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إصدار كتبه هادي بن عايض بن نورة عن حياة خادم احلرمني

هامة املجد عبداهلل
العربية الى الدائرة االسالمية الى 
الدائ����رة الدولية، متحمال هموم 
الع����رب وناقله����ا الى الس����احة 
القضايا  الدولية وعلى رأس����ها 
العربية واالس����المية وما تبعها 
من زيارات خارجية للكثير من 
الدول لشرح هذه القضايا وحلها 

ديبلوماسيا.

الملك اإلنسان

هذا الباب وقفت طويال امتعن 
في الكالم والص����ور وهي بحق 
تثبت انسانية هذا امللك ذي األيادي 
البيض����اء في مج����االت مختلفة 
لدرجة ان توجهاته االنس����انية 
العالم  وصل����ت مختل����ف دول 
وشعوبه احملتاجة وغير احملتاجة 
خاصة اهتمامه بقطاع االطفال ومن 
منا ينسى له )االطفال املنسيني 
وهم التوائم السيامية( التي أمر 
بإج����راء العديد منها وهي اليوم 
العربية  عالمة مضيئة للمملكة 
الس����عودية بكل ما حتمله هذه 
العمليات من إنسانية ومبادرة 

جتاه اإلنسان لإلنسان.

امللك والصحافة
أحس����ن املؤلف األخ االستاذ 
هادي بن عايض بن نورة عندما 
س����لط الضوء ف����ي الكتاب على 
هذا اجلانب رمبا ألنه باألساس 
صحافي ويفهم معن����ى اهتمام 
املسؤول بالصحافة؟ وكيف تعمل 
الصحافة في ظل ملك يؤمن بحرية 
ال����رأي و احل����وار. ان من يتابع 
مقابالت امللك عبداهلل وحواراته 
مع الصحف والفضائيات واملجالت 
يعي متاما ان امللك عبداهلل يفهم 
لغة الصحافة وهذا ما دعاه الى 
تأس����يس اول هيئة للصحافيني 
الس����عوديني 2003 تنظ����م هذه 

العالقة في مهنة الصحافة.

العفو عند المقدرة

أحي����ا املل����ك عب����داهلل ب����ن 
عبدالعزي����ز كل القي����م العربية 
األصيلة واالس����المية السمحاء 
الشهامة والنجدة  وفي مقدمتها 
واغاثة امللهوف والعفو عند املقدرة 

والتعاون على البر والتقوى.
ه����ذه الرؤي����ة الش����فافة لم 
امللك عب����داهلل في حدود  يبقها 
النظري����ات واملثاليات بل طبقها 
عمليا وترجمها واقعيا وله من 
املواقف ما يصعب حصرها في 

هذه املساحة.

منافسة

اذا قلن����ا ان امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز يعيش مع شعبه حالة 
من التنافس في قضية »من يحب 
اآلخر اكثر؟« فإننا لن جند ديوانا 
او س����يارة او بيت����ا او مكتبا اال 
وتتصدره صورة للملك املتواضع 
الذي احب شعبه فبادله احلب لذا 
فهو قريب من اجلميع يفتح لهم 
قلبه قبل ديوانه لذا ال تعجب ان 
شاهدت دموع امللك تسقط وتنهمر 
من اجل ش����عبه في املناس����بات 
فهنيئا خلادم احلرمني حب شعبه 
بصدق واخالص وهنيئا للشعب 
السعودي الشقيق الذي يحب ملكه 

بال حدود.

أياد بيضاء

لم يترك خادم احلرمني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز جانبا من 
جوانب اخلير اال طرقه ومن يتابع 
مكرماته وهباته وخيراته يعي انه 
بني ي����دي ملك كرمي يحب اخلير 
ويسعى به وكم من مكرمة نالت 
املس����جونني وهذه لفتة تسبقها 
لفت����ات انس����انية كثي����رة مثل 
تعويض اصحاب احلالل من ابل 
وماشية واغنام اذا اصاب حاللهم 
مرض او احتاجوا الى دعم مثلما 
حصل في وادي الدواسر عندما 

نفقت اآلالف من اإلبل.

كلماته

احسن املؤلف جزاه اهلل خيرا 
عندما افرد صفحات لكلمات خادم 
احلرمني الش����ريفني عبداهلل بن 
عبدالعزيز في املناسبات او عند 
التقائه مبواطنيه او خطابه الى 
احلجاج واملعتمرين للمش����اعر 
املقدسة او في استقباله للحكام 
والقادة في املؤمترات او امللتقيات 
الداخلية او اخلارجية او احاديث 
املباشرة ملواطنيه عندما  القلب 
ف����ي مناطقه����م ومدنهم  زارهم 

وقراهم.

آخر الكالم

كتاب جميل وممتع يتحدث 
عن شخصية عربية اسالمية لها 
دورها املؤثر في االحداث احمللية 
الس����عودية  العربية  للمملك����ة 
العربي واالس����المي  والعامل����ني 
ونتمن����ى على املؤل����ف ان يزيد 
هذا الكتاب باالجنازات املستجدة 
واالحداث التي دارت مؤخرا ومنها 
مكرمة هذا امللك احملبوب من شعبه 
وامته ومع التمنيات دائما ألهلنا 
في اململكة العربية الس����عودية 
حكاما ومحكومني باالمن والرخاء 

والتنمية.

عب����داهلل ب����ن عبدالعزيز يبادر 
بإعطاء شعبه املكرمات من خالل 
محاوالته لتحس����ني املس����توى 
املعيشي للمواطنني ودعم مسيرة 
االقتصاد الوطني من خالل زيادة 
رواتب موظفي الدولة والعاملني 
على بند االجور والرواتب املقطوعة 
واس����تحداث وظائ����ف واعطاء 
مساعدات اجتماعية وتخفيض 
اسعار البنزين للمستهلكني كما 
انه اعف����ى املتوفني من القروض 
اإلسكانية واملتأخرين عن السداد 
وشمل برنامجه ابتعاث الكفاءات 
من الطالب للخارج وفقا للمعايير 
االكادميية ال����ى مختلف البلدان 
وجن����س كف����اءات متخصصة 
لالستفادة من هذه اخلبرات في 

املؤسسات السعودية.

تطوير القضاء 

الالفت في الكتاب انه عرض 
جانبا مهما من قضية حساسة وهي 
القضاء وكيف ان خادم احلرمني 
الش����ريفني ارتقى به����ذا املرفق 
احلساس بش����كل كامل وفي كل 
النواحي من حيث تهيئة الكوادر 
وتوفي����ر الوظائف والتجهيزات 
ومباني احملاكم واملتطلبات الالزمة 
لتحقيق االهداف والغايات إلحداث 
نقلة نوعي����ة في ادارة مهمة من 
مرافق الدولة وهي القضاء وهي 
بحق نقلة نوعية لنظام القضاء 
وديوان املظالم وما يتبعهما من 
مرافق مهمة وحساسة كي تقوم 

بواجباتها خير قيام.

المدرسة السياسية

من����ذ تولي خ����ادم احلرمني 
الش����ريفني املل����ك عب����داهلل بن 
عبدالعزيز الس����لطة ارس����ى ما 
ميكن تس����ميته مبدرس����ة امللك 
عبداهلل السياسية واملقصود بها 
التي  التقاليد واألعراف والنظم 
استحدثها واملفاهيم اجلديدة التي 
ابتكرها في العالقات السياسية 
سواء على مستوى العالقات بني 
احلاكم واحملكوم وسائر الكيانات 
والتنظيمات السياسية الدولية.

ولعل ابرز مالمح هذه املدرسة 
االلتص����اق احلميمي بش����عبه 
وتطبيق العادات والتقاليد املبنية 
على العالقة الطيبة والود اجلميل 

بني احلاكم واحملكوم.
وبحكمته وحنكته استطاع 
ايضا ان يؤصل مكانة اململكة في 
قلوب الناس والشعوب ويرسم 
سياسة متوازنة وعالقات انعكست 
إيجابا ليس على املستوى اخلارجي 
فحس����ب بل وفي الداخل استفاد 
من ذلك املواطن السعودي بدءا 
من الدائرة اخلليجية الى الدائرة 

من الدول اخلليجية.

الحوار

من����ذ أن كان وليا للعهد كان 
واحدا من أبرز أس����رة احلكم في 
الشرائح في  االس����تماع جلميع 
الس����عودي وهي عادة  املجتمع 
اكتس����بها م����ن امللك املؤس����س 
ملعرف����ة ال����رأي م����ن املواطنني 
مباش����رة جتاه كل القضايا وقد 
اكده����ا بوصوله ملكا لهم عندما 
أصدر امرا ملكيا بإنش����اء مركز 
امللك عبدالعزيز للحوار الوطني 
بتاريخ 1424/5/25ه� وسعى من 
خالله إلى توفير البيئة املناسبة 
للحوار الوطني بني أفراد املجتمع 
وفئاته من )ذك����ور وإناث( مبا 
يحقق املصلحة العامة ويحافظ 
عل����ى الوحدة الوطني����ة املبنية 
على العقيدة االسالمية وذلك من 
خالل مجموعة من االهداف ومنها 
تكريس الوحدة الوطنية في إطار 
العقيدة اإلسالمية وتعميقها عن 
طريق احلوار الفكري واالسهام 
في صياغة اخلط����اب االعالمي 
واإلسالمي الصحيح املبني على 
الوسطية واالعتدال داخل اململكة 
العربية السعودية وترسيخ آلياته 
ووسائله وترسيخ مفهوم احلوار 
وسلوكياته في املجتمع ليصبح 
اس����لوب حياة وضمان تفعيل 
مخرجاته، وقاد بنفسه هذا احلوار 
وناقش قضايا ومستجدات وعرض 
جتارب وأق����ام دورات تدريبية 
وكان له أثر كبير على القطاعات 
احلكومية الرس����مية والقطاعني 
العام واخل����اص وتوطني العمل 

السعودي.
زيارات املدن

اجلميل ف���ي الكتاب انه وثق 
الزيارات الداخلية خلادم احلرمني 
الش���ريفني في كل انحاء اململكة 
العربية السعودية والتي تخللها 
اروع صور احلب والوالء للملك 
الذي س���كن قلوب شعبه في كل 
منطقة زارها كما اتضح من خطابات 
امللك وهو يصارح شعبه وحرصه 
على تقدمي كل ما يستطيعه كي 
يذلل لهم املعوقات والصعوبات 
وكي���ف اس���تقبلوه بالعرضات 
فشاركهم وتفاعل معهم، وكيف 
اس���تقبل ابناء الش���هداء وكيف 
فاضت عيناه بالدموع وهي صورة 
توضح صورة هذا امللك اإلنسان 
املتواضع الذي زار الطائف � الباحة 
� جن���ران � ابها � جازان � عرعر � 
اجلوف � تبوك � الرياض � حائل 

� القصيم � املدينة املنورة.

مكرماته

منذ تسلمه مهام احلكم وامللك 

احلرم����ني الش����ريفني ف����ي مكة 
املكرمة واملدينة املنورة وجميع 
املشاعر املقدس����ة وهذه اخلدمة 
موصولة الشراف من اسرة »آل 
سعود الكرام« الذين لم يتوانوا 
يوما في تقدمي كل ما يستطيعون 
لهذه املشاعر املقدسة ولم يبخلوا 
عليها باملال لتطويرها الستيعاب 
احلجاج واملعتمرين والزوار، ومن 
يلحظ التطوير االخير يعرف ان 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يتابعه 
بشكل يكاد يكون يوميا وقد شكر 
احلجاج العام املاضي سموه على 
ما شاهدوه في اجلمرات من تطوير 
عظيم فاق كل التوقعات بعد بناء 
هذه اجلس����ور العظيمة املؤدية 
للجمرات مما سهل على احلجاج 

أداء املناسك.
ومن يتابع عن بصر وبصيرة 
خاصة في التطوير اجلديد يجد 
ان اراضي شاسعة اصبحت داخل 
صحن احل����رم وتوف����ر للزوار 
واحلجاج سعة في املكان للحركة 

والتنقل رغم الزحام املتزايد.

االقتصاد السعودي

حرص خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز على 
حتريك عجلة االقتصاد السعودي 
للوصول الى املكانة التي يستحق 
الوصول إليها، هذا االقتصاد املبارك 
القائم على الثروة النفطية وهذا 
الكم الكبير من الثروات املخزونة 
العملة  في اجلبال والى ثب����ات 
الس����عودية واندماج االقتصاد 
العاملي  السعودي في االقتصاد 
الداخلية  وزيادة االس����تثمارات 
واخلارجي����ة وايجاد فرص عمل 
للمواطنني واالهتمام املتزايد من 
س����موه بأهمية وجود صناعات 
سعودية فاعلة تعتبر اليوم مدخال 
أساس����يا القامة قاعدة صناعية 
جتلب االستثمار في عملية التنمية 
وهي نقل����ة نوعية ف����ي تاريخ 
اململكة تس����تهدف القفز في نقل 
االقتصاد الس����عودي الى األمام 
وحتويل مصادر الدخل الى واقع 

ملموس.
 � وفي عه����د امللك عب����داهلل 
مت����ت حماية صغ����ار املواطنني 
املستثمرين في البورصة بإنشاء 
هيئة للسوق املالي وجتزئة القيمة 
االسمية لالسهم لتسهيل التداول 
وتوس����يع القاعدة االستثمارية 
بني املواطنني في س����وق االسهم 
حتى للمقيمني وانش����اء العديد 
من الشركات املساهمة العمالقة 
اخلاصة باالمناء وطرح جزء من 
اسهمها لالكتتاب العام للمواطنني 
وهي قرارات حققت التوازن لسوق 
االوراق املالية التي عانت منه كثير 

ملكا للمملكة العربية السعودية 
واألمير سلطان بن عبدالعزيز وليا 
للعهد، وقد ظهر منظر جميل لهذه 
البيعة التاريخية وبصورة عفوية 
وطبيعية م����ن جميع املواطنني 
الس����عوديني ف����ي كل مناط����ق 
اململكة بعيدا عن البروتوكوالت 
واالجراءات التنظيمية التي حتدث 
في مثل هذه املناسبات اضافة الى 
البرقيات والرسائل و»العنوة« 
للمبايع����ة والتهنئة باحلضور 
الش����خصي والبرقيات، وحاول 
كل مواطن سعودي ان يعّبر عن 

مبايعته بطريقته اخلاصة.

الوجه اآلخر للملك

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ما أدخله قلوب الناس حتى من 
خارج اململكة العربية السعودية 
تلقائيته العفوية وهو في حقيقة 
األمر »إنس����ان« ميارس حياته 
العادية فهو محب لركوب اخليل 
والفروسية لذا يدعم هذا االجتاه 
بقوة ويرعى البطوالت اخلاصة 
بهذه الهواية وهو محب »للقنص« 
يحرص على هذه الهواية وسافر 
إلى بلدان كثيرة في رحالت قنص 
كما انه محب للصحراء يعشقها 
ويح����رص على قض����اء أوقات 
معينة فيها كلما وجد متس����عا 

من الوقت.
وله من االبناء الذكور 17 وآخر 

هو األمير فهد )توفي صغيرا(.

رئاسة الحرس الوطني

ل����م يخطئ املل����ك فيصل بن 
عبدالعزي����ز � طي����ب اهلل ثراه � 
عندم����ا اختاره في العام 1384ه� 
� 1964 رئيس����ا للحرس الوطني 
الذي ضم ابناء املجاهدين الذين 
عمل����وا مع املل����ك عبدالعزيز آل 
سعود � رحمه اهلل � كما ضم له 
ابناء البادية الذين توارثوا الروح 
العسكرية أبا عن جد خاصة أن 
امللك عبداهلل له خبرة في القبائل 
في شبه اجلزيرة العربية وتعيينه 
يعتبر نقطة انطالق لتأس����يس 
)جيش مؤسس����ي( وفق احلياة 
العس����كرية العصرية وقد أولى 
 � ب����ن عبدالعزيز  امللك عبداهلل 
احل����رس الوطني ج����ل عنايته 
ووصلت عنايته بأسرهم وكان 
على ال����دوام قريبا منهم يطمئن 
عليهم ويتابع شؤونهم وصوال 
الى تدريبهم اجليد وتوفير احلياة 

الكرمية لهم وألسرهم.

خدمة المشاعر المقدسة

يجمع كل املسلمني في العالم 
على قيام حكام اململكة العربية 
الس����عودية املتعاقب����ني بخدمة 

الش����عب السعودي  يعيش 
الشقيق هذه األيام فرحة عارمة، 
متذكرا البيعة التي حتل هذه األيام 
في ذكراها السادسة يوم بايع امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز في بيعة 
تاريخي����ة تعني لهم الكثير بعد 
ان وضع اسم بلدهم في مصاف 
الدول الكبرى وقام بنفسه مبتابعة 
شؤون ش����عبه فتحّول رمزا في 
حكاياتهم وأساطيرهم وحقق لهم 
أس����باب احلياة الكرمية وخفف 
األعباء عنهم وحفظ لهم العيش 
الكرمي وأصلح التعليم والصحة 
ودعم التنمية بكل أبعادها ولبس 
ثوب العهد السابع من حكمه وسط 

محبة غامرة من شعبه.
اس����تطاع األخ ه����ادي ب����ن 
عايض بن نورة في كتابه القّيم 
»هامة املجد عبداهلل« ان يسّطر 
امللك  »بانوراما« رائع����ة حلياة 
عبداهلل ب����ن عبدالعزيز في كل 

مواقفه وأفعاله واجنازاته.
الكتاب  نعم نتفق مع مؤلف 
الذي ختم اصداره بالقول لعشاق 
هذا امللك املتواضع الذي اس����مه 
»عبداهلل بن عبدالعزيز« ولقبه 
»خ����ادم احلرم����ني الش����ريفني« 
ومنصبه »ملك« للمملكة العربية 
الس����عودية، وكيف استطاع ان 
يجمع اخلصال العربية ليتحول 

الى رمز للحكايات واألساطير.
لقد اخترت هذا الكتاب القّيم 
الذكرى  الي����وم، ألننا نعي����ش 
السادسة ملبايعة خادم احلرمني 
الش����ريفني التي توافق السادس 
والعش����رين من جمادى اآلخرة 
العربي����ة  اململك����ة  وتش����هدها 
السعودية الشقيقة وهي تعيش 
ثورة كبيرة من التغييرات على 
مستوى الداخل واخلارج وفي كل 
األصعدة يقودها امللك احملبوب من 

شعبه املستجيب ملطالبهم.

هامة المجد عبداهلل

أحسن املؤلف األخ هادي بن 
عايض بن نورة بتسمية الكتاب 
»هام����ة املجد عب����داهلل« ألن أبا 
متعب »اسم على مسمى« أتعب 
من بعده وقد بلغ ذروة املجد وهو 
يقود اليوم »احلوار الوطني« مع 
ش����عبه من خالل طرح القضايا 
التي كانت من »احملظورات« مثل 
قضايا املرأة واملذاهب واالختالط 
في التعليم خاصة في ظل قفزة 
نوعية في التعليم بعد ان أصبح 
عدد اجلامعات أكثر من 23 جامعة 
اضافة الى التحول الكبير الذي 
اضطلع به خادم احلرمني الشريفني 
في نهضته التنموية الشاملة التي 
أخذت قطاعات جديدة وأدخلت 
مفاهي����م جدي����دة ف����ي التنمية 
القضايا  والتطوي����ر وإدارة كل 

موضع احلاجة او األزمات.

مولد الملك ونشأته

ولد خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز في 
العام 1343 ه� � 1924م في مدينة 
الري����اض في كنف وال����ده امللك 
عبدالعزيز آل سعود � طّيب اهلل 
ثراه � الذي نشأه على االنضباط 
الديني والتواضع وضرورة حتّمل 
الوق����ت بتحمل الصبر  تقلبات 
والتعامل م����ع األحداث بحجمها 

الطبيعي.
وهذا لعله ما أدخل امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز قلوب شعبه، ألنه 
ال����دوام متواضعا مع  كان على 
البسطاء من الناس يتعامل معهم 
الى شكواهم  بأريحية ويستمع 
ومطالبهم دون تفرقة وهذا أّهله 
إلى ان يعمل بص����ورة أكبر مع 
شعوب وحكومات العالم مما كّون 
له رصيدا عمليا في هذه الديار في 

مشارق األرض ومغاربها.

ثقافته

ال نبالغ حينما نقول ان جميع 
حكام اململكة العربية السعودية 
هم في األساس تالميذ وطالب في 
مدرسة اإلمام امللك عبدالعزيز � 
رحمه اهلل � ألنه مؤسس الدولة وقد 
ربى أجناله ومنهم امللك عبداهلل 
على التمسك بالدين كتابا وسّنة 
ودروس����ا عامة خاصة باحلكم 
واإلدارة والقيادة والسياسة اضافة 
الى وجود معلمني وعلماء أكفاء 
كان لهم دور كبير في شخصية 
امللك عبداهلل � األمر الذي ساعده 
على صقل شخصيته وانفتاحه 
على العل����وم املختلفة والثقافة 
وعلوم احلضارة مما أكسب سموه 
اجلوانب الثقافية والسياس����ية 
واالقتصادية كما ان وجوده في 
أسرة احلكم منذ الصغر دّربه على 
كيفية التعامل مع األحداث التي 
مرت باململكة العربية السعودية 
في محيطها االسالمي والعربي 
والعاملي وأكيد هي محّصلة واسعة 

للمعرفة.

البيعة

بايع الشعب السعودي الشقيق 
خادم احلرمني الش����ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
في يوم االثنني 26 جمادى اآلخرة 
1426 ه� املوافق 1 أغسطس 2005م 

وضع اململكة العربية 
السعودية في مصاف 

الدول الكبرى وفي 
عهده عزز دور 

رجال الدين واملرأة 
والشباب

يلبس امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز ثوب 

العهد السابع وسط 
محبة غامرة من 

شعبه بعد أن حقق 
أحالمهم وأوصلهم 

إلى العاملية

ملك الشهامة أعماله 
هامته ووضع نفسه 
خلدمة شعبه وأمته 

ودينه وجمع الصفات 
العربية األصيلة 

واخلصال اإلسالمية 
فتحول إلى رمز في 
احلكايات واألساطير

حقق لهم أسباب 
احلياة الكرمية وخفف 

األعباء عنهم وحفظ 
حقهم في العيش 

الكرمي وأصلح التعليم 
والصحة ودعم التنمية 

بكل أبعادها

غالف الكتاب

هادي العجمي

y.abdul@alanba.com.kwبقلم يوسف عبدالرحمن


