليالرسيع، شّكل 

والكفايات  االختصاصيني  من  الرياض(  مدينة  لتطوير  العليا  )الهيئة  سموه 

املؤهلة علمياً برئاسة سموه الكريم، ومتابعته الشخصية، وتوجيهاته الحكيمة، 

فشهدت إمارة منطقة الرياض اجتماعات شبه يومية مع أفراد الهيئة للتعرّف 

عىل املشكالت والعقبات وتذليلها والتغلب عليها مهما كان نوعها وحجمها.

كان الشغل الشاغل والهّم األول لسمو األمري سلمان هو رسعة تنفيذ الُبنية 

كان  ألنه  العالم،  يف  العرص  إليه معايري  توصلت  ما  آخر  للمدينة وفق  التحتية 

ينطلق من قاعدة )نبدأ من حيث انتهى اآلخرون..!( توفرياً للجهد والوقت واملال، 

فُشقت الجسور، وتمّددت الطرق والكباري، وربطت أطرافها شبكة متكاملة 

من أفضل الطرق املخططة وفق أحدث املعايري الهندسية والفنية العاملية.

هذه  ينّفذ  أن  الدؤوب،  والجهد  الجاد  والعلم  بالصرب  سموه،  استطاع  كما 

الخريطة من خالل التخطيط العلمي املدروس، والعمل املثابر الذي لم يخُل من  مرشوع تطوير منطقة قرص الحكم أثناء التنفيذ



86

سوق بجوار جامع اإلمام تركي بن عبد الله قبل تطوير منطقة قرص الحكمسوق التعمري أحد األسواق الحديثة



87

من  أبداً  معينها  ينضب  لم  التي  الفّعالة  العمل  وآليات  والتحديات،  الصعوبات 

األفكار الخالّقة واالبتكار املبدع.

وتعوَّد أهايل الرياض لسنوات طويلة عىل رؤية أمريهم املحبوب وهو يدّشن 

الرياض  مناطق  يف  واإلعمار  والتطوير  والتنمية  البناء  مشاريع  يفتتح  أو 

أكثر  بمشاريع  مواطنيه  سموه  يفاجئ  مرشوع  كل  اكتمال  ومع  املختلفة..، 

طموحاً، وأوسع نطاقاً، تولد عىل مناضد مهنديس الهيئة العليا لتطوير مدينة 

الرياض. وال يكاد يميض وقت طويل حتى يجد أهايل الرياض أنفسهم يف رحاب 

منجز تنموي ضخم، يزيد عاصمتهم ألقاً وجماالً وازدهاراً.

القطاع التجاري
واملعامالت  للتجارة  الحديث  باملفهوم  الرياض  يف  تجارة  هناك  تكن  لم 

الغذائية  املواد  متاجر  قليل من  لعدد  بيع ورشاء محدودة  بل حركة  التجارية، 

األساسية، وبكميات قليلة، يف منطقة دخنة. ومنذ أن استقرت البالد، وأرسيت 

والحركة،  التوسع  يف  التجاري  النشاط  بدأ  واالقتصادية،  السياسية  قواعدها 

وبدأ االسترياد وَنشطت حركة البيع وفتح املحال التجارية، ثم ظهرت األسواق 

التجارية  لألسواق  االنطالق  مركزّي  كانتا  اللتني  واملقيربة  دخنة  يف  التجارية 

فيما  لوا  شكَّ الذين  تجارتها  لرموز  معامل  نفسه،  الوقت  يف  املتنوعة..وكانتا، 

التجارة  أثروا حركة  ن  ِممَّ العاصمة  العريقة يف  التجارة وبيوتاتها  أقطاب  بعد 

الخارجي، وبدأت  العالم  االحتكاك مع  بدأ  الرياض..، حيث  الناهضة يف مدينة 

عدد  لتزايد  نتيجة  وغريهم  الرياض  أهايل  بعض  امتهنها  كثرية  مهن  تظهر 

السكان، وزيادة الحاجة إىل مثل هذه املهن، وتطور الحياة.

ومع أن التطور من السمات الطبيعية للمدن، إال أن مدينة الرياض سبقت 

عرصها بسنوات، بل فاق تطورها كل تخيُّل، حتى أن من رآها قبل بضع سنوات 

والسيايس،  اإلداري  دورها  أن  كما  يعرفها..  يكاد  ال  أخرى  مرة  زائراً  أتاها  ثم 

كعاصمة للبالد، جعل منها مركزا عاملياً مزدهراً لألعمال، تمّوله رساميل ضخمة 

كوادر  وتقوده  باستمرار،  وتوسعتها  تحديثها  يتم  تحتية  ُبنى  عىل  ويعتمد 

برشية عالية التأهيل، متنوعة التخّصصات، تغطي مجاالت اقتصادية متنوعة، 
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اسرتاتيجية،  تنموية  وخطط  اقتصادية  بربامج  دائماً  ويحفل  الجدوى،  عالية 

فضال عن أن الرياض واجهة الئقة بمكانة الدولة السياسية وثقلها االقتصادي، 

وملوقعها االسرتاتيجي بني مناطق اململكة املختلفة وامتيازاتها االقتصادية أثر 

كبري يف هذا االزدهار االقتصادي الذي َمنَّ به الله تعاىل عىل البالد، ومازال هذا 

اإلزدهار يوفر فرص عمل تواكب نمو سكان املدينة وتوّفر لهم متطلبات العيش 

الكريم، ما جعل من الرياض مقصداً لالستثمارات من كل حدب وصوب حتى 

اململكة وخارجها.  لالستثمار من داخل  الرياض خياراً مفّضالً  اقتصاد  أصبح 

العاملية،  ثم  املحلية  التجارة  إىل  الزراعة  لتتجاوز  اإلستثمار  مجاالت  وتنوعت 

ل االقتصادي دوٌر يف  فالصناعات الحديثة والخدمات املتطورة. وكان لهذا التحوُّ

التحّول الحرضي الذي صبغ حياة سكان املدينة.

القطاع ال�سناعي
تتعدّى  وال  بدائية  اململكة،  مدن  كباقي  الرياض،  مدينة  يف  الصناعة  كانت 

ولم  اليدوية.  والخياطة  والغزل،  والخرازة  البسيطة  والتجارة  الحياكة  أعمال 

الحي  احتياجات  عىل  تزيد  اليدوية  الصناعات  لتلك  اإلنتاجية  الطاقة  تكن 

العمل  يف  الدؤوب  املتواصل  الجهد  من  أقل من50 عاماً  القرية. ويف غضون  أو 

والسعي الحثيث من الدولة وأبنائها، شهدت الصناعة تطوراً هائالً انتقلت فيه 

من الصناعات البسيطة إىل الصناعات الثقيلة، وأُنشئت املدن الصناعية ملواكبة 

التوسع الهائل يف مختلف قطاعات الصناعة، كما تطورت من تغطية االحتياج 

كربى  رشكات  وظهرت  الخارج.  إىل  التصدير  ثم  اإلقليمية،  التغطية  إىل  املحيل 

املراكز  من  وغريها  والغالل..  والصوامع  سابك،  ورشكة  برتومني،  رشكة  مثل 

الصناعية العمالقة.

وغدت الصناعة يف الرياض من أكرب القطاعات يف املدينة التي تتجىل عظمتها 

قامت  قصرية،  زمنية  فرتات  ففي  أبنائها؛  طموحات  تلبية  عىل  مقدرتها  يف 

العابرة  والرشكات  املؤسسات  يف  ثورة  املدينة  وشهدت  الصناعية،  املجّمعات 

للقارات بشكل لم يسبق له مثيل يف أية عاصمة عاملية، وتشهد الرياض حالياً 

باعتبارها  اململكة،  يف  األخرى  املدن  تشهده  مما  أكثر  متصاعدة  نمو  معدالت 
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يف  عديدة  عوامل  تدخلت  وقد  للبالد.  واملالية  والتجارية  السياسية  العاصمة 

الكبري، ونمو  السكاني  النمو  الرياض، منها  ملدينة  االقتصادية  القدرات  زيادة 

الفرص الوظيفية، األمر الذي يدعم نمو الطلب عىل السلع والخدمات، إضافة 

إىل موقعها الذي يتوسط اململكة، وموقعها املتميز يف وسط سوق إقليمية كبرية، 

كونها مركزاً مالياً يضم املقرات الرئيسة للمصارف التجارية العاملة يف البالد، 

ومؤّسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق املال، إضافة إىل اإلدارات العامة 

لصناديق اإلقراض الحكومية واملؤسسات املالية. 

وقد كان لهذه العوامل دور ملموس فيما تحّقق للرياض من تطور إيجابي 

خالل العقود املاضية يف مختلف القطاعات االقتصادية من صناعية وتجارية 

وزراعية وغريها. ويسهم القطاع الخاص بدور فّعال يف تطور القطاع الصناعي 

وزيادة عدد املصانع املنتجة.

واملرافق،  الخدمات  بمختلف  مجهزتني  صناعيتني  مدينتني  الرياض  وتضم 

يتوافر يف األوىل 58 مصنعاً، بينما تضم الثانية 730 مصنعاً.

القطاع الزراعي
ز يف منطقتّي الدرعية ومنفوحة باإلضافة إىل  كانت الزراعة يف الرياض ترتكَّ

بعض املزارع الصغرية. وكان من أهم املنتجات الزراعية األعالف والتمور وقليل 

األرض  حرث  عملية  كانت  حيث  والفواكه،  الخرضوات  وبعض  الحبوب  من 

وبذرها تتم بطريقة تقليدية، تستخدم فيها املاشية من أبقار وإبل، وكان البذر 

يتم يدوياً أيضاً بيد املزارع الذي يتوىل أعباء املزرعة، كما كان استخراج املاء من 

اآلبار يتم بطريقة السواني املعروفة، باستخدام البقر أو اإلبل.. وقد استمرت 

املحاصيل تعاني من مشكلة الجراد الذي كان يهاجم املزروعات فيقيض عليها، 

فضال عن اآلفات الحرشية األخرى التي تصيب األرض والزرع.

عىل  تعتمد  التي  الحديثة  الزراعة  التقليدية  الزراعة  هذه  محل  حلّت  وقد 

الدراسات والبحوث التي تسّخر أحدث اآلالت واملعدات يف كافة مراحلها بما يف 

بالجرارات  الحرث  وطرق  الحديثة،  املحوري  الري  وطرق  املياه  استخراج  ذلك 
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وطرق الحصد.. وغري ذلك من سبل تواكب أحدث ما وصلت إليه التقنية الزراعية، 

فضال عن الوعي الزراعي والتقدم يف مكافحة اآلفات الزراعية.

ويعد القطاع الزراعي بمنطقة الرياض من القطاعات الرئيسة ذات األهمية، 

وتحتل  اململكة،  مستوى  عىل  الزراعي  اإلنتاج  من  نسبته%35  ما  يشّكل  حيث 

اململكة، ما يجعلها  الرئيسة يف  الزراعية  املناطق  الرياض موقعا متوسطا بني 

الخرج،  لقربها من محافظة  لتوزيع منتجاتها، خاصة  إقليميا  سوقا ومركزا 

التي تعد واحدة من أكرب املناطق الزراعية يف اململكة.

والتشييد،  البناء  مثل  مهمة  أخرى  قطاعات  يف  كبرية  طفرات  وحدثت 

وخدمات التأمني، والتعليم، والسياحة، والصحة، والخدمات املالية واملرصفية، 

واالتصاالت وتقنية املعلومات.

َتُعد  فلم  العشوائية،  األشكال  كل  وزالت  القديمة،  املدينة  مالمح  تغرّيت 

الطينية  وبيوتها  البسيطة  الشعبية  بأحيائها  الصغرية،  املدينة  تلك  الرياض 

الصغري  ومطارها  آالف،  بضعة  يتجاوز  يكن  لم  الذي  سّكانها  وعدد  القديمة، 

املتواضع، ومعلمها الوحيد آنذاك )خزّان املياه(، فقد تهّدمت أسواقها الصغرية 

القديمةوتحّولت الرياض إىل مدينة حديثة عمالقة، تمتد مساحتها إىل عرشات 

أحياء  الحديثة، بكل مرافقها،  الكيلومرتات، وتتألف من مجموعة من األحياء 

الدخل  لذوي  الخدمية  مرافقها  بكل  خاصة  مدينة  منها  جديدة،  مدناً  تشّكل 

املحدود، وكلها من الفلل عىل الطراز املعماري الحديث، وانترشت الفلل املقامة 

التي يعد  الشاهقة  املباني  الحديثة، وارتفعت يف سمائها  املعمارية  الطرز  عىل 

والتجارية  السكنية  األبراج  سمائها  يف  وتطاولت  سحاب،  ناطحات  بعضها 

العمالقة، وأصبح سّكانها باملاليني، وباتت أسواقها ومراكزها التجارية الحديثة 

واملتكاملة الخدمات تضج بالحركة.

وتحّولت الرياض من مدينة لم يكن التعليم فيها يزيد عىل مجموعة قليلة من 

الكتاتيب إىل مدينة علم وتعليم وثقافة تضم آالف املدارس الحكومية واألهلية، 

للبنني والبنات، وعرش جامعات)جامعة امللك سعود، وجامعة اإلمام محمد بن 
جامعة امللك سعود
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سعود اإلسالمية، وجامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة امللك سعود 

بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، وجامعة 

األمري سلطان االهلية، وجامعة اليمامة، وجامعة الفيصل، وأكاديمية الجزيرة، 

واملهنية  والتقنية  العسكرية  الكليات  عن  املفتوحة(، فضالً  العربية  والجامعة 

واملعاهد العليا واملراكز املتخصصة.

اليوَم  تحتضن  الشعبي،  بالطب  أهلها  ُيعالج  كان  التي  الرياض،  وباتت 

عرشات املستشفيات واملراكز واملستوصفات الطبية املجهزّة بأحدث التقنيات، 

وتضاهي يف إنجازاتها ونجاحاتها أشهر املراكز الطبية العاملية.

لقد ارتدت الرياض ُحلة جديدة، يطالعها الزائر يف شوارعها الواسعة، الزاهية 

بنخيلها وأزهارها، وساحاتها الفسيحة وحدائقها الغّناء، ومتنزهاتها الخرضاء 

األسبوع  نهاية  الرياض بقضاء عطلة  يعد يضيق سكان مدينة  فلم  املنّسقة، 

الراحة  وسائل  كل  عىل  تشتمل  التي  الحديثة  والشاليهات  املتنزهات  النتشار 

يف  األسبوعية  عطلتها  قضاء  أفرادها،   بكل  األرس،  بمستطاع  وبات  والرتفيه، 

املكان الذي ترغب، لتوافر املالعب الحديثة للكبار واألطفال عىل السواء، وللرجال 

والنساء أيضاً. 

الشامخة  ومساجدها  الحديثة،  ومكتسباتها  بمتاحفها  الرياض  تحّولت 

وأنديتها  واملرسات،  بالفرح  املغمورة  واسرتاحاتها  والتكبري،  بالتهليل  العامرة 

التي  الخريية  وجمعياتها  الفتي،  شبابها  ونشاط  بحيوية  النابضة  الرياضية 

تمارس نشاطاتها اإلنسانية واإلجتماعية، ومنتدياتها الفكرية والثقافية التي 

تجيش بالحراك واإلبداع الثقايف، إىل سوق عاملي يوّفر للمقيم فيها كل احتياجاته 

ومتطلباته بأسعار معقولة إىل الحد الذي أصبح فيه التسّوق يف حد ذاته متعة 

نفسية وذهنية!

وعراقتها  أصالتها  اليوم  لرياض  أبقت  لكنها  صفحاتها،  األمس  رياض  طوت 

وشموخها وإرثها التاريخي املجيد، محافظة عىل منظومة القيم اإلسالمية والعربية 

التي تشّكل هوية املواطن وعنوان وجوده، بمكونات شخصيته العربية األصيلة.
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وبهاءه،  ورونقه  أصالته  للمايض  أن  جيداً  يعي  سلمان  األمري  سمو  وألن 

عىل  التخلّف  يعني  ال  املايض  ألن  له،  مستقبل  وال  حارض  ال  له  ماٍض  ال  وَمْن 

عواهنه، بل يمثل يف كثري من صوره الجذور الصلبة التي تبقى راسخة عىل مّر 

الرتاث  وعراقة  املايض  بأصالة  يحتفظ  أن  سموه  قّرر  فقد  واألزمان،  العصور 

العربي، حني رأى أن الحركة العمرانية يف الرياض تنحو نحو محاكاة العمران 

البناء  أنماط من  للرياض دوٌر يف فرض  أن يكون له كحاكم  العاملي، فلم يشأ 

املعماري عىل املواطنني، فقد اّتجه بذكائه الفطري نحو املحافظة عىل ما يراه 

تاريخية ال يجب طمسها. لهذا،  املايض كشاهد عىل مرحلة  تعبرياً عن أصالة 

واإلسالمية  العربية  السفارات  لكل  حّي  تخصيص  يف  الحكومة  فّكرت  عندما 

والعاملية، حرص سموه الكريم أن تكون مباني هذا الحّي ذات طابع معماري 

موّحد،يعكس مظهرها روح األصالة وعراقة املايض، يف حي خاص أطلق عليه 

اسم الحي الدبلومايس. كما راعى سموه الكريم ذلك عندما أعيد تنظيم منطقة 

قرص الحكم، وكذا الحال بالنسبة لبوابة الثمريي، التي روعي يف بنائها الطراز 

القديم بقالب حديث.

عرب  اليوم  ورياض  األمس  رياض  بني  قائمة  الوثيقة  العالقة  ظلت  وبذلك، 

مهرجاناتها  تجدُّد  يف  العالقة  هذه  جوانب  بعض  وتمثل  ينقطع،  ال  تواصل 

املحبوب  ألمريها  والخالّقة  املبدعة  باملبادرات  الدورية،  وكرنفاالتها  السنوية 

سلمان بن عبدالعزيز، للمحافظة عىل تراث اآلباء واألجداد.

هذه هي الرياض التي يمتزج فيها القديم بالحديث، واألصيل باملعارص، يف صورة 

خالّقة وعريقة متجّددة، يقف خلف نهضتها وتطورها ومنجزها التنموي والحضاري 

بن  سلمان  األمري  امللكي  السمو  صاحب  إنه  وجهده،  وفكره  عمره  وهبها  أمري 

عبدالعزيز، حفظه الله، فارس ملحمة التطوير، وصانع اإلنجاز، وصاحب املبادرات 

النابهة التي رسمت مالمح وجه الرياض العرصي الجميل املغرق يف األصالة. فكل 

معلم من معالم الرياض الحديثة، وكل ملمح من مالمح نهضتها الشاملة، يعكس 

بصمات سلمان اإلنسان املفّكر واملبدع، وكل جميل يف الرياض فيه يشء من نفس 

العمالقة  لبنات رصوحها  لبنة من  والجمال، وكل  للحسن  التواقة  سلمان وروحه 
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تحكي عن خطط وهندسة بانيها ومنفذها سلمان املعماري الفّذ، وفق رؤية حرص 

الجودة  عنارص  وتستلهم  العاملية،  املدن  مخططات  أحدث  تسترشف  أن  سموه 

والجمال يف أكرب املشاريع املماثلة يف عواصم العالم املتقدمة.

واالقتصادية  العمرانية  الرياض  نهضة  مراحل  سلمان  األمري  سمو  واكب  لقد 

الله تعاىل،  إثر فصل..، ومرحلة إثر مرحلة..! واستطاع بفضل  واالجتماعية، فصالً 

مدعوماً بجهود إخوانه امللوك، وبما حباه الله من قدرات إدارية وقيادية وإنسانيةنادرة 

يف صنع الحلول الناجعة، ومعالجة الصعوبات، ومهارة فائقة يف حشد الطاقات، أن 

يرسم خريطة طريق طموحه لبناء عاصمة بالده عىل أحد طراز.

الحقيقة، ألن  الرياض سلمان، لم يجاف  أو  الرياض،  َمْن يقول سلمان  إّن 

أو  أو ثقايف  أو حضاري  أو خريي  ماثالً يف كل منجز تنموي  ذلك يختزل واقعاً 

د شعوراً تنبض به قلوب كل أهل الرياض. تعليمي يف الرياض، بل تجسِّ

عىل  اململكةيمّيزها  لحكومة  بالنسبة  خاٌص  وضٌع  الرياض  ملدينة  يكن  لم 

واملتابعة  النشطة  اإلدارة  عن  َسّل  ولكن  املختلفة،  السعودية  املدن  من  غريها 

مت من فرص حصول مشاريعها وبرامجها  املستمرة إلمارة الرياض التي عظَّ

التنموية عىل أولوية التنفيذ، ابتداًء من متابعة اّتخاذ القرارات من قبل األجهزة 

الحكومية الرئيسة، مروراً بتيسري إقامة املشاريع وتوفري متطلباتها ومتابعة 

اعتمادها، وانتهاًء بإقامتها وافتتاحها.

لقد كان إلمارة الرياض، ممثلة يف أمريها املحبوب عاشق الرياض، دوٌر كبري 

يف تحقيق الفائدة العظمى واملنشودة ملجتمع الرياض، وباتت مثاالً أو نموذجاً 

التنمية جزءاً  ُيحَتذَى به يف هذا الخصوص لألجهزة املماثلة، فهي تعترب مهام 

من مهام اإلدارة املحلية، ومن خالل هذا املفهوم، قامت اإلمارة بدور رئيس يف 

قيادة التنمية املحلية عن طريق تعبئة اإلمكانات اإلدارية لإلمارة، وتويل مهام 

العالقة..، حيث كان سمو األمري  العاملةذات  الحكومية  التنسيق بني األجهزة 

سلمان، شخصياً، ينهض بجزء كبري من هذه املهام، وخصوصا يف متابعة اتخاذ 

القرارات والتنفيذ رغم مهامه ومشاغله ومسؤولياته الجسام.
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الرياض، وتحديًدا   الكريم يف تنمية منطقة  الحديث عن جهود سموه  وعند 

من  كبري  بعدد  تزخر  الرياض  منطقة  فإن  والقروية؛  الريفية  التنمية  مجال 

هناك   حيث  املنطقة،  وكاالت  كافة  تخدمها  قرية   1200 بلغت  والهجر  القرى 

مجلس  عىل  دائًما  وُتعرض  القرى،  هذه  احتياجات  لدراسة  مستمر  تقويم 

الذي يويل اهتماًما كبريًا وحرًصا عىل تنميتها بتوجيهات كريمة من  املنطقة، 

سمو األمري سلمان بن عبدالعزيز، حيث تم تدشني جملة من املشاريع التنموية، 

التي استفادت منها املدن والقرى يف منطقة الرياض، بتوجيه سموه املستمر  

نحو تنميتها وإنجاز املشاريع يف وقتها، والتأكيد عىل تطوير مدنها وتحسني 

خدماتها يف كافة املجاالت.

مجلس  بمتابعة  الرياض  مدينة  لتطوير  العليا  للهيئة  املبذول  الجهد  ولعل 

املنطقة بشأن إعداد املخطط االسرتاتيجي اإلقليمي ملنطقة الرياض؛ سيسهم 

عند اكتماله، بإذن الله، ىف توجيه التنمية بشكل متوازن بني محافظات املنطقة؛ 

ما يخفف وطأة الهجرات املتزايدة عىل مدينة الرياض العاصمة، حيث ستشهد 

املحافظات عند تنفيذه نموًا حرضًيا منتظًما، ثم يأتي الدور عىل بلديات املنطقة 

يف إكمال املخططات العمرانية وتحديد النمو للمدن لتتالءم مع املخطط اإلقليمي 

عند اكتماله.

السعودية  النهضة  سفر  يف  سلمان  األمري  سمو  خّطه  الذي  الفصل  إن 

له تاريخنا الوطني بمداد من  الحديثة يستحق أن يقرأه العالم بأرسه، وأن يسجِّ

الرياض  الذي صنع نهضة  الرجل  ة وعزم وتصميم  نور، كشاهد حيٍّ عىل همَّ

التقّدم والرقي واالزدهار  اإلعجازية يف زمن قصري، ووضعها يف طليعة موكب 

لتضاهي كربيات العواصم العاملية اتساعاً وحداثة وتنظيماً، فازدانت الرياض 

بثوب بهي، قشيب، نضري .. ثوب سلمان الطموح واإلنجازات.

التي ال حرص لها، وصار  املعالم الحضارية  الرياض بقدر كبري من  ازدانت 

محبوبها وعاشقها األول، سلمان، َمْعلَم الرياض األبرز واألهّم واألسمى!
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م األدوار التي تتكامل  كانت هناك دائًما وشائج قربى وروابط وطيدة تعظِّ

بها الرياض، مدينًة وعاصمًة، مع غرفتها التجارية الصناعية .. مبنًى ومعنًى، 

شكالً ومضموًنا..؛ ففيما تظل الرياض عاصمًة وقلًبا نابًضا للمملكة العربية 

قطاعها  لتنمية  املدبِّر  العقل  الصناعية  التجارية  غرفتها  ظلت  السعودية، 

االقتصادي والتجاري، متعاونًة مع الجهات التنفيذية والرشكاء لتطوير وتنظيم 

مهامها  خالل  من  بها  والنهوض  العاصمة  يف  والصناعية  التجارية  الشؤون 

األساسية ومبادراتها االسرتاتيجية.

تزهو الرياض بقدرتها الفائقة عىل تلبية طموحات أبنائها، بعدما شهدت 

كانت  أن  منذ  املنشأة  هلذه  األول  والداعم  احلقيقي  املؤسس  هو  سلامن  »األمري 
ذلك من  بعد  واجهناه  فيام  أيامنا، وكان مرجعنا  عليها يف  ننام ونصحو  فكرة  جمرد 

الصعوبات واملشكالت يف  مراحل التأسيس األوىل...«.

الشيخ عبدالعزيز املقرين، رمحه اهلل
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يف فرتات زمنية يسرية ثورة تنموية مزدهرة غري مسبوقة، كانت أبرز مالمحها 

يف  ويتوسط،  البالد،  يتوسط  الذي  املتميز  وموقعها  املتصاعدة  نموها  معدالت 

الخليجي  التعاون  إقليمية كبرية، متمّثلة يف دول مجلس  الوقت نفسه، سوًقا 

والدول املجاورة، وكونها مركزًا مالًيا يضم املقار الرئيسة للمصارف التجارية 

العاملة يف البالد، ومؤّسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق املالية، إضافًة 

أّهلها  املالية، ما  العامة لصناديق اإلقراض الحكومية واملؤسسات  اإلدارات  إىل 

للعب دور كبري أحدث تطوًرا إيجابًيا خالل العقود األخرية يف مختلف القطاعات 

الرياض مكانتها  الرياض بذلك، تّكرس غرفة  وعىل كل األصعدة. وفيما تزهو 

يف طليعة داعمي السياسات االقتصادية للعاصمة خاصة واململكة بشكل عام، 

بوصفها رشيًكا ومركزًا ملعلومات القطاع الخاص، والصوت املعرّب عن مجتمع 

الرسمية  الجهات  مع  بفعالية  يتواصل  والذي  واململكة،  العاصمة  يف  األعمال 

والخاصة.

وتقوم الغرفة، إضافة إىل ذلك، بتوفري كافة التسهيالت لرشكات ومؤسسات 

القطاع الخاص، واملساهمة يف توفري أفضل بيئة لألعمال، والنهوض بدور مهم 

اقتصادي  وكرشيك  االقتصادية،  التنمية  عملية  يف  ومساهم  كداعم  ومتعاّظم 

من خالل مبادراتها الرامية إىل تعزيز القدرات التنافسية لقطاع املال واألعمال، 

املناسبة  الظروف  تهيئة  يف  تصب  التي  األساسية  العوامل  عىل  والرتكيز 

والبحوث  املسحية  الدراسات  إجراء  ويتطور من خالل  لينمو  الخاص  للقطاع 

السياسات  ودعم  التوصيات  ورفع  الالزمة،  املعلومات  وتوفري  االستقصائية، 

التي تهدف إلـى تذليــل العقبات إليجاد بيئة مثـالية لألعمال، وتوفري البنية 

التحتية املـالئمة التي تعد عنرًصا أساسـًيا داعماً لالقتصاد الوطني. وتسعى 

التجارية  املؤسسات  إحدى  بوصفها  مكانتها  تعزيز  إىل  دوًما  الرياض  غرفة 

وإجراءاتها  عملياتها  تطوير  مع  جنب  إىل  جنًبا  الرائدة،  العاملية  الصناعية 

نهم من  لتوفري خدمات عىل مستوى عاٍل من التطور والتقدُّم ألعضائها بما يمكِّ

املساهمة يف بناء مستقبل اقتصادي مستدام إلمارة منطقة الرياض واململكة 

العربية السعودية بأرسها.
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فصول تلك امللحمة التي يتواصل عطاؤها حتى اليوم ترتسم بكل تفاصيلها 

عىل وجه العاصمة الرياض، وتتجّسد عىل أرض واقعها نهضة عمرانية وخدمية 

واقتصادية واجتماعية تشارك الغرفة يف صياغتها بشكل أو بآخر، جعلت هذه 

املدينة الفتية ترتّبع عىل منصة التتويج كواحدة من أجمل مدن العالم وأرسعها 

نموًا.

الرياض  غرفة  مسرية  ويتفّحص  املثرية،  الرياض  نهضة  قصة  يقرأ  وَمْن 

العريقة، ويعرف كيف تحّول الحلم إىل حقيقة، وكم كانت البداية صعبة، وكيف 

س خطواتها األوىل بجهود ذاتية وعزيمة رجاالتها املخلصني،  كانت الغرفة تتلمَّ

وكيف انطلقت ونمت وصارت أنضج وأقوى؛ يدرك أن الرابط والناظم للمسريتني 

وداعم  الثانية  وراعي  نهضتها،  وباعث  األوىل  عاشق  واحد..  شخص  هو 

فعالياتها.. إنه صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع 

وأمري منطقة الرياض السابق لحوايل ستة عقود، الذي تعوّد أهايل الرياض طوال 

فرتة إمرته عىل رؤية أمريهم املحبوب وهو يدّشن أو يفتتح أو يرعى مرشوعات 

البناء والتنمية والتطوير واإلعمار يف مناطق الرياض املختلفة. ومع اكتمال كل 

وأوسع  طموًحا  أكثر  بمرشوعات  سموه  يفاجئهم  ما  رسعان  منها،  مرشوع 

نطاًقا وأرسع نموًا.. ترى النور عىل مناضد مهنديس الهيئة العليا لتطوير مدينة 

الرياض، وال يكاد يمر وقت طويل حتى يجد سكان الرياض أنفسهم يف رحاب 

منجز تنموي ضخم يزيد عاصمتهم ألًقا وجماالً وازدهاًرا.

وحني تعود بنا الذاكرة إىل غرفة الرياض، عندما كانت فكرة تبلورت يف أذهان 

نفر قليل من أبنائها، يجدر بنا اإلشارة إىل جهود أولئك اآلباء املؤّسسني..، صفوة 

رجال األعمال من أهل الرياض، ويف طليتعهم الشيخ عبدالعزيز املقرين، رحمه 

الله، ونخبة من رجال األعمال والتجارة، والتي ضمت كالً من الشيخ عبدالعزيز 

النصار، والشيخ صالح الحميدان، والشيخ محمد الجرب، والشيخ عبداملحسن 

والشيخ  املشعل،  عبدالرحمن  والشيخ  الراجحي،  صالح  والشيخ  السويلم، 

عبدالله السعدي، واألستاذ عمر العقاد، والشيخ محمد باغفار، والشيخ محمد 

الهدلق، والشيخ محمد الصانع، والشيخ محمد العريفي - رحم الله من رحلوا 
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عّنا وأطال يف عمر من بقي منهم، وجزاهم الله عن مجتمع األعمال كل خري، 

وجعل مبادراتهم يف ميزان أعمالهم الخرية.

الرياض كانت صعبًة وعسرية.. فكرًة ثم واقًعا عىل  بدايات تأسيس غرفة 

بن  سلمان  األمري  سمو  ذلك  عىل  أّكد  كما  املنال  بعيد  حلًما  كانت  بل  األرض، 

عبدالعزيز، وهو يفتتح مقر الغرفة الجديد، يف عام 1985م، حني قال سموه: 

»إن من يعود بالذاكرة إىل زمن قبل 25 سنة ويفكر كيف كان إنشاء هذه الغرفة 

وما اعرتضته من مصاعب وعقبات، وال بد أن األخ عبدالعزيز املقرين، أول رئيس 

الغرفة  ألهداف  استيعاب  عدم  هناك  كان  الوقت  ذلك  ويف  ذلك،  يعرف  للغرفة، 

وأغراضها، وكانت هناك عقبات أخرى تمّكن املهتمون بإنشاء هذه الغرفة من 

تذليلها..، حتى أصبحت واقًعا وكياًنا مهًما يف مجتمع منطقة الرياض يشارك 

يف تحقيق األهداف الوطنية للدولة ويعزز من قدرة القطاع الخاص وأدائه«.

وكان الشيخ عبدالعزيز املقرين، رحمه الله، قد قال قبيل رحيله يف حوار له مع 

مجلة تجارة الرياض: إن سمو األمري سلمان هو املؤسس الحقيقي والداعم األول 

لهذه املنشأة منذ أن كانت مجرد فكرة ننام ونصحو عليها يف أيامنا، وكان مرجعنا 

فيما واجهناه بعد ذلك من الصعوبات واملشكالت يف مراحل التأسيس األوىل؛ فقد 

كان سموه هو من نصح املقرين وزمالءه بمقابلة سماحة مفتي الديار السعودية 

الشيخ محمد بن إبراهيم، رحمه الله، عندما واجهت مبادرة التجار بعض العقبات 

املتعلقة بمفاهيم بعض زمالئهم عن الغرف التجارية ووظائفها. 

واملتابع للعالقة الوطيدة املتبادلة بني سمو األمري سلمان بن عبدالعزيز وبني 

غرفة الرياض ورجاالتها، والتي نشأت مبكرًا واستمرت عىل مدار حوايل ستة 

عقود، يوقن أنها  عالقة مصري ووجود، حيث برز دور سموه الكريم مهندًسا 

وراسًما خارطة طريق للرعيل األول ليسلكوها خطوة ًخطوة يف مسعاهم لبلوغ 

مرحلة التأسيس، وقد دلّل أولئك الذين  عارصوا فرتة التأسيس عىل ذلك الدور 

ذهن  يف  وبلورتها  الفكرة  ترسيخ  من  نوا  تمكَّ حتى  سموه  أسداه  الذي  الكريم 

ووجدان رجاالت قطاع املال واألعمال آنذاك .. ولوال ذلك الدور، بعد توفيق الله، 

ربما لم تقم الغرفة يف حينه أو لتأخر ميالدها. 
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أنشئت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عام 1381ه )1961م( يف الوقت 

الذي كانت فيه منطقة الرياض تتهيَّأ مليالد نهضة تنموية شاملة يف إطار عزم 

الدولة عىل إحداث نقلة نوعية يف االقتصاد الوطني من خالل خطط خمسية يتم 

إعدادها لتحقيق األهداف التي تؤدي إىل تقدم البالد وتوفري احتياجات املواطنني.

ويف السنوات األوىل من عمل الغرفة، كان أعضاء مجلس إدارتها عىل تواصل 

مستمر مع سمو األمري سلمان، مسرتشدين بمرئياته ونصائحه، حفظه الله، 

ضمن سعيهم نحو ترسيخ دور الغرفة الوليدة، ودفع أطر التعاون والرشاكة 

مع األجهزة الحكومية، وبلوغ مرحلة الرشد والنضج يف عالقات مجتمع األعمال 

وآرائه  بجهده  سموه  عليهم  يضّن  ولم  والصديقة.  الشقيقة  الدول  يف  بنظريه 

السديدة ووقته، عىل الرغم من مسؤولياته الجسام،  فما بني لقاء أو اجتماع 

بمكتب سموه، أو رعاية مناسبة، كان يظهر أثر سمو األمري سلمان وجهوده 

عىل منجزات الغرفة؛ ما أسهم يف تشكيل الصورة الذهنية عن الغرفة يف املجتمع. 

وظلت برامجها يف تصاعد ونمو متسق ومنسجم مع خطط الدولة نحو تطوير 

خدماتها للمواطنني، والتأكيد عىل الرغبة يف بناء مجتمع لألعمال يتمتع بالقدرة 

واألهلية لرتجمة الخطط العامة نحو بناء االقتصاد املحيل وقطاعاته املتكاملة.

قرار تاأ�سي�ض الغرفة
باملوافقة  1381/4/10هـ  وتاريخ   239 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدر 

اطالعه  بعد  الوزراء  »إن مجلس  القرار:  يف  الرياض، وجاء  تأسيس غرفة  عىل 

عىل املعاملة املرفقة لهذا املرفوعة لصاحب الجاللة رئيس مجلس الوزراء من 

معايل وزير التجارة برقم 1/5018 وتاريخ 1381/4/7هـ املشتملة عىل طلب 

تجار الرياض إنشاء غرفة تجارية صناعية بالرياض تقوم بتقديم وجهة نظر 

عن  تدافع  الوقت  نفس  ويف  بهم،  تتعلق  التي  املسائل  يف  الحكومة  إىل  تجارها 

مصالحهم أسوة بغريهم يف بلدان اململكة، وتأييد وزارة التجارة للطلب يف إقامة 

غرفة للتجارة والصناعة لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها، وطلبها املوافقة 

عىل ذلك؛ يقرر ما ييل:
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»املوافقة عىل تحقيق طلب تجار الرياض يف إقامة غرفة للتجارة والصناعة 

لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها أسوة بالغرف التجارية القائمة يف كل من 

مكة وجدة والدمام«.

وقد تم إرسال خطاب بهذا الخصوص من معايل وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء إىل معايل وزير التجارة يف ذلك الوقت.

وامتثاالً ملا ورد يف قرار مجلس الوزراء املوّقر، فإن الهدف من إقامة غرفة 

الرياض هو النهوض برعاية ودعم القطاع الخاص يف منطقة الرياض، مقرها، 

واإلسهام يف تهيئته ليقوم بدور فّعال يف تحقيق النمو االقتصادي الذي خططت 

له الدولة إلحداث التغيري الهيكيل يف بنية االقتصاد السعودي وتوسيع قاعدته 

النفط  قطاع  عىل  يعتمد  الذي  املصدر،  األحادي  االقتصاد  دائرة  من  للخروج 

الخام، إىل اقتصاد متعدد األنشطة اإلنتاجية والخدمية يف ضوء املكانة املتميزة 

التي تبوأتها الرياض كمحور لجذب حركة االستثمار يف مختلف مجاالت التجارة 

والصناعة والزراعة واملقاوالت والخدمات بأنواعها.

شهدت البدايات املبكرة من مسرية الغرفة رعاية واهتماًما كريمني من سمو 

تبنتها  التي  املبادرات والفعاليات والربامج  األمري سلمان بن عبدالعزيز لكافة 

الغرفة، ما جعلها يف تواصل دائم ومستمر ومنتج مع محيطها االجتماعي أوالً، 

أعداد  تدفق  عرب  العالم  دول  يف  األعمال  مجتمعات  مع  فّعالة  متبادلة  وعالقة 

مرحلة  يف  الكريمة  الجهود  هذه  وأرست  األجنبية.  التجارية  الوفود  من  كبرية 

باقتدار  دفعها  ما  اآلن،  تزايد مستمر حتى  الذي ظّل يف  التوّجه  التأسيس هذا 

الرياض  منطقة  يف  الخاص  القطاع  تنمية  يف  وتجويده  املتعاظم،  دورها  ألداء 

وتطويره ورعاية مصالحه، وكذا التعاون البنَّاء مع األجهزة الحكومية املعنية 

مجاالت  مختلف  يف  مشاركتها  وتفعيل  ملنشآته،  التسهيالت  كافة  لتقديم 

التنمية، لتصبح الرياض بفضل الله تعاىل، ثم بجهود سموه، يف مركز الصدارة يف 

معظم األنشطة االقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية والخدمية. وبدت 

ًفا الهتمام أبنائها ومنشآتها لالضطالع باملسؤولية  الغرفة نموذًجا طيًبا ومرشِّ

رشيعتنا  تضمنته  ملا  امتثاالً  الخريية  األعمال  ينابيع  عىل  واإلقبال  االجتماعية 

اإلسالمية السمحة من حثٍّ عىل الرتاحم والتكافل.
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االقتصادية  البيئة  الرياض  غرفة  وّفرت  عاًما،  خمسني  من  أكثر  وخالل 

واالجتماعية املثىل إلفراز العديد من املبادرات واملشاريع املؤّسسية األهلية واملدنية 

التي انطلقت يف فضاءات العمل االقتصادي واالجتماعي؛ فعندما يتم طرح مبادرة 

ويتفّحص  بناءها  ويشّيد  يرعاها  َمْن  هو  سموه  كان  إطالقها،  ُيراد  فكرة  أو 

محتوياتها ويتحاور مع َمْن سيتولون مهامها ونقلها إىل املجتمع مؤّسسًيا.

اأن�سنة القت�ساد
يف  اإلنساني  الجانب  تعزيز  إىل  بالرياض  الصناعية  التجارية  الغرفة  عمدت 

جميع فعالياتها االقتصادية، مستمدًة هذا التوّجه من رائد العمل الخريي سمو 

األمري سلمان بن عبدالعزيز الذي أوىل الجانب اإلنساني األهمية القصوى وهو 

ويرعاها،  سموه  ويدعمها  الغرفة  تتبّناها  التي  االقتصادية  باملشاريع  يوّجه 

نظرًا الرتباطها الوثيق باملواطن مبارشة، حيث يجد املتابع والقريب من سموه 

يعطي  اقتصادي  مرشوع  أي  اقرتاح  عند  سؤاله  أن  للرياض،  كأمري  الكريم، 

سموه اهتماًما خاًصا لتأثريه املبارش عىل املواطن، وخاصة محدود الدخل.

فسمو األمري سلمان بن عبدالعزيز، وقد ترك إمارة الرياض إىل مهمة الدفاع 

عن الوطن بأرسه، قد وضع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض أسًسا راسخة 

لسياسة اقتصادية هدفها األول هو املواطن ورفاهيته وكرامته.. سياسة تراعي 

الجانب اإلنساني الشّفاف الذي ربما قد يغفله االقتصاديون، لذلك كان وسيظل 

إنجازاته  إىل  مضيًفا  بشؤونهم،  معنيٍّ  الرياض،  أهل  قلوب  من  قريًبا  أمريًا 

العظيمة أنسنة التجربة االقتصادية.

 وعندما سعت الغرفة إىل تأسيس عدد من لجان العمل الخريي، ومنها لجنة 

لتقديم  1405/8/24هـ  يف  تأسست  التي  الرياض  بمنطقة  املرىض  أصدقاء 

العديد من الخدمات للمرىض تشمل املساعدات املادية املبارشة وتأمني األجهزة 

املرىض  للمرىض ومرافقيهم وتأثيث اسرتاحات ألطفال  السفر  الطبية وتذاكر 

الصحية  والتثقيف  التوعية  ووسائل  واللوازم  املرافق  من  والعديد  وزوارهم 

شّكلت  بالرياض،  الصحية  الشؤون  مديرية  مع  بالتنسيق  وغريها  والدينية 

اللجنة نموذجاً للتآخي والرتاحم والتالحم بني أفراد املجتمع يف املنطقة، وبدأت 
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خطواتها للقيام برسالتها اإلنسانية اعتباراً من 1406/2/1هـ.

محدَّدة  ألهداف  وفًقا  اللجنة  إنجازات  وترية  تسارعت  التاريخ،  ذلك  ومنذ 

الفخرية،  وبرئاسته  سلمان  األمري  سمو  بتوجيهات  فة  مترشِّ املرىض،  لخدمة 

مالية وعينية  تربعات وصدقات ومساعدات  الخري من  أهل  بجهود  ومدعومة 

ومعنوية. ومع مرور هذه الفرتة، وبعد نجاح هذه املبادرة الرائدة، تواىل إنشاء 

لجان أصدقاء املرىض يف مختلف مناطق اململكة.

من  كريمة  برعاية  الرياض،  غرفة  تبنت  الخدمية،  املرشوعات  مجال  ويف 

البيئة  لتطوير  الدولة  لجهود  مساندة  مرشوعات  عدة  سلمان،  األمري  سمو 

العمرانية والحضارية، ومنها مرشوع حديقة الغرفة التجارية التي تم إنشاؤها 

عىل مساحة تقّدر بنحو )25( ألف مرت مربع بمناسبة مرور )50( عاًما عىل 

إنشاء أمانة منطقة الرياض، وقدمتها هدية لها يف عام 1411هـ احتفاًء بتلك 

املناسبة.

مسطحات  توفر  حيث  الرياض،  لسكان  متنفًسا  اآلن  الحديقة  هذه  وتعد   

خرضاء وبحريات وألعاب وتزدان باملناظر الجمالية واألشكال الهندسية املفرّغة، 

املزّودة باإلضاءة، واملدرج الذي يصعد إليه الزائر ليشاهد معالم الحديقة. وبذلك، 

ترفد الغرفة الرياض بمكان للتنزه والرتفية العائيل.

بن  األمري سلمان  برعاية كريمة من سمو  الغرفة،  الشأن، دعمت  ويف هذا 

عبدالعزيز، إنشاء متنزه سالم، الذي يقع يف وسط املدينة، لذات األهداف، عىل 

مساحة تقّدر بنحو 253 ألف مرت مربع، يف إطار الرؤية املستقبلية للمخطط 

الهيئة  تبنتها  التي  العمالقة  املشاريع  كأحد  الرياض،  ملدينة  االسرتاتيجي 

العليا لتطوير مدينة الرياض ضمن مجموعة من املشاريع الكربى بالعاصمة 

النابض  العاصمة  املزارات الرتفيهية يف قلب  املتنزه أحد أهم  السعودية، ليمثل 

الرابع  العزيز يف  بالحركة والنشاط، حيث افتتحه سمو األمري سلمان بن عبد 

املتنزهات  أكرب  أحد  بانطالقة  إيذاًنا  1424هـ  عام  القعدة  ذي  عرش من شهر 

السياحية والرتفيهية يف العاصمة. 
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وبرعاية كريمة من سمو األمري سلمان بن عبدالعزيز، تبنَّت غرفة الرياض 

لخدمة  األعمال  قطاعات  من  التطوعية  لألعمال  وتحفيزية  تشجيعية  جوائز 

واألعمال  والجمعيات  املؤسسات  ترشيح  دوري  بشكل  يتم  حيث  املجتمع، 

املتميزة يف خدمة املجتمع لنيل هذه الجائزة. كما خّصصت الغرفة جوائز لحفز 

عبدالعزيز  بن  سلمان  األمري  جائزة  مثل  واإلبداع،  املبادرة  عىل  األعمال  شباب 

لشباب األعمال التي أطلقت يف ملتقى شباب األعمال األول عام 1427هـ.

 ويرأس سمو األمري سلمان بن عبدالعزيز مجلس أمناء الجائزة التي تمنح 

لشباب األعمال املبتكرين يف أي من القطاعات الصناعية أو الخدمية أو التجارية 

ومنها  الشباب،  لداعمي  الخاصة  والجوائز  القيادة،  أو  التقنية  أو  الزراعية  أو 

جائزة الجهات الحكومية واألهلية املتميزة يف دعم الشباب، وجائزة اإلنجازات 

لرجال األعمال.

أداة مهمًة  وشّكل حضور سمو األمري سلمان ورعايته وتوجيهاته للغرفة 

للدفع الناجز  لكل املبادرات الرئيسة التي تبنتها الغرفة، وكان لحضور سموه 

أقامتها  التي  الرئيسة  املناسبات  لرعاية  الجسام،  مسؤولياته  رغم  الكريم، 

أو تزكية لعمل يراد تأسيسه، زخٌم كبرٌي  الغرفة، سواء إلطالق مرشوع جديد 

واملنشآت  املال  فئات رجال  االلتفاف واالنسجام بني جميع  وقدٌر مشهوٌد من 

واألجهزة التنفيذية الحكومية ذات العالقة.

وكان سموه وال يزال، عىل الدوام، نعم العون والسند والعضد لكل ما يخدم 

املصلحة العامة من برامج ومشاريع تبنتها الغرفة، ولم يبخل بالدعم واملساندة 

أطلقتها  التي  اإلنتاجية  الوطني واملشاريع  االقتصاد  تعّزز  التي  املواقف  يف كل 

الغرفة بهدف تعظيم العائد لصالح مكونات االقتصاد الوطني.

سمو  ورعاية  بتوجيه  أقيمت  التي  املشاريع  من  بالعديد  تزخر  والذاكرة 

األمري سلمان، بل وبحضوره شخصًيا، وكانت كل مناسبة عامة تقيمها الغرفة 

برعاية سموه تحظى بحضوٍر ومشاركٍة واسعة، ويصبح السخاء فيها أعظم 

والجود فيها أوسع وأجدى وأنفع. وعىل سبيل املثال ال الحرص، مرشوع مركز 
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األمري سلمان االجتماعي، وجامعة األمري سلطان، وجمعية األيتام، والجمعية 

رعاية  ولجنة  للكبار،  الحركية  اإلعاقة  وجمعية  السمعية،  لإلعاقة  السعودية 

السجناء واملفرج عنهم وأرسهم بمنطقة الرياض، وأخريًا وليس آخرًا، جمعية 

األمري  سمو  برعاية  جميعها  انطلقت  كثري،  وغريها   .. الخريية  سلمان  األمري 

سلمان بن عبدالعزيز.

وقد تحّولت الرياض، بفضل الله ثم بفضل جهود ودعم سمو األمري سلمان، 

أو  العمل الخريي، كان للغرفة نصيب يف حضانة بعضها  إىل واحة معطاءة يف 

املساهمة يف استنفار دعم البعض اآلخر، من خالل عطاء القادرين، وترّشفت 

الغرفة يف معظم تلك املحافل التي شهدتها برعاية سموه الكريم.

انتشار  يف  األثر  كبري  عبدالعزيز،  بن  سلمان  األمري  سمو  لتوجيهات  وكان 

الغرفة التجارية يف ربوع منطقة الرياض للمساهمة يف تنميتها؛ وأن تركز من 

خالل خططها املوضوعة عىل توسيع خدماتها عىل نطاق املدن والقرى املحيطة 

تلك  أعمال  إلدارة  خصيًصا  الفروع  إدارة  إنشاء  تم  حيث  الرياض،  بمنطقة 

الفروع يف إطار من السعي الدؤوب لتنفيذ إسرتاتيجيات الغرفة الطموحة، حيث 

قامت إدارة الفروع بتقديم كل ما من شأنه إثبات فاعلية أداء املهام املوكلة إليها 

من خالل وضع خطط طويلة األجل تهدف إىل تحسني نوعية الخدمة املقدمة 

ملرتادي الفروع و مراعاة املتغريات التي قد تحدث عىل أسس ومعايري علمية، 

وتثبيت  الدور  هذا  لتفعيل  بها  املناط  اإلداري  العمل  عنارص  أهم  عىل  مرتكزة 

مساره الصحيح.

مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض
وعندما أرادت الغرفة أن تتبنى مرشوًعا طموًحا للتعريف باملنتجات الوطنية 

ذلك  لتحقيق  السبل  أهم  كان  الجودة،  عىل  التنافسية  وتشجيع  لها  والرتويج 

هو إقامة معرض دوري للصناعة الوطنية، وكان سمو األمري سلمان، كالعهد 

به، أول املباركني لهذا العمل الكبري الذي انطلقت أوىل دوراته يف عام 1393هـ 

برعاية ومشاركة وتدشني من سموه الذي أمىض يوًما كامالً يف جولة تفقدية 

يتوقف  الوطنية،  الصناعة  منتجات  من  املعرض  ومعروضات  أجنحة  لجميع  صالح الطعيمي - أمني عام الغرفة السابق
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مركز الرياض الدويل للمؤتمرات واملعارض
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منهم عن  فرًدا، مشجًعا، ويستفرس  فرًدا  مع كل صاحب مصنع، يصافحهم 

استخدامات املنتج واملشكالت التي يواجهونها ويسديهم نصائحه وتوجيهاته 

لتجويد الصناعة وتشجيع العمالة السعودية لاللتحاق بقطاع الصناعة.

األمري  سمو  ساند  الوطنية،  الصناعة  يخدم  الذي  التوّجه  لهذا  وإرساًء 

سلمان الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وأيَّد ودعم فكرة إقامة مركز دويل 

للمؤتمرات واملعارض ليكون قيمة ُمضافة ملنطقة الرياض، بل للمملكة ككل. 

ويف رحلة البحث عن األرض التي أقيم عليها، اقرتحت مساحة تبلغ نحو )200( 

ألف مرت مربع تقريًبا، كان التوّجه حينها أن يعطى حق اإلنتفاع باألرض للغرفة 

واألبقاء عىل ملكيتها للدولة، وعندما تم الرفع لسمو األمري سلمان بأن األرض 

املاليني من  إىل مئات  البناء عليها سُيقام عليها مرشوع بتكلفة تصل  املقرتح 

الرياالت، وهي مبالغ تعود ملشرتكي الغرفة، وليس من املناسب أن تبقى هذه 

األرض بما عليها من مشاريع يف حيازة غريها، بوصفها جمعية نفع عام وليست 

ملًكا لشخص أو أشخاص وإنما ملك ملدينة الرياض، فتفّهم سموه الكريم األمر 

ووّجه بإفراغ ملكية األرض للغرفة، وأعطيت األرض للغرفة وأقيمت عليها هذه 

املنفعة العامة التي يفاخر بها الجميع اآلن.

الدويل  الرياض  مركز  بافتتاح  الله،  حفظه  سلمان،  األمري  سمو  وتفّضل 

للمؤتمرات واملعارض، كأحد شواهد الوفاء التي ما فتئ سموه الكريم يقدمها 

يف  ملموسة  أسهم بصورة  ما  واإلنسان؛  املدينة  للرياض،  األخرى  تلو  الواحدة 

تنشيط الحركة االقتصادية بكل صورها التجارية والصناعية والسياحية من 

خالل استقطاب املختصني يف صناعة املعارض واملؤتمرات محلًيا وإقليمًيا. ويعد 

هذا املركز األكرب واألحدث من نوعه عىل مستوى اململكة، حيث يسّد فجوة كانت 

تعانيها صناعة املعارض، ويمّثل بالفعل وجهة مميزة ومفضلة لدى العارضني 

املحليني والعامليني نظرًا للمواصفات والتجهيزات العاملية التي أقيم املركز عىل 

أسسها، حيث تم إنجازه وفق أحدث املعايري العاملية وبأفضل التقنيات يف مجال 

إنشاء مراكز املعارض.
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جمل�ض امل�سوؤولية الجتماعية
منطقة  يف  املستدامة  التنمية  لربامج  واملساندة  الدعم  حشد  إىل  وسعًيا 

الرياض خاصًة واململكة بشكل عام، وتوفريًا لقناة تعاون بني القطاع الخاص 

الرياض  غرفة  أنشأت  الربامج،  هذه  تنفيذ  يف  واالجتماعي  الخريي  والقطاع 

مجلس املسؤولية االجتماعية الذي يعد املرجعية ألنشطة املسؤولية االجتماعية 

التي تتبناها املنشآت لتنمية املجتمع وتلبية احتياجاته، والذي يختص باقرتاح 

املحققة  الخطط  ووضع  الخاص،  القطاع  يتوالها  التي  االجتماعية  األنشطة 

القطاع  لدى  االجتماعية  املسؤولية  تحفيز  برامج  ووضع  املجلس،  ألهداف 

تنظيم  عىل  واملوافقة  الربامج،  تلك  لتطبيق  محلية  معايري  وإيجاد  الخاص، 

الفعاليات التي تخدم ثقافة املسؤولية االجتماعية. ويترشَّف املجلس بالرئاسة 

الخربة  ذوي  من  نخبة  من  املجلس  ل  شكَّ وقد  سلمان،  األمري  لسمو  الفخرية 

املتعمقة يف العمل االجتماعي برئاسة سمو األمري سلطان بن سلمان بن عبد 

توصياته  وتنفيذ  الجتماعاته  التحضري  تتوىل  عامة  أمانة  وللمجلس  العزيز، 

ممثلة يف إدارة خدمة املجتمع بالغرفـة، وتم تدشني موقع للمجلس عىل االنرتنت 

متضمًنا أخباره وأنشطته وبرامجه التوجيهية.

والحديث عن سمو األمري سلمان بن عبدالعزيز، رجل الدولة، والقائد، واملوّجه، 

؛ فقد عاشت غرفة الرياض يف كنف سموه  واملثقف، والوالد، واملعلم، واملؤثر ال ُيملُّ

وترعرعت يف رعايته ويف قلبه الكبري الذي يتسع لحبُّ الوطن كله وترتسم خارطته، 

ولطاملا  بعطاء.  وعطاًء  بحب،  حًبا  بادلته  التي  الرياض  حارضة  وسطه  تيضء 

تعلَّم منسوبو الغرفة عىل مدار العقود الخمسة منه، حفظه الله، أن الوطن حب، 

والحب عطاء، والعطاء عمل وبذل وتضحية وجهاد ووفاء ..؛ ففي سنوات قليلة، 

سابقت الرياض الزمن وسبقته، وقد نحتاج إىل سنوات كي نفي الفارس حقه. 

ومن فيض هذا الوفاء جاء تسجيل بعض هذه اإلنجازات الكريمة كحق لسلمان 

علينا، وحق مدينته األثرية عىل قلبه وعىل قلوب أبنائها. 

رّشف  املتنوعة؛  وبرامجها  الغرفة،  لفعاليات  الكريمة  رعايته  مع  وتواصالً 

التجارية  الغرفة  احتفالية  عبدالعزيز،  بن  سلمان  األمري  امللكي  السمو  صاحب 

أقيمت  والتي  تأسيسها  عىل  عاًما  خمسني  مرور  بمناسبة  بالرياض   الصناعية 
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مساء يوم الثالثاء 20جمادى األوىل1431هـ املوافق 2010/5/4م، تلك االحتفالية 

التي جاءت بعد حقبة زمنية تاريخية أسهمت خاللها الغرفة بدور وطني مميز يف 

خدمة ودعم االقتصاد الوطني، وقامت بتعزيز قاعدة صلبة لتمكني قطاع األعمال 

االقتصادية  التنمية  وبرامج  تنفيذ خطط  يف  أداء مهامه  من  الرياض  يف منطقة 

البيئة  لتهيئة  الحكومية  والهيئات  الجهات  مع  بنَّاء  بشكل  وتعاونت  الشاملة، 

الخصبة أمام القطاع الخاص لإلسهام الفاعل يف مسرية العمل االقتصادي.

العامة  وأمانتها  إدارتها  نت، ومازالت، عرب مجلس  الغرفة وثمَّ وقد سّجلت 

الالمحدود  ودعمه  سموه  عطاءات  واإلعزاز  الوفاء  بكل  منسوبيها  وجموع 

وتشجيعه املستمر لها منذ تأسيسها وحتى اليوم، بل إن تأسيسها نفسه كان 

بتشجيع وتحفيز من سموه، وهو ما أعطى دفعة قوية لجهودها وأنشطتها، 

نها من تقديم خدماتها للقطاع الخاص وتمثيله عىل النحو الفاعل.. ومكَّ

وبعد مرور حوايل خمسة عقود من البناء والنماء والتطور والعمل الدؤوب 

املتواصل لرفع قيم العمل ومستويات األداء؛ وجدت الغرفة التجارية الصناعية 

بالرياض نفسها اليوم ترتبع عىل تالل من الخربة العملية امليدانية، ولديها من 

ظالل  مّد  يمكنها  مدني  مجتمع  مؤسسة  يجعلها  ما  الشامل  واإلدراك  الرؤى 

تأثريها إقليمًيا، فقررت أن تكرس كل ما وصلت إليه ملزيد من العطاء والتطوير 

االقتصادي الشامل ليس لها وألعضائها فقط، وإنما لرفد العملية االقتصادية 

املحلية و اإلقليمية والدولية أيًضا.

بن  سلمان  األمري  سمو  من  كريمة  برعاية  الرياض،  غرفة  نجحت  لقد 

عبدالعزيز، حفظه الله، يف وضع بصماتها األدائية عموًما والخدمية خصوًصا 

االقتصادية  الساحة  عىل  ملموًسا  واقًعا  قدمته  بما  نفسها  وفرضت  بجدارة، 

املحيل،  واملجتمع  الوطني  ولالقتصاد  القطاعات  ملختلف  املتنوعة  بخدماتها 

وال يزال يف جعبتها املزيد مما يمكنها تقديمه بال حدود مستلهمة من مواقف 

والعمل  واإلخالص  الوفاء  معاني  سلمان  األمري  سمو  وعطاءات  ومبادرات 

الدؤوب الذي ال يتوقف عند حّد.
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لغة اإلنجاز واملجد، تلك هي اللغة التي يجيدها، فقط أصحاب الهمم السامية، 

التحديات واملعوقات؛  أمام  التي  ال تلني  القوية  السامقة، واإلرادات  والقامات 

وتقودهم دوماً إىل تحقيق الطموح املنشود..

من  تجعل  التي  العددية  الكثافة  من  الرياض،  يف  تحّققت  التي  واإلنجازات 

الحياة  مناحي  شملت  قد  وأنها  خاصة،  الدقيقة،  تفاصيلها  حرص  الصعوبة 

كافًة؛ فأصبح كل مكان من العاصمة، يشّكل بحد ذاته، ملحمًة إنجازيًة ضخمًة، 

تكمل معالم اللوحة املتكاملة التي رسمها سمو األمري سلمان بن عبدالعزيز، 

..؛ وألق  حفظه الله، والتي تعكس بهاء ما جرى؛ وعظمَة ما ُشيِّد؛ وإبهار ما تمَّ

ما نرى  من شواهد ومعالم حضارية كربى .. 

فالرياض  فيها؛  أكن موجوًدا  مل  لو  الرياض حتى  مدينة  بعيًدا عن  نفيس  أختيَّل  »ال 
بالنسبة يل الوطن والتاريخ املايض واحلارض واملستقبل واألمل...!«.

سلمان بن عبدالعزيز
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فخر  بكل  التاريخ  ذاكرة  سجلتها  التي  الزاهرة،  الحضارية  املسافة   إنها   

للعاصمة  املتنوعة  والعمرانية  الحضارية،  والشواهد  للمعالم،  رصدها  خالل 

)الرياض(، والتي تجّسد حجم الصعود الحضاري الذي شهدته يف شتى جوانب 

يف  واالستثمار  البناء،  أساسيات  تتجاوز  لم  وصادقة،  واثقة،  بخطى  الحياة 

ما  الحديثة؛  السعودية  النهضة  مسلسل  يف  فّعال  كعنرص  وتأهيله  اإلنسان 

أعطى ارتقاء الرياض الحضاري املعارص، مصداقيًة، أبهرت املجتمع الدويل أن 

واالستثمارية  واالقتصادية  والسياحية،  والحضارية،  الخدمية  املؤسسات  تلك 

واملعرفية، الشامخة يف سماء الرياض، استحقاقاٌت ومنجزاٌت وطنية، يحق لكل 

مواطن  أن يزهو بها بني األمم.. ويباهي أقرانه، ليس ألنها جاءت بهذا الشموخ 

إفراًزا  جاءت  ألنها  إنما  املضافة؛  القيمة  وهذه  الراقي؛  املؤّسيس  الشكل  وهذا 

طبيعًيا لعوامل املعرفة والعلم يف شتى املجاالت.. يقف خلفها، أمرٌي إنساٌن، وّجه 

الكوادر الوطنية املؤّهلة أن ُتعنى برعايتها وصياغتها علمًيا وحضارًيا.. جهود 

وطنية سّخرتها الدولة كي تكون سنًدا ملثل هذه الحضارة العمرانية الحديثة.

أرض مدينة  الشاهق عىل  التنمية  املراقب لرصح  يدرك  األوىل؛  الوهلة  ومنذ 

وليد  يكن  ولم  عشواء،  خبط  يتحقق  لم  العظيم  اإلنجاز  هذه  أن  الرياض، 

الصدفة، أو محض استجابة عفوية لثروة طبيعية تفّجرت يف ثرى البالد، هنا 

شموليته  يف  ُيغطي  الَقسمات،  محدَّد  املعالم،  واضح  فكر  نتاج  وإنما  وهناك 

التنموية كافًة، مرتكزة عىل اسرتاتيجيات وسياسات وخطط  العملية  جوانب 

محددة ومدروسة، ترصد إمكانات الواقع، وتحّدد األهداف املنشودة؛ والتطلعات 

املستقبلية؛ وترسم الخطوات املطلوبة لتحقيق الغايات.

األمري  امللكي  السمو  الحكيمة لصاحب  والقيادة، واإلدارة  الزعامة  وسمات 

التجربة  الذي قامت عليه هذه  للفكر  سلمان بن عبدالعزيز، هي خري تجسيد 

مالمح  عىل  التعرف  محاولة  تبدو  وقد  الرياض.  يف  املحلية  للتنمية  الرائدة 

وقسمات هذا الفكر مهمة شاقة بالنظر إىل ضخامة اإلنجازات التي تحققت، 

وتعددت مجاالتها، وتداخلها عىل نحو يصعب الفصل بينها.

الصحراء  الرياض من عمق  املتأنية والفاحصة، لرحلة عبور  النظرة  ولكن 

تؤكد  سلمان؛  األمري  سمو  قادها  التي  اإلنسانية  للحضارة  الرحبة  اآلفاق  إىل 
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أن سموه جمع يف زعامته وإدارته للرياض،  بني نهج القائد الذي يضع خطة 

معركة البناء والتنمية، يحشد فيها كافة اإلمكانات الالزمة لها، وبني أسلوب 

رجل األعمال الذي يحدد الخطوات املطلوبة ليقيم مرشوعه من األلف إىل الياء، 

كانت بحجم والدة عاصمة، ومرشوعه  أن معركة سموه  واحد هو  فارق  مع 

بحجم بناء وتطوير مدينة الرياض، وقد أراد سموه لهذه املدينة وهذه العاصمة 

أن تكون بمواصفات خاصة تجعلها قادرة عىل إبراز مكانتها بني األمم والدول 

اعتماًدا عىل قدرات وطاقات أبنائها ومسرية عطائهم املتجددة.

التنموي الذي خاض غمار  دت املالمح الفكرية للمرشوع الحضاري  وتجسَّ

أواله سموه من  أوضح تجلياتها فيما  األمري سلمان يف  باقتدار سمو  معركته 

اهتمام باإلنسان؛ فعىل النقيض من املشاريع  االقتصادية والتجارية التي يكون 

فيها رأس املال هو عنرص االنتاج األهم؛ فإن العنرص األهم يف املرشوع الحضاري 

التنموي الذي شّيده سموه األمري سلمان، كان هو العنرص البرشي، الذي تبدأ 

به عملية التنمية، وتنتهي عنده، وتدور حوله، وتتخذ منه هدًفا ووسيلة بعد أن 

مرت خطط التنمية بمراحلها األساسية؛ لتبقى معاملها لألجيال املقبلة شواهد 

منتصبة بارتفاع تلك البنايات املعانقة بعز الوطن للسحاب.

إضافة  تسّجل  التي  النماذج  استعراض  املتاحة،  املساحة  هذه  يف  حسبنا 

حقيقية يف منطقة القلب للمملكة العربية السعودية ..العاصمة، حيث اكتملت 

معالم اإلنجاز فيها، بما حّول املنطقة بأرسها وكل ما يحيط بها إىل معلم جمايل، 

وحضاري، وخدمي، ينضح بالحياة والحيوية وتضج بالحركة والسريورة يف كل 

جانب من جوانبه..!

الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
املدن  أن  األمري سلمان بن عبدالعزيز بفطرته، وحنكته،  أدرك سمو  عندما 

والهجر؛  والقرى  املناطق،  املتتابعة من  الهجرات  ُعرضة إلقبال  دائًما  الُكربى، 

متقدمة،  عرصيــة  حياة  يف  رغباتهم  لتحقيق  الفسيح  املجال  فيها  ليجدوا 

ويتطلعون إليها لتقدمها ومزاياها، وتوافر مجاالت االختيار التي قد ال ُتتاح يف 

أماكن أخرى ضمن إمكاناتهم الفردية؛ وأيقن سموه كذلك أن هذه املدن مهما 
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لن تخلو من مشكالت  فإنها  اقتصادي واجتماعي وحضاري؛  بلغت من شأو 

واالقتصادية  االجتماعية  وظروفها  حارضة  كل  طبيعة  حسب  وتشتد  تخف 

األرايض  استخدامات  وتنويع  فيها  التوسع  وإمكانات  االستيعابية  وطاقتها 

كل  من  إليها  تفد  التي  األعداد  وضخامة  الهجرة  وظروف  السكانية  والحركة 

قه املدينة قد  مكان. ورأي بعميق فكره، أن  بريق النجاح الذي يمكن أن تحقِّ

يكون سبًبا مبارًشا  يف جذب إليها املزيد من املواطنني من كل حدب وصوب..

الله،   حفظه  ه،  فوجَّ جساًما،  أعباًء  سموه  عىل  ألقت  وغريها  التحديات  هذه 

العمل  ظروف  ملواجهة  القيادة  وأساليب  اإلدارة  علم  تطور  من  باالستفادة 

املتطورة  الحرضية  الخدمات  إىل  الحاجة  تزايد  عن  فضال  واملعقدة،  املتشابكة 

ا ونوًعا، ورضورة اإلعداد لحركة التقدم العلمي والتقني.  ـً ـ كمَّ

وإعمارها  الرياض،  إدارة  حسن  يف  املثىل  الوسيلة  أن   فكره  بثاقب  ورأى 

من  واالستفادة  والتفصيلية  املعّمقة  الدراسات  عىل  تعتمد  إنما  وتطويرها 

الطاقـات البرشية املنظمة واملتخصصة، والحماس الذي يمأل قلوب القائمني عىل 

العمل، بحًثا وسعًيا إليجاد أفضل األساليب والوسائل التي تسهم يف تحسني طريقة 

عيش سكان العاصمة الرياض، وتوفري الخدمات األساسية ملصلحتهم وراحتهم 

التي هي الهدف والغاية؛ من هنا كانت االستجابة الفورية لهذه املتطلبات بوضع 

الضوابط املناسبة لتخطيط املدينة بما يتالءم مع ما وصلت إليه من تقدم عمراني 

لتطوير  العليا  الهيئة  إنشاء  قرار  فصدر  وثقايف,  واجتماعي  اقتصادي  وازدهار 

28-1394/5/29هـ  يف   717 رقم  الوزراء،  مجلس  لقرار  وفًقا  الرياض؛  مدينة 

برئاسة صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبدالعزيز، أمري منطقة الرياض 

لتضطلع الهيئة العليا بالتخطيط لتطوير املدينة عىل كافة املستويات العمرانية 

واالقتصادية والثقافية والبيئية؛ ورسم السياسات؛ ووضع اإلجراءات الرامية إىل 

وتنويع  املجتمع  باحتياجات  الصلة  ذات  املرافق  وتنمية  الخدمي؛  املستوى  رفع 

املتغريات  الستيعاب  الكربى  العاصمة  هذه  وتأهيل  الرغدة؛  املعيشية  الفرص 

رؤية  عىل  الخطوات  هذه  تشتمل  وأن  واالجتماعية,  واالقتصادية  الحضارية 

واضحة املعالم وشاملة لكافة احتياجات املدينة من بنية تحتية واتساع عمراني, 

إضافة إىل قابلية االسرتاتيجيات للتحقق عىل أرض الواقع.  مقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض - الحي الدبلومايس
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وقد حّقق صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز، أمري منطقة 

املدينة  لهذه  السابق،  الرياض  مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  ورئيس  الرياض، 

عن  القلم  يعجز  أموًرا،  الفذة  وقدراته  الشخصية  وعالقاته  الطيبة  بصالته 

املدن  بني  فريدة  ومدينة  الواسعة،  صحرائنا  يف  درة  أصبحت  حتى  حرصها، 

القاسية، ونشري يف هذا الخصوص إىل جهود سموه  رغم ظروفها الصحراوية 

ه بها  مركز املشاريع والتخطيط بالهيئة  الرائعة واإلنجازات العظيمة التي وجَّ

العليا لتطوير مدينة الرياض، لتويل تخطيطها وتصميمها وتنفيذها، وخاصة 

ومرشوع  فهد،  امللك  طريق  من  كبري  وجزء  الدبلومايس)السفارات(،  الحي 

تطوير وإعادة بناء قرص الحكم واإلدارات الرئيسية:)اإلمارة، األمانة، الرشطة( 

التاريخية  الدرعية  تطوير  وبرنامج  تركي(؛  االمام  )جامع  الكبري  والجامع 

وتوسعة مكتبة امللك فهد الوطنية؛ واملحكمة الجزائية؛ امتداد طريقي أبي بكر 

الصديق والعروبة عرب قاعدة الرياض الجوية؛ مقر هيئة الصحافيني السعوديني؛ 

ومركز  الدبلومايس)السفارات(؛  والحي  فهد؛  امللك  وطريق  العامة؛  واملحكمة 

السعودي  واملركز  املساجد؛  وبعض  سالم؛  متنزه  التاريخي؛  عبدالعزيز  امللك 

لزراعة األعضاء ومركز األمري سلمان ألمراض الكىل؛ مقر برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي؛ ومقر اإلدارة العامة للدفاع املدني 1419هـ ؛ واملجمع السكني ملوظفي 

وزارة الخارجية؛ وواحة العلوم 1415هـ؛ ومنتزه الثمامة الربي.

مطار امللك خالد الدويل ..
الذي  القديم،  الدويل  املطار  ليشمل  للعاصمة  العمراني  التوسع  امتد  حينما 

أصبح حالًيا يف وسط املدينة؛ قررت الدولة عام 1394هـ إنشاء  مطار جديد، يبعد 

ل عائًقا أمام نمو العاصمة،  35 كيلومرتًا شمال رشق مدينة الرياض؛ كي ال يشكِّ

التي تتميز بموقعها االسرتاتيجي املتميز يف وسط شبه الجزيرة العربية؛ كمركز 

العربية  اململكة  وكعاصمة  مهم؛  تجاري  وكمركز  الزاخر؛  للنشاط  إقليمي 

الرسيعة  الربية  بالطرق  مربوط  رئيس،  وتوزيعي  تجاري  وكمركز  السعودية، 

والخطوط الجوية باملناطق الصناعية الرئيسة بجدة عىل البحر األحمر، وبمنطقة 

الدمام والظهران عىل الخليج العربي، حيث تم اختيار املكان، الذي راعى املخطط 
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الرئيس إلنشائه  بعض مفاهيم التصميم املستخدم فيه كالتايل: 

أحدث مفاهيم تخطيط وتصميم وعمليات وتكنولوجيا يف املباني..  •

أثر الرتاث اإلسالمي يف املباني من حيث السمات، ومراعاة ظروف البيئة   •

الصحراوية.

القيم الجمالية املعمارية إلبراز التسلسل الهرمي ملباني املطار املختلفة،   •

وأن يتم توحيد املظهر العام لألنواع املختلفة من املباني وذلك باستخدام 

املواد ومكوناتها املعمارية الدقيقة بشكل منسجم.

البناء لتبسيط عملية  •  توحيد ما أمكن أنظمة ومكونات وأجزاء ومواد 

اإلنشاء والصيانة واإلصالح.

مراعاة حساب التوسع املستقبيل يف تخطيط وتوزيع املباني.  •

بني  التضارب  حدة  وتقليل  لالزدحام  واملواصالت  النقل  نظام  تجنب   •

عربات الخدمة والسيارات الخاصة.

أال تحتاج املنشآت واملرافق إال ألقل قدر من الصيانة واإلصالح.  •

انتقاء أحدث وأكفأ أنظمة سالمة األرواح واألمن املتوفرة حالياً.  •

ويسهل  علية  وأداء  كفاءة  ذات  تكون  بحيث  املرافق  جميع  تصميم   •

صيانتها مع انتظام ذلك عىل نطاق املرشوع.

امللكي  السمو  صاحب  بإرشاف  بالرياض  الدويل  خالد  امللك  مطار  تشييد  تم 

والطريان  للدفاع  وزيرًا  كان  حينما  الله،  رحمه  عبدالعزيز،  بن  سلطان  األمري 

واملفتش العام.

بدأ العمل يف إعداد املخطط الرئيس وتقرير التحليل االقتصادي للمطار يف شهر 

ذي القعدة 1394هـ، حيث تم تحديد نطاق األعمال وموقع املرشوع، واكتملت 

هذه التقارير يف شعبان 1395هـ حيث بدأ التصميم الهنديس عىل الفور. وتتكون 

تقارير التصميم األوىل من سبعة أجزاء تصف كافة منشآت ومرافق املطار بشكل 

أكثر تفصيالت من املخطط الرئيس، الذي صمم بحيث يلبي املتطلبات املتزايدة 

للنقل الجوي الدويل واملحيل ملنطقة الرياض.وقد حلَّ املطار الجديد محل املطار 

القديم داخل املدينة والذي يعوق نمو املدينة بشكل مبارش.
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وأهم ما يميز مطار امللك خالد الدويل سهولة الدخول إليه عرب طرق مستقلة 

واستخدام  للسيارات،  الفسيحة  املواقف  ونظام  والقدوم،  السقف  لصاالت 

جسور الركاب لتقليل عدد الحافالت بني الصاالت والطائرات. كما أن تصميم 

املطار يسمح بالتوسع طبقاً لنفس املعايري وبشكل اقتصادي وفق احتياجات 

اململكة. يحتل املطار مساحة تقريبية قدرها 225 كيلو مرت مربع، يحده من 

الشمال وادي مخر، ومن الجنوب وادي أبا الجرنان، ويف هذه املساحة تقع كل 

املرافق واملنشآت الرئيسة للمطار بما يف ذلك الصاالت واملسجد، وبرج املراقبة 

ومدرجي املطار املتوازيني اللذين يصل طول كل منهما إىل 4200م.

ينسجم موقع مطار امللك خالد الدويل مع كل من البيئة الحضارية للمملكة 

فموقعه يقلل من الضوضاء وتلوث الهواء، كما يبعد أخطار السالمة عن مدينة 

الرياض ويتفق مع نموها املخطط، كما أن تصميمه يلتزم بالرتاث اإلسالمي 

وينسجم مع الجمال الطبيعي للصحراء.

احلي الدبلوما�سي)ال�سفارات( 
غرب  شمايل  يقع  الذي  الدبلومايس)السفارات(،  الحي  إنشاء  فكرة  برزت 

مدينة الرياض عىل أرض مساحتها حوايل ثماني كيلومرتات مربعة، بعد صدور 

قرار مجلس الوزراء املوقر رقم 1650 يف 21/ 11/ 1395هـ، املوافق 24 نوفمرب 

لجنَه  تشكيل  وتم  للبالد،  كعاصمة  الرئيسة  لوظائفها  استكماالً  1975م؛ 

تنفيذية عليا برئاسة صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبدالعزيز، أمري 

منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، حينها؛ لالضطالع 

بمهمة تنفيذ هذا املرشوع.

 وشّكل الحي حلقًة جديدة يف سلسلة النمو الحرضي ملدينة الرياض؛ ويمثّ  ل 

تحفة هندسية يف خدمة املجتمع الدبلومايس. ومنذ البدء يف تنفيذه؛ أخذ الحي 

الدبلومايس، يتحّول إىل تجمع دويل يف مدينة الرياض، وفًقا ملا خطط له، حيث 

استوعب خالل السنوات األوىل من إنجازه أكثر من )90( سفارة، ومكتب تمثيل، 

مع العلم بأنه، صمم ليستوعب أكقر من )120(بعثة دبلوماسية، وما يزيد عن 
الحي الدبلومايس
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)33( ألف نسمة؛  ويضم الحي بعض املنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية، 

كما يشتمل عىل مرافق حرضية تقدم نموذًجا ثقافًيا وعمرانًيا وبيئًيا فريًدا. 

وقد أصبحت املنطقة التي يقع فيها الحي من أهم مناطق التطوير الحديثة 

بمدينة الرياض؛ إذ تضم هذه املنطقة مواقع عدد من املنشآت واملباني الحكومية 

املهمة، مثل: الديوان امللكي؛ ومجلس الوزراء؛ وجامعة امللك سعود؛ ومستشفى 

امللك خالد للعيون؛ واملدينة الرياضية.

ولتحقيق أعىل قدر من االستفادة من األرايض املحيطة بالحي، أقيمت يف عدد 

من جوانبه، مؤثرات جمالية، تحول دون الضوضاء الناتجة عن الطرق الرسيعة 

والنخيل،  األشجار  وغرس  الرتابية،  املرتفعات  إقامة  ومنها  للحي،  املجاورة 

وتكوين املرتفعات الصخرية عىل حدود الحي.

تمت  الحي،  عىل  والعامة  الرئيسة  األجزاء  عىل  الطبيعي  الجمال  وإلضفاء 

إقامة الحدائق واملالعب، والنوافري يف ساحات الحي، وخصصت مساحات كبرية 

الوسطية  الجزر  يف  التجميلية  والشجريات  والنخيل  الظالل،  الوارفة  لألشجار 

السيول عرب  للشوارع وامليادين، وأمكن االستفادة من مياه األمطار ومجاري 

تجميع هذه املياه لتوفري بيئة طبيعية تتالءم واملنشآت املقامة يف املوقع. 

و)قرص  الثقافة(؛  قرص  بينها)  من  مميزة  منشآت  أيًضا  الحي  ويضم 

طويق(، اللذين يوفران للمدينة الكثري من الخدمات التي تندرج ضمن األهداف 

حي  يضم  كما  واالجتماعي.  الثقايف  الصعيدين  عىل  أجلها  من  أقيما  التي 

السفارات العديد من املؤسسات اإلقليمية والعاملية، مثل: مكتب الرتبية العربي 

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومكتب منظمة األمم املتحدة وعدد 

من فروع منظماتها اإلنسانية؛ ومقر املعهد العربي لإلنماء؛ واملكتب اإلقليمي 

للرشق األوسط لشؤون املكفوفني، إىل جانب مقر مركز التخطيط واملشاريع، 

الذراع التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الذي يمارس دوًرا حيوًيا 

يف إدارة الحي وصيانته وتجهيزه بأعىل مستويات الرفاهية والتطوير؛ وغريها 

من املؤسسات ..



148

منطقة قرص الحكم



149

تطوير منطقة ق�سر احلكم 
تمّيز الطراز العمراني يف الرياض القديمة بالبساطة وبأقل عدد ممكن من 

الفتحات الخارجية، التي كان ُيراعى يف تصميمها الخصوصية األرسية، حيث 

يتوسط الفناء املنزل، وتفتح عليه األبواب والنوافذ. وكانت املساجد أقل املعالم 

خصوصية  عىل  حفاًظا  املنخفضة،  املآذن  حيث  املدينة،  أفق  خط  يف  ظهوًرا 

املنازل املجاورة، كما بدت املساجد واملآذن خالية من الزخرفة. ويعد هذا النمط 

الرئيسة  األنشطة  فكل  القديمة؛  العربية  للمدن  مشابًها  للمدينة،  العمراني 

واملباني تتمرّكز يف وسط املدينة حول الجامع الكبري الذي كان ملتقى العلماء 

وطلبة العلم. وشهد أيًضا الجامع الكبري يف الرياض مناسبات واجتماعات، من 

أشهرها االجتماع الكبري الذي دعا إليه امللك عبدالعزيز، بعد اسرتداد الرياض.

يعود تأسيس قرص الحكم إىل عهد اإلمام تركي بن عبدالله، مؤسس الدولة 

السعودية الثانية، وهو الجد الثاني للملك عبدالعزيز، سكن اإلمام تركي القرص 

طوال مدة حكمه إىل وفاته يف 1249هـ. وسكنه بعده اإلمام فيصل بن تركي بن 

عبدالله، إىل أن توىف عام 1282هـ، ثم سكنه املغفور له امللك عبدالعزيز)مؤسس 

الدولة السعودية الثالثة(، القرص ما يزيد  عن ثالثني عاًما، حتى غادره بعائلته 

إىل قرص املربع عام 1357هـ

املسجد  ثراه،  الله  طّيب  عهده،  يف  الرياض  يف  العمرانية  املعالم  أبرز  وكان 

قلب  يف  )الصفاة(  يف  جميعها  وتقع  والسوق،  الحكم،  قرص  بجانب  الجامع، 

املدينة  أخذت  وقد  املجتمع،  أنشطة جميع رشائح  فيها  تمارس  املدينة، حيث 

مطلع السبعينيات الهجرية، الخمسينيات امليالدية يف التوسع تدريجًيا..؛ ففي 

محرم عام 1371هـ / أكتوبر 1951م، بدأ العمل بإنشاء  الجامع الكبري.. جامع 

اإلمام تركي بن عبدالله، الذي ظلَّ يقوم بدوره الكبري يف املدينة لعقود طويلة. 

وقد استمر العمل ملدة تسعة أشهر، حيث افتتح يف 7 من رمضان 1371هـ / 

1 يونيو 1952م، ووسع هذا الجامع وأدخل إليه التيار الكهربائي، وأقيمت عىل 

جوانبه مكربات الصوت. وقد أقيمت فيه أول صالة للجمعة بعد إتمام عمارته، 
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وضاقت أروقة املسجد باملصلني فيه منذ ذلك اليوم وكان يف مقدمة الحارضين 

امللك سعود ويل العهد، وقد نقلت مكربات الصوت الخطبة والصالة إىل املصلني يف 

أنحاء املسجد وخارجه.

1988م،   / 1408هـ  عام  الله،  رحمه  العزيز،  عبد  بن  فهد  امللك  عهد  ويف 

العليا  الهيئة  العزيز، رئيس  األمري سلمان بن عبد  وبإرشاف مبارش من سمو 

لتطوير مدينة الرياض حينذاك؛ بدأ العمل يف بناء جامع اإلمام تركي بن عبد الله 

الجديد عىل أنقاض املسجد القديم ليتالءم مع الخطة التطويرية لوسط مدينة 

الرياض، حيث أعيد بناؤه يف نفس موقعه السابق عىل أرض مساحتها ) 6800( 

العدل وعىل شارع  الجامع مداخل رئيسة، تفتح عىل ميدان  مرت مربع، ولهذا 

اإلمام تركي بن عبد الله وساحة الصفاة, وتؤدي بعض هذه املداخل إىل ساحة 

بأروقة مظلله  الشكل مساحتها حوايل )4800( مرت مربع محاطة  مستطيلة 

تحتها بسطات تجارية. 

وتبلغ مساحة املصىل الرئيس )6320( مرتًا مربًعا وارتفاعه )14,8( مرتاً، 

ويحد من هذا االرتفاع يف الداخل أعمدة وقناطر خشبية تحمل وحدات اإلنارة 

واملكربات الصوتية, ويتسع الجامع لنحو )17( ألف ُمَصل. وقد أقيم عىل جانبي 

الجامع منارتان بارتفاع 50 مرتًا, أسُتلهَم يف تصميمهما روح العمارة التقليدية، 

وهناك مكتبتان للرجال والنساء، مساحة كل منهما 325 مرتًا تقريًبا.

 ويف يوم الثالثاء 7 رمضان من عام 1412هـ، /11 مارس 1992م، افتتح 

امللك فهد، رحمه الله، املرحلة املنتهية من برنامج تطوير قرص الحكم والجامع 

الكبري. وقد استلهم تصميم هذا القرص من املالمح التقليدية لعمارة املنطقة، 

يتكون من ستة  أحدهما جنوبي  كأنه مؤلف من جزأين:  يبدو ظاهرًيا  حيث 

أبراج يف أركانها ترمز ضخامتها إىل  أدوار عىل هيئة قلعة ذات أسوار و أربعة 

القوة واملنعة، إضافة إىل برج خامس يف الوسط يشكل مصدر إضاءة وتهوية 

لألفنية واملكاتب الواقعة تحته، ويلتصق بهذا الربج من جهة الشمال جزء آخر 

مؤلف من خمسة أدوار. 
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وقد شّكل مرشوع تطوير منطقة قرص الحكم نجاًحا باهرًا يف إبراز مالمح 

املايض العريق يف ثوب عرصي مالئم، وبجولة يف هذه املنطقة، يستطيع الزائر، 

خالل  من  وحيويته  نشاطه  استعاد  نشط  حضاري  مركز  معالم  مشاهدة 

برنامج التطوير.

ح�سن امل�سمك
اململكة، وتطوراتها؛ من  بتاريخ  واملرتبطة  املهمة  املواقع  أحد  الحصن  يعد 

أهم النماذج الباقية التي تمثل املباني الطينية التقليدية الباقية يف منطقة قرص 

الحكم. ويضم املبنى قاعة عرض تحكي قصة توحيد اململكة العربية السعودية 

الشعبية  كاملالبس  املقتنيات  من  مجموعة  كذلك  فيها  ويعرض  وتطورها 

واملصنوعات اليدوية واألسلحة وغريها.

والزائر ألطراف حصن املصمك يشعر بروعة املكان وبما يكتنزه من عراقة 

املجيد..؛ وتسهم ساحته  الحارض  التي ظلت شامخة لتصافح إرشاقة  املايض 

يف إبراز الحصن بالشكل الالئق بمكانته التاريخية وتبلغ مساحتها 4500 مرت 

وهي  الرياض  بَحَجر  مرصوفة  للمشاة  ممرات  الساحة  هذه  وتتخلل  مربع، 

املسجد  بناء  أعيد  وقد  فيها،  والرتاثية  الشعبية  الفنون  أنشطة  مهيَّأة؛ إلقامة 

املجاور لحصن املصمك عىل النمط العمراني التقليدي للمنطقة وتتصل ساحة 

املصمك من جهتها الغربية بميدان العدل، وشمل تطوير منطقة قرص الحكم، 

كذلك بوابة الثمريي، املطلة عىل شارع امللك فيصل كمدخل رشقي ملنطقة قرص 

الرياض  ملدينة  الرئيسة  املداخل  إحدى  املايض  يف  البوابة  هذه  وكانت  الحكم. 

عندما كان سور املدينة القديم ما يزال قائًما؛ وكذلك ميدان العدل؛ أحد الساحات 

املفتوحة التي تشكل عنرص الربط بني املواقع األخرى يف املنطقة, وهو امليدان 

باملنطقة  الرئيسة  العمرانية  العنارص  الرياض حيث تطل عليه  ملدينة  الرئيس 

إدارية  أنشطة  إىل  إضافة  الله,  عبد  بن  تركي  اإلمام  الحكم وجامع  مثل قرص 

وتجارية ومكتبية أخرى؛ وساحة الصفاة التي تقع بني الجامع وقرص الحكم 

متصلة بميدان العدل من جهته الغربية. ويفتح عىل هذه الساحة املدخل امللكي 
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لقرص الحكم وعربها يتصل قرص الحكم بجامع اإلمام تركي بن عبد الله عىل 

يف  وقد غرست  األول  الدور  األرض وعن طريق جرسين عىل مستوى  مستوى 

هذه الساحة صفوف من أشجار النخيل بامتداد طويل متناسق؛ وساحة اإلمام 

محمد بن سعود وتشغل هذه الساحة أرضاً مساحتها 14 ألف مرت مربع وتتصل 

تمثل  التي  املفتوحة  العامة  والساحات  امليادين  من  بسلسلة  الغرب  جهة  من 

عنرص الربط الرئيس للمكونات العمرانية يف منطقة قرص الحكم وتضفي عىل 

تخطيطها نمًطا عمرانًيا متميزًا.

مركز امللك عبدالعزيز التاريخي
سمو  أساسه،  حجر  وضع   الذي  التاريخي،   عبدالعزيز  امللك  مركز  يشّكل 

وانتهى  1418هـ.  املحرم  من  عرش  الرابع  يف  عبدالعزيز،  بن  سلمان  األمري 

يف  الرشيفني   الحرمني  خادم  وافتتحه  1419هـ.  رمضان  شهر  يف  منه  العمل 

يوم الجمعة 5 /10 / 1419هـ املوافق 22 /1 / 1999م- قلًبا حضارًيا نابًضا 

بالثقافة، وسط مدينة الراض، لينعم بفوائده جميع سكان املدينة عىل اختالف 

مستوياتهم الثقافية واختالف أعمارهم؛ كما يمّثل هذا املركز أحد أهم املعالم 

الحضارية والثقافية يف العاصمة الرياض. 

موقعها  اختري  مربع(،  مرت  ألف   275( مساحتها  أرض  عىل  املركز  ُشيِّد 

ألهميته التاريخية والسياسية. فاملوقع يضم قرص املربع، الذي كان سكًنا للملك 

عبدالعزيز، رحمه الله، إضافة إىل أهمية املوقع الرتاثية والعمرانية الحتوائه عىل 

تحويل  عىل  التصميمية  الفكرة  وقامت  املهمة.  الرتاثية  املباني  من  مجموعة 

الفكرة  واستوعبت  عام.  منتزه  شكل  عىل  وثقايف،  حضاري  مركز  إىل  املنطقة 

التصميمية له األهمية السياسية والتاريخية والرتاثية للموقع.

بمساحة  رئيس،  ميدان  املتنزّه  .ويتوسط  املباني  من  مجموعة  املركز  يضم   

فيحفه من  للمركز،  الرئيسية  العنارص،  به  ألف مرت مربع. وتحيط   )20( قدرها 

الرشق املتحف الوطني ومقر وكالة اآلثار واملتاحف، ومن الغرب دارة امللك عبدالعزيز 

وقرص املربع وجامع امللك عبدالعزيز، ومن الجنوب واحة مربعة من مائة نخلة، 
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ترمز إىل مرور مائة عام عىل تأسيس اململكة، ومن الشمال إحدى حدائق املتنزه .

وتنترش مجموعة من البيوت الطينية، التي تعكس نماذج النسيج العمراني 

إىل  يقع  املحافظة عليها، يف رشيط  التي جرت  و  الرياض،  التقليدي يف منطقة 

امللك عبدالعزيز. وجرى ترميمها باستخدام مواد  الغرب من قرص املربع ودارة 

امللك عبدالعزيز   تقع مكتبة  القديمة.كما  البناء  األصلية، وطرق  الطينية  البناء 

املتنزّه؛  من  الجنوبي  الطرف  يف  للمحارضات،  عبدالعزيز  امللك  وقاعة  العامة، 

مواجهة لواحة النخيل وامليدان الرئيس . وقد صممت مباني هذه العنارص وجهزت 

بأسلوب عرصي حديث، ييرس للزائرين تحصيل الفوائد العلمية والثقافية.

املركز  ميادين  وسائر  الرئيس،  امليدان  صمم  االجتماعية،  الناحية  ومن 

واملهرجانات  االحتفاالت  إقامة  يف  لالستخدام  يؤهلها  نحو  عىل  وساحاته 

واألنشطة الرسمية والشعبية يف املناسبات واألعياد.

وسبل  الرتاثية،  العمارة  من  مختلفة  مستويات  بتقديم  املركز  ويمتاز 

مجمع  أسوار  من  أجزاء  يف  املتمّثلة  األطالل  فهناك  تأهيلها،  وإعادة  إحيائها، 

يف  تكوينية  جمالية  وفائدة  تاريخية  ملحة  تقدم  وهي  أبراجه،  وبعض  املربع، 

املوقع، ومستوى آخر، يتمّثل يف  ترميم عدد من البيوت الرتاثية، وفق متطلبات 

املنهج العاملي لرتميم املنشآت الرتاثية.

املعماري، من خالل قرص  الرتاث  املحافظة عىل  مثال مختلف عىل  ويظهر 

املربع)قرص امللك عبدالعزيز يف املربع(، الذي قع يف الجهة الشمالية من املركز. 

اتخذه امللك عبدالعزيز يف البداية  مقراً له عام 1938م، ثم أصبح فيما بعد قرًصا 

حيث  من   املركز  منطقة  يف  املوجودة  العنارص  أهم  املبنى  هذا  ويعد  للحكم. 

القيمة التاريخية، ويحمل قيمة تراثية عالية لكونه أحد املباني الرسمية، التي 

ُبنيت خارج السور القديم للمدينة. وُيعد القرص من آخر املباني الطينية املهمة، 

وتبلغ مساحة  م2،  قدرها 1680  يحتل  مساحة  املدينة. وهو  يف  أقيمت  التي 

مبانيه 2957 م2.

ويطل القرص عىل امليدان الرئيس من جهة الغرب، وقد جرى ترميمه وإصالح 
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األجزاء املتداعية فيه )مثل بعض األسقف الجدران( إلعادته إىل الوضع، الذي كان 

عليه تماًما يف عهد امللك عبدالعزيز. وقد تم الرتكيز عىل إظهار الجو العلمي، الذي 

كان سائًدا يف القرص يف عهد امللك عبدالعزيز. كما جرى تأثيث القرص بالطريقة 

املتحفية يف  العنارص  ليكون جزًءا من  الوقت؛  التي كان عليها يف ذلك  نفسها، 

املركز؛ فللقرص دور تاريخي حيث شهد إرساء قواعد الحكم وأسسه، من خالل 

انعقاد العديد من االجتماعات وتوقيع العديد من االتفاقيات بني امللك عبدالعزيز 

وعدد من قادة الدول العربية واإلسالمية والدول الصديقة.

كما يقّدم مبنى دارة امللك عبدالعزيز، نموذًجا فريًدا يف املحافظة عىل الرتاث، 

فعىل الرغم من حداثة املبنى واستخدام التقنيات املتطورة، إال أنه يكتيس بمالمح 

قرص امللك عبدالعزيز السكني، الذي أنشئ مبنى الدارة الحديث عىل حدوده.

وهناك نمط آخر من العمارة الرتاثية، يظهر يف اإلضافات اإلنشائية عىل مبنى 

ومبنى  الوطني؛  املتحف  مبنى  يف  والحداثة  املحلية  الهوية  تظهر  كما  املسجد، 

قاعة امللك عبدالعزيز للمحارضات، ومبنى فرع مكتبة امللك عبدالعزيز العامة، 

وجمعيها مباني حديثة، إال أنها تنتمي إىل بيئة املدينة املعمارية املتميزة.

ويحتل املتحف الوطني مساحة من أرض املوقع تبلغ )17.000( مرت مربع، 

مبانيه  مساحة  تبلغ  بينما  املتنزه،  يف  الرئيس  امليدان  من  الرشقي  الجانب  يف 

حوايل)28.000( مرت مربع. وقامت فكرة املتحف عىل أساس التسلسل التاريخي 

واألثري للجزيرة العربية. فبينما تستعرض قاعة )اإلنسان والكون( الحقائق 

العلمية والظواهر الطبيعية والبيئية للكون من خلقه الله حتى فجر التاريخ؛ 

التاريخ  فجر  بعصور  املتعلّقة  املعلومات  العربية(،  )املمالك  قاعة  تستعرض 

الوضع  الجاهيل(  )العرص  قاعة  تستعرض  وكذا  القديمة؛  العربية  واملمالك 

العربية، فيما تستعرض قاعة)البعثة  الجزيرة  الديني والثقايف واالجتماعي يف 

النبوية( ملحات من سرية النبي الكريم )ملسو هيلع هللا ىلص(، منذ والدته حتى هجرته إىل املدينة 

اإلسالم، وتعرض  إىل  دعوته)ملسو هيلع هللا ىلص(،   وبداية  الوحي،  نزول  بفرتة  مروًرا  املنورة، 

قاعة )اإلسالم والجزيرة العربية( فرتة ما بعد الهجرة النبوية إىل ما قبل الدول 

السعودية األوىل، والدولة السعودية الثانية. وتستعرض قاعة) توحيد اململكة( 
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جهاد امللك عبدالعزيز لتوحيد امللكة حتى وفاته..رحمه الله .. أما قاعة )الحج 

عرب  الحج  وسائل  وتطور  الرشيفني  الحرمني  تاريخ  فتستعرض  والحرمني(، 

العصور حتى وقتنا الحارض.

ويضم املركز برج مياه الرياض، الذي يقع  يف الجزء الجنوبي الرشقي من املنتزه 

العام. وقد أُقيم مطعم فوق سطح الربج، بعد إجراء التحسينات الالزمة عليه.  

وسط  يف  تاريخي  أثر  أقدم  ُيعد  الذي  املصمك،  قرص  أيًضا  املركز  يضم  كما 

الجدران  مرتفع  بناء  وهو  1312هـ،  عام  إىل  تشيده  تاريخ  ويعود  املدينة، 

والطني(اللبن(،  بالحجر  شيد  الجوانب.  جميع  من  اإلغالق  محكم  ومحّصن، 

للسكن  مقرًا  ليكون  القرص؛  وصمم  األثل.  وشجر  النخيل  سعف  من  وسقفه 

وحصًنا منيًعا. وللقرص أربعة أبراج كبرية من جوانبه األربعة، وبوابة ضخمة. 

كما يضم مسجًدا وبرًئا ومكاًنا لحفظ الطعام. ويمثل القرص فن العمارة التي 

انترشت يف تلك الفرتة من تاريخ الجزيرة العربية ..حل هذا القرص محل القرص 

الذي اتخذه دهام زمن ابن رشيد سكًنا له وألرسته، ثم جعله مقرًا  للحكم.

تاأهيل وادي حنيفة
التاريخ العربي القديم، كونه أحد أهم أودية  لوادي حنيفة حضور قوي يف 

الجزيرة العربية، حيث تحكي معامله عصور غابرة وحضارات برشية متعاقبة، 

حيث كان الوادي ممرًا لطرق التجارة التي تربط بالد الرافدين بجنوب الجزيرة 

والحجاز، وأقاليم شمال جزيرة العرب بجنوبها.

قامت  التي  البرشية  والتجمعات  القرى  من  للكثري  حياة  مصدر  الوادي  وكان 

وعدد  الرياض  السعودية  العاصمة  وجود  املؤرخني  من  عدد  ينسب  حيث  حوله، 

من التجمعات املحيطة بها، إىل ما كان يوفره وادي حنيفة لهذه التجمعات؛ لكونه 

الحضارات  من  بالكثري  القدم  منذ  الوادي  واشتهر  والغذاء.  للماء  الرئيس  املصدر 

التي قامت عىل جانبيه حتى أصبح مشهوًرا عىل نطاق الجزيرة العربية عىل مدى 

التاريخ. وكشفت بعض الدراسات العلمية الحديثة أن املقتنيات األثرية املوجودة 

عىل ضفاف وادي حنيفة تدل عىل استيطان اإلنسان لضفاف الوادي منذ القدم.

حدائق مركز امللك عبد العزيز التاريخي
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شمال  من  واملتشعبة  األطراف  املرتامية  بمساحته  الوادي  لهذا  واستثماًرا  

الرياض إىل جنوبها وتعزيزًا إلمكاناته الطبيعية؛ ليلبي حاجات الرياض؛ ويكون رئًة 

ومتنفًسا طبيعًيا لسّكانها؛ تبنى سمو األمري سلمان بن عبدالعزيز، حماية وتأهيل 

لتطوير  العليا  الهيئة  أولويات  ضمن  من  وجعلها  حنيفة؛  وادي  منطقة  وتطوير 

مدينة الرياض ملا لهذه املنطقة من أهمية كبرية واستعداد أكرب لجذب االستثمارات 

بهذا  الكبري  لالهتمام  العالقة  ذات  الجهات  وكل  العليا  الهيئة  دفع  ما  املتنوعة؛ 

الوادي، وتحويله إىل بيئة حيوية جاذبة ملدينة الرياض. ووّجه سموه الكريم بإقامة 

سلسلة مشاريع ضخمة، إلعادة تأهيل الوادي، حيث تم إطالق مرشوع تطويره؛ 

ليصبح الوادي متنفًسا حقيقًيا للرياض، وتم إنفاق ما يقارب)600(مليون ريال، 

يف سبيل إعادة إحيائه وتأهيله بشكل يليق بالعاصمة.  

يف  التاريخية  املواقع  لتطوير  صارمة؛  عمرانية  ضوابط  الهيئة  وفرضت 

وبيئًيا  ثقافًيا  وتطويرها  والتاريخية،  العمرانية  الخصائص  لحفظ  الوادي، 

واجتماعًيا، وربطها باألحياء املحيطة بالوادي، وحمايتها من امتداد املمتلكات 

الخاصة عليها، فضالً عن أعمال الصيانة املبارشة ألعمال التشجري والتنسيق، 

وتحديد أهداف الرعاية للوادي، واملشاركة الطوعية من قبل األفراد واملؤسسات.

املرافق  تنسيق  بإعادة  أيًضا  حنيفة  وادي  تأهيل  إعادة  مرشوع  قام  كما 

العامة يف املكان، لتحسني املتطلبات البيئية الحساسة، عن طريق تحويل جميع 

املسؤولة  الجهات  مع  بالتنسيق  أرضية،  خطوط  إىل  الهوائية  املرافق  خطوط 

عنها؛ وكذلك تحديد منطقة ممتدة بطول الوادي؛ لتكون ممرًا لخطوط املرافق 

املحلية املارة عرب بطن الوادي تغذي الجهات املستفيدة بالخدمات عرب هذا املمر 

حسب مواصفات محددة.

وحددت يف هذا املمر مسارات للخدمات العامة )مياه رشب، وكهرباء، وهاتف( 

عرب خرائط تفصيلية. وجرى خالل املرشوع إنشاء طريق للسيارات بطول بلغ 

نحو 43 كيلومرتا، ينطلق من شمال العاصمة، تحديًدا من سد العلب يف الدرعية، 

و9   6 بني  يرتاوح  بعرض  املنصورية،  طريق  إىل  وصوالً  الجنوب  ناحية  ويتجه 

أمتار، ويمكن التنقل بني هذه املتنزهات عرب هذا الطريق، الذي تم رصف جوانبه 

بأسلوب معماري جذاب، يبعث الرسور واملتعة عىل مرتادي الوادي.
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وقد رعى سمو األمري سلمان بن عبد العزيز، يوم االثنني 20 من ربيع اآلخر 

1431هـ املوافق 4 أبريل2010م، افتتاح مرشوع التأهيل البيئي لوادي حنيفة 

يف مدينة الرياض، بعد إكمال الهيئة العليا ألعمال تطويره.

العائيل،  للتنزه  وادي حنيفة مقرًا مالئًما  الرياض يف مرشوع  ويجد سكان 

حيث يوفر املوقع جلسات جميلة، مصممة بطريقة مميزة، تتيح فرصة الشواء 

واالستمتاع باألجواء اللطيفة، كما يوفر املوقع مرافق عامة تشجع عىل قضاء 

إجازات نهاية األسبوع يف الوادي.

واشتملت أعمال تحسني شبكات الطرق وتطويرها يف املرشوع عىل أعمال 

املشاة، من خالل تركيب )2500(  السيارات وممرات  اإلنارة يف محاذاة طريق 

من  متفرقة  ومناطق  للجسور  إنارة  وحدة   )600( إىل  باإلضافة  إنارة،  عمود 

الوادي، إىل جانب تنفيذ مصليات يف األماكن التي ال تتوافر فيها مساجد، وتشييد 

)30( مبنى لدورات املياه للرجال والنساء موزعة عىل طول الوادي، فضال عن 

إنشاء مواقف جانبية للسيارات تتسع ألكثر من )2000( سيارة، وتجهيز مواقع 

الوادي،  بيئة  تالئم  نباتية  بيئة  إليجاد  املخلفات.ووصوالً  وحاويات  لألكشاك 

النباتي يف مرشوع تأهيل وادي حنيفة عىل عدد  انطلقت عملية إعادة الغطاء 

من األسس، من أبرزها إعادة غرس النباتات التي سبق أن كانت من مكونات 

الوادي يف السابق، واعتماد مستوى تشجري يمكن الحفاظ عليه بقدرات الوادي 

الطبيعية الذاتية من مياه سطحية وجوفية.

الوادي،  بطن  يف  صحراوية  شجرة  ألف   )30( غرس  املجال  هذا  يف  تم  وقد 

وغرس نحو )7000( نخلة، ونقل)2000( شجرة صحراوية إىل الوادي كأشجار 

الطلح والسمر واألثل، وغرس )50( ألف شجرية عن طريق االستزراع من البذور 

والشتالت الجاهزة .

وقد حصد مرشوع التأهيل البيئي لوادي حنيفة العديد من الجوائز العاملية 

كغريه من برامج التطوير التي تبنتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حيث 

الخرباء  وإعجاب كثري من  اهتمام  وادي حنيفة  لتطوير  الشامل  املخطط  نال 

املياه  مركز  جائزة  عىل  للحصول  أهله  ما  العالم؛  دول  مختلف  يف  واملختصني 

بواشنطن يف الواليات املتحدة األمريكية كأفضل خطة لتطوير مصادر املياه عىل 

مستوى العالم لعام 2003م، من بني )75( مرشوًعا قدمت من )21( دولة.
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كما فاز مرشوع التأهيل البيئي لوادي حنيفة باملركز الثاني والجائزة الذهبية 

يف جانب املشاريع البيئية يف جائزة مؤسسة الجائزة العاملية للمجتمعات الحيوية 

يف لندن بربيطانيا للعام 2007م من بني أكثر من )260(مدينة من كافة أنحاء 

العالم يف حقل املدن، ترشح منها للمنافسة النهائية عىل الجائزة )39(مدينة، 

كما رشح للجائزة )160(مرشوعاً يف حقل املشاريع بشقيها البيئي واإلنشائي، 

ترشح منها للمنافسة النهائية عىل الفوز بالجائزة )29( مرشوًعا.

 ،2010 العاملية  خان  اآلغا  جائزة  عىل  بحصوله  مكانته   املرشوع  وعّزز    

اعرتاًفا عاملًيا جديًدا  من مؤسسة مهنية للرؤية الثاقبة لسمو األمري سلمان بن 

عبدالعزيز، التي انعكست عىل تنمية وتطوير مدينة الرياض منذ توليه إمارتها 

قبل أكثر من )50( عاًما. ونوهت هيئة التحكيم يف جائزة اآلغاخان بأن مرشوع 

الحساس  التخطيط  الرياض نجح عرب  لوادي حنيفة يف مدينة  البيئي  التأهيل 

الواعي للقيم االجتماعية والحلول اإلبداعية الطبيعية التي تراعي البنية التحتية، 

يف تحويل ظاهرة طبيعية كربى من مكان خطري يعج بالنفايات إىل بيئة بديلة 

للتنمية الحرضية.

تطوير الدرعية التاريخية 
العربية  للمملكة  السيايس  التاريخ  يف  دوًرا محورًيا ومهًما  الدرعية  شّكلت 

السعودية كونها عاصمة الدولة السعودية األوىل. ويربز دورها السيايس والدعوي 

واضًحا عىل مستوى اململكة بما أرسته من دعائم للدولة وأسس للعقيدة منذ 

نشأتها. وقد أدى اندثار عمران الدرعية عند بدايات القرن التاسع عرش امليالدي 

إىل جعلها مهجورًة يف معظم أجزائها، خاصًة ما يتعلَّق منها باألحياء التاريخية 

كحي الطريف، الذي يتميَّز بنسيج عمراني متفرِّد.

عنايته  الدولة-  بجهود  مدعوًما  عبدالعزيز،  بن  سلمان  األمري  سمو  أوىل  وقد 

منذ وقٍت مبكر بإعادة إعمار الدرعية وفق رؤية طموحة، تهدف إىل االستفادة من 

املقوِّمات التي تتمتَّع بها واإلرث الذي تتميَّز به بما يحقق اإلضافة النوعية للنمو 

االقتصادي والثقايف واالجتماعي للدولة، وذلك عرب االهتمام بالجانب السياحي.
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العليا  الهيئة  الرياض، ورئيس  الكريم، كأمري ملنطقة  يف إطار سعي سموه 

عىل  الحفاظ  آلية  ليتجاوز  جديد؛  نهج  استخدام  إىل  السابق،  الرياض  لتطوير 

الطينية  املباني  ترميم  أعمال  لتفعيل  التاريخية،  الدرعية  منطقة  يف  الرتاث 

القديمة، وفق معايري علمية، تجسد عىل أرض الواقع، وتتضمن استدامة أثره 

يف نفوس املجتمع؛ وّجه سموه الهيئة العليا بإدراج العمارة الرتاثية يف جميع 

برامج التطوير، التي تقوم عليها ضمن إطار معارص، وتبني برامج متخصصة 

تعنى بالتنمية الرتاثية، وتتكون من عدة مسارات تعمل عىل العناية باملنشآت 

الرتاثية يف املدينة.

وتجاوبت هيئة تطوير الرياض ملتطلبات تطويرية أساسية يف تطوير تراث 

العاصمة، كان من ضمنها إبراز الوجهة السياسية الوطنية للرياض كعاصمة 

العمرانية  الهوية  عنرص  بتأكيد  الحرضي  التطوير  متطلبات  وتحقيق  للبالد، 

للمدينة، باإلضافة إىل النهوض بقيم وجمالية الرتاث العمراني للرياض، وتلبية 

التنمية  بما يشمل متطلبات  املدينة،  التطوير االسرتاتيجي القتصاد  متطلبات 

السياحية، التي تعتمد عىل تطوير العنارص الرتاثية والتاريخية يف املدينة.

ويجري العمل حالًيا عىل برنامج تطوير الدرعية التاريخية، الذي من خالله 

رئيس  وحضاري  ثقايف  مركز  إىل  الدرعية  يف  والرتاثية  األثرية  املناطق  تحويل 

عىل املستوى الوطني، وجعل أحياء الدرعية التاريخية والقديمة، نواة ومحوًرا 

الطبيعية،  البيئية  املقومات  عىل  الحفاظ  مع  والثقايف،  العمراني  للتطوير 

ليكون نموذًجا لعمران الواحات. ليس حنيًنا للمايض بقدر ما هو نواة ملرشوع 

اقتصادي كبري..

ويجمع برنامج تطوير الدرعية التاريخية، بني املحاور: العمرانية، والثقافية، 

واالقتصادية، واالجتماعية، ويشكل نموذًجا لعمران الواحات. ويستند برنامج 

العليا  التنفيذية  اللجنة  إرشاف  تحت  الهيئة،  وتنفذه  وضعته  الذي  التطوير 

التاريخية  قيمتها  يف  املتمثلة  الدرعية  مقومات  إىل  الدرعية،  مدينة  لتطوير 

وادي  ضفاف  عىل  الفريد  وموقعها  العمراني،  وتراثها  والثقافية،  والسياسية 

حنيفة، يف الوقت الذي يعتمد فيه عىل مبدأ التكامل مع مدينة الرياض، بحيث 

تكون الدرعية ضاحية ثقافية، سياحية، ترويحية بمستوى عاملي. 
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وتحتوي الخطة التنفيذية يف برنامج التطوير عىل ثالثة أجزاء رئيسية هي: 

وشبكات  الطرق  ومشاريع  البجريي،  حي  ومشاريع  الطريف،  حي  مشاريع 

إعمار  إعادة  عىل  التاريخية  الدرعية  تطوير  برنامج  ويعمل  العامة.  املرافق 

والبيئية،  والعمرانية  والثقافية  التاريخية  لخصائصها  وفًقا  التاريخية  املدينة 

وصوالً إىل تحويلها إىل مركز ثقايف سياحي عىل املستوى الوطني.

إىل  باإلضافة  والعمرانية؛  التاريخية  الدرعية  بأهمية منطقة  عامليًّا  وإقراًرا 

يف  وثقايف  علمي  ومركز  األوىل،  السعودية  للدولة  كعاصمة  السياسية  أهميتها 

اليونسكو عىل  الدولية  باملنظمة  العاملي  الرتاث  العربية، وافقت لجنة  الجزيرة 

التابعة  العاملي  الرتاث  قائمة  يف  التاريخية  الدرعية  يف  الطريف  حي  تسجيل 

ُعقدت  التي  والثالثني  الرابعة  دورتها  يف  اللجنة  اجتماع  وذلك خالل  للمنظمة، 

بمدينة برازيليا بالربازيل يف أغسطس عام 2010م.

عا�سمة الطب وال�سياحة
توفري  يف  تسهم  متعددة  سياحي  جذب  عوامل  الرياض  مدينة  يف  وتتوافر 

وسائل الرتفيه والرتويح لسكان املدينة، حيث تضم عدًدا من املراكز التاريخية، 

التاريخي وعرشات  العزيز  امللك عبد  الدرعية ومركز  وآثار  املصمك  مثل: قرص 

الحدائق واملتنزهات ومشاريع ترفيهية تابعة للقطاع الخاص، وتحتضن املدينة 

ويتضمن  سنوًيا،  يقام  والذي  بالجنادرية  والثقافة  للرتاث  الوطني  املهرجان 

دويل  معرض  سنوًيا  الرياض  يف  يقام  كما  متنوعة  وثقافية  تراثية  فعاليات 

للكتاب، كما تتميز الرياض بأنواع أخرى من السياحة وهي سياحة املؤتمرات؛ 

إذ تعد الرياض مقرًا رئيًسا للوزارات ومعظم الدوائر الحكومية وكذلك السياحة 

الثقافية والسياحة العالجية، ويخدم القطاع السياحي يف مدينة الرياض عددا 

فندًقا   )50( من  أكثر  املدينة  يف  يتوفر  حيث  الدرجات،  بمختلف  الفنادق  من 

باإلضافة إىل نحو )300( منشأة للوحدات السكنية املفروشة للتأجري، تحتوي 

عىل أكثر من )5000(آالف شقة. 

تضم  حيث  واملستشفيات،  الطب  عاصمة  بأنها  الرياض  مدينة  وعرفت 

العزيز  عبد  بن  سلطان  ملؤسسة  تابعة  العالم  يف  تأهيلية  طبية  مدينة  اكرب 
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امللك سعود  التابعة لوزارة الصحة ومجمع  الطبية  امللك فهد  الخريية، ومدينة 

العزيز  عبد  امللك  ومدينة  السعودية،  يف  األقدم  يعد  الذي  الطبي)الشمييس( 

التوائم( )فصل  عمليات  إجراء  شهدت  التي  الوطني  للحرس  التابعة  الطبية 

العالم دائًما، إضافة إىل مستشفيات حكومية وأخرى تابعة للقطاع  ويتابعها 

القوات  ومستشفى  التخصيص  فيصل  امللك  مستشفى  أشهرها  الخاص 

امللك  ومستشفى  الجامعية،  واملستشفيات  األمن  قوى  ومستشفى  املسلحة 

العامة  للرئاسة  التابع  الريايض  الطب  ومستشفى  للعيون،  التخصيص  خالد 

لرعاية الشباب، واملستشفيات التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، 

للصحة  األمل  ومستشفى  اإليمان،  ومستشفى  سلمان،  األمري  ومستشفى 

املراكز  عرشات  إىل  باإلضافة  املدرسية  الصحية  الوحدات  وكذلك  النفسية، 

الرياض  تحتضن  كما  املدينة،  أحياء  يف  املنترشة  األولية  للرعاية  الصحية 

منشآت صحية يقدمها القطاع الخاص منها أكثر من)20(مستشفى و)400(

مستوصف ومراكز للعالج الطبيعي وتركيب األسنان ونحو )2000(، صيدلية 

و)200(  مستودع لألدوية و)50( مكتًبا علمًيا.

متنزه الثمامة الربي
يقع متنزه الثمامة يف شمال رشقي مدينة الرياض، عىل مسافة تبعد )80(

كم2 من مركز املدينة، وتصل مساحته إىل)370(، كيلومرتًا مربًعا، وتضم أيًضا 

الثمامة،  طريق  امتداد  عىل  املنترشة  واملتنزهات  الفروسية،  ونادي  الجنادرية 

باإلضافة إىل أراض شاسعة ذات أهمية بيئية مثل األودية والنفود.

وتتمتع املنطقة بإمكانيات عالية تؤهلها ألن تصبح منطقة سياحية مهمة 

واملتعددة  الوطنية  الرئيسية  السياحية  التنمية  مشاريع  معايري  تلبي  فهي 

سكان  لدى  شعبية  املناطق  أكثر  الحارض  الوقت  يف  الثمامة  وتمثل  األغراض، 

مدينة الرياض من خالل األنشطة الرتفيهية التي تشمل النزهات الربية والتخييم 

والرتفيه، نظرًا لقيمتها البيئية العالية وموقعها القريب من املدينة.

وتتشكل أرض متنزه الثمامة من هضاب تتخللها األخاديد والوديان إىل جانب 

الرشق  ومن  الطوقي،  وشعيب  طريق  الشمال  من  املتنزه  يحد  حيث  السهول، 

سلسلة جبال العرمة، ومن الغرب طريق املجمعة املحاذي لنفود عرق الرثمة، 
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الحيوانية  الفطرية  بالحياة  لالهتمام  ونتيجة  البويب،  طريق  الجنوب  ومن 

والنباتية واملحافظة عليها طوال العقود املاضية، فقد تم رصد )195( نوًعا من 

الربية  الحيوانات  من  فصائل   )4( وجدت  فقد  الربية  الحيوانات  أما  النباتات، 

مزدوجة  طرق  شبكة  وتوجد  والحرشات،  والزواحف  والطيور  الثدييات  هي: 

ورسيعة تربط متنزه الثمامة بمدينة الرياض واملناطق األخرى.

ويتميز موقع متنزه الثمامة بحجمه الكبري وقربه من مدينة الرياض وتنّوع 

إقبال  يكون هناك  أن  املتوقع  له، ومن  املخططة  الرتويحية  واملشاريع  املرافق 

تدريجية  بصورة  الرتويح  سوق  تنمو  املتنزه..؛  لتطوير  املستثمرين  من  كبري 

ملحوظة يف مدينة الرياض، وهو ما يتضح من إنشاء مجموعة من املشاريع 

بتنفيذها  الدولة  قامت  التي  سواء  املاضية،  القليلة  السنوات  خالل  الرتفيهية 

ومن ثم تأجريها عىل القطاع الخاص، مثل: متنزه سالم أم تقديم الخدمات يف 

حدائق وساحات مركز امللك عبد العزيز التاريخي، ومجموعة الحدائق التابعة 

لألمانة أم املشاريع التي قام القطاع الخاص بتنفيذها.

وُيمثِّل االستثمار يف الجزء الجنوبي من منطقة الثمامة ما يقارب )80%( من 

تكاليف االستثمار يف املتنزه واملشتملة عىل املدينة الرتفيهية ومركز املغامرات، 

ونظرا لطبيعة االستخدامات الدائمة وغري املوسمية للمدينة الرتفيهية ومركز 

متنزه  تطوير  تركيز  تم  فقد  االستثمارية،  جاذبيتها  من  يرفع  ما  املغامرات؛ 

ليكون  املتنزه  مربًعا يف جنوب  كيلومرتًا   )40( الثمامة عىل منطقة مساحتها 

وجهة سياحية عالية املستوى، عىل أن تؤخذ يف االعتبار جميع األفكار املقرتحة 

لضوابط التطوير التي سبق إعدادها يف الدراسات السابقة للمتنزه.

متنزه وحدائق امللك عبد اهلل العاملية.. 
مرشوعان  العاملية،  عبدالله  امللك  وحدائق  بامللز،  عبدالله  امللك  متنزه 

لحديقتني، هما هدية أهايل الرياض، وتعبريًا عن فرحتهما بتوىل خادم الحرمني 

الرشيفني امللك عبدالله، أّيده الله، قيادة البالد. وتبلورت فكرتهما عندما اجتمع 

أهايل وأعيان مدينة الرياض عىل رشف صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن 
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وبارك  عبدالله,  امللك  باسم  معلم  إنشاء  الكريم،  سموه  إىل  ورغبوا  عبدالعزيز، 

يف  الفروسية  ملضمار  بديالً  حديقة  إنشاء  اختيار  تم  وقد  املبادرة  هذه  سموه 

امللز، باسم: متنزه امللك عبدالله، وحدائق امللك عبدالله العاملية يف ديراب؛ ليكونا 

رصحني بيئْينَي وترفيهني عامليني.

متنزه امللك عبداهلل 
ترتكز الفكرة األساسية ملتنزه امللك عبدالله بامللز، عىل توفري أنشطة ترفيهية 

تعليمية وأنشطة ترفيهية احتفالية، لقضاء أوقات املتعة والتعليم معا. حيث 

تم توفري كافة الخدمات واألنشطة التي تخدم جميع رواد املنتزه, وتم تقسيم 

يف  الخصوصية  مراعاة  مع  للعزاب،  وقسم  للعائالت  قسم  قسمني:  إىل  املتنزه 

قسم العائالت. 

األمري  ملعب  شمال  الرياض،  مدينة  قلب  يف  متميز  موقع  يف  املنتزه  إنشاء 

فيصل بن فهد -رحمه الله- ويحيط به من ثالث اتجاهات شارع األمني عبدالله 

النعيم، وتبلغ مساحة املرشوع اإلجمالية )318.000( ثالثمائة وثمانية عرش 

ألف مرت مربع. 

تعليمية  ترفيهية  أنشطة  توفري  عىل  للمتنزه  األساسية  الفكرة  وترتكز 

وأنشطة ترفيهية احتفالية يف قلب مدينة الرياض؛ ليكون أحد أهم معالم املدينة 

الرياض  لسكان  الفرصة  لتعطي  العالم،  يف  مثيالته  تضاهي  التي  الرتفيهية 

تخدم  التي  األنشطة  بتوفري  وذلك  ومفيدة،  ممتعة  أوقات  لقضاء  وزائريها 

ترفيهًيا وتعليمًيا  املدينة جوًا  األعمار واالستخدامات كافة. يوفر لساكني  كل 

متكامالً، يراعي خصوصيات األرس؛ بتوفري مسطحات مائية، بها نوافري جمالية 

ومسطحات خرضاء بمناسيب مختلفة ملراعاة الخصوصية يف الجلوس؛ وتضم 

للعروض  املناسبات  ساحة  وكذلك  العلوم،  وواحة  األطفال  لعب  مناطق  أيًضا 

املتنزه؛  التي يحتاجها مستخدمي  الخدمات واملنافع  يتوافر بها  واملهرجانات؛ 

وربط كل األنشطة بممرات مشاة، روعي فيها ذوي االحتياجات الخاصة .
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حدائق امللك عبداهلل العاملية
يقع مرشوع حدائق امللك عبدالله العاملية، عىل طريق  الرياض- جدة الرسيع 

الحدائق  من  مجموعة  عن  عبارة  وهو  )2.500.000م2(،  عىل  تزيد  بمساحة 

الخاصة، وهذا املرشوع فرصة  العلمية والثقافية والبيئية  الصبغة  العامة وذات 

نادرة للتنزه والتعليم يف الوقت نفسه، حيث يقدم هذا العمل رسالة فحواها من 

نحن؟ ومن أين أتينا؟ وإىل أين نحن ماضون؟ وما الخيارات التي ما تزال متاحة 

لنا؟ حيث يشتمل املرشوع عىل أنماط للحدائق العاملية، سيكون العنرص الرئيس 

بها الحديقة النباتية، حيث تنقسم إىل قسمني أحدهما مغطاة ومتحكم يف بيئاتها 

مكون من حديقتني عمالقتني مغلقتني عىل شكل هالل تفوق مساحتيهما)24(

مرشوع  حجم  أضعاف  خمسة  عن  يزيد  ما  أي  )100000(م2،  من  فداًنا  أكثر 

الدولية  املشاريع  بريطانيا، ويضاهي يف تكوينه وعنارصه  الشهرية يف  قبة عدن 

بباريس؛  النباتية  والحدائق  بانجلرتا،  والكيوقاردن  بروجكت؛  إدن  مثل:  املماثلة، 

وحدائق سان مارينو بالواليات املتحدة، وحدائق سنغافورا النباتية، ومتنزه أليس 

باسرتاليا، وحدائق كارو النباتية بجنوب افريقيا..! وسريتفع هذا اإلنشاء لـ)40(

مرتًا عن مستوى األرض، ويصبح أضخم مرشوع إنشائي من نوعه يف العالم. 

يكون  لكي  دقيق  بشكل  داخله  والرطوبة  الحرارة  درجات  تنظيم  وسيتم 

مالئًما لنمو النباتات، حيث سيغطي املرشوع تاريخ الجزيرة العربية الطبيعي لـ 

)400(، مليون سنة ماضية وحتى اآلن، بهدف تثقيف الزوار بالتغريات النباتية 

مناخية  بتغريات  مرت  صحراوية  منطقة  يف  السنني  آالف  منذ  حصلت  التي 

دراماتيكية عىل مّر العصور، حيث سيكون بمقدور الزائرين السري عرب الزمن 

لالطالع عىل تغيريات النشوء والتطور والتكيف للنباتات والتي أحدثت الطحالب 

والرسخس وحشيش البحر واألشجار والنباتات الزهرية يف عالم اليوم !

ولعل أهم ما يميز مرشوع حدائق امللك عبدالله العاملية، أنه يقوم عىل الطاقة املتجددة 

واستخدام أقل كميات ممكنة من املياه، وقد تم طرح تصميم املرشوع كمسابقة دولية 

الخرباء يف  الرياض باالستعانة بمجموعة من  أمانة منطقة  أجريت وحكمت من قبل 

هذا املجال، وفاز بتصميمها تحالف مكتبني استشاريني من اململكة املتحدة هما  بورتن 

 BURO HAPPOLD  و بروهابولد BARTON WILLMOR  وملور

كما فاز تصميم املرشوع بمجموعة من الجوائز العاملية مثل جائزة درجة 

 ،CNBC من  األوسط  الرشق  منطقة  يف  الرتفيهية  للمشاريع  نجوم  الخمسة 
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تصميم  حقق  الدويل  املستوى  عىل  مماثلة  مشاريع  خمس  مع  منافسة  ويف 

حدائق امللك عبدالله جائزة أفضل مرشوع ترفيهي يف العالم 2009م بسانديجو 

للمشاريع  تصميمية  فكرة  أفضل  تحقيقه  إىل  باإلضافة  املتحدة،  بالواليات 

البيئية املستدامة من ستي سكيب عام 2010م .

وهذان املرشوعان  )متنزه امللك عبدالله بامللز، وحدائق امللك عبدالله العاملية( 

سلمان  األمري  سمو  لدن  من  مستمرة  »شخصية«  ومتابعة  واهتمام  برعاية 

بن عبدالعزيز، وزير الدافع، وأمري منطقة الرياض السابق، حتى يكون هذان 

وبما  إنشائهما  وبتكاليف  لهما  املخصصة  باملساحة  الكبريان  املرشوعان 

يحويانه من تجهيزات ومرافق ضخمة تليق باسمي هذين املرشوعني.

متنزه الأمري �سلمان الربي يف بنبان
يعد متنزه األمري سلمان الربي، هدية من سمو األمري سلطان بن عبد العزيز، 

األمري سلمان  إليه سمو  - عندما طلب  الله  - رحمه  البيضاء  األيادي  صاحب 

االستفادة من الرشيط املحاذي لسور مطار امللك خالد الدويل من الجزء الشمايل 

الغربي ليكون هدية منه - رحمه الله - ألهايل الرياض.

  كما ُيعد املتنزه منطقة بيئة    طبيعية وخطط؛ لكيون متنفًسا بيئًيا طبيعًيا 

يحوي حديقة سفاري؛ وحديقة طبيعية؛ ومنطقة تخييم ومنطقة احتفاالت. 

وتم االنتهاء من تسوير املوقع وتعبيد الطرق  الرئيسة داخلة. وجار استكمال 

منطقة  بارك،  السفاري  الطبيعية،  الخمسة)الحديقة  بأجزائه  املنتزه  إنشاء 

التخييم بشقيها العائلية والعزاب ومنطقة الشاليهات وكذلك مدينة لأللعاب(.

ويقع املنتزه عىل أرض مساحتها قرابة الثالثة ماليني ونصف مرت وتقارب 

مساحة املوقع ثلث مساحة حي السفارات، واملوقع حالياً أرض صحراوية يف 

معظمها، وتتميز بوجود غار امللك عبدالعزيز األثري، ويتخللها واٍد يحتوي عىل 

أشجار ونباتات برية مما شّكل منطقة بيئية جميلة، ويرتاد املوقع يف الوضع 

الراهن عدد كبري من الزوار

عنارص املرشوع

أ - الحديقة الربية الطبيعية:

لعبت طبيعة املوقع العام املميزة والتنوع الحيوي والبيئي عىل توفري منطقة 
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تمثل موقعا ترفيهيا وترويحيا ليكون متنفسا بريا رائعا لسكان مدينة الرياض 

تتخللها  هضاب  من  الربيء  سلمان  األمري  منتزه  أرض  تتشكل  إذ  وزوارها 

األخاديد والوديان إىل جانب سهول متباينة االرتفاع . 

ب - الشاليهات  

تضم منطقة الشاليهات مجموعة من بيوت الطني والحجر واألكواخ يمكن 

الزائر التمتع من خاللها بجمالها ويمكن اشرتاك القطاع الخاص لالستثمار يف 

هذا املجال وتسهيل عمله بما يحقق الهدف األسايس وإيجاد متنفس لسكانها 

والقادمني إليها .

ج- مدينة ألعاب ترفيهية

أماكن  عىل  وتحتوي  ألعاب  مدينة  تخصيص  تم  فقد  الرتفية  وألهمية 

مخصصة أللعاب األطفال سواء األلعاب العادية أو الكهربائية نظرا ألن نسبة 

عالية من رواد املنتزه هم من األطفال املصاحبني لوالديهم. روعي عند التصميم 

أعمارهم  املختلفة لألطفال وفق  الراحة والسالمة واالحتياجات  أسباب  تأمني 

إىل  باإلضافة  حديثة  إنارة  ووسائل  مياه  ودورات  تجميلية  زراعات  وجود  مع 

الوسائل الالزمة للحماية من املخاطر.

د- حديقة السفاري:

حديقة مفتوحة تضم مجموعة من الحيوانات من بيئات محلية وآسيوية 

للزائر  يتيح  بحيث  متميزة  بطبوغرافية  تتمتع  منطقة  يف  مختلفة  وإفريقية 

نقاط  عند  التوقف  مع  محددة  مسارات  ضمن  الحيوانات  بني  متجوال  التمتع 

مشاهدة محددة.

هـ - منطقة التخييم الربية: مجموعات تخييم برية متفرقة بتصاميم مختلفة 

ومتعددة السعات ومركز خدمات متكامل.

املخيمات العائلية:  منطقة تخييم يومي للعائالت مزودة بجميع الخدمات 

متعددة التصاميم ويمكن أن تستأجر خالل يوم واحد. دون إقامة وتضم مركز 

خدمات يتضمن كافة متطلبات الزوار.

مخيمات  عن  عبارة  بالشباب  خاصة  تخييم  منطقة  الشباب:  مخيمات 

مخيمات  وتضم  الشباب  لفئة  التخييم  متطلبات  توفر  الخدمات  متكاملة 

بتصاميم مختلفة من حيث السعة لخدمة املجموعات الصغرية والكبرية.
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روؤى م�ستقبلية، وا�ست�سرافية ..
مدينة  بمستقبل  واهتماًما  الرياض؛  مدينة  تتبوأها  التي  لألهمية  نظرًا 

يف  والنماء  بالحيوية  ناضح  حضاري،  إشعاع  مركز  لتكون  وسعًيا  الرياض؛ 

كل أوجه الحياة؛ كان لسمو األمري سلمان بن عبدالعزيز، أدواره الرائدة، وهو 

العاصمة  بيد  يأخذ  ما  كل  وتبنِّي  الرياض،  مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  يقود 

إىل مراقي املجد والسؤدد، باعتبارها الحارضة السياسية والتاريخية للمملكة 

العربية السعودية؛ التي تعكس ذلك الوجه املرشق لحركة النماء والتطور التي 

تنتظم كافة أرجاء الوطن، تحت قيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله 

بن عبدالعزيز، وسمو ويل عهده األمني، حفظهما الله ورعاهما..

نظرته  ضمن  عبدالعزيز،  بن  سلمان  السابق،  املحبوب  أمريها  تبنَّى   

التخطيطية  والتطويرية  الرياض، وانطالًقا من مسؤوليته   املستقبلية ملدينة 

الشاملة للمدينة، فوّجه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بإعداد  مخطط 

املدى  بعيدة  إعداد خطة شمولية  الرياض، يستهدف  ملدينة  اسرتاتيجي شامل 

لقيادة وتوجيه التنمية الحرضية واملستقبلية ملدينة الرياض، ووضع التصورات 

ملستقبل املدينة ومعالجة مختلف قضايا التنمية التي تواجهها املدينة يف الوقت 

الحارض، وعىل مدى العقدين املقبلني.. مخطط اسرتاتيجي، يعمل عىل تطوير 

النواحي االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والعمرانية، والبيئية،  املدينة يف 

ذات  الخدمات  مستوى  رفع  إىل  الرامية  اإلجراءات  ويضع  السياسات؛  ويرسم 

العالقة بحياة املواطن. وفرص معيشته الرغدة.

العليا  الهيئة  أعّدته  الذي  الرياض،  ملدينة  الشامل  االسرتاتيجي  املخطط  ويعد 

أهم  وأحد  االنطالق،  نقطة  الكريم،  التوجيه  عىل  بناًء  الرياض؛  مدينة  لتطوير 

العنارص الرئيسة يف الرؤية املستقبلية، حيث يعد اإلطار والدليل اإلرشادي ألعمال 

التخطيط يف املدينة يف مختلف مراحلها الحالية واملستقبلية؛ حيث تم خالل مراحل 

املخطط، جمع معلومات وافرة عن الوضع الحايل للمدينة، وخضعت هذه املعلومات 

لتحليل مبدئي لتحديد نقاط الضعف والقوة واستقراء التوقعات املستقبلية للنمو 

السكاني مستقبالً وتأثريات ذلك عىل مختلف جوانب الحياة يف املدينة.
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فر�ض ا�ستثمارية واعدة ..
يف  ووفرة  االستثمارية،  بيئتها  يف  كثرية  بمقومات  الرياض  مدينة  تتمتع 

مواردها االسرتاتيجية، وتنوع يف مجاالت تنميتها االقتصادية، بالنظر إىل توافر 

وقطع  واآلالت  الخام  للمواد  وإعفاءات  رمزية،  بإيجارات  الصناعية  األرايض 

بدون  الحصول عىل قروض صناعية  الجمركية، وإمكانية  الرسوم  الغيار من 

فوائد لتمويل املصانع الجديدة أو توسعة املصانع القائمة، واملساعدة يف عمليات 

التصدير إىل الخارج.ولذلك تتوافر فرص استثمارية واعدة يف قطاعات صناعية 

وتجارية متعددة للمستثمرين يف العاصمة الرياض، تغطي أكثر من)25( قطاًعا 

من شأنها خلق فرص استثمارية كبرية، تنوع الفرص االستثمارية املتاحة يف 

مدينة الرياض يف العديد من القطاعات، وأبرز الفرص املطروحة لالستثمار يف 

املدينة، تتلخص فيما ييل:

صناعة تقنية املعلومات واالتصاالت.  •

إنشاء مراكز حرضية جديد للمدينة.  •

إنشاء ضواحي رديفة ملدينة الرياض: وتبنت الهيئة العليا لتطوير مدينة   •

الرياض فكرة إيجاد ضواحي مساعدة، ستكون مدًنا نموذجية مستقلة، 

تزخر بالفرص االستثمارية للقطاع الخاص.

مرشوع القطار الكهربائي يف مدينة الرياض.  •

تطوير وتشغيل املدينة الصناعية يف سدير.  •

طباعة الكتب التعليمية والنقل املدريس.  •

قدرة  عدم  أمام  الجنسني،  من  الجامعات  عىل  املتزايد  الطلب  تغطية   •

الجامعات الحكومية عىل تحقيق ذلك.

توسيع دائرة التعليم والتدريب للمواطنني وتوليد املزيد من فرص التوظيف.  •

االستثمار يف املعاهد والكليات واملدارس اململوكة لجهات أجنبية.  •

إنشاء املدارس عىل أساس البناء والتشغيل ومن ثم نقل امللكية.  •

االسثتمار يف مجال الرعاية الصحية الشاملة ومجاالت املعدات الطبية،   •

وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الدوائىة واإلدارة واالستشارات .
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الفرص  من  مجموعة  بالرياض  والصناعية  التجارية  الغرفة  أعدت   •

حركة  تفعيل  يف  املساهمة  إىل  خاللها   من  تسعى  التي  االستثمارية 

لواحد  الرتويج  خالل   من  األجنبي  املال  رأس  مع  املشرتك  االستثمار 

األجنبي  االستثمار  نظام  لرشوط  مطابقة  استثمارية  فرصة  وأربعني 

واألجهزة  النسيجية  واملنتجات   واملالبس  البناء  مستلزمات  مجاالت  يف 

واألثاثات  اإللكرتونية  والصناعات  النقل  ووسائل  واملعدات  الكهربائية 

ومستلزماتها واملنتجات البالستيكية والخدمات السياحية والتعليمية.

مركز مايل وجتاري مزدهر 
امتازت مدينة الرياض منذ القدم باملكانة املرموقة بني مدن الجزيرة العربية 

بالنظر ملوقعها الجغرايف واإلسرتاتيجي املهم. ولعل موقعها يف قلب الجزيرة عند 

نقطة تقاطع خطوط املواصالت الرئيسة بها التي تربط الخليج العربي بالبحر 

العربي؛ ما جعلها تساعد  األحمر، كما تربط الشام والعراق بمنطقة الجنوب 

منطقة  وبالد  خاصة،  بصفة  العربية  الجزيرة  بالد  بني  االنتقال  سهولة  عىل 

الرشق األوسط بصفة عامة.

العاملية،  العواصم  الحديث؛ كواحدة من أشهر  العرص  )الرياض( يف  وبرزت 

بقفزتها العمرانية والحضارية املذهلة. فقد شهدت يف السنوات األخرية تطوًرا 

عدة.  مرات  سكانها  عدد  وتضاعف  مساحتها  تضاعفت  فقد  كبريين؛  ونموًا 

حجم  يف  سواء  اململكة،  يف  والصناعية  التجارية  املراكز  أهم  الرياض  وتمثل 

فهي  اململكة،  ملواصالت  رئيًسا  مركزًا  وتعد   العمالة.  حجم  يف  أم  املؤسسات 

ترتبط باملناطق األخرى بشبكة من  الطرق الربية والجوية. 

القطاعات،  الرياض معدالت نمو متصاعدة يف مختلف  لذلك شهدت مدينة 

السياسية  العاصمة  بوصفها  األخرى،  السعودية  املدن  يف  عليه  هو  ما  فاقت 

والتجارية واملالية للبالد، وقد تداخلت عوامل عديدة يف زيادة القدرات املتعددة 

السكاني  النمو  منها  للمدينة،  واالقتصادية  الخدمية  القطاعات  مختلف  يف 

والخدمات  السلع  عىل  الطلب  نمو  يدعم  ما  الوظيفية؛  الفرص  وتزايد  الكبري، 
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املتميز يف وسط سوق  البالد وموقعها  الذي يتوسط  الرياض  إىل موقع  إضافة 

إقليمية كبرية، كما باتت الرياض مركزًا مالًيا يضم املقرات الرئيسية للمصارف 

التجارية العاملة، ومؤسسة النقد، وهيئة سوق املال، إضافة إىل اإلدارات العامة 

كبري  دور  لها  العوامل  هذه  املالية.  واملؤسسات  الحكومية  اإلقراض  لصناديق 

فيما تحّقق للمدينة من تطور إيجابي خالل العقود الثالثة املاضية يف مختلف 

القطاعات االقتصادية من صناعية وغريها .

مع  وتتكامل  املالية،  االحتياجات  مع  تتجاوب  التي  التنمية،  إحداث  ولعل 

السياسات االقتصادية، وجذب املزيد من االستثمارات الخاصة من خالل توفري 

شبكة متكاملة من املرافق املساندة، وحفز فرص االختيار واملنافسة للقطاع 

الخاص يف تحديد طبيعة ومواقع االستثمار يف التنمية، وتوظيف ورفع مستوى 

اإلمكانات املتاحة من املوارد البرشية؛ أّهلها لتكون مركزًا مالًيا وتجارًيا نشًطا، 

ومنافًسا دولًيا ومتكامالً مع الدور السيايس واالقتصادي عىل املستويني الوطني 

واإلقليمي والعاملي..

ويف قطاع الخدمات املالية واملرصفية الذي يعد من القطاعات املهمة تحتضن 

يبلغ  التي  السعودية  يف  التجارية  للمصارف  الرئيسية  اإلدارات  الرياض  مدينة 

عددها )15( مرصًفا، بما ذلك فرع بنك الخليج الدويل ومقره الرئيس البحرين 

وبنك اإلمارات.

ويتيح مركز امللك عبد الله املايل يف الرياض مزيًدا من التحرك لقطاع الخدمات 

املالية واملرصفية، وتوفري فرص استثمارية جديدة.

مدينة اإن�سانية
الدور  تعكس  حارضًة  لجعلها  الرياض،  ملدينة  االسرتاتيجي  املخطط  عمد 

السعودية، مهد رسالة اإلسالم؛ والحرمني الرشيفني،  العربية  للمملكة  الفعيل 

والتاريخية،  والثقافية  السياسية  للوظائف  ووطنًيا  رائًدا  مركزًا  تكون  وأن 

والسياسية  واإلقليمية،  واإلسالمية  الدولية  للمؤسسات  مركزًا  تصبح  وأن 

واالقتصادية؛ كونها مركزًا قيادًيا للمؤسسات والهيئات اإلدارية واالقتصادية 
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الوطنية، وأن تصبح أنموذًجا عاملًيا للتنمية الحرضية، جنًبا إىل جنب مع توافرها 

والتاريخية  الثقافية  للمؤّسسات  مركزًا  وتصبح  للمواطنني،  الوظائف  عىل 

والحضارية املتنوعة؛ ويكون ذلك بتحقيق األهداف اإلنسانية املنشودة، والعيش 

الرغيد الذي ينعكس إيجابًيا عىل  املدينة.

املدينة  تعطي  أن  هي  العامة،  األهداف  من  عدًدا  العنرص،  هذا  ويتضمن 

التنظيم  يتواكب  وأن  املواطنني؛  لجميع  الرفاهية  مرتفعة  حياة  مستويات 

املجتمع؛  فئات  بتوحيد  القاضية  اإلسالمية،  املبادئ  مع  للمدينة  العمراني 

وتحقيق متطلبات العلم والسالمة، والخدمات واملرافق العامة، والتطور الثقايف 

املدينة،  والرتفيه للمجتمع؛ وتشجيع قيام عالقات قوية وإيجابية بني سكان 

واالنتقال؛  االتصال  وإتاحة حرية  األحياء،  وبيئتهم من خالل توجيه تخطيط 

املشاركة  عىل  السكان  وتحفيز  للسكان،  املعيشية  األنماط  اختيار  وتحقيق 

الفّعالة تجاه مسؤولياتهم التنموية.

منطقة الظهرية .. 
املركزي  موقعها  بحكم  عالية  استثمارية  بجدوى  الظهرية  منطقة  تتمتع 

وتوسطها املركز اإلداري الرئيس للمدينة العاصمة، حيث ستكون هذه املنطقة 

يف حال تطويرها، مكاًنا مالئًما للعديد من األنشطة الحرضية الرئيسة املركزية، 

أهمها مقار كربى الرشكات واملصارف، وأسواق ووحدات سكنية عالية  ومن 

أجزاء  تربط  التي  املشاه  وممرات  املفتوحة،  الساحات  من  وشبكة  املستوى، 

املنطقة بعضها بالبعض اآلخر.

منطقة  يف  الحرضي  التطوير  من  مستوى  إحداث  إىل  املرشوع  ويهدف 

الظهرية، يتناسب مع املستوى الحرضي الذي تتمتع به منطقة قرص الحكم، 

ومركز امللك عبدالعزيز التاريخي، ويؤدي إىل اتصال البيئة العمرانية الحرضية يف 

املنطقتني عرب منطقة الظهرية، ويكن يف مجمله محقًقا للرؤية العامة لتطوير 

وسط املدينة، التي وضعها املخطط االسرتاتيجي الشامل ملدينة الرياض..
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واحة معا�سرة
الصحراوية  البيئة  تنمية منسجمة مع  الرياض واحة ذات  بأن تكون  وذلك 

من خالل االستخدام الحكيم واألمثل للتقنية والتخطيط العمراني كنموذج بيئي.

العمراني  الرياض يف شكلها  مدينة  يتمّثل جمال  بأن  املطلب،  هذا  ويتحّقق 

التالية..  لألهداف  تحقيًقا  والثقافية؛  االجتماعية  الحياة  مع  واملتكامل  املتميز 

اإلسالمية، واألنماط  العمارة  املقتبسة من  للمدينة،  العمرانية  الشخصية  إثراء 

وواضحة  صحيحة  ملبادئ  وفًقا  العمرانية،  األنماط  تنوع  وتشجيع  املحلية؛ 

متناسق، وعميل ووظيفي  توزيع  انسجام عمراني من خالل  املعالم؛ وتحقيق 

للمناطق العمرانية، وعنارصها عرب استخدام البيئة الطبيعية؛ وتوفري املنشآت 

السكانية الحتضان األنشطة االجتماعية والثقافية واالجتماعية؛ وإيجاد ممرات 

آمنة للمشاه يف الشوارع والطرق املشّجرة، وتوفري املتطلبات الالزمة لها.

والثقافية  التعليمية  الخدمات  يف  رائدة  مدينة  الرياض  تكون  بأن  وذلك 

والتقنية،  العلمية  األبحاث  يف  قيادي  دور  ذات  للمعرفة،  ومركزًا  والصحية 

وبرتكيز خاص يف مجاالت الطاقة والدراسات الصحراوية.

وُوَضعت مجموعة من األهداف، يتم بموجبها تحقيق هذا العنرص من خالل 

التعليمية  املجاالت  يف  رائدة  الرياض  جعل  تشمل  للمدينة،  املستقبلية  الرؤية 

والصحية، وعىل اتصال بشبكات عاملية للبحث والتطور؛ واالستثمار يف البحث 

العلمي والتقني يف مجاالت الطاقة واملناطق الصحراوية، وتطبيق أفضل نماذج 

إىل جعل  العمرانية،  باإلضافة  التصميم والتخطيط والتنمية  البيئية يف  اإلدارة 

املدينة قاعدة للصناعات املعرفية.

مراكز ح�سرية واإدارية
تعرف املراكز الحرضية بأنها مناطق عمرانية عالية الكثافة يف مجال املرافق 

والبنية  االقتصادية  واملرافق  الخدمية،  واملؤسسات  التحتية،  والُبنى  العامة، 

العمرانية العامة، ترتاوح مساحتها بني )200-250( هكتاًرا، وتخدم ما يقارب 

دائرة، يصل قطرها حوايل )20(كلم2،  املليون نسمة يف  )1،5( مليون ونصف 

تقّدم لهم خدمات مدنية شاملة.
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وتنطلق الرؤية املستقبلية للمراكز الحرضية من كونها مراكز جديدة، مختلطة 

االستعماالت، ومتعددة األنشطة واالستخدامات، تحقق بيئة آمنة وجّذابة للعيش 

ذات  مناطق  بكونها  وتتمتع  والرتفيهية،  التجارية  األعمال  ومزاولة  والسكن، 

جدوى اقتصادية عالية، وتحقق فرًصا وظيفية كبرية؛ نظرًا الحتوائها عىل مراكز 

أعمال نشطة، ومزدهرة، وتدعم االحتياجات التجارية، واملالية للمدينة، يف الوقت 

الذي تعكس فيه الثقافة املحلية العالية لسكان املدينة.

وقد حّدد املخطط االسرتاتيجي الشامل ملدينة الرياض، مواقع ملراكز إدارية 

وجنوًبا  شماالً  املدينة  قطاعات  من  قطاًعا  منها  مركز  كل  يخدم  وحرضية، 

األساسية  والخدمات  األنشطة  لرتكيز  قطًبا  مركز  كل  ويمّثل  وغرًبا.  ورشًقا 

والعالية املستوى الالزمة لسكان كل هذه القطاعات، وذلك ضمن نطاق دائرة 

نصف قطرها حوايل عرشة كيلو مرتات، بحيث يخدم كل مركز من هذه املراكز 

منطقة حرضية، يعدد عدد سكانها مليون نسمة بحلول عام )1445هـ(.

مدينة لتقنية املعلومات والت�سالت
دخلت مدينة الرياض بقوة نحو مجتمع املعلومات من خالل تطبيق برنامج 

الحكومة اإللكرتونية الذي ينطلق من الخطة الوطنية لتقنية املعلومات والتي 

املجتمع،  رشائح  لجميع  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  خدمات  توفري  تتضمن 

وتوفري بيئة تعليمية وتدريبية تمكن غالبية السكان من الحصول عىل املهارات 

إىل  تهدف  كما  املعلومات،  وتقنية  االتصاالت  تطبيقات  مع  للتعامل  املطلوبة 

بلوغ القطاعات االقتصادية واالجتماعية املختلفة مستوى متقدما يف استخدام 

املعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاع  يصبح  وأن  املعلومات،  وتقنية  تطبيقات 

مصدًرا رئيًسا من مصادر الدخل.

مرشوع تقنية املعلومات واالتصاالت الذي ستقوم بإنشائه املؤسسة العامة 

ويعد  م2،    )800.000( تبلغ مساحتة  الذي  الرياض،  مدينة  للتقاعد يف شمال 

إذ يحتوي املرشوع عىل  الخاص؛  املتاحة للقطاع  الفرص االستثمارية  من أهم 

أنشطة ذات عالقة مبارشة بتقنية املعلومات واالتصاالت؛ وكذا عىل مباني إدارية 

لرشكات تقنية املعلومات واالتصاالت؛ ومباني إنتاجية لرشكات إنتاج وصيانة 

الربمجيات، ومباني لألبحاث والتدريب والتطوير؛ كما يضم املرشوع حاضنات 
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أولية  لنماذج  والتجميع  التصنيع  وأنشطة  للبحث؛  ومختربات  التقنية،  ألعمال 

عالية التقنية، إضافة إىل مباني الخدمات املساندة كالفنادق واملطاعم والبنوك 

واألنشطة الرتفيهية وقاعات الندوات واملحارضات؛ ومباني للخدمات الحكومية، 

كما تتضمن املدينة استعماالت سكنية للمدريني واملهنيني العاملني داخلها.

الرياض  الشامل ملدينة  انبثق املرشوع من رؤية املخطط االسرتاتيجي  وقد 

الذي وضعتة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؛ حيث بادرت الهيئة باملشاركة 

مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بإعداد اسرتاتيجية لتطوير قطاعات 

تقنية املعلومات واالتصاالت يف مدينة الرياض اقرتحت خطة تنفيذية من أهم 

املدينة  هذه  وتشكل  واالتصاالت.  املعلومات  لتقنية  مدينة  إقامة  عنارصها، 

اقتصادًيا كبريًا وبيئًة فّعالًة لجذب االستثمارات  بعًدا  االقتصادية  الناحية  من 

املعلومات واالتصاالت وما يرتبط بها  العمالقة يف مجال  الخارجية والرشكات 

من تقنيات. وسينتج من هذا املرشوع االقتصادي املهم خدمات إضافية وتقنية 

عالية، مقدمة للمنشآت التجارية والصناعية يف اململكة، تؤدي إىل زيادة الناتج 

املحيل وتعطي قيمة مضافة لالقتصاد الوطني .

موطن لل�سناعات املعرفية
جعل  الرياض،  مدينة  يف  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  مدينة  شأن  ومن   

العالم  يف  واالتصاالت  املتقّدمة،  املعرفية  للصناعات  الرياض، موطًنا  العاصمة 

واملعلوماتية،  املعرفية  الصناعات  وتشمل  األوسط،  الرشق  ومنطقة  العربي، 

تطبيقها  وتقنيات  املوصالت،  وأشباه  والربمجيات،  االتصاالت،  وصناعة 

واإللكرتونيات املتقّدمة.

ويدفع هذا االتجاه ما تتمتع به مدينة الرياض من حركة اقتصادية كربى، 

وذلك  املنطقة،  يف  االقتصادية  املدن  من  للعديد  منافس  موقع  الحتالل  تؤهلها 

دول  من  لعدد  الوطني  الناتج  يتجاوز  ضخم،  محيل  ناتج  من  به  تتمتع  ملا 

يف  معظمهم  ينتسب  العاملة،  القوى  من  هائل  عدد  عىل  وتوافرها  املنطقة، 

أبرز  واحتضانها  والخدمية،  التحويلية  الصناعات  القائم عىل  الخاص  القطاع 

جوانب الصناعات املعرفية يف مجايل االتصاالت ومراكز األبحاث املتقدمة، ممثلة 
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ومدينة  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  واإلمام  سعود  امللك  جامعتي:  من  كل  يف 

امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ وعدد من الجامعات األهلية والكليات التقنية 

ومراكز األبحاث واملستشفيات العاملية عالية املستوى، فضالً عما تتوافر عليه 

الرياض من قاعدة حديثة من املرافق الخدمية والُبنية التحتية املتطورة.

م�سروع وادي الريا�ض للتقنية 
مرشوع وادي الرياض للتقنية أحد املشاريع املساهمة من جامعة امللك سعود يف 

بناء رشاكة مع القطاعني الخاص والعام يف مجال اقتصاديات املعرفة، مستفيدة يف 

ذلك من مواردها البحثية وسمعتها العالية وشبكة اتصاالتها الواسعة, باإلضافًة 

إىل تلبية احتياجات الرشكات التي تعمل يف مجاالت ألصناعة املعرفية. 

استقطاب  إىل  للتقنية  الرياض  وادي  مرشوع  خالل  من  الجامعة  وتتطلع 

إحداث حراك  وإىل  املرشوع,  داخل  لالستثمار  رشكات محلية وعاملية مرموقة 

إنماء  تيسري  يف  لتسهم  لديها  العالية  الكفايات  توظف  الجامعة  داخل  بحثي 

وتوفري  التحضني  آليات  خالل  من  االبتكار  عىل  املبنية  االقتصادية  املؤسسات 

ذات قيمة مضافة.  إىل خدمات  باإلضافة  الجودة،  مساحات وتجهيزات عالية 

كما ستعمل الجامعة من خالل هذا املرشوع عىل توليد واكتساب التقنية ونقلها 

املعرفة  اقتصاد  إرساء  عىل  يساعد  ما  الوادي؛  داخل  املستثمرة  املؤسسات  إىل 

عىل  الجامعة  خريجي  إىل  للتقنية  الرياض  وادي  يساعد  كما  املرشوع؛  داخل 

اكتساب روح املبادرة وترجمة أفكارهم ومشاريع تخرجهم إىل استثمارات ذات 

مردود اقتصادي؛ باإلضافة إىل إنشاء شبكات تعاون بني املؤسسات املتواجدة 

يف ما بينها وأيًضا مع عدد من املؤسسات االقتصادية والبحثية داخل اململكة 

االقتصادية  النواحي  مختلف  يف  للمعرفة  وتوظيًفا  للتنمية  خدمًة  وخارجها، 

واالجتماعية والبيئية.

تقنيات  للتقنية( ثالث منظومات يف صناعة  الرياض  )وادي  يضم مرشوع 

والزراعية  الحيوية  التقنيات  واملواد،  الكيماوية  )التقنيات  تتضمن:  األبحاث 

الربج  من:  كل  تنفيذ  واالتصاالت(. ويجري حالًيا  املعلومات  تقنيات  والبيئية، 

الرئيس يف املرشوع، ومبنى املركز الوطني ألبحاث السكري، وتصميم كل من: 
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سلطان  األمري  معهد  ومقر  واملختربات،  لألبحاث  للتقنية  الرياض  وادي  مركز 

ألبحاث التقنية املتقدمة، ومبنى املركز الوطني للتعلم االلكرتوني والتعليم عن 

بعد، ومبنى الجمعيات العلمية.

مهندس  إنجازها   سري  تابع  التي  الضخمة  التنموية  املشاريع  عن  فضالً 

الرياض األول سمو األمري سلمان، مطلع شهر صفر 1432هـ واستعرض أعمالها 

خالل االجتماع املشرتك للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، واللجنة التنفيذية 

العليا للمشاريع والتخطيط، وفاقت 59 مرشوعا، تعكس امللمح الحضاري الذي 

اختصت به الرياض دون بقية العواصم، عندما تعاملت مع اتساعاتها املرتامية 

عىل  القدرة  لها  يوفر  ما  مساحتها،  كامل  عىل  التنمية  لتوزع  فنية  بمعايري 

االحتفاظ بمتوالية النمو إىل جانب تيسري الخدمات يف الجهات األربع.

 ومن هذه املشاريع الضخمة بأحجامها وتنوعاتها، التي تجعل من الرياض  

الطرق،  قطاع  يف  الطلق:   الهواء  يف  حضارية  عمل  ورشة  أضخم  العاصمة  

تقاطعات  وتحسني  سلمان،  األمري  وطريق  الثاني،  الرشقي  الدائري  الطريق 

الطريق الدائري، وتطوير طريق امللك عبد الله، وطرق قاعدة الرياض الجوية، 

وجرس طريق امللك عبد العزيز، وجرس طريق أبي بكر الصديق، وأنفاق طريق 

محطة  يف  الكهربائية  الطاقة  وتوليد  املالحة،  املياه  تحلية  مشاريع  إىل  ديراب، 

رأس الزور، الذي ستستفيد الرياض من)90%( من إنتاجها، إىل خزانات املياه 

من  والثانية  األوىل  الوحدتني  وتشغيل  والتوزيع،  النقل  وخطوط  االسرتاتيجية 

الكهربائية11،  الطاقة  محطة  مرشوع  واعتماد  للكهرباء،  العارشة  املحطة 

ونقل  الصحي،  الرصف  وشبكات  الحائر،  يف  الصحي  الرصف  مياه  ومعالجة 

املياه املعالجة يف الشمال الغربي، وترصيف السيول، ومعالجة ارتفاع منسوب 

املياه األرضية، ومشاريع مدينة امللك عبد العزيز الطبية كمستشفى امللك عبد 

الله لألطفال، وتوسعة مركز الطوارئ، وقسم تصوير القلب، والعناية املركزة 

الوطني  واملركز  األرسة،  لسالمة  الوطني  الربنامج  ومبنى  والبالغني،  لألطفال 

الرياض،  وشمال  ورشق  جنوب  يف  الجديدة  واملستشفيات  األعضاء،  لزراعة 

وواحة الرياض للرعاية الصحية، وتطوير مركز األمري سلمان االجتماعي، إىل 
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الرحمن؛  عبد  بنت  نورة  األمرية  وجامعة  سعود  امللك  جامعة  مشاريع  جانب 

سعود  امللك  وجامعة  اإلسالمية؛  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  ومشاريع 

األهلية؛  الجامعات  ومشاريع  البرتولية؛  الدراسات  مركز  وكذا  الصحية؛ 

واملرحلة الثالثة من الكلية التقنية يف الرياض؛ واملباني املدرسية للتعليم العام، 

وواحة األمري سلمان للعلوم وفروعها يف األحياء املختلفة، والساحات البلدية، 

ومتنزه؛ ومقر وزارة الرتبية والتعليم؛ ومرشوع املحكمة الجزئية؛ ومقر هيئة 

االتصاالت وتقنية املعلومات؛ ومبنى ديوان املراقبة العامة، ومقر الهيئة امللكية 

للجبيل وينبع؛ واملراكز اإلدارية داخل العاصمة؛ وتوسعة مقر مجلس التعاون 

الخليجي؛ وأوقاف جامعة امللك سعود، وواحة غرناطة، وأبراج العليا، وتطوير 

وادي البطحاء، وغريها.

وستحدث هذه املشاريع، بإذن الله، بعد استكمالها نقلة تنموية واقتصادية 

دة الرؤية القيادية التنموية الشاملة إلدارة سمو األمري  نوعية للعاصمة، مجسِّ

سلمان، ومزيلة كثريًا من العوائق، مؤّسسة يف الوقت نفسه، ملرحلة جديدة تضع 

عىل  القادرة  الحوارض  طليعة  يف  دائًما  هي  كما  ومكانتها،  مكانها  يف  الرياض 

مجابهة تحديات التنمية، ويف الصفوف األوىل عمرانًيا وخدمًيا وثقافًيا واقتصادًيا 

وتجارًيا. دونما التخيل عن هويتها أو سماتها التي تتفرّد بها  كمدينة قادرة عىل 

املواءمة بني املنتج املادي املعماري الحضاري، وتكامل الخدمات، والشكل الرتاثي 

ق صلتها بتاريخها األصيل، وجذورها العميقة؛ ما جعلها تحتفظ عىل  الذي يعمِّ

مدى تاريخها بهذه البصمة املتميزة التي مهرها بها صانع نهضتها: سلمان بن 

عبد العزيز، تلك البصمة التي جعلت  منها مدينة نابضًة بالحياة ...!
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القادة من طراز سمو األمري سلمان،  تظل بصماتهم محفورًة يف الضمري 

باالعتزاز  األجيال،  منجزاتهم  تتوارث  التاريخ.  مدونات  يف  كما  الوطني، 

عزيزة علينا من قصة  الكريم، نستحرض فصوالً  واإلكبار..، فعند ذكر سموه 

فريدة يف التحدي واإلرصار عىل بناء تجربة؛ أثبتت السنون، أنها كانت فذًة بكل 

املقاييس..، قصة عمل ومثابرة وبذل، لتشييد مدينة، باتت اليوم ملء السمع 

والبرص؛ ومحط إعجاب الداني والقايص..، تجربة، تحكي مسريتها عن صواب 

رؤية األب األمري املثقف. إنجازاتها، تتحدث عن فضائلها وتشهد ملسرية النهضة 

الرياض  يف  والتنموية  العمرانية  النهضة  جنب  إىل  جنًبا  والحضارية  الثقافية 

التي وضع لبناتها األوىل سلمان بن عبدالعزيز بدعم من إخوانه امللوك عىل مّر 

»إننا ال نخشى عىل شبابنا أن ينهلوا من كل العلوم غربيًة أو رشقيًة أو حمليًة، ولكن 
البد أن يكون اإلنسان متبرًصا يف كل علم يطرقه أو يقرؤه أو يسمع عنه، حتى خيتار 

ما يالئم ثقافته اإلسالمية والعربية ويغنيها بعلوم العامل أمجع...«.

سلمان بن عبدالعزيز
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العهود.. وما كان لها أن تؤتي من الثمار بهذه النوعية العالية الجودة، ناهيك 

بالصمود أمام االختبارات والتحديات؛ لو لم تكن أساسات البناء عميقة ومتينة 

الفائقة  العناية  ويف  صالبتها  يف  فريدة  تكن  لم  لو  بل  وأكثر.  الكفاية  فيه  بما 

بتوفري مكونات القوة واالستمرارية لها. ليس ذلك فحسب، بل إن  سموه الكريم 

حرص منذ البداية، عىل اعتماد وترسيخ نهج ثابت للمدينة الفتية؛ عندما أخذ، 

الله، عىل عاتقه تطويرها كان يفكر بحرية وبأسلوب، خالَّق.. ونهج  حفظه 

مبدع، يتميز برؤية استرشافية ثاقبة

ألهم نظرائه  الثاقبة؛ كما  األمري سلمان، بحدسه ورؤيته  ألهمنا سمو  لقد 

من الحّكام، والحكماء، الذين لم يعرفوا أن هذا اإللهام سيقودهم إىل بناء مدينة 

متميزة بحجم الرياض، ولم يفطنوا قط أن هذه املدينة، ستصبح مدينة عاملية، 

وأن ذلك لن يقترص عىل كونها مركزًا للشؤون الثقافية والتعليمية، والتجارية 

لإللهام  مصدًرا  أيًضا  ستصبح  وإنما  فحسب،  والثقافية  والتقنية  واملالية، 

واإلبداع اللذين يعدان العالم أجمع بفوائد جمة.

وإذا كان علماء النفس قد نجحوا مؤخرًا،  يف تحديد الفهم املشرتك للحكمة، 

صدر،  برحابة  الجديدة  واملفاهيم  األفكار  يستقبلون  الحكماء  أن  وأثبتوا 

ويتواصلون  الحياة،  وشؤون  اإلنساني  للتطور  االستثنائي  التفهم  مظهرين 

بصورة فاعلة؛ غري أن معرفة الحكمة لدى سمو األمري سلمان بن عبدالعزيز، 

إىل  الحاجة  تأتي بأسلوب عفوي، وطبيعي، وتلقائي  دونما  إنما  الله،  حفظه 

العاصمة عىل سبيل  الرياض  أو اكتشافات وتعريفات جديدة؛ ففي  افتعاالت، 

املثال، ملسنا الحكمة مجّسدة يف سموه، طوال ستة عقود، ُعرف عنه أنه عميد 

األرسة السعودية، وحالّل مشكالتها؛ يهتم بالقضايا التي يكون أعضاء األرسة 

االهتمام  شديد  واملؤرخ،  املثقف  عبدالعزيز،  بن  سلمان  هذا هو  فيها..؛  طرًفا 

باألنساب والتأريخ، خاصًة تاريخ اململكة العربية السعودية، والجزيرة العربية؛ 

واألرسة الحاكمة، ويكاد يكون هو مؤرخ األرسة السعودية املؤتمن، الذي يجمع 

األفكار  الستقبال  وتعطشه  بنهمه،  ويتميز  بانتظام؛  ويستخدمها  املعارف 

الجديدة؛ ليضيف الحقائق إىل معارفه.
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إنه سلمان، الذي جعل إمارة الرياض، غري مألوفة تعج  بمشاريعها ومركز 

للمملكة  السياسية  العاصمة  كونها  الثقافية؛  وفعالياتها  تمّثله  الذي  ثقلها 

سموه  استطاع  التي  الفكرية  وتنوعاتها  إشعاعها  ومركز  السعودية  العربية 

الكريم أن يجمعها من خالل مهارة ال يتقنها إال القليل عىل مّر التاريخ، كان 

سموه أبرزهم.

سمو األمري سلمان، الذي يستمد املعارف من الكتب ومن الثقافة والتجارب 

املعقدة  األمور  فهم  عىل  القدرة  وتمييز  اإلدراك  حس  ذلك  وأكسبه  والخربات، 

الغامضة؛ بثقافته الواسعة، سيما يف التاريخ واألنساب، والدراسات اإلنسانية 

اللبق، والحوار  الجّيدة، واإلنصات  القراءة  ُيعرف  عنه من   عما  عامًة- فضالً 

واملناقشة املتمّكنه..؛ باإلضافة إىل دعم سموه الكريم لكل ما هو ثقايف، وتأكيد 

هذا  يف  أساسية  ثوابت  عىل  والعامة،  الخاصة  ومجالسه  وأحاديثه،  مواقفه، 

الخصوص..، تؤهله مهاراته الشخصية، وإنجازاته املتواصلة واملستمرة، ليكون 

عبدالعزيز،  امللك  دارة  طّور  َمْن  هو  فسلمان،  الثقافية؛  للمسؤولية  نموذًجا 

وأرشف بنفسه عىل إنشاء مكتبة امللك فهد الوطنية، التي َترُشف برعاية  سموه 

لها وإرشافه العام عليها؛ وإنشاء مكتبة امللك عبدالعزيز الخاصة، ورعاية ودعم 

عىل  للحفاظ  عليها؛  سموه  اسمه  إطالق  تم  التي  سعود،  امللك  جامعة  مكتبة 

التاريخ ونرشه، كما كتب سموه مقاالت يمكن تصنيف بعضها كأبحاث  ذلك 

اجتماعية متخصصة.

الكريم يف   ريادة سموه  يؤّكد عىل  الرياض بصفة عامة،  الثقايف يف  واملشهد 

املسؤولية الثقافية؛ وهذا ليس غريًبا عىل أدوار سموه يف تنمية مجتمع الرياض؛ 

االهتمام  العامة  تتوىل واليته  الثقايف؛  نموه  تعجيل  إىل  ألن كل مجتمع، يسعى 

باملكتبات ومراكز املعرفة واملعلومات؛ فتقيم الكيانات بوصفها بوابات املعرفة 

واالنفتاح عىل ثمرات منجزات التقدم اإلنساني، التي يتخلق بهما بيئة الحوار 

العامة،  الوالية  هذه  تكون  واإلبداع؛  والفتح  والكشف  واالستقصاء  الخصب 

اإلرادة الباحثة عن املصلحة العامة، والدافعة للعقل الفردي والجماعي إىل إبداع 

ليصبح  ومثالها؛  صورتها  عىل  املجتمع  كيان  تحدد  التي  وصياغتها  ثقافته، 

املجتمع منتًجا للثقافة.
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ويوًما بعد يوم، يكشف سمو األمري سلمان تواصله الحميم مع دوره الثقايف 

والحضاري،  والعلمي  الثقايف  توجهه  شأنه  من  ما  كل  يف  واملسؤول  الفعال 

اإلعالمية  عموًما..وللمنابر  واملثقفني  والثقافة  بالفكر  اهتمامه  يعكس  بما 

والصحافية مكانتها يف اهتمامات سموه، بوصفه قارًئا يقًظا، ومتابًعا َفِطًنا؛ 

املحلية  الصحافة  وخصوًصا  املتنوعة،  اإلعالم  وسائل  تثريه  ملا  حصيًفا  وناقًدا 

ُيَبُث صوًتا وصورة، فهو ُمجيد يف قراءة ما فوق السطور، وما  والعربية، وما 

تحتها وما بينها ! لذا يحذره اإلعالميون مهابًة بقدر ما يجلّونه؛ إذ تربطه بهم 

وتنفتح  الحرف،  رواد  مع  التواصل  جسور  تمتد  حيث  وطيدة؛  صداقة  عالقة 

ونقًدا،  قراءًة  إبداعهم..  ويتابع عطاءات  بأسمائهم،  عىل مرصاعيها..يعرفهم 

ائهم. وقلّما أن يأتي  وسموه يف كل ذلك ما فتئ يتواصل معهم يف رّسائهم ورضَّ

إعالمي عربي، أو أجنبي يزور اململكة؛ دونما أن  يقوم بزيارة سموه، تقديرًا من 

سموه لإلعالم بوسائ له كافًة، وأثره يف النهوض باملجتمعات..

ولحرصه عىل أن تكون لصحافتنا املحلية مكانها، ومكانتها، وتأثريها؛ فقد 

املقام  موافقة  عىل  الحصول  ومتابعته  بجهوده  سموه  استطاع  أرًضا  اختار 

السامي، بمنح هذه األرض مجاًنا للمؤسسات الصحافية، واملجالت الثقافية، ما 

مّكنها من التوسع، وإنشاء مبان نموذجية فخمة، اشتملت عىل مطابع حديثة، 

العالم؛ وأطلق عىل حّيها)حي الصحافة(؛ كما  التقنيات الصحافية يف  بأحدث 

كان لسموه املواقف النرية والدعم املستمر يف تطوير مسارات العمل اإلعالمي 

اإلعالمي،  ومنتجها  الصحفية  باملهنية  لالرتقاء  وفردًيا؛  مؤّسسًيا  اململكة:  يف 

الصحافة بصفة خاصة؛  لتتحقق بذلك أسمى وظائف اإلعالم عامة ووظائف 

خدمة لعقيدتنا اإلسالمية وملوطن الحرمني الرشيفني ولإلنسان السعودي عىل 

شكالً  الرياض،  يف  الصحافة  فقفزت  املجاالت؛  مختلف  ويف  املستويات  كافة 

لم  إن  العربية  مثيالتها  باتت معها تضاهي  نوعية  نقلة  ومضموًنا،  وشهدت 

تتفوق عىل بعضها.. 

الرجال والتعامل معهم عىل  الفرز، ومعرفة  لدى سموه قدرة مدهشة عىل 

اختالف مشاربهم الفكرية والثقافية؛ إذ هو  قريب جًدا من أصدقائه العلماء 

من  وغريهم،  يعرفونها  سنوية،  عادة  الكريم  ولسموه  واملفكرين-  واملثقفني، 
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خالل حرصه عىل التواصل معهم واللقاء بهم خالل فعاليات معرض الرياض 

ملا  رؤيته  عمق  عن  يعرّب  فإنما  إليهم،  سموه  يتحدث  فعندما  للكتاب-  الدويل 

يقرأ  كمثقف،  وإنما  دولة،  ورجل  كمسؤول  ليس  الثقايف  املستوى  عىل  يطرح 

كتبهم،  خالل  من  املؤلفني  ويحاور  أفكار،  من  )يكتبونه(  يقرؤه  ما  ويناقش 

الفاحص  يّطلع بعني  أن  إىل ثروة معرفية يف مجاالت شتى مكنته من  مرتكزًا 

واملتابع،  الراصد  فرياه  املوضوعية؛  معايريه  عىل  يقرؤه  ما  ويعرض  املتأّمل، 

العلمية والفكرية، عندما يسوق  الدقة، يف مقاالته  مستخدًما عبارات غاية يف 

لحق  ُمصادرة  دونما  املعلومة«..  رأيي يف هذه  هذا   « بقوله:  يختمها  معلومة، 

األخرى  استنباطاتهم  يف  اآلخرين  آراء  إلغاء  ودونما  موقفهم؛  بيان  يف  الكّتاب 

لتلك للمعلومة..؛ ما ييش بحّس علمي عايل مّكنه من الوصول إىل قلوب املثقفني 

واإلعالميني دونما تعال أو استكبار، قد يمارسهما البعض الذين ربما أصيبوا 

بآفة تضخم الذات !.

وهو  بوالدي  مأخوذة  »كنت   : سلمان  بنت  حصة  األمرية  سمو  عنه  تقول 

الديني  والعربي  اإلسالمي  التاريخ  عن  األسبوع  نهاية  إجازة  خالل  لنا  يحكي 

والسيايس، والتقائه بالتاريخ العاملي، وليس فقط تاريخ الجزيرة العربية، وكان 

امللوك واألمراء وشيوخ  يتحدث بحيادية قصوى، ويذكر مواقف  لنا  إذا تحدث 

ما  يورد  كما  واملجالس،  الغزوات  يف  أشعارهم  وبعض  وفرسانهم،  القبائل 

يحفظه من مقوالت تاريخية..«.

الفكر عند والدي  أن  أفتخر بها  التي  أكثر األشياء  وأضافت سموها: » من 

ال ينفصل عن تيارات الفكر والثقافة املعارصة، عىل رغم ما يختزنه من علم 

بالتاريخ واألنساب ومعرفة بالقبائل وتفرعاتها، جعله مرجعاً للكثريين، ودائماً 

ما يؤكد أهمية حفظ التاريخ، وهو يرى أن القبيلة جزء من مكونات املجتمع، 

كما قال الله تعاىل يف اآلية الكريمة: )وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ».

وقالت: » كانت لنا قدوة بنفسه منذ كنا أطفاالً حتى ال يرتبط الفخر عندنا 

الدنيوية  بالحقيقة  مرتبطة  أقدامنا  تكون  وحتى  والكرب،  التفاخر  بمفهوم 

الفانية، وهذا لم يكن من مبدأ التواضع فحسب، ولكن من مبدأ صادق ينبع من 

صميم اعتقاده».
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عام،  بشكل  ثقافية  أجواء  يف  تربت  أنها  إىل  حصة  األمرية  سمو  وتطرقت 

مشرية إىل أن األمري سلمان بن عبدالعزيز »قارئ مميز ومتابع دائم ملا ينرش يف 

الصحافة من مقاالت سياسية وتاريخية، وعىل تواصل مع ما ينرش عرب التعقيب 

أو اإليضاح، وبحكم أننا نشأنا يف هذا الجو؛ نجد أن أخي األمري أحمد بن سلمان، 

السعودي  اإلعالم  مؤسيس  أوائل  من  وكان  اإلعالم  بجانب  اهتم  الله،  رحمه 

الحديث، وهو إعالم تجاوز حدود الوطن لينترش يف مختلف أرجاء العالم، وكانت 

البداية تأسيس صحيفة »الرشق األوسط« التي أصبحت اآلن ضمن املجموعة 

كانوا  الذين  السعوديني  للصحافيني  والتسويق، وتشجيعه  لألبحاث  السعودية 

امليالدية  الستينيات  أواخر  حتى  والفروسية،  الريايض  التعليق  عىل  يقترصون 

من القرن املايض؛ ليصبحوا رؤساء تحرير مرموقني».

سلمان  بن  أحمد  األمري  أخي  مسرية  يف  كبري  تأثري  لوالدي  »كان  وقالت: 

الصحافية، فكان املوجه والناقد، وكان يدهشنا جميًعا بتذكره ملقاالت مؤثرة 

وأحداًثا  أسماء  وذكره  القريبة،  باألحداث  وربطها  وأجانب  عرب  لصحافيني 

ارتبطت بفرتة نرش املقال» .

وأضافت: »ال أمتدح والدي يف كل ما قلت، ولكن أتخيله لو لم ينخرط يف عمله 

كمسؤول يف الدولة منذ كان يف الـ)17( من عمره ألصبح باحًثا ومؤرًخا».

يرى سموه بحكمته وحنكته وبعد نظره  أن االستثمار يف اإلنسان هو االهم 

ينعكس  االستثمار  هذا  من  املرجو  العائد  ان  ذلك  الوطنية،  التنمية  سياق  يف 

بصورة مبارشة عىل مستقبل املدينة وعىل قطاعاتها املتنوعة، وبقدر ما يكون 

هناك اهتمام بالعنرص البرشي يف تكوينه، وتثقيفه وتعليمه وتأهيله وتوجيهه 

نحو الغايات العليا، يكون الغد مرشًقا، واملستقبل بهذا املعنى يمكن قراءته من 

خالل نوعية الرصيد البرشي املختزن يف الحارض.

باإلنسان  عبدالعزيز  بن  سلمان  لألمري  الشمويل  االهتمام  هذا  خالل  ومن 

وثقافته.. واملكان وذاكرته؛ باتت الرياض منطقة نموذجية للتطوير وتجسيد 

اإلنجازات يف املجاالت كافة: بنيًة تحتيًة وخدميًة وحضاريًة وفكريًة؛ ما جعلها 
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مدينًة حاملًة بما حقق لها من نقالت نوعية لفتت إليها أنظار العالم؛ إذ وقف 

سموه برؤيته االسترشافية للمستقبل الحضاري وحنكته اإلدارية يف التخطيط، 

متابعة  من  التطويرية  الرياض  ومرشوعات  خطط  به  حظيت  ما  جانب  إىل 

وتطوير مستمر من سموه عىل نهج اتسم بالرؤية الشاملة والتخطيط العميق 

النجاحات  تجّسد  عرصية  شواهدها  جاءت  التي  الدقيقة  العلمية  واملنهجية 

اإلدارية يف مجاالت التنمية املحلية املختلفة.

وعىل ضوء هذه اإلنجازات، لم يدخر سموه جهًدا وال وقًتا، وال دعًما يف سبيل 

أن يوفر لسكان الرياض كل ما يحتاجونه عىل املستويات الثقافية والتعليمية 

لبناء  سلمان،  األمري  سمو  رؤية  ارتكزت  وقد  وغريها.  واإلعالمية  والتوعوية 

اآلخر  البعض  بعضها  يساند  التي  األطر  من  متكاملة  مجموعة  عىل  اإلنسان 

ليتحقق الهدف املنشود؛ ولعل الناظر يف سرية األمري سلمان الذاتية واملؤسسات 

فكرية  مؤسسات  أغلبها  أن  يجد  فاعل؛  بشكل  فيها  ويساهم  يرأسها  التي 

وثقافية بشكل واضح:

دارة امللك عبدالعزيز..
)م/45(  الرقم  ذي  امللكي  املرسوم  بموجب  عبدالعزيز،  امللك  دارة  أنشئت 

سعود،  آل  عبدالعزيز  املؤّسس  امللك  بحق  وفاًء  )1972م)؛  1392/8/5هـ  يف 

طّيب الله ثراه، عىل أمته وشعبه،  وتقديرًا إلنجازه البطويل الفـذ  فـي توحيد 

لتحقيق  أّسست  وشموخ،  عزة  فـي  السعودية  العربية  اململكة   وتأسيس 

اململكة  وتراث  وآداب  وجغرافية  تاريخ  خدمة  إىل  الساعية  املنشودة،  األهداف 

من  عدة،  محاور  عامة  بصفة  واإلسالمية  العربية  والبالد  السعودية  العربية 

وآثارها  وآدابها  وجغرافيتها  اململكة  تاريخ  تخدم  التي  الكتب  أهمها:تحقيق 

العربية  الجزيرة  وآثار  تاريخ  والعمرانية، وطبعها وترجمتها، وكذلك  الفكرية 

ومحارضات  ودراسات  بحوث  وإعداد  عام؛  بشكل  واإلسالمية  العربية  والبالد 

وأعالمها  وحكامها  اململكة  وعن  خاصة،  عبدالعزيز  امللك  سرية  عن  وندوات 

وجمعها؛  اململكة  تاريخ  مصادر  عىل  واملحافظة  عامة؛  بصفة  وحديًثا  قديًما 
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الوثائقية  عبدالعزيز  امللك  حياة  يصور  ما  كل  تضمن  تذكارية  قاعة  وإنشاء 

وغريها، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها؛ وغريها من األهداف التي تتوخى 

خدمة الباحثني والباحثات يف مجال اختصاصات الدارة.

الدعم  مراكز  تضاهي  التي  والتاريخية،  والثقافية  العلمية  املؤّسسة  هذه 

اسرتاتيجية  إطار  يف  املناشط  متنوعة  العاملية  والدراسات  واألبحاث  العلمي 

الذهبية سوى يف ظل رئاسة سمو  واضحة وأهداف محددة- لم تشهد فرتتها 

األمري سلمان بن عبدالعزيز، ملجلس إدارتها، حيث وضع سموه الكريم ُنصب 

عينيه، مجموعة من األهداف األساسية لتطويرها، من أهمها مجابهة التحدي 

الرقمي، ومواكبة الثورة املعلوماتية التي تجاوزت آثارها أنحاء عدة من العالم 

الهوة  اجتياز  إىل  الكريم،  سموه  لدن  من  بتوجيهات  الدارة،  فسعت  املتقدم..؛ 

الفاصلة بني الثقافة الرتاثية وعالم تقنية املعلومات، وهو ما ظهر يف مرشوعات 

تراثية، عدة، تطمح إىل املزج بني األصالة واملعارصة يف أسلوب جديد ومبتكر.

ويف إطار توجيهات سموه الكريم، ووفق األهداف الطموحة، وسعًيا إيل بلوغ 

من  مرتادوها،  يلمسها  طيبة،  خطوات  تخطو  أن  الدارة  استطاعت  غاياتها، 

التاريخية الوطنية االلكرتونية التي تتكون من عدد من  ذلك شبكة املعلومات 

القواعد املعلوماتية لألحداث والصور التاريخية للمملكة العربية السعودية منذ 

وقاعدة  واألجنبية  الوطنية  واملخطوطات  للوثائق  وكذلك  اآلن  حتى  تأسيسها 

املحلية،  وكذلك  والعاملية  العربية  الصحافة  يف  عبدالعزيز  امللك  عن  معلومات 

أقسام  وتحدثها  تدعمها  التي  املتجددة  االلكرتونية  العلمية  املواد  من  وغريها 

الدارة وأعمالها بصورة مستمرة. 

ويف الذكرى األربعني لتأسيسها نوه سمو األمري سلمان بن عبد العزيز، رئيس 

مجلس إدارة دارة امللك عبد العزيز، بما حظيت به الدارة من دعم ورعاية من 

حكومة خادم الحرمني الرشيفني امللك عبد الله بن عبد العزيز، وقال:»لقد جاء 

بخدمة  تعنى  وثقافية  علمية  مؤسسة  لتكون  العزيز  عبد  امللك  دارة  تأسيس 

تاريخ اململكة العربية السعودية، وفاء بحق املؤسس امللك عبد العزيز، يرحمه 

الله، وتقديرًا إلنجازه التاريخي يف توحيد هذه البالد، وبناء دولة حديثة أصبحت 

واحة لالستقرار واألمن والتنمية. »
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- 1972م سعت، وبدعم  الدارة عام 1392هـ  إنشاء  »منذ  وأضاف سموه: 

من القيادة، إىل تبني الكثري من الربامج واألنشطة التي ترمي إىل جمع املصادر 

املتخصصة  العلمية  الخدمات  وتقديم  ورعايتها,  الوطنية وحفظها  التاريخية 

اقتناعنا  انطالًقا من  اململكة وخارجها،  داخل  والباحثات  والباحثني  للمهتمني 

االطالع  الناشئة  لألجيال  يتيح  بما  األجيال،  وتواصل  التاريخ،  اتصال  بأهمية 

لتواصل  األجيال  هذه  لعزائم  استنهاًضا  آبائهم،  وكفاح  بالدهم،  تاريخ  عىل 

أمانة املسرية عىل هدى وبصرية، فاألمة التي تجهل تاريخها وتراثها ورموزها، 

وتنفصل عن جذورها لن يكون لها حارض وال مستقبل مزدهر».

إىل  نتطلع  الذي  والتأييد  التعاون  »هذا  القول:  إىل  سلمان  األمري  وخلص 

استمراره وتعزيزه يف املرحلة املقبلة، تؤيده إنجازات الدارة العلمية وتؤكد عليه 

مراجعة هذه اإلنجازات بمناسبة مرور)40( عاًما عىل تأسيس دارة امللك عبد 

العزيز؛ ما يجعل الحرص عىل تحقيق أهدافها العلمية والوطنية أكثر إلحاًحا، 

د املسؤولية يف ترسيخ مفاهيم البحث العلمي التاريخي األصيل الذي يخدم  ويؤكِّ

للباحثني  دعوة  أيًضا  هي  املناسبة  وهذه  قيمه؛  ويستظهر  الوطني  التاريخ 

والباحثات ملزيد من التواصل مع دارة امللك عبد العزيز التي هي بيت للجميع».

وتحكي ابنته سمو األمرية حصة بنت سلمان عن العالقة األثرية التي تربط 

سموه بالدارة، قائلة: »أذكر يوم أعلن عن تعيينه وزيرًا للدفاع، كان أول ما شغل 

امللك  دارة  إدارة  مجلس  رئاسة  يف  االستمرار  يستطيع  كان  إذا  ما  هو  تفكريه 

عبدالعزيز التي شارك يف تأسيسها، وما يزال يعتربها ابنته الشقيقة يل؛ ألنها 

امللك  والده  اسم  إذ تحمل  الفخر والسعادة؛  له  التي تجلب  اإلنجازات  أكثر  من 

امللك عبدالعزيز  الذي عاش فيه  الله، وتستقر اآلن يف املكان  عبدالعزيز، رحمه 

وخال فيه إىل القراءة وتدبَّر القرآن الكريم، ثم إنها مجاله الذي هو شغوف به 

كإنسان مفكر».

تاريخ  خدمة  يف  الالفت  الحضور  النجاحات  من  لسلسلة  تحقيقيها  وبعد  

وجغرافية وآداب وتراث السعودية والعاملني العربي واإلسالمي، وتسجيلها إنجازات 

يف مجال النرش تجاوزت  أربعة ماليني وثيقة، وثالثة آالف مخطوط محيل، و وخمسة 

آالف تسجيل شفهي، ويف عدد االتفاقيات العلمية مع املراكز البحثية املماثلة، وعدد 
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العضوية مع الجمعيات العربية والعاملية ذات االهتمام، ونسبة القرارات املنفذة، يف 

وقت قيايس وبنوعية تحقق أقىص املعايري العلمية، مما جعلها محل ثقة األوساط 

العلمية يف داخل السعودية وخارجها؛ اتجهت الدارة إىل رقمنة مصادرها التاريخية 

وتحفيز البحث العلمي املنهجي يف هذا الخصوص.

مكتبة امللك فهد الوطنية
 تبلورت فكرة إنشاء مكتبة عامة، منذ أكثر من ثلث قرن مىض؛ تذكاًرا ووفاًء 

من  أهل مدينة الرياض نحو خادم الحرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز، 

رحمه الله، ورسعان ما تحولت باقرتاح مرشفها العام سمو األمري سلمان بن 

املحلية  مكانتها  لها  السعودية؛  العربية  للمملكة  وطنية  مكتبة  إىل  عبدالعزيز 

والدولية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء باملوافقة عىل نظام مكتبة امللك فهد 

الوطنية وهيكلها اإلداري، وتمت املصادقة عىل ذلك باملرسوم امللكي الصادر يف 

1410/5/13هـ، كهيئة مستقلة ترتبط إدارًيا بديوان رئاسة مجلس الوزراء، 

ولها ميزانية مستقلة، ومجلس أمناء يتوىل رسم السياسة العامة لها.

وقد  اضطلعت  مكتبة امللك فهد الوطنية خالل سني إنشائها، بالرعاية الكريمة 

لسمو األمري سلمان، بمهمات جسام، تمثلت يف اقتناء اإلنتاج الفكري السعودي 

الصادر يف اململكة وخارجها، وحفظه وتنظيمه وضبطه، وتوثيقه، والتعريف به، 

وكذلك جمع الرتاث املخطوط والنادر السعودي والعربي واإلسالمي.

كما رشعت املكتبة أنظمة التوثيق كالفهرسة، وإصدار الرقم املعياري الدويل، 

وتسجيل ما ينرش؛ وحفظه ضمن نظام اإليداع، وإصدار بطاقة الفهرسة أثناء 

الوراقي  إصدارها  إىل  إضافة  الببليوجرافية،  املعلومات  قواعد  وإصدار  النرش، 

الكشاف  وكذلك  السعودي،  الفكري  اإلنتاج  من  يصدر  ما  يوثق  الذي  الوطني 

الوطني للدوريات السعودية، الذي يوثق ما يصدر يف الدوريات السعودية، من 

مقاالت وبحوث.

ولم تأل املكتبة جهًدا يف املشاركة يف النهضة املجتمعية، من خالل تقديمها 

وإقامة  والخاصة،  الحكومية  والهيئات  لألجهزة  املرجعية  والدورات  الخدمات 

اللقاءات  يف  اململكة  وتمثيل  وتنظيمها،  واملؤتمرات  والندوات  الكتب  معارض 
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والهيئات  املنظمات  مع  والتعاون  اختصاصها،  مجال  يف  الدولية  واملؤتمرات 

وخدمات  أعمال  وقيادة  واملطبوعات،  املعلومات  تبادل  يف  الدولية  واملكتبات 

األكثر  الصورة  أما  أعمالها..  وتطوير  اململكة  يف  املعلومات  ومراكز  املكتبات 

ومجموعاتها  خدماتها  إتاحتها  فهو  املحيل  مجتمعها  مع  تفاعلها  يف  جماالً 

ومقتنياتها للمستفيدين من باحثني وباحثات، وخدمتهم عرب أكثر من منفذ، 

كالهاتف، والفاكس، والربيد اإللكرتوني، أو من خالل الخدمة املبارشة، وتظهر 

 )52000( حوايل  يبلغ  املكتبة  خدمات  من  املستفيدين  عدد  أن  اإلحصاءات 

ورسائل  ودوريات  كتب  من  املكتبة  تقتنيه  ملا  انعكاس  وهو  سنوًيا،  مستفيد 

مليون  نحو  إىل  التي وصل عددها  املقتنيات  علمية ومخطوطات، وغريها من 

ونصف املليون مادة وعائية.

نارش  أكرب  بأنها  القصرية،  نشأتها  من  الرغم  عىل  املكتبة،  تفخر  كما 

كتاًبا   )350( من  أكثر  نرشت  فقد  واملعلومات،  املكتبات  مجال  يف  متخصص 

تتناول  التي  الكتب  بعض  إىل  إضافة  واملعلومات،  املكتبات  علوم  يف  متخصًصا 

علم  يف  متخصصة  مجلة  املكتبة  تنرش  كما  واململكة،  العربية  الجزيرة  تاريخ 

املكتبات واملعلومات.

وبتوجيه من صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبدالعزيز املرشف العام 

عىل املكتبة؛ صدر نظام حماية الرتاث املخطوط بتاريخ 1422/5/16هـ، الذي 

يهدف إىل الحفاظ عىل الرتاث املخطوط يف اململكة، بتصويره وحفظه وإتاحته 

للمخطوطات. وقد  للمستفيدين يف مكان واحد، ويمهد إلصدار فهرس موحد 

أنيطت مهمة تطبيقه بمكتبة امللك فهد الوطنية.

ويتوقع أن تسهم التوسعة الجديدة للمكتبة يف حل مشكلة الحيز التي تعانيها 

وخدماتها  وتجهيزاتها  املكتبة  مقتنيات  يف  التوسع  إىل  ذلك  يؤدي  وأن  املكتبة 

امليرسة للباحثني خالل السنوات املقبلة؛ إذ وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة 

الوطنية،   فهد  امللك  ملكتبة  تنفيذها  الجاري  للتوسعة  فريدة  تصاميم  الرياض 

التي تتشمل يف توزيعها الوظيفي بعد التوسعة )4( أدوار بها: صالة املعارض، 

وجمعية املكتبات، واملطعم، والتخزين املغلق، واملجموعات الخاصة، واملكتبات 
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والخدمات  الكتب،  وتجهيز  النسائية،  واملكتبة  القراءة،  وصاالت  التجارية، 

املساندة، وقاعة الندوات، وقاعة التلفزيون، قاعة املحارضات، التخزين املفتوح، 

خدمات الباحثني، حيث يقّدم تصميم املبنى الحديث للمكتبة قدرات استيعابية 

عالية، تفي باحتياجات املكتبة لسنوات مقبلة، إال أن ارتباط املكتبات بالتوسع 

الدائم يحتم أخذ االحتياطات الكافية لتوسعة املبنى الحديث مستقبالً. 

ق�سر طويق
إىل  إذ تحولت فكرته  اإلنجاز؛  زاهية من قصص  أخرى  قرص طويق، قصة 

واقع ناضح بالجمال األّخاذ، وتنفيذه جاء بأعىل درجات اإلتقان والجودة، التي 

تتيح له استيعاب املناسبات املتنوعة، وتفاصيله تتحدث عن تلك اللمسات، جاء 

بمثل ذلك اإلبداع يف التصميم والتنفيذ؛ احتفاًء بالثقافة والفنون والدبلوماسية، 

ومناسبات املجتمع، لكنه من قبل احتفاًء بمن يقف خلف هذا اإلنجاز، وغريه 

من الكم الهائل من املرافق التي ازدانت بها الرياض.

عىل  ُيسَتدعى  الرياض؛  يف  واالجتماعية  الثقافية  األنشطة  إىل  يشار  وكلما 

الفور، ويربز اسم )قرص طويق(، هذا املعلم الذي أنشأته الهيئة العليا لتطوير 

الرياض، بتوجيه كريم من رئيسها سمو األمري سلمان؛ وبات يحتل مكاًنا بارًزا 

ضمن تلك األماكن التي تستضيف األنشطة املهمة يف الرياض. وتكاد بصمات 

وهذا  املنظومة،  هذه  مفردات  جميع  من  جزًءا  تصبح  سلمان،  األمري  سمو 

القرص البديع ما هو إال ملمح يسري من مالمح حركة كربى انتظمت، وتفاعلت 

وأثمرت وآتت أكلها.

متميز  موقع  يف  مربع  مرت  مساحتها)77،000(  أرًضا  طويق  قرص  يشغل 

بفرعني  ومحاًطا  حنيفة  وادي  عىل  مطالً  السفارات  لحي  الشمايل  الطرف  يف 

من  القليل  عدا  الطبيعية  النباتات  من  املوقع  هذا  ويخلو  للوادي،  صغريين 

الشجريات الصحراوية.

القرص  جرس  بمثل  مأهول  ضخم  جدار  شكل  يف  القرص  هذا  ُصِمم  وقد 

والعوامل  الرياح  من  إياها  حامًيا  داخلية  حديقة  حول  ويلتف  األسايس، 
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والفهم  املوقع  مع  التعامل  حسن  التصميم  هذا  ويعكس  األخرى.  الطبيعية 

من  املبني  الضخم  بجداره  القرص  ينسجم  إذ  الطبيعية،  لخصائصه  الحّساس 

حجر الرياض، مع الطبيعة الصحراوية  حوله  ويبدو من موقعه فوق الهضبة 

الصخرية كأنه نبع منها.

وتقنيات متطورة  مواد  استعمال  دمج  يف  ناجًحا  مثاالً  ويعد قرص طويق، 

دون الوقوع يف إشكال التنافر بني ما هو حديث وما هو تقليدي، دون محاكاة 

الرخام وحجر  القرص  بناء هذا  إذ استخدم يف  أو شكل تقليدي معروف،  نمط 

الرياض يف الداخل والخارج جنًبا إىل جنب مع األلياف الزجاجية، وحبال الفوالذ. 

وتم ربط الداخل بالخارج من خالل استمرارية هذه املواد، حيث تمتد الجدران 

الحجرية من الخارج إىل الداخل، كما تشّكل األسقف واألرضيات ملواد مستخدمة 

يف الخارج، ويمتد مظهر األرض يف املنطقة إىل داخل املوقع.

الثقافية  العمرانية  املعالم  أبرز  أحد  يمّثل  الذي  طويق  قرص  فاز  وقد 

عام  اآلغاخان يف خريف  بجائزة  الرياض  يف  الدبلومايس  الحي  يف  واالجتماعية 

1419هـ، يف مدينة غرناطة اإلسبانية.

�سة الريا�ض اخلريية للعلوم موؤ�سّ
سها ويرأس مجلس إدارتها سمو األمري   مؤسسة الرياض الخريية للعلوم،أسَّ

سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة عودة سمو األمري الراحل سلطان بن عبدالعزيز، 

الرياض  الله، من رحلته العالجية األوىل عام 1418هـ؛ وتتبع مؤسسة  رحمه 

الخريية للعلوم وزارة التعليم العايل يف اململكة، منذ نهاية عام 1998م، وتعتمد 

واشرتاكات  والزكاوات،  والهبات  التربعات  منها  عديدة،  تمويلية  مصادر  عىل 

ممتلكات  استثمارات  وعائدات  املايل،  العائد  ذات  األنشطة  وإيرادات  األعضاء، 

املؤسسة الثابتة واملنقولة، والوصايا واألوقاف والرسوم التحصيلية.

ومؤّسسة الرياض الخريية، هي املظلة لجامعة األمري سلطان، وواحة األمري 

سلمان للعلوم .. والرابط فيها جميًعا وجود سمو األمري سلمان بن عبدالعزيز 

راعًيا وداعًما ورئيًسا ملجالس إدارتها جميًعا ..
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جامعة الأمري �سلطان 
جامعة األمري سلطان األهلية مؤسسة تعليمية يراد لها أن تصبح من املنارات 

التعليمي  التطور  عملية  دفع  يف  ومساهماتها  بمخرجاتها  املتميزة  العلمية 

االعتماد  تعمل عىل تحقيق رشوط  أول جامعة سعودية خاصة  بالبالد، وهي 

األكاديمي العاملي. ولدت هذه الجامعة قوية، وتمّيزت وتطورت يف فرتة وجيزة، 

وما زالت تحقق كل يوم إنجاًزا جديًدا.

أنشئت جامعة األمري سلطان بمبادرة من أهايل مدينة الرياض وعىل رأسهم 

بعودة  احتفاالتهم  ضمن  عبدالعزيز،  بن  سلمان  األمري  امللكي  السمو  صاحب 

سمو ويل العهد األمري سلطان بن عبدالعزيز من رحلته العالجية الناجحة األوىل 

عام 1418هـ عندما قرروا إنشاء رصح علمي يحمل اسم سموه الكريم. من 

أجل تحويل الفرحة، إىل مرشوع تنموي يبقى نفعه لألجيال املقبلة، وُيبِقي اسم 

تفخر  باململكة  خريية  أهلية  جامعة  أول  بذلك  فكانت  األبد؛  إىل  خفاًقا  سموه 

بأنها فتحت النافذة األوىل عىل التعليم العايل األهيل - وجاءت يف الوقت املناسب 

- 1419هـ - عندما كان اإلقبال عىل الجامعات الحكومية يف ذروته القصوى. 

حيث تم صدور ترخيص وزارة التعليم العايل بإنشاء أول كلية أهلية باململكة - 

كلية األمري سلطان األهلية يف ربيع الثاني 1419 هـ

رّكزت الجامعة عىل تلبية احتياج سوق العمل من الكوادر املؤهلة، واإلسهام 

يف التنظري والتطبيق. وعىل هذا األساس  وقبل أن يتم تصميم برامج الجامعة 

للجامعة  النظامية  املظلة  للعلوم  الخريية  الرياض  مؤسسة  بادرت  العلمية؛ 

بدراسة سوق العمل والتخصصات املطلوبة فيه؛  خالل الدراسة املذكورة وصل 

بني  القائمة  الفجوة  تقليص  أو  سد  أن  مؤداها  نتيجة  إىل  الجامعة  مسؤولو 

مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ يتطلب الرتكيز عىل بعض الجوانب 

للتدريب  األولوية  وإعطاء  األساسية،  للمهارات  الطالب  اكتساب  يف   تتمثل 

والعناية  العمل،  سوق  ملتطلبات  املالئم  التخصص  واختيار  العميل،  والتأهيل 

باختيار الربنامج العلمي لذلك التخصص. باإلضافة إىل تقوية حلقة الوصل بني 

املناسب  التعليم  جهاز  باختيار  وذلك  يدرسها،  التي  العلمية  والربامج  الطالب 

والكادر املؤهل.
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الجامعة  تقدمها  التي  العلمية  الربامج  اختيار  تم  الدراسة  هذه  عىل  وبناء 

تركز عىل  الربامج، حيث  لهذه  املوحدة  األكاديمية  الخطة  إىل  باإلضافة  حالًيا، 

املهارات األساسية يف التخصص مع إعطاء األولوية للتدريب العميل الذي يعتربه 

التعليمية بجامعة األمري سلطان. يف العام الدرايس  جزًءا ال يتجزأ من العملية 

الدفعة األوىل من طلبة  1419 / 1420 هـ املوافق 1999 / 2000 م تم قبول 

الكلية للدراسة بالسنة التحضريية، وعددها 152 طالًبا يقوم عىل تدريسهم 22 

عضو هيئة تدريس.

مؤسسة  إدارة  مجلس  قبل  من  املوافقة  تمت  انطالقتها  من  عامني  وبعد 

الرياض الخريية للعلوم برئاسة سمو األمري سلمان بن عبدالعزيز عىل افتتاح 

كلية للبنات، حيث بدأت الدراسة فيها مع بداية العام الجامعي 1423/1422هـ 

املوافق 2002/1002م. واليوم تضم الجامعة بحمد الله ثالث كليات، هي كلية 

وبهذه  البنات.  وكلية  املعلومات،  ونظم  الحاسب  علوم  وكلية  األعمال،  إدارة 

الكليات ثمانية أقسام علمية، يدّرس فيها اثنا عرش تخصًصا..

 لدى جامعة األمري سلطان برامج تدريب تعاوني تركز عىل نقل ما تعلمه 

تطبيق  يف  ملساعدتهم  العملية  الخربة  ساحات  إىل  الدراسة  بقاعات  الطالب 

معارفهم وبناء مهاراتهم ضمن واقع الحياة العملية، وبناء العالقة القوية بني 

الجامعة ومجتمع األعمال، باإلضافة إىل تمكني طلبة الجامعة من اإلبداع ببناء 

ثقافة العمل بجودة احرتافية ملستقبل واعد آخذين يف االعتبار متطلبات التطور 

هذا  أهداف  يتمحور  وعليه  املتغرية،  العمل  أسواق  احتياجات  وتلبية  التنموي 

الة  الربنامج يف: تزويد طلبتها بربنامج تدريب تعاوني يتضمن توفري خدمات فعَّ

مسؤولة وشاملة ذات جودة عالية. والعمل عىل توطيد أوارص الربط بني الربامج 

األكاديمية الجامعية وجهات التطبيقات العملية بمجتمع األعمال لدعم تطوير 

التعليم التعاوني.

وتتبع الجامعة اسرتاتيجية، تتلخص يف التوسع الرأيس قبل التوسع األفقي، 

أي إيجاد القاعدة املتينة لربامج البكالوريوس، ومن ثم التوسع أفقًيا من خالل 

إيجاد دراسات ُعليا، يف الوقت نفسه، املجاالت التي تمنح الجامعة فيها درجة 
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إدارة  يف  املاجستري  لربامج  بالنسبة  بالجامعة  حاصل  هو  كما  البكالوريوس، 

كلية  برامج  املحاسبة« وكذا   – التسويق   – »املالية  الثالثة  بمساراتها  األعمال 

علوم الحاسب اآليل ونظم أمنها.

ويف إطار سعي الجامعة الدائم إىل تطوير برامجها وإثراء تجربتها األكاديمية 

ملصلحة طالبها وطالباتها؛ فقد ارتبطت بعالقات أكاديمية بعدد من الجامعات 

وجامعة  الربيطانية  أكسفورد  جامعة  بينها  من  املتميزة،  العاملية  والكليات 

كنساس األمريكية وكذلك كلية الند مارك األمريكية املتخصصة بصعوبات التعلم.

أعضاء  الطالب وزيارات  تبادل  الجامعات  التعاون مع هذه  برامج  وتشمل 

هيئة التدريس، وإمكانية أن يميض طالب جامعة األمري سلطان عاًما دراسًيا 

كامالً أو عامني يف إحدى هذه الجامعات؛ ليأخذ شهادة مشرتكة من الجامعتني، 

وتعطي األولوية يف الدراسات العليا لطالب جامعة األمري سلطان يف تخصصات 

معينة. هذا إضافة إىل إعداد برامج أكاديمية ودورات وورش مشرتكة باالشرتاك 

مع هذه الجامعات. ومن ثمرة برامج التعاون واالرتباط األكاديمي إنشاء وحدة 

األمري  مركز  مع  بالتعاون  سلطان  األمري  بجامعة  التعلم  بصعوبات  مختصة 

سلمان ألبحاث اإلعاقة ومنظمة اليونسكو بإرشاف كلية الند مارك األمريكية 

ستكون  حيث  الجامعية،  املرحلة  لطالب  التعلم  صعوبة  برامج  يف  املتخصصة 

األوىل من نوعها يف الرشق األوسط.

التعاون مع هذه الجامعات وغريها يف ترتيب برنامج جامعة  باإلضافة إىل 

األمري سلطان للرحالت الدولية املجانية الذي يشمل رحلة طالبية كل صيف إىل 

أكاديمية  ببيئات  املزيد من االحتكاك  العاملية إلتاحة  الجامعات  إحدى كربيات 

لحوار  خدمة  متعددة،  ثقافات  عىل  وتعريفهم  للطالب،  ومتميزة  متطورة 

املايض  الصيف  رحلة  كانت  حيث  الثقافات؛  بني  املشرتك  والفهم  الحضارات 

2007 إىل جامعة كانسس بالواليات املتحدة األمريكية، وقبلها كانت الرحلة يف 

صيف 2006 إىل جامعة هامبورغ األملانية وستكون رحلة هذا الصيف 2008 إىل 

جامعة فودان الصينية...
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واحة الأمري �سلمان للعلوم 
وإدارًيا  مادًيا  ربحي مستقل  للعلوم هي مرشوع غري  األمري سلمان  واحة 

سمو  يرأسها  والتي  للعلوم،  الخريية  الرياض  مؤسسة  عليه  وترشف  ترعاه 

األمري سلمان بن عبدالعزيز أمري، وتشاركها يف ذلك مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية. وقد شكل للواحة مجلس تنفيذي يرأسه صاحب السمو امللكي األمري 

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

وقد أرىس سمو األمري سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة 

الرياض السابق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخريية للعلوم، مساء 

الثالثاء 30 ربيع األول 1431هـ، حجر األساس للمرحلة األوىل من مرشوع واحة 

األمري سلمان للعلوم، وذلك يف مقر الخيمة التعريفية املقامة عىل أرض الواحة 

الواقعة عىل طريق امللك عبدالله. وأعلن خالل الحفل موافقة األمري سلمان عىل 

التعريف  إىل  الذي يهدف  للعلوم،  األمري سلمان  لواحة  األعىل  الرئيس  أن يكون 

بما وصل إليه العالم من تقدم علمي وتقني يف صنوف شتى من العلوم، ودور 

العلماء املسلمني يف هذا التطور العلمي، لتكون بذلك بمثابة حلقة وصل تربط 

الرتاث العلمي اإلسالمي بالصناعات الحديثة. وتطبق الواحة مفهوم »التعليم 

ذلك  سبيل  يف  مسخرة  الخيال،  يحرك  بأسلوب  العلم  قضايا  لطرح  بالرتويح« 

التقنيات الحديثة للتعريف بالظواهر والقوانني العلمية التي أوجدها الله - جل 

وعال - يف الكون، وسط بيئة تفاعلية تدمج الزائر باملعروضات لرتسخ املعلومات 

يف ذهنه، لتساهم من خالل ذلك يف تشجيع الشباب عىل اكتشاف العالم، واختيار 

مسارات حياتهم املستقبلية، ودفعهم إىل الوعي بأهمية العلم يف بناء األمم.

ووجهة  العلمية،  الرياض  مدينة  ملوارد  جديدة  إضافة  الواحة  تشكل  كما 

ترويحية،  أوقات  لقضاء  الرياض  مدينة  وزوار  سكان  يقصدها  بارًزا  ومعلًما 

وعنرًصا إضافًيا ملعاملها العمرانية، وحاضنة أخرى للصناعات املعرفية ومرافق 

البحث العلمي، فهي بمثابة استثمار وطني وتعليمي واقتصادي ألفراد املجتمع 

كافة
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ُيخطط لهذا املرشوع أن يكون أداة وطنية فاعلة ومثاالً يحتذى يف مجال دعم 

النشاط التعليمي العام ونرش الثقافة العلمية يف املجتمع بما يتماىش مع الخطة 

الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية بعيدة املدى يف اململكة العربية السعودية 1420 

/ 1421 هـ - 1440 / 1441 هـ / 2001 م - 2020 م .

وتضم واحة األمري سلمان للعلوم العديد من األجهزة واملعروضات العلمية 

التي تقوم عىل مبدأ التعلم بالتجربة الذاتية يف إطار ترويحي مشّوق، باإلضافة 

إىل العديد من العنارص املساندة واألنشطة التعليمية املختلفة التي تكمل املهمة 

الفريدة لهذا الرصح العلمي وتساعد عىل تحقيق أهدافه.

وهو  الرئيسة  الواحة  عىل  للعلوم  سلمان  األمري  واحات  مرشوع  يشمل 

 ( الواحة  مرافق  شبكة  عىل  وتوزع  الربامج  فيه  تصاغ  واإلبهار  الجذب  مركز 

واحات األحياء(، وتحتوي واحات األحياء عىل مكتبة، ومرسح مفتوح وأركان 

علمية ترفيهية متعددة. وقد تم إعداد التصميم الهنديس ملباني واحات األحياء 

بشكل مميز بحيث يكون املبنى عىل شكل خيمة بيضاوية مفتوحة من األعىل 

وجدرانها من الزجاج وأرضيات مسطحة، بحيث تستطيع األرسة رؤية طفلها 

من خالله، كما سيضم املبنى مكتبة صغرية مزودة بالكتب والقصص املختلفة، 

تهدف إىل الربط الوثيق بني األطفال والقراءة وغرس روح حب القراءة واالطالع 

يف نفوسهم، واالستفادة من أوقات الفراغ فيما هو مفيد ومقبول لدى األرسة، 

كما ستضم واحات األحياء كافترييا تقدم الوجبات الخفيفة للزوار.

عنارص املرشوع

املبنى اإلداري بمساحة إجمالية تبلغ 12.233 مرتًا مربعا، ويشمل: )مكاتب إدارية،   •

ومصىل  الشخصيات،  لكبار  وقاعة  شخص،   200 لـ  تتسع  للمحارضات  وقاعة 

يتسع لـ 160 مصلًيا، ومطاعم ومحال تجارية ومستودعات وغرف خدمات(.

بمساحة  العرض،  قاعات  ــ  مربعا.  مرتا   8294 ومساحته  الرئيس  البهو   •

2.800 مرت مربع، وتشمل قاعات: )األرض/ الفضاء/ املاء/ الحياة/ الطاقة/ 

العنارص  من  عدد  عىل  قاعة  كل  وتحتوي  والتوعية(،  االستقبال  التقنية/ 

املفاهيم  بالقاعة، معروضات متميزة، معروضات  التعريف  تشمل: )مرسح 

تهدف  فيما  الثانوية(.  العلمية  املفاهيم  ومعروضات  الرئيسية،  العلمية 
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القاعات السبع إىل نقل رسائل ومفاهيم ومعلومات متعددة تختص بموضوع 

القاعة، وتكون عىل النحو التايل:

قاعة األرض: يتعرف الزائر يف هذه القاعة عرب املجسمات والتجربة الذاتية   -

عىل املكونات الرئيسية للكرة األرضية، حيث يقوم برحلة إىل أعماق األرض 

الزالزل  مثل  الطبيعية  والظواهر  واملعادن  الصخور  عىل  فيها  يتعرف 

والرباكني، كما يتعرف عىل مبادئ علم اإلنشاءات )الجسور والكمرات .)

قاعة الفضاء: تعرض هذه القاعة كل ما يخص علم الفلك وعلم الطريان   -

والرحالت الفضائية، ويتعرف الزائر فيها عىل الكواكب والنجوم واملجرات 

الفلكية  واملناظري  الطريان  نظريات  إىل  إضافة  الكون،  تكون  ونظريات 

والصواريخ ورحالت اإلنسان إىل الفضاء الخارجي.

الطبيعة والخواص  املاء يف  القاعة عىل دورة  الرتكيز يف هذه  يتم  املاء:  قاعة   -

الطبيعية للماء مع االهتمام بأهمية املحافظة عىل املاء وإعادة التدوير إضافة 

إىل التعرف عىل مصادر املياه والتقنية الحديثة املستخدمة يف تحلية املياه.

قاعة الحياة: يتم التعرف يف هذه القاعة عىل بيولوجية اإلنسان والكائنات   -

الزائر عىل ترشيح جسم  ويتعرف  الوراثة،  عن علم  األخرى، فضالً  الحية 

بعض  وكذلك  البيئة  من  والنباتات  الحيوانات  من  ومجموعة  اإلنسان 

املفاهيم الطبية والتقنيات الحديثة يف استخدام األنواع املختلفة من األشعة.

للطاقة  املختلفة  األنواع  عىل  القاعة  هذه  يف  الزائر  يتعرف  الطاقة:  قاعة   -

مثل الطاقة الحرارية والكهربائية والشمسية وطرق املحافظة عليها، مع 

أهمية  كذلك  الحارض،  الوقت  يف  للطاقة  مصدر  كأهم  النفط  عىل  الرتكيز 

الطاقة يف النقل.

يف  املستخدمة  التقنية  أنواع  أحدث  عىل  القاعة  هذه  تركز  التقنية:  قاعة   -

وقتنا الحارض مثل تقنية االتصاالت والحاسوب، مع التعرف عىل النماذج 

طريق  عن  الزائر  يتعرف  وسوف  تطورها،  ومراحل  التقنيات  لتلك  األولية 

التجربة عىل تقنية االتصاالت الحديثة بما فيها تقنية الشبكة العنكبوتية.

وبيع  الزوار  الستقبال  القاعة  هذه  تستخدم  والتوعية:  االستقبال  قاعة   -

التذاكر مع توفري مكان للجلوس والراحة، وسوف يستغل هذا املكان لتوعية 

الزوار بأهم القضايا املعارصة بطريقة غري مبارشة.
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قاعة العروض ثالثية األبعاد بمساحة 975 مرتًا مربًعا وتتسع لـ 400 شخص.  -

وتشمل:  مربع  مرت  ألف   53 قدرها  إجمالية  بمساحة  الخارجية  األعمال   •

وأعمال  الزراعي،  التنسيق  أعمال  موقًفا،   418 لـ  تتسع  للسيارات  )مواقف 

الرصف واإلنارة(.

كر�سي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز للدرا�سات التاريخية.. 
من  التاريخية،  للدراسات  عبدالعزيز  بن  سلمان  األمري  كريس  فكرة  بدأت 

امللكي  السمو  امللك سعود عىل صاحب  بجامعة  التاريخ  مبادرة عرضها قسم 

الكريس  إنشاء  وتم  تبنيها.  وقبل  بها  رحب  الذي  عبدالعزيز  بن  سلمان  األمري 

عىل  وبناء  والجامعات،  العايل  التعليم  نظام  من   )20/18( املادة  إىل  استناداً 

موافقة مجلس جامعة امللك سعود يف جلسته املنعقدة يف 1428/4/1هـ عىل 

برامج كرايس البحث.عىل أثرذلك صدرت املوافقة الكريمة لسمو األمري سلمان 

والحضارية  التاريخية  الدراسات  عىل  يركز  اسمه،  يحمل  كريس  تأسيس  عىل 

الدراسات  ألهمية  سموه  من  تقديرًا  سعود؛  امللك  جامعة  يف  العربية  للجزيرة 

خاصة  بصفة  السعودية  العربية  باململكة  املتعلقة  والحضارية  التاريخية 

والجزيرة العربية عموما؛ تواصالً ملا ُعرف عن سموه الكريم من اهتمام بالغ 

النقدية والتحليلية السيما فيما  الواسع وقراءاته  بالتاريخ وشجونه واّطالعه 

يتع وجاء ترحيب سموه بفكرة إنشاء كريس يحمل اسم سموه يف رحاب جامعة 

امللك سعود، موجًها أن تشارك دارة امللك عبدالعزيز مع قسم التاريخ بجامعة 

امللك سعود يف إدارة الكريس وتحقيق أهدافه. إدراًكا من سموه ملا لهذه الرشاكة 

القيم  الستجالء  وتشجيعها  التاريخي  البحث  حركة  تحفيز  يف  مهم  إثراء  من 

العظيمة يف تاريخ اململكة العربية السعودية خاصة والجزيرة العربية عامة. 

سلمان  األمري  كريس  تأسيس  عىل  الرسمي  التوقيع  تم  ذلك  عىل  بناء 

بتاريخ  العربية  للجزيرة  والحضارية  التاريخية  للدراسات  عبدالعزيز  بن 

عبدالعزيز  بن  سلمان  األمري  امللكي  السمو  صاحب  بحضور  1431/1/4هـ 

مدير  معايل  قبل  من  الكريس  إنشاء  عىل  التوقيع  بمناسبة  لالحتفال  ورعايته 

جامعة امللك سعود، ودارة امللك عبدالعزيز ممثلًة بمعايل أمينها العام ..
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أهداف الكريس ..

يهدف الكريس لتفعيل برنامج عمل يحقق من خالله أهدافه ومن ضمنها:

عقد محارضات وندوات وورش عمل ذات صلة بمجاله ونرش  •

املتميز من بحوثها لصالح الكريس.  •

إيجاد حوافز تشجيعية لدفع حركة البحث العلمي املتخصص من خالل   •

استحداث جائزة بحثية باسم راعي الكريس لتحفيز الباحثني املتميزين 

وخاصة من طالب الدراسات العليا يف داخل اململكة وخارجها تشجيعا 

لهم عىل البحث التاريخي املتميز يف مجال تخصص الكريس. 

من  الكريس  تخصص  مجال  يف  املتميزين  من  زائرين  أساتذة  دعوة   •

مجال  يف  دراسات  إعداد  أو  محارضات  إللقاء  وخارجها  اململكة  داخل 

تخصصه.

الدراسات  إثراء  يف  واملساهمة  تخصصه  يف  املتميزة  األعمال  تعريب   •

التاريخية ذات الصلة.

تمويل البحوث والدراسات املشرتكة يف مجال الكريس.  •

لجميع  تخصصه  مجال  يف  الواقعة  والدراسات  االستشارات  تقديم   •

القطاعات الحكومية واألهلية مقابل تمويل مايل لصالح الكريس.

املبادرة بعقدة رشاكة علمية مع الكرايس واملراكز واألقسام األكاديمية   •

املتخصصة داخل اململكة وخارجها.

تاريخ  يف  املتخصصني  والخارج  الداخل  يف  العليا  الدراسات  طالب  دعم   •

اململكة العربية السعودية والجزيرة العربية بما يحتاجونه من معلومات 

مجال  يف  ويقع  الكريس  لدى  يتوفر  مما  ودراساتهم  أبحاثهم  تدعم 

تخصصه.

إصدار نرشة دورية تربز إنجازات الكريس ونشاطاته وخططه توزع عىل   •

املهتمني واملتابعني ألنشطته

تواصل  حلقة  وجعلها  العنكبوتية  الشبكة  عىل  الكريس  موقع  تفعيل   •

عىل  وترد  أخباره  من  بالجديد  تمدهم  الكريس  بمجال  املهتمني  مع 

استفساراتهم.
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كر�سي الأمري �سلمان التاريخي لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة 
جاءت فكرة  كريس األمري سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات تاريخ مكة 

املكرمة  استناًدا  للمادة ) 20/18( من نظام مجلس التعليم العايل والجامعات 

بناًء عىل موافقة مجلس جامعة أم القرى يف جلسته الخامسة املنعقدة بتاريخ 

26 / 6 / 1431 هـ  عىل ) برنامج كرايس البحث( وقواعده املقرتحة 

 و قد دشن صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمري 

منطقة الرياض ورئيس مجلس دارة امللك عبدالعزيز توقيع اتفاقية انشاء كريس 

األمري سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  بني معايل مدير 

جامعة أم القرى، ودارة امللك عبدالعزيز ويمثلها معايل أمينها العام،  وذلك يوم األحد 

املوافق 24 /  3 / 1432 هـ بمكتب سموه بأمارة الرياض، وقد بدأ العمل يف الكريس 

وتحقيقاً  دراسًة  املكرمة  مكة  تاريخ  خدمة  يف  الريادة  الكريس،  رؤية  حينه   من 

ونرشاً واإلسهام يف تعميق املعرفة بتاريخها عرب العصور؛ ورسالته، دراسة تاريخ 

مكة املكرمة وفق منهج تاريخي صحي وآليات بحثية أصيلة وحديث.

 اأهداف الكر�سي 
خدمة وإبراز تاريخ مكة املكرمة، ودعم البحث العلمي، وتعميق الفكر التاريخي.  •

دراسة تاريخ مكة املكرمة وتمويل املشاريع البحثية فيه .   •

تحقيق مصادر التاريخ املكي.  •

ترجمة املؤلفات يف التاريخ املكي     •

نرش املصنفات يف التاريخ املكي   •

أن يكون الكريس حلقة وصل بني األكاديميني والباحثني يف قسم التاريخ   •

ومكمالً  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  تاريخ  ومركز  القرى  أم  بجامعة 

لدور املركز،  ورافداً لدارة امللك عبدالعزيز يف خدمة التاريخ الوطني.   

عقد رشاكة بحثية واستشارية مع املراكز العلمية والقطاعات الحكومية   •

واألهلية يف مجاالت اختصاص الكريس .  

عقد اللقاءات واملناشط العلمية يف حقل التاريخ املكي .    •

مكة  تاريخ  يف  والباحثني  التاريخ،  بقسم  العليا  الدراسات  طالب  دعم   •

املكرمة . واإلسهام يف أعمال موسوعة الحج والحرمني الرشيفني. 
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إثراء دور الجامعة العلمي يف خدمة املجتمع ، وتفعيل الدور املجتمعي يف   •

دعم البحث الهادف. 

توجيه البحث يف خدمة املجتمع بدراسة  القضايا التاريخية واإلسهام يف   •

حل املشكالت.   

توجيه البحث التاريخي إىل استقراء املايض خدمًة للحارض واسترشافاً للمستقبل.     •

• أن تكون جامعة أم القرى مرجعاً لتاريخ مكة املكرمة.

 كر�سي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز لإعداد املحت�سب
تحت رعاية صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز أمري منطقة 

العام  الرئيس  معايل  كل من  األول 1432هـ  ربيع   29 األحد  يوم  الرياض وقع 

لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ومعايل مدير جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية عقد كريس األمري سلمان بن عبد العزيز إلعداد املحتسب وذلك 

بمكتب سموه.

 وُيعنى هذا الكريس، الذي يعد مرشوًعا علمًيا، بالدراسات والبحوث العلمية 

والتدريب  املتخصص بإعداد املحتسب يف جميع مجاالت اإلحتساب،  كما تتبلور 

رسالة الكريس يف إيجاد بيئة بحثية واستشارية  وتدريبية تسهم يف تأهيل ورفع 

كفاءة املحتسب وإعداده إعداًدا مميزًا..وإطالق هذا الكريس باسم سمو األمري 

سلمان بن عبدالعزيز، يأتي امتدادا ملا تلقاه الرئاسة العامة من دعم ومساندة 

النهي  باملعروف  األمر  لشعرية  املهمة  الدعائم  كأحد  الكريم،  سموه  لدن  من 

عن املنكر يف اململكة، وتتويًجا الجهود سموه املشكورة لكل ما يحقق مصلحة 

الوطن واملواطن.

رؤية الكريس ، ورسالته, وأهدافه ومهامه :

الريادة يف تقديم الخدمات البحثية واالستشارية والتدريبية املتخصصة يف   •

مجال إعداد املحتسب

كفاءة  ورفع  تأهيل  يف  تسهم  وتدريبية  واستشارية  بحثية  بيئة  إيجاد   •

املحتسب وإعداده إعداد متميزا. 
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أهداف  الكريس:

إعداد  املتخصصة يف مجال  العلمية والدراسات  البحوث  إثراء  1. اإلسهام يف 

املحتسب 

2. تحديد االحتياجات التدريبية واملعرفية للقائم بالحسبة يف جميع الجهات 

الحسبية والرقابية.

مهاراتهم  وتطوير  االحتساب  ميادين  يف  العاملني  مع  العلمي  التواصل   .3

العلمية وامليدانية.

4. املشاركة يف إيجاد الحلول العلمية للمشكالت التي تواجه املحتسب سواء 

القانونية أو اإلجرائية .

5. رفع كفاءة املحتسب وقدراته من خالل وسائل وبرامج متعددة

الحسبة وفق  العمل يف مجال  بقيم  واهتمامه  املحتسب  بمعرفة  العناية   .6

رؤية رشعية.

مهام الكريس وأنشطته:

عدد  تتضمن  سنوية  خطة  خالل  من  أهدافه  تحقيق  عىل  الكريس  يعمل 

تبقيه يف مكان  و  الكريس  الله دور  بإذن  التي ستعزز  املشاريع والربامج،  من 

الصدارة، وأبرز هذه املشاريع والربامج ما ييل:

إعداد الدراسات البحوث النظرية والتطبيقية.  •

دعم املعرفة العلمية املتخصصة من خالل التأليف, والرتجمة   •

إعداد وتنفيذ الربامج التدريبية املتخصصة  •

وحلقات  والندوات,  مثل:املؤتمرات,  العلمية,  والربامج  الفعاليات  تنظيم   •

النقاش.

تقديم الخدمات االستشارية املتخصصة.  •

استقطاب طالب الدراسات العليا املتميزين, وتقديم املنح الدراسية لهم.  •

استقطاب األساتذة الزائرين, ودعم برامج االتصال العلمي ألعضاء هيئة   •

التدريس.
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الثرية  أدوار حياته  تقديرًا لجهود سموه؛ حصد سلمان بن عبدالعزيز عرب 

باإلنجازات الوطنية والعريبة واإلسالمية واإلنسانية عرشات األوسمة والجوائز 

عىل  الوقوف  أو  حرصها  يصعب  ما  والخارج؛  الداخل  يف  التقدير  وشهادات 

األوسمة  فمن  عليها؛  الدالة  األمثلة  بعض  إبراز  إال  هنا  يسعنا  وال  تفاصيلها، 

والجوائز التي حصل عليها سموه، محلًيا وخارجًيا : 

يف  وسام  أعىل  وهو  األوىل  الطبقة  من  عبدالعزيز  امللك  وشاح  سموه  يحمل   •

اململكة العربية السعودية.

الوسام  وقلده  باريس  مدينة  إنشاء  عام عىل  ألفي  مرور  • حاز سموه وسام 

الرئيس جاك شرياك يف باريس عام 1985م .

العزائم    تأيت  العزم  أهل  قدر  عىل   «

ــارم « ــك ــرام امل ــك ــدر ال وتــأيت عــىل ق

أبو الطيب املتنيب
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ملك  الثاني  الحسن  امللك  وقام   ، الفكرية  الكفاءة  وسام  عىل  سموه  حصل   •

املغرب بتقليد سموه الوسام يف الدار البيضاء عام 1989م .

بالسعودية  املعوقني  األطفال  عام 1995م عىل جائزة جمعية  • حصل سموه 

للخدمة اإلنسانية . 

• حصل سموه عام 1997م عىل درع األمم املتحدة لتقليل آثار الفقر يف العالم . 

يف  وجهوده  لدعمه  الذهبي  والهرسك  البوسنة  وسام  عىل  سموه  حصل   •

تحرير البوسنة والهرسك ، وقام بتقليده الوسام الرئيس البوسني عيل عزت 

بيغوفيتش يف الرياض يف شهر مارس 1997م . 

الوسام  بتقليده  وقام  القدس  نجمة  وسام  عىل  1998م  عام  سموه  حصل   •

الرئيس الفلسطيني يارس عرفات يف حفل بقرص الحكم بالرياض ويعد هذا 

التضحية  عىل  تدل  استثنائية  أعمال  من  سموه  به  قام  ملا  تقديراً  الوسام؛ 

والشجاعة يف خدمة الشعب الفلسطيني.

• حاز سموه عام 1999م عىل وسام )سكتونا( وهو أعىل وسام يف جمهورية 

زيارة  أثناء  اسرتادا  الفليبيني جوزيف  الرئيس  الوسام  وقلد سموه  الفليبني 

سموه للفليبني، وذلك تقديراً ملساهمته الفعالة يف النشاطات اإلنسانية ودعمه 

الثقافة  مفهوم  وتحسني  االرتقاء  يف  سموه  ولجهود  الخريية  للمؤسسات 

اإلسالمية ولصداقته للفليبني . 

• حاز سموه الوسام األكرب وهو أعىل وسام يف جمهورية السنغال، وقام بتقليد 

سموه  زيارة  أثناء  ضيوف  عبده  السابق  السنغايل  الرئيس  الوسام  سموه 

للسنغال يف شهر يوليو 1999م . 

• حصل سموه يف شهر صفر عام 1422 هـ/ مايو 2001 م عىل وسام الوحدة 

صالح  عبدالله  عيل  السابق/  اليمني  الرئيس  وقام  الثانية  الدرجة  اليمنية 

بتقليد سموه الوسام أثناء زيارة سموه لليمن . 

• حصل سموه يف شهر صفر عام 1429هـ / فرباير 2008م عىل زمالة بادن 

باول الكشفية من قبل جاللة ملك السويد كارل جوستاف السادس عرش. 

• حصل سموه يف شهر صفر عام 1429هـ / فرباير 2008م عىل جائزة البحرين 

للعمل اإلنساني لدول مجلس التعاون الخليجي. 

بمكة  القرى  أم  جامعة  من  اآلداب  يف  الفخرية  الدكتوراه  عىل  سموه  حصل   •
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املكرمة تقديراً وعرفاناً للدور الكبري لسموه يف اآلداب، وذلك يف 21 من شهر 

ربيع األول عام 1429هـ املوافق 29 مارس 2008م.

• كما يحمل األمري سلمان »زمالة بادن باول الكشفية« من قبل ملك السويد 

كارل جوستاف السادس عرش عام 2008، وجائزة البحرين للعمل اإلنساني 

لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2008م.

• حصل سموه يف شهر محرم عام 1431هـ املوافق ديسمرب عام 2009م عىل 

جائزة األوملبياد الخاص الدويل ملنطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا وذلك 

عىل جهود سموه يف خدمة املعوقني باململكة وتشجيع البحث العلمي يف مجال 

اإلعاقة . 

• حاز سموه يف شهر صفر عام 1431هـ املوافق يناير 2010م الوسام البوسني 

اإلسالم  نرصة  يف  سموه  لجهود  تقديراً  األوىل  الدرجة  من  اإلسالمي  للعطاء 

فضيلة  لسموه  الوسام  بتقليد  قام  وقد   ، والهرسك  البوسنة  يف  واملسلمني 

رئيس العلماء واملفتي العام بالبوسنة والهرسك الدكتور مصطفى تسرييتش 

بمكتب سموه يف إمارة منطقة الرياض .

اململكة  املعلوماتية واملعرفية يف  للحركة  الداعمة  العام  • حاز وسام شخصية 

واملقدم من الهيئة االستشارية العليا يف جمعية املكتبات واملعلومات السعودية 

، وذلك يف ربيع اآلخر 1431هـ املوافق مارس 2010م . 

• حصل سموه يف 29 ربيع اآلخر عام 1431هـ املوافق 14 أبريل عام 2010م 

عىل شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة امللية اإلسالمية يف دلهي؛ تقديرًا 

التعليم وتميز سموه كرجل دولة  الخريية والتزامه بدعم  لجهوده اإلنسانية 

مشهود له عاملياً,وذلك أثناء زيارة سموه الرسمية للهند .

ميدالية  عىل  2010/5/2م  املوافق  1431/6/19هـ  بتاريخ  سموه  حصل   •

تقديراً  للعلوم"  براندينبورج  "برلني  أكاديمية  له  منحتها  التي  "كانت" 

إلسهامات سموه يف مجال العلوم ، وذلك أثناء زيارة سموه الرسمية إىل أملانيا..

الجامعة  من  السعودية  الدولة  تاريخ  يف  الفخرية  الدكتوراه  سموه   ُمنح   •

اإلسالمية باملدينة املنورة؛ تقديرًا لجهود وعطاءات سموه املتميزة يف الحفاظ 

عىل التاريخ السعودي املجيد ورصد فعالياته املختلفة يف شتى املجاالت وذلك 

يف 24 من شهر ربيع اآلخر عام 1432هـ املوافق 29 مارس 2011م .
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وبعد ..

فتأمل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن تكون قد أسهمت، ولو بقدر 

ضئيل حيال سلمان .. األمري اإلنسان..، عاشق الرياض، التي حازت قلبه عروس 

املدائن.. وجوهرة العواصم.. الحارضة التي أعطاها سموه كل الوقت والجهد 

وملساته  سموه،   برعاية  فتزيد  قشيبًة،  ُحلًة  ترتدي  التي   .. والفكر  والعرق 

املستمرة ألًقا وجماالً وازدهاًرا.. هنا وهناك؛ حتى جعل من هذه العروس ابنة 

الزاهي،  الحارض  ابنة  وسموقه،  شموخه  بكل  التليد،  واملايض  املجيد،  التاريخ 

والحضارة..؛  الخري  عطاءات  بكل  املرشق  املستقبل  وابنة  وضيائه،  ألقه  بكل 

أرقى  يف  املدنية  بمعطيات  األرض  كوكب   يف  ُترشق  وحارضًة،  مدينًة  وحّولها 

بجهد  مشًعا  نوًرا  العالم..  يف  الحضارية  املنارات  إحدى  إىل  وأحالها  صورها..؛ 

اإلنسان وعطائه حني يحيل املستحيل إىل هذا املمكن املتاح..

ليتحّول كلُّ ما  الذي تغلغل يف وجدان سموه؛  الكبري،  العشق  الرياض،  إنها 

فيها خالل عقود قليلة إىل هذا اإلعجاز الحضاري واملعماري، والخدمي، والتقني، 

الذي يرقى باإلنسان  وحياته..

التي يصعب حرص تفاصيلها.. ولكننا حاولنا من خالل رحلة  القصة  إنها 

الكتاب عىل استحياء ومن خالل بعض الصور أن نعكس مالمح قليلة  يف هذا 

من  األرض  هذه  يف  حدث  مما  يسريًا  جزًءا  إعطاء  يف  تفلح  قد  مالمح  منها..، 

ملحمة تنشد الرقي والنماء. 

أجّل  وطنية  ملهمات  األثرية  مدينته  الفارس  مغادرة  األقدار  حال  كان  ولنئ 

املآثر، عنواًنا بارًزا لسلمان، تسد األفق  الذكريات وجالل  وأسمى؛ تظل عظيم 

نصاعًة وقوًة، مزدانة بمنجزات الوالد والقائد واملوجه والقدوة؛ يف كلمات سموه 

الجزىل، وتوجيهاته األصيلة، ومواقفه ذات املضامني الوطنية بهاجسه العربي 

رجل  أمام  أننا  عىل  الداللة  بالغ  من  ذلك  كل  يحتويه  وما  اإلسالمي،  وحسه 

تاريخي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان.  

وأينما التفتنا يف أرجاء الرياض؛ نجد لسمو األمري سلمان بصمة خري، وضعها 
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بنفس وّثابة، وعطاء ال يعرف النفاد، ومثابرة عىل مهد الطريق، وتجاوز األصعب 

يف رحلة الصعود نحو الهدف األسمى الذي تمثل يف تنمية اإلنسان وخلق الفرص 

التي لم تكن يف الحسبان بحساب الزمان واإلمكانات، ومدار األمر كله عزيمة 

ال تعرف التواني، من أجل ترسيخ بنيان العاصمة ورفدها بشموخ املتفوقني، 

يف ملحمة أسطورية، ليس ثمة حاجة إىل برهانها؛ فالشواهد ظاهرة يف البرش 

والحجر، ماثلة َمدَّ البرص..!

األيادي  الكريم  لسموه  سنجد  املعمورة؛  أرجاء  يف  ونغرّب  نرّشق  وحيثما 

الندية، التي ال تقتري فيها، وال سبيل لرتدد عن إغاثة ملهوف، وإعانة محتاج، 

وال  اآلراء،  تلجلج  عند  بالحق  واملصارحة  امللمات،  عند  املواقف  جالء  وإظهار 

تهاون عن واجب يستدعيه األمن الوطني، وال الضمري اإلنساني.

سيظل سمو األمري سلمان اإلنسان، الذي نذر حياته لخدمة الناس وعاش 

حياته بينهم بال حواجز فأحبوه النهم عرفوا مآثره وأخالقه، سيظل عىل الدوام 

سلمان الرياض.. األمري اإلنسان..، املعلم وامللهم لكل من يعيش عىل ثرى هذه 

حي من الذاكرة، وستبقى خالدة عىل الدوام..،  األرض الطيبة؛ ألن مواقفه ال تمَّ

وسيظّل، حفظه الله، إنساًنا عظيًما، يقدِّم مصلحة مواطنيه عىل كل يشء آخر؛ 

فهو َمْن ال يمّل تكرار مقولة: إن اإلنسان أغىل ما نملك؛ ألنه أدرك بحكمته أن 

اإلنسان هو أفضل استثمار ألي عمل ناجح، كما كان سباًقا، وقدوة يف تقديم 

يد العون لكل محتاج، وداعًما للمعوزين، وشمل عطاؤه الجميع.. وبفضل ُبعد 

نظره، وثاقب فكره ورأّيه ارتقت الرياض برسعة كبرية؛ لتصبح مرضًبا للمثل 

يف التطور واالزدهار. 

الوطن،  ثغور  من  آخر  ثغر  إىل  مىض  الذي  سلمان،  األمري  سمو  الله  حفظ 

آثاره وجهوده  حارضة  الوطن، ويبقى  الوطن كل  للدفاع،  مدافًعا عن  وزيرًا 

بيننا معلًما وموجًها ورائًدا قلَّ أن نجد له نظريًا.
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