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لم يكن عـام 1293هـ الموافق عام 1876م عاما عاديا كباقي األعوام، ففي هذه 
السـنة ولد أحد أهم أبنـاء الجزيرة العربيـة الذي أصبح فيما بعد سـيد الجزيرة. 
ولـد هـذا القائـد وقد شـارف حكم آبائـه وأجداده علـى النهاية فـي ظل ظروف 

واضطرابات محليـة وإقليمية ودولية.
لـم يكن يعلم هذا الشـاب الـذي كان يبلغ مـن العمر حينها 16 ربيعا وقد شـهد 
حصـار عاصمة دولتـه في طورها الثانـي أن له موعدا مع المجد سـيوفقه الله 

لنواله بعد سـنوات بسيطة.
ولقـد كانـت تجربة ممارسـته للسياسـة إبـان حصـار الرياض عـام 1308هـ 
وحضـوره مع عمه محمد للتفـاوض مع خصمه محمد بن رشـيد بداية لظهور 
مالمح قائد جديد من األسرة السعودية، سيكون له حضور في المشهد السياسي 

ليس في الرياض فحسـب ولكن في الجزيـرة العربية كلها.
رحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل مع والده بعد سقوط العاصمة الرياض 
بيد ابن رشـيد، وقـد كان لتنقله بين فيافي الصحراء ما بيـن بادية العجمان وآل 
مرة دور مهم في تكوين شـخصيته وصقلها، وفي ثـراء تجربته التي بانت فيما 

بعد عند اسـتعادته ملك آبائه وأجداده.
وفي ليلة من ليالي 1310هـ وصل عبدالعزيز مع والده اإلمام عبدالرحمن الفيصل 

وأسرته إلى الكويت ضيوفا كراما عند الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت.
وكان األمير الشـاب عبدالعزيز الذي أصبح سيد الجزيرة العربية وملك البالد فيما 
بعد يترقب كل جديد عن بالده ومسقط رأسه ومرتع صباه نجد التي هي عاصمة 
حكـم آبائـه وأجـداده. كان يتابع األوضـاع السياسـية باهتمام بالـغ ويجالس 
الساسـة والمفكرين في مجلس الشـيخ مبارك، إضافة إلى اسـتفادته من والده 

الذي كان آخر حكام الدولة السـعودية الثانية.
لقـد كان للمكانة الكبيرة لألسـرة السـعودية فـي الكويت دور بـارز في جلوس 
الملـك عبدالعزيز مع كبار القادة والسياسـيين في ذلـك الوقت خالل مدة إقامته 
فـي الكويت، حيث توسـعت مداركه وزاد أفقـه وأصبح الطموح يـراوده للعودة 

السـتعادة ملك البالد.
أمضـى الملـك عبدالعزيز نحو 9 سـنوات في الكويـت، وكان خاللهـا يعد العدة 
والخطط للعودة إلى الرياض، حتى جاء الوقت المناسب من عام 1319هـ، حيث 
عقد العزم على التوجه إليها برفقة 40 رجال من رجاله المخلصين في البداية ثم 

زاد عددهـم عند دخول الرياض.
لقد كانت عملية جريئة بامتياز، وال سيما إذا أدركنا قلة عدد الذين شاركوا معه، 
وفـي 21 رمضان 1319هـ اتجه الملك عبدالعزيـز ورفاقه إلى الرياض، وقد كان 

مسـيرهم ليال لكيال يعلم بقدومهم أحد فتنكشف الخطة.
وفي الرابع من شـوال من العام نفسـه الموافق 13/ 1/ 1902م وصل عبدالعزيز 

ورفاقـه إلـى الرياض، وقسـمهم إلـى مجموعتيـن، األولى تتكون مـن 20 رجال 
مهمتهـا البقـاء عند اإلبل والمؤن كـي تكون عنصر إسـناد للمجموعة الثانية.

والمجموعـة الثانيـة وهي القـوة الرئيسـة المهاجمة بقيادته، حيـث دخل بيت 
عامل ابن رشـيد وهو عجالن بن محمد، في انتظـار قدومه وبالفعل قدم عجالن 
وحصلت معركة شرسة، وقد كان لعنصر المفاجأة دور مهم في حسمها لصالح 
الملـك عبدالعزيز والقضاء علـى حاكم الرياض عجالن. وبعد أن تمت السـيطرة 
والقضاء على من تبقى واستسـالم آخرين نـودي أن الحكم لله ثم لعبدالعزيز بن 

عبدالرحمن الفيصل آل سعود. 
وقد خلد التاريخ أسماء الرجال الرواد الذين صحبوا الملك عبدالعزيز في مسيرته 
المظفرة السترداد الرياض في 5 شـوال 1319 الموافق 14 يناير 1902م، والذين 
سـطرت سـيرتهم العطرة واحدة من أجمل المالحم التي عرفها التاريخ الحديث 
رحمهـم اللـه جميعا، وهم: محمد بـن عبدالرحمن بن فيصل آل سـعود، عبدالله 
بـن جلوي بن تركي آل سـعود، عبدالعزيز بن جلوي بن تركي آل سـعود، فهد بن 
جلوي بن تركي آل سـعود، عبدالعزيز بن مسـاعد بن جلوي آل سعود، عبدالعزيز 
بن عبدالله بن تركي آل سعود، عبدالله بن سعود بن عبدالله )صنيتان( آل سعود، 
فهد بن إبراهيم بن مشاري آل سعود، ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود، سعود 
بن ناصر بن سـعود بن فرحان آل سـعود، إبراهيم بـن عبدالرحمن بن محيذيف 
)من أهالـي الرياض(، إبراهيم بن عبدالرحمن النفيسـي )مـن أهالي الرياض(، 

ثالب العجالين الدوسـري، حترش العرجاني، حزام بن خّزام العجالين الدوسري، 
حشـاش العرجاني، خليفة بـن عبدالرحمن بن بديع )من أهالـي الرياض(، زايد 
البقشـي السـبيعي، زيد بن محمد بن زيد )من أهالي الرياض(، سـطام أباالخيل 
المطيري، سـعد بن بخيت التركي )من أهالي الرياض(، سعد بن عبدالرحمن بن 
نجيفان )من أهالي الرياض(، سـعد بن عبدالله بن عبيد )من أهالي ملهم(، سعد 
بن هديب )من أهالي الدلم(، سـعيد بن بيشـان الدوسـري )من أهالي الدرعية(، 
سـلطان العبدالعزيز )من أهالي الرياض(، شـايع بن شـداد السـهلي، صالح بن 
إبراهيم بن سبعان )من أهالي الرياض(، طالل بن عجرش السبيعي، عبداللطيف 
بن حسـين المعشـوق )من أهالي الرياض(، عبدالله بن حسـين المعشوق )من 
أهالي الرياض(، عبدالله بن حسين بن جريس )من أهالي العمارية(، عبدالله بن 
شـنار الدوسـري، عبدالله بن عثمان الهزاني )من أهالي نعام- الحريق(، عبدالله 
بن عسـكر )السيد( )من أهالي الرياض(، عبدالله بن علي بن خنيزان )من أهالي 
الريـاض(، عبدالله بـن محمد الجطيلي )مـن أهالي عنيـزة(، عبدالله بن مرعيد 
السـبيعي، عبيد )أخو شـعوا( الدوسـري، عبيد بن صالح بن مشخص )عويبيل( 
)من أهالي الرياض(، فالح بن مجالد الفويجح السـبيعي، فرحان السـعود )من 
أهالـي الرياض(، فهد بن عبدالعزيز بن معمـر )من أهالي العيينة(، فهد بن علي 
المعشـوق )من أهالي الرياض(، فيروز العبدالعزيـز )من أهالي الرياض(، ماجد 
بن مرعيد السـبيعي، محمد بن حسـين المعشـوق )من أهالي الرياض(، محمد 
بن رشـيد بن قماع )من أهالي الرياض(، محمد بن شـعيل الدوسـري، محمد بن 
عامر الوبير العجمي، محمد بن هزاع )من أهالي الدرعية(، مسعود المبروك )من 
أهالي الرياض(، مسّلم بن مجفل السبيعي، مطلق بن جّفال السبيعي، مطلق بن 
محمـد بن عجيبان )من أهالي الرياض(، مطلـق المغيربي )من أهالي الرياض(، 
معضـد بن خرصان الشـامري، مناور العنزي )من أهالـي الرياض(، منصور بن 
فريـج )من أهالـي الرياض(، منصور بن محمد بن حمزة )مـن أهالي الرياض(، 
ناصر بن عبدالله بن شامان المليحي )من أهالي الدرعية(، نافع الحربي، يوسف 

بن صالح بن مشـخص )من أهالي الرياض(.
ومنذ اسـتعادة الرياض تغيرت خريطة المنطقة واسـتطاع الملك عبدالعزيز عبر 
ثالثـة عقود اسـترجاع المناطق وضمها إلـى البالد وتوحيد أجزاء شـبه الجزيرة 

العربية التي أصبحت المملكة العربية السـعودية. 
لم تكن قصة توحيد المملكة العربية السـعودية سـهلة، فقد كانت أشـبه 
بالحلـم، ولكـن إرادة الرجـال وقبلهـا توفيق اللـه، مهـدت الطريق ليكون 
هذا الحلم واقعا مشـاهدا، ولتقوم الدولة السـعودية الثالثـة بقيادة الملك 
عبدالعزيز، رحمه الله تعالى، والذي غادرها إلى الرفيق األعلى سنة 1953م 

بعد أن جمع شـملها ووحدها.

تعـن علـى أذهـان أهـل الشـرق األوسـط »آتـون 
الطمأنينـة واألوطان، وشـقاء األنفـس المتنازعة 
السـلطة، وهباء ثمن الروح والولد، وحسرة اللقمة 
ومخاوف اقتراب نهايات العالم المرتقبة« تساؤالت 

منطقيـة عن قيمة الوطـن ومعانيه.
ومـن موقـع إعرابنـا ورؤيتنـا، وحينما نعـرف أن 
أحـدا يحقـد ويحسـد ويكـره الخيـر لمـن يمتلك 
الوطـن المسـتقر الداعي للسـالم، لم نعـد نجزع، 
وال ننقـم، وال نقابل الكـره بالضغينة، ولكننا نتألم 
لـه، ومعه، ونطلـق من حناجرنا وقلوبنـا الدعوات 
لـه بالطمأنينـة والحـب والرضـا، وأن ينـال معه 
جميـع الغاضبين الفرج مما يعانون منه في ضنك 
أوطانهـم، ويتجرعـون الخـوف وظلمة السـجون 
وغيلـة المعتقالت، ومحـاوالت الهـروب من ضيق 
فتحـات اإلبر، وامتطـاء صهوة األمـواج، ومعانقة 
جفوة وعطـش الصحاري، والتشـبث كيفما اتفق 
باألجنحة، هربـا من واقع أليم مـزر يحيونه، ومن 
حياة بهدلة مالجئ، وموت لألمل دون حضن وطن.
نعم، لكم ندعو لهم بالرحمة فيما بينهم، والتغلب 
على الظلم وأهله، ونتمنى سـرعة عودتهم ليقين 
وحضن أوطانهم، واالسـتقرار بين أخياره محبي 
الحياة، غير األشـرار وال األنانيين وال المتجبرين، 
والنهوض مجددا، بإرادة وعقول وسـواعد اإلخاء 
والقوة واإلخالص، وأكتاف المنعة وأرياش صدور 

السالم.
جـارك مرآة صـدق ألوضـاع وطنك، وهـو إما أن 
يكـون هانئـا قريـر العيـن بحرصه يمثـل درعا 
واسـتقرارا وحـرز أمن لـك، أو أن يكـون جحور 
ثعابيـن وفخاخ، تعترض طريـق وطنك للتنمية، 
وواعـز خوف وحـرص ويقظـة عندك، بـأدواره 
الملفوفة فـي تراكمات الحقد والغدر، وهي تعبر 
الحـدود إلى شـرايين الجـوف، محدثـة الخراب 
بأياديـه وأيـادي األعـداء، وباإلرهـاب بنفسـه 
وبمرتزقتـه، وعقـول خبـث تشـعل بخياناتهـا 

واختراقاتهـا ومخدراتهـا وجودك.
نقمة حال يعيشها أصحاب الحظ العاثر، وتنفيس 

عن قلوبهم المفعمة بالغل لمعرفتهم بعدم تكامل 
وتوازن أوطانهم، معيشيا وأمنيا وسياسيا، وإخالل 
أمانـة رعايتهـم، حينمـا يتسـلطون ويجنحـون 
ويخادعون ويبطشون ويسرقون بحثا عن ديمومة 
سيطرة غير مستحقة، يطلبونها بزرع الصعوبات 
المعيشـية والمادية والعملية في حياة شـعوبهم، 
وفقع أعين طموحات األبناء، وسلب األمن والقيمة 

والحقـوق، والعدالة والتوازن منهم.
الوطن نعمة غرس سـواعد األجداد، وحرز وتفاني 
قلوب وعقـول وأيدي المواطنين األحـرار، وأمنيات 

بجني ثمر األحفاد.
الوطن حصيلة تواضع وتفاني المسؤول المستحق 
ألن يَُحـب، وتفهـم وتعـاون المواطـن، وتقـارب 
النهـج والنوايـا والعقول والقلـوب وتوحد األهداف 
والتضحيـات، وشـعور كل مواطـن بـأن سـماء 
وأطـراف الوطن ووسـطه، وأيادي أبنائـه وجنوده 
ومبانيـه وشـواطئه، وشـوارعه وجبالـه ومياهه 
وزروعـه، وصحاريـه مجموعـة فـي أركان بيتـه 
الصغير، ال يرتضي لها القذى وال الضرر، ويشد يده 
بيد من يرعاها ويبنيها، وهو إن طلب المزيد، يظل 
يوازن ويقارب، بروح حمامة تسعى لطيب الحياة، 
وتحافظ على عشـها، وتوزع أغصان السـالم بين 

الجوار.
الوطـن إنسـان، وأب، وأم يجمعوننا بيـن أياديهم، 
ويحملوننـا على أكتافهم، وكـم نغوص غبطة بين 
أحضانهـم، ونبـرز في أعينهـم وأفواههـم، وعلى 
حسـن مالمحهم، وفـي قلوبهم، فال نشـعر بأنهم 
لغيرنـا، ومـن العقل والمنطق أال نصبح سـكاكين 

بأيـدي من يتمنـون اإلضرار بهـم أو زوالهم.
يوم الوطن السـعودي كان غبطة بهجتنا على مدى 
اثنين وتسـعين عاما من الرخاء، وهـو فنار رؤيتنا 
وتوحدنـا، ومورد عزتنا وقرة أعيننا، وسـيدوم حبه 
غايتنـا وهدفنـا ومجمـع عزمنـا وقوتنـا، ورابـط 
مشاعرنا وبقاء استقرارنا، ومهما تعاظمت العقبات 
والمناوئون فنحن بوعينا أدرى وأبقى وأحرص على 

مسيرة وطننا ولحمتنا.

في سـن مبكـرة وبأفراد قليلين بـدأ الملك 
عبدالعزيـز - رحمه الله - تأسـيس الدولة 
السـعودية على أسـاس التوحيد كمنطلق 
للبناء والتطويـر، مراعيا مسـتقبل الدولة 
وشـعبها فأدرك أن تنفيذ التقدم وتشجيع 
التمـدن يسـتلزم وجـود نظام حكـم قائم 
علـى شـريعة الله، وبهـذا يحقـق التغيير 
االجتماعـي واالقتصـادي المنشـود، وفي 
الوقـت الـذي كان ينادى بالوحـدة العربية 
على أسـاس قومي صرف دون تطبيق كان 
الملك عبدالعزيز يحقق تلـك الوحدة عمليا 

في أغلـب أراضي الجزيـرة العربية. 
ومـع أن الملـك عبدالعزيـز عدنانـي األب 
وقحطانـي األم وتعكـس عروبتـه األصيلة 
عمق قومي إال أنه نبذ كل أشـكال القومية 
الضيقـة أو العصبيـة المقيتـة وتمسـك 
بأسـاس قيام الدولة على الكتاب والسـنة؛ 
وهـذا بـال شـك جعلها هدفـا لألعـداء من 
متطرفيـن ومغاليـن باسـم اإلسـالم وهو 
منهم بـراء أو أولئك الذين يؤيدون أسـلوب 
التحرر من الدين ومبادئه وينادون بالتخلي 
عنـه، وكال الفريقيـن مـن أدوات الهـدم؛ 
فديننا يحثنا على الوسـطية فال إفراط وال 

تفريـط وال غلـو وال جفاء. 
وكان الملك عبدالعزيز حريصا على توضيح 
هذا األسـاس الـذي تقوم عليـه الدولة في 
كل مناسـبة تسمح بذلك ومنها على سبيل 
المثـال ال الحصر عندما اسـتقبل رؤسـاء 
وفـود الحجـاج في منى سـنة )١٣٦٥هـ( 
قال لهم »يقولـون إننا وهابيون والحقيقة 
أننا سـلفيون محافظون علـى ديننا، نتبع 
كتاب الله وسـنة رسـوله« لذا ال تسـتغرب 
الهجـوم وحمـالت التشـويه مـن أعدائها 
الظاهريـن أو المسـتترين منذ تأسيسـها 
إلى اليـوم، كإلصـاق التهم بدعوة الشـيخ 
محمـد بـن عبدالوهـاب اإلصالحيـة التي 

هـي في األسـاس تدعـو إلى اإلسـالم كما 
جاء في الكتاب والسـنة وظهور مصطلح 
)الوهابية( لتشوية تاريخ الدولة السعودية 
ومبادئها وربطها بتلك الفرقة التي ظهرت 
في الشمال اإلفريقي نسبة إلى عبدالوهاب 
بن رستم في القرن الثاني الهجري وعرفت 
بانحرافها العقـدي وخروجها عن ضوابط 
السـنة والديـن، وأدعـو القـارئ الكريـم 
االستزادة حول هذه الفرقة الضالة بالبحث 

والقراءة.
وكمـا كان الملك عبدالعزيـز مراعيا لله في 
دينـة؛ كان مثـاال يحتـذى بـه فـي عالقته 
بوالده وأسرته؛ حريصا على مكارم األخالق 
اإلسـالمية والقيـم العربيـة األصيلـة عنـد 
التعامل مع خصومه؛ فبإنسـانيته وحسن 
تعاملـه ملـك قلـوب الرجـال حتـى أصبح 
المحرضـون عليه مـن المؤيدين لـه؛ ومن 
تلـك المواقف أن كتب السـيد ماهـر الدباغ 
للملك عبدالعزيز راغبا في العودة إلى البالد 
بعد أن ناوأه ولجأ للعراق؛ فرحب بذلك وأمر 
بإرسـال سـيارات إلحضاره وأسرته، وبعد 
أيام من اإلقامة في ضيافته استأذن الدباغ 
ليسـافر للحجاز، فقال له الملك عبدالعزيز 
أمام الناس »مرحبا يا سـيد لكن سـامحنا 
ألنـك عندمـا كنـت فـي العـراق وتكتـب 
ألصدقائك ومعارفـك في الحجاز كنا نفتح 
تلك الخطابـات؛ وأنت تكتب فيها أنني ملك 
جاهل يحكم شـعبا جاهال؛ واليوم أصدرت 
قرارا بتعيينك مديـرا عاما للمعارف )وزارة 
التعليم حاليـا( في البالد لتعلـم الجميع«؛ 
فلم يتمالك الدباغ نفسه وجلس بعد أن كان 
واقفا ثم توجه إليه وسلم واعتذر واعدا بأن 
يحقـق الطلب الذي طلب منـه وأصبح من 

خيرة رجالـه المخلصين.
أخيرا؛ احتفلوا بيوم الوطن بشـكل يعكس 

هويتنا الحقيقيـة، ودام عزك يا وطني.

نحتفل باليوم الوطني السـعودي الـ92 تحت شعار 
»هـي لنـا دار«، فالوطن هـو رمز لهوية اإلنسـان 
وتاريخيه وثقافته التي تشـكلت عبـر األجيال، هذا 
التاريـخ الذي صنعـه األجداد بسـواعدهم لينعم به 
األحفاد. إنه الوطن الذي اسـتقر بـه المجتمع وأثر 
فـي وجدانـه وفـي قيمـه وممارسـاته الحياتيـة. 
يسـتحضر اإلنسـان وطنـه فـي ذاكرتـه أينما حل 
وارتحل وتتشـكل في مخيلته صورة ذهنية غريزية 

يرتبط بها ماديـا وروحيا.
أكـدت الرؤية الوطنيـة 2030 على ثـالث مرتكزات 
هامة فـي بنـاء األمم والشـعوب وهـي المجتمع، 
واالقتصاد، والوطن، ووضعت هذه الرؤية جملة من 
البرامـج والمبادرات التي تؤكـد على تعزيز االنتماء 
الوطني وغرس القيـم والثقافة المحلية والمواطنة 
المسـؤولة. أكـد الهدف االسـتراتيجي السـابع في 
برنامج جـودة الحياة على »المحافظـة على تراث 
المملكة اإلسالمي والعربي والوطني والتعريف به« 
كما أكدت مبادرة االستراتيجية الوطنية للشباب في 
البرنامج على »زيادة القدرات اإلبداعية لدى الشباب 
وتمكين التذوق الفني والثقافي وتنمية روح العمل 
التطوعـي وترسـيخ االنتمـاء الوطنـي واالعتـزاز 

لديهم«.  الثقافي 
في حيـن تناولـت مبـادرة وزارة الشـؤون البلدية 
والقروية واإلسـكان ضمـن برنامج جـودة الحياة 
تطويـر »وثيقة التخطيـط العمراني والتشـريعات 
للمدن السـعودية وفق أفضل الممارسـات العالمية 
الحديثة في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة 

وبما يعزز الهويـة الوطنية«.
إن تعزيـز الهويـة الوطنيـة فـي المدن السـعودية 
ال يمكـن أن يختـزل فـي الحفـاظ علـى المفردات 
التاريخية أو تعليق الشعارات الوطنية في الميادين، 
أو التأكيـد على الطراز المعماري المحلي فحسـب؛ 
بل مـن األهمية بمـكان أن تنعكس هـذه المفردات 
الماديـة علـى المجتمع ليشـعر أنه جزء أو شـريك 
فـي صياغتهـا، فالهويـة الوطنية تعبـر عن جملة 
المبـادئ والقيـم والمثـل التي تكـرس مفهوم حب 

الوطن وتغرس القيم الوطنية من خالل الممارسات 
الحياتيـة ضمن إطـار المدينة. 

االجتماعيـة  أبعادهـا  بكافـة  المدينـة  وتعـد 
واالقتصاديـة والمادية بمثابة اإلطار الذي يمكن أن 
يترجـم أهداف وبرامـج ومبـادرات الرؤية الوطنية 
ويرسـخها كصـورة ذهنية للمجتمـع. وهكذا فإن 
السـعي نحو بناء الهوية الوطنية للمدن السعودية 
يمكـن أن يختصـر جهـودا كبيرة فـي اتجاه غرس 

القيـم، وتعزيـز ثقافة االنتمـاء الوطني. 
إن تعزيـز الهويـة الوطنيـة فـي المدن السـعودية 
يشـمل العديـد من المظاهـر والممارسـات ولعلي 

الخـص أبرزها فيمـا يلي:
أوال: مشـاركة المجتمـع المحلـي فـي التخطيـط 
الفئـات  كافـة  احتياجـات  عـن  يعبـر  وبشـكل 
االجتماعيـة ضمـن إطـار المصلحة العامـة، ومن 
األهمية أال تكون هذه المشاركة في إطار رمزي؛ بل 
تعكس شراكة حقيقية تسـهم في استدامة المدن 
واالرتقاء بالبيئة العمرانيـة وصوال إلى خلق ثقافة 

االنتمـاء للمكان.
ثانيا: تحسـين الصورة الذهنيـة للمدينة بعيدا عن 
اإلطـار المظهري؛ بـل الجوهري وأعنـي به التأكيد 
على حوكمة القطاعات الخدمية وقياس مؤشـرات 
أداءهـا في خدمـة المواطن وخصوصـا في مجال 

الصحة، واإلسـكان، والنقل الحضري.
ثالثا: أن تترجم المدن السعودية التنوع االجتماعي 
والثقافـي المـادي والمعنـوي مـن خـالل العمران 
وصيانـة التـراث والحفاظ على المـوروث الثقافي 
والفني ويشمل ذلك تأهيل أواسط المدن التقليدية، 

والحفـاظ على المناطق والمواقـع التاريخية.
للمـدن  العمرانـي  التخطيـط  أن يعكـس  رابعـا: 
السـعودية الهويـة الوطنية من خـالل التأكيد على 
جملة المبـادئ والقيم االجتماعيـة التي يتمتع بها 
المجتمـع والتـي ترتبـط بـاإلرث السـعودي كقيم 
العدالـة، والحفـاظ علـى العالقات األسـرية، وحق 
الجـار، والكـرم وحسـن الضيافة. وكل عـام وأنت 

الوطن. أيهـا  جميل 

نحـن - المهتميـن بالتنمية وكتـاب الرأي 
وأصحـاب االختصـاص في مجـاالت عدة 
- كنـا نحلـم لسـنوات طويلـة أن يكـون 
لدولتنا اهتمام كبير في مزاحمة ومنافسة 
الـدول المتقدمـة فـي كثير مـن الخدمات 
والصناعـات. وكانـت أمانينـا كبيرة ولكن 
كانـت تطلعاتنا تكتفـي بالبعض منها، ثم 
أتـت »الرؤية« وبدأنـا نلمس بـوادر تطور 
أكثر مما كنـا نتمنى وأكبر ممـا كنا نحلم 
به، وأصبـح اهتمام بلدنا فخمـا ونخبويا، 
حيـث تسـتهدف المملكـة بنـاء مجتمـع 
حيـوي واقتصـاد مزدهر ووطـن طموح.

اآلن الجهـات الحكوميـة وبمناسـبة اليوم 
الوطني أصبحت تتسـابق لتنافس بعضها 
البعـض لتقديم مقاطع فيديوهات تتحدث 
فيهـا عن منجزاتها وتعبر فيها عن فخرها 
بمـا حققته وما يحققـه الوطن من تطور 
وتغيـر فـي السـنوات األخيـرة مـن خالل 
برامـج التطويـر والتحول الوطنـي ورؤية 

.2030 المملكة 
الجميع يعبـر عن فرحته بمناسـبة اليوم 
الوطني السـعودي بالمنجـزات والتطوير 
الـذي يراه مناسـبا فـي مجالـه وقطاعه، 
والتعبيـر كان مختلفـا مـن جهـة ألخرى 
ومـن شـركة ألخـرى، ولكـن غلـب علـى 
تعبيرهم االعتزاز بتاريخ وطننا وتحوالته، 
واالعتزاز بثقافتنا وديننـا واعتدالنا، والكل 
يتسـابق على تقديم أفضل ما لديه للوطن 
والمواطنين والمقيمين من خدمات قطاعه 
وتطوراتها، وكذلـك منجزاته التي يتفاخر 

بها أمـام الجميع.
بتوجيهـات خـادم الحرميـن الشـريفين 
وبـإدارة وإشـراف ومتابعـة وتوجيـه من 
ولي العهـد، أصبح لدينا أكثـر مما نتمنى، 
وأصبحـت لدينا رؤية واضحة للمسـتقبل، 
وأصبـح لدينـا برنامـج لتنميـة القـدرات 

البشـرية، وبرنامج لجودة الحياة، وبرامج 
للتحول الوطني ولتحـول القطاع الصحي، 
وبرنامج لتطوير القطاع المالي، وبرنامج 
لصنـدوق االسـتثمارات العامـة، وبرنامج 
لالسـتدامة الماليـة، وبرنامـج لإلسـكان 
وبرنامج لخدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج 
للتخصيـص، وبرنامـج لتطويـر الصناعة 
الوطنيـة والخدمـات اللوجسـتية. يتفرع 
من هذه البرامج برامـج أخرى الهتمامات 
كبيـرة وحساسـة مثل المحتـوى المحلي 
واالهتمـام بالبيئـة وغيرهـا الكثيـر حتى 
نصل إلى االهتمام بتنظيمات وتشـريعات 

للـذوق العام.
عنـد مناسـبات اليـوم الوطني لـكل عام، 
نتذكـر هذه البرامـج واالهتمامات ونتخيل 
كيف ستكون عند اكتمالها، كيف سنصبح 
فـي عـام 2030 وكيف سـنكون فـي عام 
2040 و2050. نتصور كيف ستكون عوائد 
اهتمامنا بجودة الحيـاة وبالبيئة والتطور 
الرقمـي وبالفضـاء وبالمحتـوى المحلي 

وبمراكز البحـوث والتطوير.
اليـوم الوطني مناسـبة وطنيـة ينتظرها 
الجميـع، وارتبـط التعبيـر عـن الفـرح 
فـي  الملحـوظ  التنمـوي  بالتطـور 
واالهتمـام  والخصخصـة  االسـتثمارات 
برأس المال البشـري والتطور السـياحي 
والترفيهي وبالخدمات الصحية والتعليمية 
األلعـاب  وحتـى  الرقميـة،  والتحـوالت 
والمعسـكرات التعليمية واالستكشـافية 
بأنواعهـا، وأيضـا الهوايـات ومهرجانات 

الصيـد والخيـل واإلبل.
اليوم الوطني والمناسـبات الوطنية تعبير 
عن الفخر واالعتزاز بالوطن والوالء لقادته، 
فخر واعتزاز بتوحيد المملكة وتأسيسـها، 
وفخـر واعتـزاز بالتطـورات والتحـوالت 

السـريعة في جميع المجاالت.
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