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المملكة العربية السعودية
في 100 سؤال

مقدمة:

اأن  اإال  عام  كل  اململكة  اإلــى  يفدون  من  عدد  �شخامة  رغم 
النه�شة،  وهذه  التطور  هذا  مظاهر  عند  يتوقف  منهم  كثريًا 
ال�شعودي  املجتمع  اأغوار  ي�شرب  اأن  الآخر  اأو  ل�شبب  ي�شتطيع  وال 
الثقافية، وغريها من  ومكوناته  وعاداته  تقاليده  على  يقف  اأو 
املكّونات التي ُت�شكل هويته اخلا�شة. ولذا ال ي�شتطيع هذا الزائر 
اإن  اأن ينقل ال�شور احلقيقية عن بلدنا للآخر، بل  اأو الوافد 
لعدم  ال�شورة  هذه  نقل  ي�شتطيعون  ال  اململكة  اأبناء  من  كثريًا 
القيام  التي ُتّكنهم من  امتلكهم للحد االأدنى من املعلومات 

بهذا الدور.
وانطلقًا من قناعة تامة بقيمة املعرفة يف التوا�شل والتفاعل 
بني الدول وال�شعوب، واحلر�ض على تقدمي ال�شورة احلقيقية 
للمملكة، ولدت فكرة هذا الكتاب »اململكة العربية ال�شعودية يف 
ومو�شوعية  ومب�شطة  �شاملة  �شورة  تقدمي  بهدف  �شوؤال«   100
تب�شيط  على  حر�شنا  وقــد  الــبــلد،  يف  العامة  احلياة  ــه  الأوج
ال�شيا�شية  احلياة  جماالت  لكافة  �شاملة  لتكون  االإجابات  هذه 
واالقت�شادية والثقافية واالجتماعية، مبا ي�شهل و�شولها للقارئ 

دون اإ�شهاب ممل اأو اخت�شار خمل.
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المملكة العربية السعودية
في 100 سؤال

1 كيف تاأ�س�ست المملكة العربية ال�سع�دية في 
قلب جزيرة العرب؟

يق�شم الموؤرخون التاريخ ال�شعودي اإلى ثلث مراحل، ت�شمى 
كل مرحلة منها دولة، بداأت المرحلة االأولى بالمبايعة التاريخية 
التي تمت بين ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب واالأمير محمد بن 
�شعود -رحمهما اهلل- �شنة 1158هـ التي اأ�شفرت عن دولة تقوم 

على منهج االإ�شلم القويم.
بخروج  وانتهت  1240هـــ  �شنة  فبداأت  الثانية  المرحلة  اأما 
الريا�ض،  من  اهلل-  -رحمه  في�شل  بن  عبدالرحمن  االإمــام 
وهي المرحلة التي عمت فيها الفو�شى وتنازعت القبائل فيما 

بينها.
والمرحلة الثالثة هي مرحلة بداية تاأ�شي�ض الدولة الحديثة، 
تاريخ  وهــو  1902م،  الموافق  1319هــــ  �شنة  تاريخيًا  وبـــداأت 
دخول الملك عبدالعزيز الريا�ض، ودعوة حكم اآل �شعود للبلد 
وتوجت بتوحيد الدولة �شنة 1351هـ، تحت ا�شم المملكة العربية 
ال�شعودية، واأ�شبح لقب الملك عبدالعزيز »ملك المملكة العربية 

ال�شعودية«.
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2 ما تاريخ التاأ�سي�س الفعلي للمملكة؟
يعد يوم الخام�ض من �شوال �شنة 1319هـ، هو تاريخ بداية 
دولة  بو�شفها  ال�شعودية  العربية  للمملكة  الفعلي  التاأ�شي�ض 
�شعود  اآل  بن عبدالرحمن  الملك عبدالعزيز  يد  موحدة على 
ا�شتطاع  1319هـــ  �شنة  من  اليوم  هذا  ففي   .- اهلل  رحمه   -
الملك عبدالعزيز ومعه اأكثر من 60  من رجاله دخول مدينة 
من  ل�شل�شلة  بداية  كانت  رائعة،  بطولية  ملحمة  في  الريا�ض 
التي قادها الملك عبدالعزيز في جميع  البطوالت والمعارك 
مناطق المملكة، لتوحيد البلد وا�شتقللها، وتر�شيم حدودها 
الجغرافية مع دول الجوار، واإقامة علقات طبيعية مع جميع 

دول العالم.

3  ما م�قع المملكة جغرافيًا من العالم؟
فريدًا،  اإ�شتراتيجيًا  موقعًا  ال�شعودية  العربية  المملكة  تتبواأ 
وتمثل ملتقى لقارات العالم القديم: اآ�شيا، واأفريقيا، واأوروبا، 
اآ�شيا،  قارة  من  الجنوبي  الغربي  الجزء  في  بالتحديد  تقع  اإذ 
كماتت�شاعف اأهمية هذا الموقع بالنظر اإلى الحدود الطبيعية 
والبحرين،  العربي  الخليج  ال�شرق  من  يحدها  حيث  للمملكة، 
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وقطر، واالإمارات العربية المتحدة، ومن الغرب البحر االأحمر، 
واالأردن  الجنوب.  من  عمان  و�شلطنة  واليمن،  العقبه.  وخليج 

والعراق والكويت �شمااًل.
4 ما الدين الر�سمي للمملكة العربية ال�سع�دية؟

المملكة العربية ال�شعودية هي مهد االإ�شلم ومهبط القراآن 
الكريم وحا�شنة اأقد�ض االأماكن االإ�شلمية »بيت اهلل الحرام 
المنورة«  المدينة  في  النبوي  و»الــحــرم  المكرمة«،  مكة  في 
الخاتم  الدين  وهو  باالإ�شلم،  يدينون  المملكة  اأبناء  وجميع 
»الم�شيحية،  االأخرى  ال�شماوية  الديانات  اأتباع  يحترم  الذي 

واليهودية«.
واالإ�شلم يعترف بنبوة عي�شى ومو�شى عليهما ال�شلم، ويقول 
اإنه ال يكتمل اإيمان الم�شلم من دون االإيمان بكل ر�شل اهلل  الذين 
بعثهم اهلل لهداية النا�ض قبل االإ�شلم، وتح�ض تعاليم القراآن 
الكريم على عدم اإكراه غير الم�شلم على دخول االإ�شلم، فل 
اإكراه في الدين، ويفد اإلى المملكة كثيرون من غير الم�شلمين 
الذين تحترم حقوقهم مثلهم مثل بقية الوافدين ممن يعتنقون 

الدين االإ�شلمي.
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ال�سعب  بها  يتحدث  التي  الر�سمية  اللغة  ما    5
الزائر  بها  يتعامل  اأن  يمكن  التي  واللغة  ال�سع�دي 

الأجنبي للمملكة؟
اللغة العربية هي اللغة الر�شمية للمملكة العربية ال�شعودية، 
وهذه  العالم،  لغات  اأقــدم  ومن  ال�شامية،  اللغات  اإحــدى  وهي 
اللغة هي م�شدر ثقافة الجزيرة العربية والم�شلمين؛ الأنها لغة 

القراآن الكريم.
واالأ�شول الدقيقة للغة العربية توؤكد اأن �شكان �شبة الجزيرة 
العربية كانوا اأول من ا�شتخدمها، بل وكانت اإجادتها والبلغة 
القراآن  جــاء  ولهذا  اأبنائها،  بين  المفا�شلة  عوامل  من  فيها 
والف�شاحة  البلغة  اأهل  الربانية، معجزة في تحدي  ببلغته 

من �شكان الجزيرة العربية.
وبدخول االإ�شلم وانت�شاره انت�شرت اللغة العربية حتى �شارت 
اأكثر من  بها  يتحدث  وا�شع  نطاق  المحكية على  اللغات  اإحدى 
200 مليون اإن�شان، في اأكثر من 20 دولة. ومع زيادة التفاعل بين 
اأبناء المجتمعات الغربية، وات�شاع م�شاحة التعليم الجامعي زاد 
عدد اأبناء المجتمع ال�شعودي الذين يتحدثون اللغات االأخرى، 



10

المملكة العربية السعودية
في 100 سؤال

مثل: االإنجليزية، والفرن�شية، واالألمانية، وغيرها.
وتعد االإنجليزية اللغة الثانية التي ي�شتطيع الزائر االأجنبي 

للمملكة التحدث بها في حياته اليومية ومعاملته.

اأبرز  وما   .. المملكة  م�ساحة  تبلغ  كم   6

الت�ساري�س الطبيعية والمناخية بها؟
تبلغ م�شاحة المملكة نحو 2.240.000 كلم2، وهو ما يمثل 
اأربعة اأخما�ض م�شاحة �شبه الجزيرة العربية، وتمتد بين خطي 
طول 36 و43 درجة �شرقي خط غرينت�ض، وخطي العر�ض 34 

و42 �شمالي خط اال�شتواء.
وتتنوع ت�شاري�ض المملكة بين ال�شهول والجبال وال�شحاري 
واله�شاب، واأ�شهرها ه�شبة نجد التي تمثل قلب المملكة الناب�ض 

بمدينة الريا�ض العا�شمة الر�شمية للبلد.
اأما مناخ المملكة ب�شفة عامة فهو قاري حار جاف �شيفًا، 
بارد �شتاًء، ويت�شف المناخ باالعتدال على المرتفعات الغربية 
المناطق  فــي  الرطوبة  درجــة  وترتفع  والغربية،  والجنوبية 
الحرارة  درجات  تختلف  المملكة  م�شاحة  والت�شاع  ال�شاحلية، 

وكميات االأمطار من منطقة اإلى اأخرى.
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7  ما مالمح خريطة ت�زيع الت�ساري�س الطبيعية 

للمملكة من جبال ووديان و�سه�ل و�سحاري؟
المتاأمل ت�شاري�ض المملكة من الغرب اإلى ال�شرق، يرى على 
طوله  يبلغ  الذي  ال�شاحلي  تهامة  �شهل  االأحمر  البحر  امتداد 
نحو 1100 كيلومتر وعر�شه 60 كيلو مترًا في الجنوب، وي�شيق 
�شل�شلة جبال  ال�شهل  هذا  ال�شرق من  واإلى  �شمااًل،  اتجه  كلما 
االرتفاع  ويقل  الجنوب  في  قدم   9000 ارتفاعها  يبلغ  �شاهقة 
كلما اتجهت �شمااًل، لت�شل اإلى 3000 قدم. وتنحدر منها اأودية 
كبيرة تتجه �شرقًا وغربًا مثل وادي جازان ووادي نجران ووادي 
ينبع  ووادي  الرمة  ووادي  الحم�ض  ووادي  بي�شه  ووادي  تثليث 

ووادي فاطمة.
ويلي هذه ال�شل�شلة من جهة ال�شرق ه�شبة »نجد« ومرتفعاتها 
وجنوبًا  ال�شمان  و�شحراء  الدهناء  بكثبان  �شرقًا  تنتهي  التي 
الدوا�شر، وتحاذي �شحراء  بوادي  واد يعرف  بمنطقة يتخللها 

الربع الخالي.
حتى  حائل  منطقة  اإلــى  نجد  �شهول  تمتد  ال�شمال  ومن 
تت�شل ب�شحراء النفود  الكبرى ثم بحدود العراق واالأردن، 
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ويوجد بها بع�ض المرتفعات الجبلية مثل جبال طويق والعار�ض 
واأجا و�شلمى. 

وفي الجزء الجنوبي ال�شرقي من المملكة تقع �شحراء الربع 
الخالي وهي منطقة �شحراوية كبيرة تقدر م�شاحتها بـ 640.000 

كيلومتر مربع، وتتكون من كثبان رملية كبيرة.
العربي  للخليج  الــمــوازي  ال�شرقي  ال�شاحلي  ال�شهل  اأمــا 
فيبلغ طوله نحو 610 كيلو مترات ويتاألف من �شبخات ملحية 

ومناطق رملية.
الم�اطنين  المملكة من  8  كم يبلغ عدد �سكان 

ال�سع�ديين وال�افدين اإليها؟
وفق اإح�شاء م�شلحة االإح�شاءات العامة بوزارة االقت�شاد 
والتخطيط بالمملكة �شنة 1425هـ الموافق 2005م يقدر عدد 

�شكان المملكة باأكثر من 22.673.000 ن�شمة.
وي�شكل الوافدون اإلى البلد للعمل واالإقامة ما يراوح بين 25 

و27٪ من عدد ال�شكان.
وتقترب معدالت النمو ال�شكاني من 4٪ كل عام، وتبلغ ن�شبة 

ال�شكان تحت �شن 15عامًا ٪40.
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9  ما �سعار المملكة وما دللته؟
متقاطعان  �شيفان  هو  ال�شعودية  العربية  المملكة  �شعار 
اإلى  ال�شيفان  ويرمز  االأعلى،  فراغهما  و�شط  ونخلة  راأ�شيًا، 
اإن ال�شيف له مكانة عظيمة  القوة والت�شحية والعدالة، حيث 
عند العربي، لما كان يمثله في الما�شي من �شلح للدفاع عن 
العقيدة، والنف�ض، واالأر�ض، والعر�ض، والف�شل في النزاعات، 
والعدوان.  الظلم  ودفع  الحكم،  دعائم  وتثبيت  الحق،  ون�شر 
لذا ورد ذكره بكثير من الفخر في كثير من االإبداع ال�شعري 

العربي القديم والحديث على حد �شواء.
اإلى  فترمز  المملكة  �شعار  من  جزءًا  ت�شكل  التي  النخلة  اأما 
النماء والرخاء والعطاء، ويعتز اأهل المملكة والعرب والم�شلمين 
كثيرًا بالنخل والتمر، حيث ورد ذكره وعظيم فوائده في القراآن 
الكريم وال�شنة النبوية المطهرة، اإ�شافة اإلى اأنه ي�شكل جزءًا كبيرًا 

في حياتهم من الناحية االقت�شادية واالجتماعية والغذائية.
10  ما مفردات ت�سميم علم المملكة؟ ولماذا ل 

ينك�س اأبدًا؟
م�شتطيل  اللون،  اأخ�شر  ال�شعودية  العربية  المملكة  علم 
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االأخ�شر  اللون  ويرمز  طوله،  ثلثي  ي�شاوي  وعر�شه  ال�شكل، 
اهلل  اإال  اإله  »ال  التوحيد  كلمة  العلم  وتتو�شط  والنماء،  للرخاء 
محمد ر�شول اهلل«، تحتها �شيف م�شلول ب�شكل اأفقي، وهذا العلم 
ال ينك�ض اأبدًا الأنه يحمل ا�شم اهلل و�شهادة االإ�شلم، والمملكة 
هي مهبط الوحي واالأر�ض التي نزل فيها القراآن الكريم وبعث 
فيها نبي اهلل محمد �، وهي راعية حجاج بيت اهلل وحا�شنة 

اأقد�ض مقد�شات االإ�شلم.
والأن ال�شيف يمثل رمزًا عظيمًا للعزة والكرامة والعدل 
مرافقة  ك�شورة  ا�شتخدم  فقد  والم�شلمين،  العرب  عند 
وو�شع  اهلل«،  ر�شول  محمد  اهلل  اإال  اإلــه  »ال  الحق  لكلمة 
تحتها وكتبت كلمة التوحيد ور�شم ال�شيف باللون االأبي�ض 

داللة على االإيمان واالأمان وال�شلم واال�شتقرار.
في  بهما  المعم�ل  والت�قيت  التق�يم  مــا   11

المملكة؟
معاملتها  جميع  فــي  الــهــجــري  التقويم  المملكة  تعتمد 
ومكاتباتها الر�شمية، ن�شبة اإلى هجرة الر�شول � من مكة اإلى 
المدينة المنورة، التي توافق �شنة 622م، ويرتبط هذا التقويم 
بالمملكة، كونها مهبط الر�شالة االإ�شلمية ومنها انطلقت اإلى 
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جميع اأنحاء العالم، وذلك لما تمثله الهجرة من علمة بارزة 
هذا  ويتبع  بدايتها،  في  االإ�شلمية  الدعوة  م�شيرة  في  وفارقة 

التقويم ال�شنة القمرية وهي 12 �شهرًا وال�شهر 29 اأو 30 يومًا.
التوقيت  توقيتها  في  العربية  المملكة  فتتبع  التوقيت  اأمــا 

الزوالي وهو يزيد 3 �شاعات على توقيت جرينت�ض.
12  ما العملة الر�سمية للمملكة..وفئاتها النقدية؟

هي  ال�شعودية  العربية  للمملكة  الوطنية  الر�شمية  العملة 
يعادل 0.266 دوالر  بما  وي�شاوي 100هللة،  ال�شعودي،  الريال 

اأمريكي تقريبًا. 
والعملة الورقية تمثل فئات ورقية مختلفة هي: ريال، خم�شة 
ريــال، خم�شمائة  ريــااًل، مئة  ريــاالت، خم�شون  ريــاالت، ع�شرة 
على  م�شكوكة  فنجدها  المعدنية  النقدية  العملة  اأمــا  ريــال، 
ع�شر  هللة،  وع�شرون  خم�ض  هللة،  خم�شون  هللة،  مئة  فئات: 

هللت، خم�ض هللت.
13 ما عا�سمة المملكة؟ وما اأهم المدن ومميزات 

كل منها؟
مدينة »الريا�ض« هي عا�شمة البلد واأكثر المدن من حيث 
الكثافة ال�شكانية، اإذ يزيد عدد ال�شكان بها على اأربعة مليين 
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ن�ضمة، وهو ما يجعلها مركز ن�ضاط تجاري و�ضناعي �ضخم كما 
ت�شم عددًا من المراكز التاريخية والمتاحف والمواقع االأثرية، 
الحكومة،  ودواويـــن  الحكم،  ق�شر  مقر  كونها  ــى  اإل اإ�شافة 

والوزارات، وال�شفارات، والبعثات الدبلوما�شية.
وتعد مكة المكرمة من اأكثر مناطق المملكة ومدنها اأهمية، 
حيث تحت�شن بيت اهلل الحرام والكعبة ال�شريفة، ويق�شدها كل 
عام مليين الم�شلمين من جميع اأنحاء العالم للحج والعمرة، 
وهي االأر�ض التي بعث فيها نبي االإ�شلم محمد �، ونزل فيها 

القراآن الكريم، وانطلقت منها الدعوة االإ�شلمية.
مهاجر  وهــي  المنورة  المدينة  اأي�شًا  المهمة  المدن  ومــن 
كل  يــزوره  الذي  ال�شريف  النبوي  الم�شجد  وبها   ،� الر�شول 
م�شلم يفد اإلى المملكة بعد اأداء الحج والعمرة اأو الزيارة. كما 

ت�شم المدينة النبوية قبر الم�شطفى �.
والمدن الثلث هي اأكثر مدن البلد �شهرة واأهمية، وهناك 
اأو  االقت�شادية  الناحية  من  كبيرة  اأهمية  ذات  اأخــرى  مــدن 
للبلد  الرئي�ض  الميناء  تعد  التي  »جدة«  مدينة  مثل:  الموقع، 

على البحر االأحمر، ومدينتي »الجبيل« و»ينبع« ال�شناعيتين.
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14 ما م�قع العا�سمة الريا�س وطبيعة مناخها؟ 
وهل هي مدينة حديثة؟

الريا�ض مدينة عريقة �شاربة بجذورها في اأعماق التاريخ. 
المملوؤ  المكان  وهــي  »رو�ــشــة«  جمع  اللغة  في  الريا�ض  وكلمة 
ومعكال،  قديم،  ا�شتيطان  موقع  وهي  والب�شاتين،  بالحدائق 

ومنفوحة، وحجر اليمامة من مكونات الريا�ض الحديثة.
وتقع  المملكة،  من  متو�شطًا  موقعًا  الريا�ض  منطقة  وتحتل 
بين دائرتي عر�ض 30 -91 و30 -27 �شمااًل وعلى خطي طول 
الريا�ض  مدينة  من  الريا�ض  منطقة  وتتكون  �شرقًا،   48 و   42
م�شاحتها  ت�شكل  لها،  تابعة  محافظة  ع�شرة  وت�شع  »العا�شمة« 

االإجمالية 17٪ من م�شاحة المملكة.
ومناخ الريا�ض حار جاف �شيفًا، بارد �شتاًء، ون�شبة الرطوبة 
ونــدرة  مائية  م�شطحات  اأي  عن  لبعدها  جــدًا  منخف�شة  بها 

االأمطار بها.
ل�سكان  االقت�سادي  الن�ساط  مالمح  اأبرز  ما    15

المملكة؟
حيث  ل�شكانها،  االقت�شادية  االأن�شطة  بتعدد  المملكة  تتميز 
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يتوزع هذا الن�ضاط في مجاالت عدة، اأهمها: ا�ضتخراج النفط 
وال�شناعات التي تقوم عليه، مثل: البتروكيماويات، واالأ�شمدة، 

وغيرها.
وتربية  وال�ضناعي،  ال��زراع��ي،  الن�ضاط  اآخ��ر  جانب  م��ن 
الما�شية، و�شيد االأ�شماك، وال�شياحة، والعقارات، وما زال بع�ض 
بالطرائق  واالإبــل  واالأغنام  الما�شية  بتربية  ي�شتغلون  ال�شكان 
الحديثة، فهم ينتقلون في موا�شم االأمطار للرعي، ولكن بطرائق 
حديثة، وبوا�شطة ال�شاحنات الم�شحوبة ب�شهاريج المياه. ثم 

يعودون اإلى قراهم وهجرهم.
ا�شتغل  االقت�شادي  والتطور  التنمية  م�شيرة  ا�شتمرار  ومع 
كبيرة  نجاحات  وحققوا  بالتجارة  البلد  اأبناء  من  كبير  عدد 
اأو  المملكة،  خــارج  اأخــرى  موؤ�ش�شات  مع  بال�شراكة  اأو  محليًا، 

وكلء ل�شركات عالمية.
16  ما التحية التي يحيي بها الم�اطن ال�سع�دي 

غيره وماذا تعني؟
)ال�شلم عليكم ورحمة اهلل بركاته( هي تحية االإ�شلم التي 
الدخول على  اأو  المرور،  اأو  االلتقاء،  بها كل م�شلم عند  يبادر 

غيره من الم�شلمين، اأو غير الم�شلمين.
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عليها،  ويثابون  التحية  هــذه  بـــاأداء  مــاأمــورون  والم�شلمون 
ون�شرها �شنة عن النبي �.

وكلمات هذه التحية تعني في اللغة العربية اأمنيات ودعوات 
واأبناء  والبركة،  والرحمة  بال�شلم  ينعم  بــاأن  لغيره  الم�شلم 
المملكة انطلقًا من التزام تعاليم الدين حري�شون على هذه 
التحية في كل وقت، وقد يقترن بها �شوؤال عن ال�شحة، وحال 

االأهل، اأو عبارات الترحيب ب�شيغ مختلفة.
يتلقى  الذي  الم�شلم  فاإن  ال�شلم،  االإ�شلم  تحية  اأن  وكما 
هذه التحية ماأمور اأي�شًا بردها فيقول: وعليكم ال�شلم ورحمة 
اهلل وبركاته، ويعني هذا الرد ولكم اأي�شًا اأمنياتنا باأن تنعموا 

بال�شلم والرحمة والبركة.
عليكم،  ال�شلم  فيقول  التحية  هذه  بع�شهم  يخت�شر  وقد 

ويخت�شر المتلقي الرد فيقول وعليكم ال�شلم.
ــا اأبــــرز مــالمــح نــظــام الــحــكــم والــد�ــســتــ�ر  17 م

بالمملكة؟
القراآن  اأن  على  ين�ض  بالمملكة  للحكم  االأ�شا�شي  النظام 
الكريم وال�شنة النبوية هما الم�شدران الرئي�شان، والمرجعية 
االأولى لجميع اأنظمة البلد، ويقوم على مجموعة من المبادئ 
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والمواد االأ�شا�شية العامة، فالمملكة دولة عربية اإ�شلمية ذات 
�شيادة تامة، دينها االإ�شلم، ود�شتورها القراآن كتاب اهلل تعالى 

و�شنة ر�شوله �، ولغتها الر�شمية هي اللغة العربية.
اأبناء  في  الحكم  ويكون  ملكي..  المملكة  في  الحكم  ونظام 
ويبايع  االأبناء،  واأبناء  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  الموؤ�ش�ض  الملك 
وي�شتمد  ر�شوله،  و�شنة  اهلل  كتاب  على  للحكم  منهم  االأ�شلح 
الحكم �شلطاته من كتاب اهلل و�شنة ر�شوله �، وهما الحاكمان 
على جميع اأنظمة الدولة. ويقوم الحكم في المملكة على اأ�شا�ض 
االإ�شلمية  ال�شريعة  تعاليم  وفق  والم�شاواة  وال�شورى  العدل 

ال�شمحة.
وتتكون ال�شلطات في الدولة من ثلث �شلطات هي: الق�شائية، 

والتنفيذية، والتنظيمية..ويتمتع الق�شاء باال�شتقلل التام.
الدولة  حكم  ت�ل�ا  الذين  المل�ك  هم  من    18

ال�سع�دية الحديثة؟
هم: جللة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود، وهو 
اإعلن  بعد  لها  ملك  واأول  الحديثة،  ال�شعودية  الدولة  موؤ�ش�ض 

توحيدها ر�شميًا �شنة 1351 هجرية.
الدولة،  تنظيم   - اهلل  رحمه   - الموؤ�ش�ض  الملك  تولى  وقد 
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به  �شمحت  ما  بقدر  الحكومية،  والموؤ�ش�شات  الوزارات  واإن�شاء 
موارد البلد القليلة وقتها، واأر�شى الدعائم التي قامت عليها 

المملكة فيما بعد.
1953م  عــام  الموافق  1373هـــ  �شنة  اهلل-  -رحمه  وتوفي 
بن  �شعود  الملك  اأبنائه  اأكبر  البلد  حكم  م�شوؤولية  في  وتبعه 
عبدالعزيز اآل �شعود، الذي اهتم بن�شر التعليم واإن�شاء المدار�ض 
وافتتح اأول جامعة في �شبه الجزيرة العربية هي جامعة الملك 

�شعود في الريا�ض.
الموافق 2 نوفمبر عام  االأولى �شنة 1384هـ  وفي 17 جمادى 
1964م بويع �شاحب ال�شمو الملكي االأمير في�شل بن عبدالعزيز 
م�شيرة  توا�شلت  عهده  وفي  للبلد،  مليكًا  العهد  ولي  �شعود  اآل 
البلد  موارد  تزايدت  اأن  بعد  الحياة  نواحي  جميع  في  التطوير 
االأول  ربيع  في  جللته  وا�شت�شهد  النفط.  عائدات  من  المالية 
�شنة 1395هـ عام 1975م، ليخلفه ولي العهد جللة الملك خالد 
بن  فهد  االأمير  الملكي  ال�شمو  �شاحب  ويختار  عبدالعزيز،  ابن 

عبدالعزيز اآل �شعود وليًا للعهد.
الملك خالد -رحمه اهلل- في 21 �شعبان �شنة  وعقب وفاة 
الملكي  ال�شمو  �شاحب  بويع  1982م.  عام  يونية   13 1402هـــ 
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االأمير فهد بن عبدالعزيز ولي العهد ملكًا على البلد، و�شاحب 
ال�شمو الملكي االأمير عبداهلل بن عبدالعزيز وليًا للعهد، وبعد 
رحيل الملك فهد �شنة 1426هـ الموافق عام 2005م بويع خادم 
الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ملكًا للبلد، 
وليًا  عبدالعزيز  بن  �شلطان  االأمير  الملكي  ال�شمو  و�شاحب 
وتتبواأ  المجاالت،  جميع  في  المملكة  انطلقة  لت�شتمر  للعهد، 

مكانة رفيعة على ال�شعيد العربي واالإ�شلمي والدولي.
19 ما اأبرز مالمح �سيرة خادم الحرمين ال�سريفين 

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز وم�سيرته؟
1924م،  عام  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  ولد 
بن  عبدالعزيز  بوالده  �شخ�شيته  وتاأثرت  الريا�ض.  مدينة  في 
ال�شعودية  الدولة  موؤ�ش�ض  �شعود  اآل  في�شل  بن  عبدالرحمن 
الطريقة  على  العلماء  كبار  يــد  على  تعليمه  تلقى  الثالثة.. 
الم�شاجد،  وحلقات  العلماء،  ودرو�ــض  الكتاب،  وهي  التقليدية 
اأمــرًا  عبدالعزيز  بن  في�شل  الملك  اأ�شدر  1964م  عام  وفي 
ملكيًا بتعيين اأخيه االأمير عبداهلل رئي�شًا للحر�ض الوطني الذي 
الملك  مع  عملوا  الذين  الرجال  اأبناء  تكوينه  مطلع  في  �شم 

عبدالعزيز اآل �شعود.



23

المملكة العربية السعودية
في 100 سؤال

نائبًا  عبدالعزيز  بن  خالد  الملك  عينه  1975م  عــام  وفــي 
ثانيًا لمجل�ض الوزراء اإلى جانب من�شبه ال�شابق رئي�شًا للحر�ض 
الوطني، وفي عام 1982م بويع االأمير عبداهلل وليًا للعهد بعد 
العربية  المملكة  عر�ض  عبدالعزيز  بن  فهد  الملك  اأخيه  تولي 
ال�شعودية، ثم �شدر اأمر ملكي بتعيينه نائبًا اأول لمجل�ض الوزراء 

رئي�شًا للحر�ض الوطني اإ�شافة اإلى والية العهد.
بويع  2005م  عام  اهلل-  -رحمه  فهد  الملك  رحيل  وعقب 
خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل ملكًا للمملكة العربية 

ال�شعودية اإثر وفاة الملك فهد بن عبدالعزيز.
�شغل  اأخــرى، حيث  منا�شب  الملك عبداهلل عدة  تولى  وقد 
عبدالعزيز  الملك  لمدينة  العليا  اللجنة  رئي�ض  نائب  من�شب 
ونائب  االأعلى.  االقت�شادي  المجل�ض  ورئي�ض  والتقنية،  للعلوم 
رئي�ض المجل�ض االأعلى ل�شوؤون البترول والمعادن. ورئي�ض موؤ�ش�شة 
الهيئة  ورئي�ض  الموهوبين.  لرعاية  ورجاله  عبدالعزيز  الملك 
العامة لل�شتثمار، ونائب رئي�ض مجل�ض الخدمة المدنية، ورئي�ض 
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وين�شب له الف�شل في 
اإذ قام  علقات المملكة الجيدة مع الدول العربية واالأجنبية، 
الموؤتمرات  من  كثير  في  المملكة  ومثل  كثيرة  ر�شمية  بجوالت 
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واللقاءات، وهو يحظى باحترام �شعبي كبير، وللملك عبداهلل 
دور مهم في مجال االأعمال الخيرية واالإن�شانية، وكذلك في دعم 
الملك عبدالعزيز  مكتبة  اإن�شاء  في  تمثل  الذي  والعلماء  العلم 

بالريا�ض، وموؤ�ش�شة الملك عبدالعزيز في المملكة المغربية.
الحكم  م�س�ؤولية  يت�لى  مــن  كــل  يلقب  هــل   20

بالمملكة بخادم الحرمين ال�سريفين؟
حكام  اأول  هو   - اهلل  رحمه   - عبدالعزيز  بن  فهد  الملك 
ال�شريفين«،  اللقب »خادم الحرمين  يلقب بهذا  الذي  المملكة 
الذي انت�شر بين ال�شعب ال�شعودي وو�شائل االإعلم بعد �شنوات 
قليلة من توليه الحكم، وذلك ب�شبب جهوده الكبيرة في العناية 
ال�شريف  النبوي  والم�شجد  المكرمة،  بمكة  الحرام  بالم�شجد 
للحرمين  الكبيرة  التو�شعة  ذلــك  ومــن  الــمــنــورة،  بالمدينة 
طائلة،  مالية  مبالغ  وتكلفت  عهده  في  تمت  التي  ال�شريفين 
اأعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين  ا�شتيعاب  و�شاهمت في 

�شنويًا.
- وهذا بكل تاأكيد ديدن الملوك من اآل �شعود من اأيام الملك 

عبدالعزيز - رحمه اهلل - في العناية بالحرمين ال�شريفين.
وفي 24 �شفر �شنة 1407هـ الموافق 27 اأكتوبر 1986م اأعلن 
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للملك  ر�شميًا  لقبًا  ال�شريفين  الحرمين  خادم  اإطلق  ر�شميًا 
 - اهلل  رحمه   - فهد  الملك  وفــاة  وبعد   ،- اهلل  رحمه   - فهد 
حر�ض الملك عبداهلل بن عبدالعزيز على ا�شتمرار العمل بهذا 

اللقب.
21  ما تاريخ الأ�سرة المالكة ون�سبها؟

يرجع ن�شب اأ�شرة اآل �شعود واأ�شولها اإلى قبيلة )بنو حنيفة( 
اأ�شد بن ربيعة، وهي من  ابن لجيم، من بني بكر بن وائل بن 

اأقدم قبائل الجزيرة العربية واأعرقها.
تدعى  كانت  اال�شم  بهذا  ال�شعودية  االأ�شرة  ت�شمى  اأن  وقبل 
)اآل مقرن( ن�شبة اإلى مقرن بن مرخان، جد االإمام محمد بن 

�شعود موؤ�ش�ض الدولة ال�شعودية االأولى -رحمه اهلل-.
ويمتد تاريخ اآل �شعود اإلى ما قبل ظهور االإ�شلم، حيث �شكن 
بنو حنيفة منطقة اليمامة وذلك قبل االإ�شلم بنحو مئتي عام، 
الن�شب  والجغرافية وكتب  التاريخية  الم�شادر  ويورد عدد من 
وق�شر  اليمامة،  حجر  اختط  الــذي  ثعلبة(  بن  )عبيد  اأخبار 
حنيفة  بنو  اعتنقه  االإ�ــشــلم  ظهر  ولما  اأبنائه،  على  حكمها 
وان�شموا تحت رايته، فكان منهم المجاهدون ورواة الحديث. 

والثابت اأن اآل �شعود يرجعون في ن�شبهم اإلى بكر بن وائل 
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من قبيلة ربيعة الكبرى، التي تمثلها في الوقت الراهن قبيلة 
ال  حنيفة  بني  قبيلة  اإلى  والن�شب  المختلفة،  بتفرعاتها  عنزة 
يتعار�ض مع الن�شب اإلى ربيعة؛ الأن بني حنيفة من بكر بن وائل 
ن�شب  اإليه  يعود  الذي  هو  وعدنان  العدنانية.  ربيعة  قبيلة  في 

الر�شول �.
وكان اآل �شعود من االأ�شر الحاكمة في �شبه الجزيرة العربية 
االأمير مانع،  االأوائــل هو  اأجدادهم  فاأحد  االأزمــان،  اأقدم  منذ 
باأنها  التاريخ  في  دائمًا  عرفت  التي  الدرعية،  مدينة  موؤ�ش�ض 

»عا�شمة اآل �شعود«.
على اأن موؤرخي اأن�شاب اأمراء اآل �شعود- منذ اأن اأ�شبحوا قوة 
موؤثرة في االأحداث -يبدوؤون عادة باالأمير �شعود بن محمد بن 

مقرن )المتوفى �شنة 1725م( وين�شبون البيت ال�شعودي اإليه.
22 ما اأبرز مالمح �سيرة ولي العهد �ساحب ال�سم� 

الملكي الأمير �سلطان بن عبدالعزيز؟
يناير /  5 في  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلطان  االأمير  ولد 
اأيدي  تعليمه على  وتلقى  بالريا�ض،  الثاني عام 1928م  كانون 
حلقات  في  التقليدية  الطريقة  على  والعلماء  المعلمين  كبار 

الم�شاجد.
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على  اأميرًا  عام 1947م،  �شعود  اآل  عبدالعزيز  الملك  عينه 
الريا�ض عا�شمة المملكة العربية ال�شعودية.

وفي عام 1953م عين وزيرًا للزراعة عند ت�شكيل اأول مجل�ض 
وم�شاعدتهم  البدو  توطين  في  اأ�شهم  حيث  بالمملكة،  للوزراء 

على اإقامة مزارع حديثة.
في  فاأ�شهم  للموا�شلت،  وزيــرًا  اختير  1955م  عــام  وفــي 

اإدخال �شبكة موا�شلت حديثة وات�شاالت �شلكية وال�شلكية.
ويح�شب  والطيران،  للدفاع  ــرًا  وزي عين  1962م  عام  وفي 
عدد  وم�شاعفة  ال�شعودية،  العربية  المملكة  جي�ض  تحديث  له 
اأفراد القوات الم�شلحة وتزويدهم باأ�شلحة متقدمة من ال�شرق 

والغرب.
وفي عام 1982م �شدر اأمر ملكي بتعيينه نائبًا ثانيًا لرئي�ض 
مجل�ض الوزراء، وقد تراأ�ض لمدة طويلة اجتماعات اللجنة العليا 
ومجال�ض  االإداري،  للإ�شلح  العليا  واللجنة  التعليم،  ل�شيا�شة 
االإ�شلمية،  للدعوة  العليا  الهيئة  حاليًا  ويراأ�ض  العامة،  القوى 
الخطوط  اإدارة  االإ�ضالمية، ومجل�س  لل�ضوؤون  االأعلى  والمجل�س 
الفطرية  الحياة  لحماية  الوطنية  والهيئة  ال�شعودية،  الجوية 
الموؤ�ش�شة  اإدارة  ومجل�ض  البيئية،  الوزارية  واللجنة  واإنمائها، 
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العامة لل�شناعات الحربية، واللجنة العليا للتوزان االقت�شادي، 
تبوئه  عن  ف�شًل  العالمية،  العربية  المو�شوعة  اإدارة  ومجل�ض 
اآل  عبدالعزيز  بن  �شلطان  لموؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�ض  من�شب 

�شعود الخيرية.
وفي عام 2005م بويع وليًا للعهد عقب تولي الملك عبداهلل 

مقاليد الحكم خلفًا للملك الراحل فهد بن عبدالعزيز.
وهل  بالمملكة  البرلمانية  الحياة  �سكل  ما    23
في  ال�سعبية  الم�ساركة  لتفعيل  انتخابات  ت�جد 

الحياة العامة؟
ال�شورى مبداأ اأ�شيل في الحكم في ال�شريعة االإ�شلمية، ن�ض 
المملكة  وحكومة  مو�شع..  من  اأكثر  في  الكريم  القراآن  عليه 
د�شتورها القراآن الكريم، وهي حري�شة كل الحر�ض على اإعمال 
هذا المبداأ من خلل اآليات قد تختلف في �شكلها عن االآليات 
المملكة مجل�ض  االأخرى. ويوجد في  المجتمعات  الموجودة في 
برلماني هو مجل�ض ال�شورى، ي�شم في ع�شويته ممثلين لجميع 
مناطق المملكة وقبائلها، والعلماء، واالأكاديميين، واأهل الراأي، 
والخبراء في جميع التخ�ش�شات، ويتولى هذا المجل�ض - وجميع 
اأع�شائه يتم تعيينهم من قبل الدولة- بحث االأنظمة والقرارات 
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الحكومية كافة، واإبداء الراأي فيها قبل رفعها لمجل�ض الوزراء 
الإقرارها.

عدد  زيــادة  تم  الدولة  بداأتها  التي  االإ�شلحات  اإطــار  وفي 
طريق  عن  يتم  كما  ع�شوًا،   150 اإلــى  المجل�ض  هــذا  اأع�شاء 
ا�شتطلع راأي المخت�شات من الن�شاء فيما يخ�ض المراأة من 
ق�شايا، ويتم اإجراء انتخابات الختيار اأع�شاء المجال�ض البلدية 
المواطنين  م�شاركة  تو�شيع  بهدف  المملكة؛  مناطق  جميع  في 

في اإدارة ال�شوؤون المحلية ومراقبة االأداء الحكومي.
24  ما مالمح النظام الق�سائي بالمملكة وحجم 

ا�ستقالليته؟
يتمتع الق�شاء بالمملكة با�شتقللية مطلقة، وال مجال للتداخل 
االإ�شلمية  ال�شريعة  وم�شادر  اأحكامه،  على  التعليق  اأو  عمله  في 
هي المرجعية لكل االأنظمة والقوانين التي تتم بموجبها اإجراءات 

التقا�شي بين االأفراد اأو الهيئات اأو الجهات.
تتبع  م�شتقلة  جهة  بو�شفه   - الق�شاء  اأعمال  على  وي�شرف 
رئي�شه  تعيين  يتم  اأعلى  مجل�ض   - مبا�شرة  ـــوزراء  ال مجل�ض 
على  العدل  وزارة  دور  ويقت�شر  ملكي،  بمر�شوم  واأع�شائه 
الم�شائل التنظيمية دون اأدنى تدخل في عمل المجل�ض االأعلى 
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للق�شاء، اأو قراراته، اأو اأحكام الق�شاة.
ومراقبة  الق�شاة،  تعيين  للق�شاء  االأعلى  المجل�ض  ويتولى 
االأداء في جميع درجات التقا�شي في المحاكم الجزئية والكلية 

والعليا.
مكاتب  باإن�شاء  ال�شماح  تم  الما�شية،  القليلة  ال�شنوات  وفي 
الخ�شوم؛  اأو  المتنازعين  قبل  من  توكليها  يتم  للمحاماة، 
والــقــرارات  االأنظمة  مع  يتفق  بما  المحاكم،  اأمــام  للمرافعة 

المعمول بها في المملكة.
25  ما الجهة الر�سمية المخت�سة بالإفتاء بالمملكة؟

دار االإفتاء هي الجهة الر�شمية الم�شوؤولة والمخت�شة باإ�شدار 
الفتاوي ال�شرعية، واإبداء الراأي ال�شرعي في ما يعر�ض عليها 
من اأمور وم�شائل تت�شل بال�شريعة االإ�شلمية. ويراأ�شها �شماحة 
العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  وتتكون  المملكة،  عام  مفتي 
اأع�شاء« من  واالإفتاء من عدد من االأع�شاء الدائمين »خم�شة 
ال�شرعية  العلوم  في  المتخ�ش�شين  العلماء  كبار  اأع�شاء هيئة 
كل  على  والفتوى  للإجابة  متفرغون  االأع�شاء  وهوؤالء  والفقه. 
اأو  اأهلية،  اأو  �شواء من جهات حكومية،  اأ�شئلة،  يردهم من  ما 
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من االأفراد. ويمكن االت�شال بالهيئة اأو اإر�شال الم�شائل المراد 
معرفة راأي ال�شرع فيها عبر الهاتف، اأو الفاك�ض، للح�شول على 

فتوى موثقة ومعتمدة.
26 هل ال�هابية مذهب اإ�سالمي اأم دع�ة اإ�سالحية؟

الدعوة االإ�شلحية التي قام بها االإمام محمد بن عبدالوهاب 
-رحمه اهلل- كان هدفها تنقية عقيدة الم�شلمين مما علق بها 

من اأمور تخالف االإ�شلم ال�شحيح.
بـــ »الــوهــابــيــة«  الــغــربــي  اأمـــا مــا يطلق عليه فــي االإعــــلم 
الدعوة  هــذه  حقيقة  عن  تعبر  ال  وهــي  محدثة،  ت�شمية  فهي 
االإ�شلحية، وهي لي�شت مذهبًا اإ�شلميًا اأو �شيا�شيًا كما يعتقد 
بع�شهم. لكنها دعوة بّينت الموقف ال�شرعي مما وقع فيه بع�ض 
الم�شلمين جهًل بتعاليم الدين اأو اإفراطًا في اإعلن محبتهم 
للر�شول � واآل بيته و�شحابته ر�شوان اهلل عليهم، اأو ب�شبب 
ال�شرعية. فهذه  والتكاليف  الواجبات  والت�شاهل في  التفريط 
الدين  العودة ل�شحيح  اإلى  الم�شلمين  المباركة دعت  الدعوة 
البدع  ونبذ  المطهرة،  النبوية  وال�شنة  القراآن  في  جاء  كما 

وال�شركيات.
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لأقاليم  جغرافي  اأو  اإداري  تنظيم  ثمة  هل   27
المملكة؟

جغرافيًا المملكة تتكون من اأربعة اأقاليم، اأو مناطق رئي�شة، 
هي:  مناطق  خم�ض  ت�شبح  الخالي  الرُبع  اإليها  اأ�شيف  واإذا 
نجد  ه�شبة  عن  عبارة  وهي  المركزية،  اأو  الو�شطى  المنطقة 
وفيها تقع مدينة الريا�ض عا�شمة البلد وعدد من المحافظات 

والمراكز التابعة لها. 
ثم المنطقة الغربية، وتمتد بطول �شاحل البحر االأحمر. والمنطقة 

الجنوبية وهي القريبة من حدود اليمــن والبحر االأحمر.
ثم المنطقة ال�شرقية التي تطل على الخليج العربي.

وتنق�شم مناطق المملكة اإداريًا اإلى 13 منطقة هي: الريا�ض، 
ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والق�شيم، وال�شرقية، وع�شير، 
وتبوك، وحائل، والحدود ال�شمالية، وجازان، ونجران، والباحة، 
»وزيــر«  برتبة  اأمير  المناطق  هذه  من  منطقة  ولكل  والجوف. 

يتمتع بجميع ال�شلحيات لت�شيير االأمور الداخلية للمنطقة.
ويدل تركيب اإمارات المناطق ومجال�ض المناطق على حر�ض 
الم�شالح  اإدارة  في  المواطنين  اإ�شراك  على  البلد  حكومة 

واالأمور وتنظيمها بما يتفق واحتياجات كل منطقة وظروفها.
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28  ماذا عن العطالت الر�سمية وم�اعيد العمل 
بالمملكة؟

القطاع  و�شركات  الحكومية  بالم�شالح  الر�شمية  العطلت 
العام تكون يومي الخمي�ض والجمعة من كل اأ�شبوع.

اأما موؤ�ش�شات القطاع الخا�ض، فيوم الجمعة فقط، وال توجد 
اأي عطلت ر�شمية اأخرى مو�شمية �شوى عطلة العيدين الفطر 
واالأ�شحى من كل عام، كما يعطل العمل بالم�شالح الحكومية 

في اليوم الوطني للمملكة.
اأما �شاعات العمل الر�شمية فتبداأ في موؤ�ش�شات القطاع العام 
والحكومة من ال�شاعة 7.30 �شباحًا حتى ال�شاعة 2.30 ظهرًا، 
الثانية  ال�شاعة 8.30 �شباحًا وحتى  الخا�ض من  القطاع  وفي 
مراعاة  مع  م�شاًء،   8.30 اإلــى   4 ال�شاعة  ومن  ظهرًا،  ع�شرة 

فروق التوقيت بين المدن.
التي  ال�طنية  والمنا�سبات  الأعياد  اأبرز  ما    29

تحتفل بها المملكة؟
لكون المملكة العربية ال�شعودية دولة اإ�شلمية، فاإنها تحتفل 
يوافق  وهو  الفطر  عيد  هما  الهجري  العام  في  فقط  بعيدين 
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اليوم االأول من �شهر �شوال من كل عام، وعيد االأ�شحى، ويوافق 
اليوم العا�شر من �شهر ذي الحجة.

باليوم  عام  كل  المملكة   فتحتفي  الوطنية  المنا�شبات  اأما 
الوطني، وهو ما يقابل »العيد الوطني« لدى البلد االأخرى.

وقد �شدر مر�شوم ملكي بتاريخ 17 جمادى االأولى 1351هـ 
)17 اأكتوبر 1932م( بتغيير ا�شم »المملكة من المملكة الحجازية 
اإلى »المملكة العربية ال�شعودية«، وحدد  والنجدية وملحقاتها« 
ال�شم�شية  الهجرية  ال�شنة  »الميزان« من  �شهر  االأول من  اليوم 
�شبتمبر(   23( يوافق  الذي  اليوم  وهذا  للمملكة،  وطنيًا  يومًا 

يعتمد عطلة ر�شمية في المملكة.
30 ما اأبرز مالمح الزي ال�طني بالمملكة ومراحل 

تط�ره؟
الرجل  زي  مــفــردات  اأبـــرز  هــي  والــعــقــال  وال�شماغ  الــثــوب 

ال�شعودي منذ القدم.
وما زال معظم اأبناء المجتمع ال�شعودي يحافظون على هذا 
الزي، الذي يمثل مظهرًا من مظاهر الخ�شو�شية والهوية التي 
ويلب�ض  )الب�شوت(،  الم�شالح  اإلى  اإ�شافة  المملكة،  اأبناء  تميز 
اال�شتقبال  وحفلت  الجمعة،  و�شلة  االأعياد،  منا�شبات  في 
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وال�شماغ  والغترة  والثوب  الوطنية.  والمنا�شبات  واالأعــرا�ــض، 
والعقال والم�شلح هي الزي ال�شعودي الر�شمي.

اأما المراأة ال�شعودية فترتدي العباءة ال�شوداء عند الخروج 
االإ�شلمية  للتعاليم  امتثااًل  العامة  االأماكن  وفي  المنزل  من 
والتقاليد العربية المحافظة. واأما في المجال�ض الن�شائية وفي 

منزلها فتلب�ض ما ت�شاء من الثياب الملونة والمطرزة.
المنزل،  في  تف�شيلها  يتم  الرجال  ملب�ض  كانت  وقديمًا 
الم�شوؤولة عن ذلك، وهناك عدة  ال�شعودية هي  المراأة  وكانت 
)الب�شت(  الم�شلح  مثل  المهمة  المنا�شبات  في  ترتدى  اأزيــاء 
الحا�شر  الوقت  في  الثياب  ت�شنيع  اإلى  بالن�شبة  اأما  والفروة، 
فاأ�شبح في محلت متخ�ش�شة وح�شب المقا�شات والموا�شفات 

ال�شخ�شية.
31  هل تختلف »اللهجة« اأو اللغة المنط�قة من 

منطقة اإلى اأخرى في المملكة؟
وفي  العالم،  في  دولة  اأي  في  طبيعي  اأمر  اللهجات  اختلف 
اللهجة  تختلف   - قبائلها  وتعدد  م�شاحتها  ات�شاع  مع   - المملكة 
المحلية اأو طريقة الكلم من منطقة اإلى اأخرى، بدرجات ب�شيطة 
ي�شعب ملحظتها في كثير من االأحيان. وهذه االختلفات نابعة 
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اأو  المنطقة  هذه  اأبناء  وعــادات  الحياة  ونمط  البيئة  طبيعة  من 
تلك وتقاليدهم، كما اأنها ترتبط بدرجة التعليم، والثقافة، وحياة 
البداوة اأو الح�شر، وزائر المملكة ال ي�شتطيع تبين هذه الفوارق 
ال�شعوديين  المواطنين  اأن  اإال  المحلية،  اللهجات  في  الب�شيطة 
ي�شتطيعون اأن يحددوا اأبناء مكة المكرمة، اأو منطقة المدينة، اأو 
منطقة جازان، اأو منطقة الباحة، بمجرد اأن ي�شتمعوا اإلى كلمات 
�شكان  عند  و�شوحًا  اأكثر  اللهجة  اختلف  ويبدو  منهم،  قليلة 

المدن ال�شاحلية.
32  ماذا يمثل الحج لحك�مة المملكة و�سعبها؟

اإال  الم�شلم  اإيمان  يكتمل  ال  االإ�شلم،  اأركــان  من  ركن  الحج 
عزيزة  غاية  فهو  ولــذا  ــه،  اأدائ على  القدرة  له  توافرت  متى  به 
التي  العالم، والمملكة  اأنحاء  واأمنية غالية للم�شلمين في جميع 
�شرفها اهلل باحت�شان بيت اهلل الحرام والم�شاعر المقد�شة التي 
يق�شدها الحجاج الأداء هذا الركن من اأركان االإ�شلم - تبذل كل 
ما في و�شعها، وت�شع اإمكاناتها كافة لخدمة الحجاج وراحتهم، 
الذين ي�شل عددهم اإلى ما يقرب من ثلثة مليين حاج �شنويًا، 
اللآزمة  والمن�شاآت  المرافق  وتهيئة  المنا�شك،  اأدائهم  وتي�شير 

بمكة المكرمة والمدينة المنورة كافة مع تجهيزها.
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الرياالت  ال�شريفين مليين  الحرمين  وتنفق حكومة خادم 
هذه  اأداء  تي�شير  اأجل  من  والمن�شاآت  المرافق  لتطوير  �شنويًا؛ 
الإعا�شة   عــام  كل  طائلة  مبالغ  تنفق  كما  الغالية،  الفري�شة 
وتاأمين  وعلجهم  ،ونقلهم  الحجاج  من  ال�شخم  العدد  هذا 
�شلمتهم، اإ�شافة اإلى تقديم بع�ض الهدايا الدعوية والتوعوية 

في منافذ الو�شول والمغادرة.
المو�شم  هذا  في  بجهدها  الدولة  وزارات  جميع  وت�شارك 
العظيم، كل في حدود اخت�شا�شه، ويجد ال�شعب ال�شعودي بكل 
فئاته �شعادة في ا�شتقبال �شيوف الرحمن  وخدمتهم، ويتفانون 

في ذلك طاعة هلل �شبحانه وتعالى.
33  هل هناك اإجراءات حك�مية لتنظيم الحج؟

حر�شًا على �شلمة الحجاج اأقرت حكومة المملكة عددًا من 
االإ�شلمية،  الدول  مع حكومات  باالتفاق  واالأنظمة  االإجراءات 
تحديد  بهدف  االأجنبية؛  الدول  في  االإ�شلمية  الموؤ�ش�شات  اأو 
عدد الحجاج من كل دولة، بحيث ال يزيد االإجمالي على قدرة 
ال�شماح  عدم  اإلى  اإ�شافة  المقد�شة،  الم�شاعر  و�شعة  المرافق 
لمن اأدى حج الفري�شة من الداخل والخارج بتكرار الحج تطوعًا 
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اإال بعد مرور خم�ض �شنوات، الإعطاء الفر�شة الأكبر عدد ممكن 
من الم�شلمين ممن لم يوؤدوا الفري�شة الأدائها. وهناك عدد من 
بالخارج،  المملكة  �شفارات  مع  بالتن�شيق  التوعوية  االإجراءات 
الوجه  على  المنا�شك  اأداء  بكيفية  للتعريف  الحج  وحملت 
ال�شحيح، كذلك الحر�ض على عدم انت�شار االأمرا�ض الوبائية 
بين الحجاج، بتطبيق عدد من االإجراءات ال�شحية والوقائية 
مثل التطعيمات �شد االأمرا�ض التي تنتقل بالعدوى والتي البد 

اأن ياأخذها كل حاج قبل القدوم اإلى المملكة.
وبالن�شبة اإلى حجاج الداخل لمن ينوي الحج من الح�شول 
على ت�شريح من وزارة الداخلية؛ للحيلولة دون وقوع االزدحام، 
�شلمة  تهدد  اأن  يمكن  التي  االأمــور  من  وغيرها  االفترا�ض  اأو 
اأمور الحج بمناطق  الحجيج. وت�شرف وزارة الحج على جميع 
الم�شاعر المقد�شة، وتتولى الوزارة بالتعاون مع وزارتي الداخلية 
والخارجية تحديد العدد ال�شنوي للحجاج، واتخاذ االإجراءات 
من  الم�شلمين  من  الكبير  العدد  هذا  ال�شتقبال  كافة  اللزمة 

جميع اأنحاء العالم.
34  كم عدد الم�ساجد بالمملكة وما اأ�سهرها؟

منها  انطلقت  التي  واالأر�ـــض  االإ�ــشــلم،  مهد  هي  المملكة 
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ال�شلة  اإلى  الم�شلمين  لدعوة  اأذان  اأول  فيها  وارتفع  دعوته، 
الذي  المكان  هو  والم�شجد  والليلة(،  اليوم  في  مرات  )خم�ض 
تقام فيه ال�شلوات الخم�ض، لذا عنيت حكومة المملكة باإن�شاء 
لها  وعينت  المملكة،  مناطق  جميع  في  والجوامع  الم�شاجد 
االأئمة والخطباء والموؤذنين حتى بلغ عدد الم�شاجد الموجودة 
بالمملكة ما يزيد على 22 األف م�شجد وجامع، جزء كبير منها 
الخير  اأهــل  من  المواطنين  وتبرعات  الذاتية  بالجهود  بني 

والمو�شرين طاعة هلل وخدمة للمجتمع.
ولكثير من الم�شاجد والجوامع اأن�شطة في تحفيظ القراآن الكريم، 
من خلل الحلقات وتنظيم المحا�شرات والندوات الدعوية والتوعوية. 
وت�شم المملكة اأقد�ض الم�شاجد في االإ�شلم الم�شجد الحرام بمكة 
المكرمة الذي يق�شده مليين الم�شلمين للحج والعمرة، ثم الم�شجد 
النبوي بالمدينة المنورة وبه قبر الر�شول �، ومن الم�شاجد المهمة 

اأي�شًا م�شجد قباء بالمدينة وم�شجد نمرة بعرفات.
مكانة  من  النابعة  اأهميته  له  كبير  جامع  مدينة  كل  وفــي 
له،  واالجتماعي  الديني  والدور  الم�شلمين.  في حياة  الم�شجد 
وت�شرف على هذه الم�شاجد جميعها وزارة ال�شوؤون االإ�شلمية 

واالأوقاف والدعوة واالإر�شاد.
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الأجنبية  والبعثات  ال�سفارات  ت�جد  لماذا    35
مقار  ت�جد  بينما  الريا�س  في  بالمملكة  الر�سمية 

القن�سليات في مدينة جدة؟
الحكومة  اأع�شاء  انتقال  يفر�ض  للمملكة  القاري  المناخ 
ال�شعودية وكثير من الوزارت والموؤ�ش�شات الحكومية اإلى منطقة 
مكة المكرمة، وبالتحديد مدينتي جدة والطائف خلل ال�شيف 
التي تزيد على الثلثة اأ�شهر، بدءًا من منت�شف �شهر يونيه من 

كل عام؛ وذلك العتدال مناخ المدينتين في هذا التوقيت.
هناك  اإلى  الحكوميين  الم�شوؤولين  من  كثير  انتقال  كذلك 
خلل مو�شم الحج للم�شاركة في اأعمال خدمة الحجيج؛ والأنه من 
المتعارف عليه اأن تكون ال�شفارات والبعثات االأجنبية الر�شمية 
الحكومية،  الموؤ�ش�شات  ومقار  الــدولــة،  عا�شمة  في  موجودة 
احت�شنت الريا�ض العا�شمة جميع ال�شفارات والبعثات في حي 
راق يعرف بحي »ال�شفارات« في حين ظلت القن�شليات بمدينة 
جدة حيث يمكن االت�شال ب�شورة اأ�شهل بالم�شوؤولين في اأ�شهر 
ال�شيف، هذا ف�شًل عن االأهمية الكبرى لمدينة جدة، لكونها 
الميناء الرئي�ض للمملكة على البحر االأحمر، ومركزًا اقت�شاديًا 
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والم�شتثمرين  الم�شوؤولين  من  كثير  يق�شده  كبيرًا  وثقافيًا 
بوابة  هــي  جــدة  اأن  كما  بالمملكة.  وجــودهــم  اأثــنــاء  االأجــانــب 

الحرمين ال�شريفين.
36 ما مالمح النظام التعليمي بالمملكة ومراحله؟  

ثلث  اإلى  بالمملكة  الجامعي  قبل  ما  العام  التعليم  ينق�شم 
مراحل رئي�شة، هي :االبتدائية، والمتو�شطة، والثانوية، وتنق�شم 
ال�شفوف  وت�شمل  اأولــيــة  مرحلتين  ــى  اإل االبتدائية  المرحلة 
الدرا�شية االأول والثاني والثالث، وعليا وت�شمل الرابع والخام�ض 
العملية  �شير  على  والتعليم  التربية  وزارة  وت�شرف  وال�شاد�ض، 
التعليمية وانتظامها وتوفير متطلباتها في هذه المراحل الثلث 
للبنين والبنات. وتتولى و�شع المناهج الدرا�شية لها. وال تختلف 
المناهج في المملكة عن مثيلتها في الدول االأخرى، بما في ذلك 
اأكثر الدول تقدمًا با�شتثناء تدري�ض بع�ض المناهج التي ترتبط 
بالعلوم االجتماعية والتربية االإ�شلمية وبع�ض العلوم ال�شرعية 

والقراآن الكريم.
وفي االآونة االأخيرة بداأت وزارة التربية والتعليم تولي مزيدًا 
من االهتمام بعلوم الحا�شب االآلي واللغة االإنجليزية والبدء في 

تدري�شها منذ بداية ال�شلم التعليمي.
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وتنت�شر  التعليم،  مجال  في  بقوة  الخا�ض  القطاع  وي�شارك 
جميع  في  المملكة  مناطق  جميع  في  االأهلي  التعليم  مدار�ض 
االإنجليزية  باللغة  المناهج  جميع  يدر�ض  وبع�شها  المراحل، 
وبع�ض اللغات االأخرى، ويخ�شع التعليم االأهلي الإ�شراف كامل 

من وزارة التربية والتعليم.
37  كم عدد الجامعات  بالمملكة؟

توجد في المملكة اأكثر من 20 جامعة حكومية ت�شم الكثير 
من الكليات واالأق�شام العلمية المتخ�ش�شة، هذا عدا الجامعات 
وتعد  المملكة.  بداأت في عدد من مدن  التي  االأهلية  والكليات 
كلية ال�شريعة بجامعة اأم القرى اأقدم كليات المملكة، اإذ اأن�شئت 
�شنة 1369هـ على يد الملك عبدالعزيز - رحمه اهلل -، تلتها 
االإ�شلمية  الجامعة  ثم  1377هــــ،  �شنة  �شعود  الملك  جامعة 
الملك عبدالعزيز  ثم جامعة  �شنة 1381هـ،  المنورة  بالمدينة 
االإ�شلمية  �شعود  بن  االإمــام محمد  ثم جامعة  1378هـــ،  �شنة 
�شنة 1394هـ، ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة 
الملك في�شل �شنة 1395هـ، وجامعة طيبة اأن�شئت �شنة 1423هـ، 

وفي 1419/1/9هـ اأن�شئت جامعة الملك خالد باأبها. 
المملكة  مــدن  بع�ض  في  اأخــرى  حكومية  جامعات  وهناك 
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مثل  الجامعية،  الدرا�شة  بها  وبداأت  اإن�شائها  قرارات  �شدرت 
حائل، وتبوك، والباحة، وجيزان.

وقد بداأ التعليم الجامعي الخا�ض بالمملكة بعدد من الكليات 
االت�شاالت،  وتكنولوجيا  العلوم،  مجاالت  في  المتخ�ش�شة 
والمعلومات، والحا�شبات، وال�شحة، وينتظر زيادة اال�شتثمارات 
في  القريب  المدى  على  الخا�ض  الجامعي  التعليم  مجال  في 
اإطار م�شاهمات القطاع الخا�ض الوطني في دفع م�شيرة التعليم 

وتلبية احتياجات �شوق العمل من الخريجين.
العربية  بالمملكة  الديني  التعليم  عن  ماذا    38

ال�سع�دية؟ وهل له مدار�س اأو جامعات خا�سة؟
بح�شبان المملكة دولة اإ�شلمية فاإنها تولي اأهمية كبيرة لتربية 
الن�ضء على تعاليم االإ�شلم ال�شحيح في جميع مراحل التعليم، بما 
في ذلك التعليم العام والجامعي للبنين والبنات على حد �شواء، من 

خلل مناهج وعلوم تتنا�شب مع كل مرحلة.
القراآن  لتحفيظ  واأهلية  حكومية  مدار�ض  بالمملكة  ويوجد 
التعليم  في  به  المعمول  التعليمي  ال�شلم  ذات  تتبع  الكريم، 
العام ما قبل الجامعي، وتدر�ض اإلى جانب القراآن وعلوم الفقه 

والتوحيد علوم الريا�شيات والعلوم واللغات.
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مدار�ض  �شاأن  �شاأنها   - التحفيظ  مدار�ض  جميع  وتخ�شع 
جميع  وفي  والتعليم،  التربية  وزارة  الإ�شراف   - العام  التعليم 
الجامعات ال�شعودية كليات واأق�شام متخ�ش�شة لتدري�ض الدعوة 
واالأئمة  الدعاة  تخريج  بهدف  ال�شريعة؛  وعلوم  الفقه  واأ�شول 

والخطباء.
39  ما و�سع المراأة ومكانتها في المملكة؟ 

جميع  في  وكرامتها  حقوقها  للمراأة  حفظ  الحنيف  االإ�شلم 
تربيتها  عن  م�شوؤواًل  االأب  يكون  طفولتها  ففي  حياتها،  مراحل 
وحمايتها وتوفير كل ما تحتاج اإليه، وعندما ت�شل اإلى �شن الزواج 
فمن حقها اأن تختار زوجها وال تكره في ذلك، وزوجها ماأمور بح�شن 
ع�شرتها واالإنفاق عليها والرفق بها، وعندما ت�شبح اأمًا فاأبناوؤها 

ماأمورون ببرها وطاعتها واالإح�شان اإليها في �شيخوختها.
وفي القراآن الكريم وال�شنة النبوية المطهرة كثير من الن�شو�ض 

التي تحمي حقوق المراأة كافة بما في ذلك ا�شتقللها المالي.
والمراأة ال�شعودية تنعم في كنف االإ�شلم بكل هذه الحقوق، ففي 
الخبرة  في  ت�شاوت معه  متى  الرجل  كما  راتبًا  تتقا�شى  الوظائف 
ال  بالمملكة  الوظائف  في  الترقي  و�شلم  والكفاءة،  التعليم  ودرجة 
يفرق بين الرجل والمراأة. وفي االإ�شلم تحتفظ با�شمها ون�شبها اإلى 
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اأبيها حتى بعد الزواج، وتتمتع باال�شتقللية المالية وحقها ال�شرعي 
في المواريث، كما اأنها غير مكلفة باالإنفاق على نف�شها اأو اأ�شرتها 

حتى ولو كانت ذات ثراء عري�ض.
بالمملكة  القــتــ�ــســادي  الــنــظــام  طبيعة  مــا   40

والق�انين المنظمة له؟
يعتمد االقت�شاد ال�شعودي في جميع اأنظمته اآليات ال�شوق الحر 
اأو  قيود  اأدنى  توجد  والطلب، فل  العر�ض  لقاعدة  وفقًا  المفتوح، 
اإجراءات ا�شتثنائية اأو احتكارية على حرية التجارة وان�شيابها من 
المملكة واإليها، والمنتجات الوطنية موجودة في االأ�شواق جنبًا اإلى 
جنب مع المنتجات الم�شتوردة الأكبر ال�شركات  العالمية والوكلء 
لل�شتثمارات  كثيرة  ت�شهيلت  الدولة  تقدم  كما  لها،  التجاريين 

االأجنبية والم�شتركة داخل المملكة.
الم�شاهمة وطرحها في  ال�شركات  اأ�شهم جميع  تداول  ويتم 
االأخيرة  ال�شنوات  وفي  المال،  واأ�شواق  المالية  االأوراق  بور�شة 
لتفعيل  والبرامج  ال�شيا�شات  من  مزيد  تطبيق  المملكة  بداأت 
منظمة  التفاقية  للن�شمام  اأهلها  ما  وهــذا  ال�شوق  اقت�شاد 
التجارة العالمية )الجات(. من خلل عدد من االأنظمة لتطوير 

جميع عنا�شر القطاع االقت�شادي واأدواته.
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41  تعد المملكة العربية ال�سع�دية دولة نفطية 
فماحجم اإنتاجها النفطي واحتياطيها؟

 11 اإلــى   10 من  الخام  الزيت  من  المملكة  اإنتاج  يبلغ 
عالميًا  االأولى  المرتبة  بذلك  وتحتل  يوميًا،  برميل  مليون 
بين الدول المنتجة للبترول، كما يقدر االحتياطي النفطي 
ال�شعودي باأكثر من 264 مليار برميل. تنتج المملكة اأي�شًا 
احتياطيها )242(  يبلغ  الطبيعي  الغاز  كبيرة من  كميات 
قائمة  في  الرابع  المركز  بها  وتحتل  مكعب،  قدم  ترليون 
الدول المنتجة له، وتمتلك كذلك احتياطات �شخمة منه 
تجعلها في المرتبة الخام�شة بين دول العالم التي تمتلك 
اأغنى  ال�شرقية  المنطقة  وتعد  الغاز،  احتياطات من  اأكبر 
من  كثير  قامت  وفيها  والغاز،  بالبترول  المملكة  مناطق 
النفط، وال�شناعات  المرتبطة به مثل تكرير  ال�شناعات 

البتروكيمياوية، واالأ�شمدة وغيرها.
ويمتلك القطاع النفطي ال�شعودي القدرة على زيادة اإنتاجه 4 
مليين برميل يوميًا. متى دعت الحاجه لذلك؛ ل�شمان ا�شتقرار 

االأ�شواق العالمية وفق ما يتم االتفاق عليه بمنظمة االأوبك.
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وتتوقع دوائر عالمية لمعلومات الطاقة ارتفاعًا كبيرًا في القدرة 
واالحتياطات النفطية ال�شعودية خلل العقدين المقبلين.

42  كم يبلغ عدد حق�ل البترول واآباره بالمملكة؟ 
وما اأكبر هذه الحق�ل والآبار؟

يــقــدر خــبــراء الــبــتــرول والــتــعــديــن عــدد حــقــول البترول 
بالمملكة بنحو 80 حقًل، ت�شم نحو 1000 بئر، اإال اأن معظم 
اإنتاج المملكة حاليًا يتم من ثمانية حقول فقط، واأكبر هذه 
الياب�شة  على  بترول  حقل  اأكبر  يعد  الذي  الغوار  هو  الحقول 
في العالم، ويقدر حجم االحتياطي النفطي به بنحو 70 مليار 
برميل، بينما يعد حقل ال�شفانية اأكبر حقل مغمور في المياه 
على م�شتوى العالم، وحجم االحتياطي به ي�شل اإلى 35 مليار 
برميل، ومن الحقول المعروفة اأي�شًا بغزارة اإنتاجها النفطي 
تم  التي  الحقول  من  وهما  �شعفة،  اأبو  وحقل  القطيف،  حقل 

تد�شينها في ال�شنوات القليلة الما�شية.
43  هــل الــنــفــط هــ� الــمــ�ــســدر الــ�حــيــد لدخل 
المملكة العربية ال�سع�دية؟ وكم ن�سبة م�ساهمته 

في اإيرادات الدخل؟
النفط هو الم�شدر الرئي�ض لدخل المملكة منذ اكت�شافه في 
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حقبة الخم�شينيات، وعلى اأ�شا�ض حجم اإنتاجه وعائداته المالية 
ت�شنف المملكة من الدول الكبرى اقت�شاديًا، وت�شكل عائدات 
اإيجاد  اإيــرادات الدولة، ورغبة في  النفط بين 70٪ و 80٪ من 
م�شادر اأخرى للدخل كالزراعة والثروة الحيوانية، وال�شناعات، 
حقبة  منذ  ال�شعودية  الحكومة  بــداأت  وال�شياحة،  وال�شيد، 
المالية  العائدات  ال�شتغلل  االأمد  طويل  برنامجًا  ال�شبعينيات 
للنفط في تهيئة بنيتها االأ�شا�شية وتنمية مواردها الب�شرية حتى 
تتمكن من تنويع م�شادر الدخل واالأن�شطة االقت�شادية وتقليل، 

االعتماد على النفط من خلل عدد من الخطط الخم�شية.
وحققت في ذلك نجاحات كبيرة في تطوير قطاعات الزراعة 
القطاعات ت�شارك بفاعلية  وال�شياحة، وبداأت هذه  وال�شناعة 
دور  تعاظم  مع  خ�شو�شًا  للدولة،  المالية  الموارد  زيــادة  في 
القطاع الخا�ض في التنمية االقت�شادية والحوافز والت�شهيلت 
جميع  في  والم�شتثمرين  االأعمال  لرجال  الدولة  تمنحها  التي 

االأن�شطة االقت�شادية وت�شجيع اال�شتثمار.
النفط  مجال  في  العاملة  ال�سركات  اأكبر  ما    44

بالمملكة وجن�سياتها؟
للحكومة  بالكامل  والمملوكة  ال�شعودية  اأرامكو  �شركة  تعد 
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ال�شعودية اأكبر ال�شركات العاملة في مجال النفط بالمملكة.
بين  ن�شاطها  يتنوع  متكاملة  عالمية  بترول  �شركة  واأرامكو 
الت�شويق  جانب  اإلــى  وتكريره،  واإنتاجه  النفط  عن  التنقيب 
اأكبر  ال�شركة  اكت�شفت  وقــد  العالم،  اأنحاء  لجميع  وال�شحن 
حقلين للبترول بالمملكة والعالم هما حقل »الغوار« بالمنطقة 
وتحتل  العربي،  الخليج  مياه  اأ�شفل  ال�شفانية  وحقل  ال�شرقية 
من  احتياطياتها  حيث  من  عالميًا  االأولـــى  المرتبة  ال�شركة 
الزيت الخام، الذي يمثل »ربع اإجمالي االحتياطيات العالمية« 
والمرتبة  الطبيعي،  الغاز  احتياطيات  في  الرابعة  والمرتبة 

العا�شرة عالميًا في اإنتاجه.
حيث  من  عالميًا  الثامنة  المرتبة  اأرامكو  �شركة  تحتل  كما 
طاقة التكرير، بطاقة قدرها 3.4 مليين برميل في اليوم، كما 
العالم،  في  ناقلت  اأ�شطول  اأكبر  ثاني  وت�شغل  ال�شركة  تمتلك 
ويبلغ عدد الموظفين بال�شركة 54 األف موظف ن�شبة ال�شعوديين 

منهم ٪85.
والم�شروعات  المنت�شبة  ال�شركات  من  عدد  ال�شركة  ويتبع 

الم�شتركة والمكاتب في اأنحاء متفرقة من العالم.
وقد احتلت ال�شركة المرتبة االأولى بين ال�شركات العاملة في 
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متتالية  مدار 17عامًا  على  العالم،  م�شتوى  على  النفط  مجال 
ح�شب ت�شنيف ن�شرة »بتروليم اأنتلجين�ض ويكلي«.

45  ما المنافذ التي يتم من خاللها ت�سدير النفط 
ال�سع�دي اإلى الأ�س�اق العالمية؟

يتم ت�شدير النفط ال�شعودي من خلل عدة منافذ على 
الخليج العربي والبحر االأحمر، ومن اأهم هذه المنافذ ميناء 
طاقته  وتبلغ  الغرب  اإلــى  ال�شرق  من  بخط  ويرتبط  ينبع، 
�شحنها  يتم  ومنه  يوميًا،  برميل  مليين  خم�شة  االإجمالية 

بوا�شطة الناقلت العملقة اإلى االأ�شواق العالمية.
وعلى الخليج العربي يوجد ميناء راأ�ض تنورة الذي يعد 
من اأكبر موانئ ت�شدير النفط في العالم ويمكنه التعامل مع 
اأكثر من �شتة مليين برميل يوميًا و�شحنها على الناقلت، 
وت�شل الطاقة االإجمالية لمنافذ ت�شدير النفط ال�شعودي 
اإلى 14 مليون برميل يوميًا اأي اأكثر بنحو 3 مليين برميل 
يوميًا من اإجمالي طاقة االإنتاج، وتعمل الحكومة ال�شعودية 
وموانئه  النفط  ت�شدير  منافذ  تطوير  على  دائمة  ب�شفة 
وزيادة قدرتها اال�شتيعابية الم�شتقبلية، وتزويدها باأحدث 

التقنيات التكنولوجية.
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النفط  ت�سدير  يتم  التي  الأ�س�اق  اأكبر  ما    46
ال�سع�دي اإليها؟

ي�شدر النفط ال�شعودي اإلى كثير من دول العالم وفي مقدمتها 
الواليات المتحدة االأمريكية، ويبلغ متو�شط ال�شادرات النفطية 
ال�شعودية لها بين 1.5 و2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام 
والمنتجات المكررة، وتعادل هذه الكمية من 15 اإلى 20٪ من 
وبهذا  االأمريكية،  ال�شوق  اإلى  االأجنبي  النفط  واردات  اإجمالي 
بمزودي  يتعلق  فيما  الثالثة  المرتبة  في  ال�شعودي  النفط  ياأتي 

الواليات المتحدة بالنفط الخام بعد كندا والمك�شيك.
اأما اأ�شواق الدول االآ�شيوية ومنها ال�شين والهند فت�شتوعب 
ما يقرب من 60٪ من �شادرات ال�شعودية من النفط الخام بما 
يزيد على 4.5 مليين برميل يوميًا، وتحر�ض المملكة العربية 
ال�شعودية على وجود طاقة اإنتاجية فائ�شة، ترواح بين 1.5 و2 
اإليها عند الحاجة؛ ل�شمان  مليون برميل يوميًا، يمكن اللجوء 
توفير االإمدادات اللآزمة للأ�شواق العالمية بما ال يتعار�ض مع 

قرارات منظمة االأقطار الم�شدرة للنفط »اأوبك«.
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47  ما اأهم �سادرات المملكة ووارداتها؟
المملكة تقع بين اأكبر 23 دولة م�شدرة في العالم، وح�شب 
ما  ال�شعودية  ال�شادرات  قيمة  بلغت  2006م  عام  اإح�شاءات 
يقرب من 170.5 مليار دوالر، وت�شتحوذ ال�شادرات النفطية 
على  تزيد  بن�شبة  ال�شادرات  اإجمالي  من  االأ�شد  ن�شيب  على 
ال�شادرات  ت�شمل  النفطية  ال�شادرات غير  والبقية من   ،٪85

ال�شناعية والزراعية.
وتعد المنتجات البتروكيمياوية على راأ�ض قائمة ال�شادرات 
ال�شادرات  تليها   ،٪46.2 بن�شبة  النفطية  غير  ال�شناعية 
البل�شتيكية بن�شبة 19.7٪، والمعادن بن�شبة 9.8٪، والمعدات 
واالأجهزة الكهربائية 3.8٪، في حين يبلغ اإجمالي ال�شادرات 

غير ال�شناعية ٪20.
غير  ال�شعودية  ال�شادرات  نمو  اإلــى  االإح�شائيات  وت�شير 
النفطية، ويتوقع اأن ت�شل قيمتها اإلى ما يزيد على 20.25 مليار 
ال�شادر  ال�شعودية  ال�شادرات  تنمية  مركز  تقرير  وفق  دوالر 

خلل عام 2006م.
دوالر،  بليون   40 مــن  يقرب  بما  المملكة  واردات  وتــقــدر 
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الكهربائية  واالأجــهــزة  واالأدويــــة  ال�شيارات  الــــواردات  واأهـــم 
والمعدات االإلكترونية والم�شنوعات الجلدية والمواد الغذائية 

والمن�شوجات.
48 ما اأكثر ال�سناعات التي ت�ستهر بها المملكة؟

عدد  المملكة  فــي  يــزدهــر  النفط  تكرير  �شناعة  بخلف 
وال�شلب،  الحديد  �شناعة  اأهمها:  االأخــرى،  ال�شناعات  من 
واالأ�شمنت، ومواد البناء، واالأ�شمدة وال�شناعات البل�شتيكية، 
الفاكهة،  تعليب  وت�شمل:  الغذائية،  وال�شناعات  والــزجــاج، 

والخ�شراوات، والتمر، والع�شيرات، واالألبان وحفظها.
على  الخا�ض  القطاع  بها  ي�شتثمر  اأخــرى  �شناعات  وهناك 
نطاق وا�شع، مثل: �شناعات االأثاث، و�شياغة الذهب والف�شة، 
و�شناعة االأحذية، وتوجد هذه ال�شناعات في عدد من المدن 
المرافق  بجميع  وزدوتــهــا  الــدولــة  اأن�شاأتها  التي  ال�شناعية 
الكثافة  ال�شناعية خارج نطاق  للتجمعات  والخدمات اللزمة 

ال�شكانية، حفاظًا على �شلمة البيئة.
وال تخلو منطقة من مناطق المملكة من وجود مدينة اأو تجمع 
الخا�شة  المدن  اإلى  اإ�شافة  الم�شانع،  من  ي�شم عددًا  �شناعي 

بحرف النجارة والحدادة اأو اإ�شلح ال�شيارات وغيرها.
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من  االأكبر  الجزء  وا�شتهلكه  ال�شعودي  ال�شوق  ات�شاع  اأن  اإال 
االإنتاج ال�شناعي يقلل من حجم ال�شادرات ال�شعودية ال�شناعية 
مثل:  المنتجات،  من  محدود  عدد  على  ويق�شرها  الخارج،  اإلــى 

االأ�شمدة، والبتروكيماويات، وال�شناعات الغذائية.
49  ما اأكبر المدن ال�سناعية بالمملكة؟

مدينة  في  حاليًا  بالمملكة  ال�شناعية  ال�شركات  كبرى  تقع 
في  كذلك  العربي،  الخليج  �شاحل  على  ال�شناعية،  الجبيل 
اأكبر  وهما  االأحمر،  البحر  �شاحل  ال�شناعية على  ينبع  مدينة 

مدينتين �شناعيتين بالمملكة.
وت�شرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على العمل بالمدينتين، 
الدمام معقًل  واأكبر مدنها مدينة  ال�شرقية  المنطقة  تعد  كما 
كذلك  النفط،  بقطاع  المرتبطة  ال�شناعات  من  كبير  لعدد 

مدينة رابغ ال�شناعية على�شاحل البحر االأحمر.
وفي االآونة االأخيرة اأعلن عن البدء في اإن�شاء مدينة الملك 
عبداهلل االقت�شادية اأكبر مدينة �شناعية واقت�شادية متكاملة 
في المملكة والعالم، وتقع على �شاحل البحر االأحمر بم�شاحة 
مليار   27 تتجاوز  ا�شتثمارات  وباإجمالي  مربع.  متر  مليون   55
�شناعية  ومنطقة  عالميًا.  بحريًا  ميناًء  المدينة  وت�شم  دوالر، 
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الجزيرة  ومنطقة  مربع.  متر  مليين   8 م�شاحة  على  عملقة 
المائية لمقرات ومكاتب الموؤ�ش�شات المالية العالمية واالإقليمية 
عددًا  ت�شم  �شياحية  ومنطقة  والموؤتمرات،  للمعار�ض  ومركز 
كبيرًا من المنتجعات ال�شاطئية والفنادق. اإ�شافة اإلى عدد من 

االأحياء ال�شكنية والموؤ�ش�شات العلمية والتعليمية.
النفطية  غير  ال�سناعية  ال�سركات  اأكبر  ما    50

بالمملكة؟
تعد �شركة �شابك من اأكبر ال�شركات ال�شناعية غير النفطية 
لي�ض في المملكة فح�شب بل على الم�شتويين االإقليمي والدولي. 
في  ن�شاطها  وتحدد  )1976م(،  1396هـ  عام  �شابك  تاأ�ش�شت 
ا�شتثمار الموارد الطبيعية الهيدروكربونية والمعدنية بالمملكة 

العربية ال�شعودية.
كبرى  بين  مرموقة  مكانة  الراهن  الوقت  في  ال�شركة  وتحتل 
ال�شركات العالمية الرائدة في مجال البتروكيماويات واالأ�شمدة 
اأن  المنتجات، كما  وتنوع  المبيعات  وال�شلب من حيث  والحديد 
�شابك التي تتخذ العا�شمة )الريا�ض( مقرًا لها تعد اأكبر �شركة 

�شناعية غير بترولية في ال�شرق االأو�شط.
وتدير )�شابك( عملياتها عبر ثلثة قطاعات رئي�شة هي:
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وحدات  �شت  وي�شمل  اال�ستراتيجية،  العمل  وح��دات  قطاع 
هي الكيماويات االأ�شا�شية الو�شطيات، البولي اأوليفينات، بولي 

كلوريد الفينيل والبولي�شتر، واالأ�شمدة والمعادن.
وقطاع االأن�سطة المركزية الرئي�سة، الذي يتاألف من المالية، 

واالأبحاث والتقنية، والقانونية، والمراجعة، والموارد الب�شرية.
الم�ستركة،  الخدمات  وح��دة  فتمثله  الثالث  القطاع  اأم��ا 
ال�شعودية  العربية  بالمملكة  ال�شناعية  �شبكة )�شابك(  وت�شم 

)18( �شركة فرعية.
و�شابك �شريك في ثلثة م�شروعات �شناعية اإقليمية في مملكة 
البحرين، علوة على ذلك تملك )�شابك( �شركة )�شابك االأوروبية 
�شركة  في  البتروكيماويات  قطاع  �شراء  بعد  للبتروكيماويات( 
)DSM( الهولندية، ولهذه ال�شركة م�شانع في هولندا واألمانيا.

وتمتلك الحكومة ال�شعودية ن�شبة 70٪ من راأ�ض مال )�شابك( 
التعاون  مجل�ض  ودول  المملكة  من  الخا�ض  القطاع  ويمتلك 

الخليجي االأخرى ن�شبة ٪30.
51  ما حجم الن�ساط الزراعي للمملكة؟

خالل  كبيرًا  نوعيًا  تحواًل  بالمملكة  الزراعي  الن�ضاط  �ضهد 
والمياه  االأمطار  مياه  على  االعتماد  من  الما�شيين،  العقدين 
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الجوفية والزراعة البدائية، في م�شاحات محدودة من االأرا�شي 
المحا�شيل  من  محدود  ولعدد  والوديان  ال�شهول  من  الخ�شبة 
تعتمد  منظمة  زراعة  اإلى  والفاكهة،  الخ�شروات  مثل  الغذائية 
�شخمة  ا�شتثمارات  خلل  من  والمحميات  الري  و�شائل  اأحدث 
لعدد كبير من ال�شركات، وهو ما و�شل بالمملكة اإلى تحقيق اكتفاء 
ذاتي من عدد كبير من المحا�شيل المهمة، وفي مقدمتها القمح 
�شنويًا،  طن  مليوني  من  يقترب  منه  ت�شديري  فائ�ض  وتحقيق 
اإ�شافة اإلى تحقيق تنوع كبير في الحا�شلت الزراعية تبعًا لمناخ 
االأر�ض وطبيعتها في كل منطقة، وتعد منطقة الق�شيم ومدينة 

الخرج من اأكبر المناطق والمدن الزراعية في المملكة.
الرئي�شة  الزراعية  الحا�شلت  فاإن من  القمح  اإلى  واإ�شافة 
الجزء  وي�شتهلك  والفاكهة،  والخ�شروات،  الحبوب،  للمملكة 
االأكبر من هذه المحا�شيل محليًا وبع�شها تقوم عليه �شناعات 

حفظ وتعليب االأغذية والفاكهة.
52 ما حجم اإنتاج التم�ر واأ�سهر اأ�سنافها بالمملكة؟

يوجد بالمملكة ما يزيد على 23 مليون نخلة، تنتج نحو 950 
األف طن من التمور �شنويًا، وهو ما يجعل المملكة تت�شدر قائمة 
الدول المنتجة للتمور عالميًا، اإذ يمثل اإنتاجها 20٪ من اإجمالي 
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االإنتاج العالمي، وتقدر م�شاهمة التمور في اإجمالي قيمة الناتج 
الزراعي بالمملكة بما يزيد على ٪13.

اإنتاج التمور في المملكة،  وتعد منطقة الق�شيم اأ�شهر مناطق 
وبها اأكبر مزرعة نخيل في العالم، وت�شم 250 األف نخلة.

االأ�شواق  اإلى  يتم ت�شديره  اأن ما  اإال  االإنتاج  ورغم �شخامة 
اإجمالي  مــن   ٪5 يتجاوز  ال  ال�شعودية  التمور  مــن  العالمية 
المح�شول �شنويًا، اإذ يتم ا�شتهلك ما يزيد على ن�شف االإنتاج 
محليًا، وتعد المملكة ثاني دولة في ت�شدير التمور بعد العراق.

لزيادة  االإجـــراءات  من  عدد  اتخاذ  في  الدولة  بــداأت  وقد 
�شادراتها، وفتح اأ�شواق جديدة اأمام التمور ال�شعودية، ويوجد 
في المملكة اأكثر من 300 �شنف من التمور اأ�شهرها: الْخل�ض، 
البرحي،  الهللي،  �شيف،  نبوت  المنيفي،  المدينة،  عجوة 
المملكة  على حا�شلت  ويقوم  ال�شقعي.  ال�شكري،  ال�شفري، 
من التمور عدد كبير من �شناعات التعبئة والتغليف وال�شناعات 

الغذائية، اإذ يوجد بالمملكة اأكثر من 40 م�شنعًا للتمور.
53  ما حجم الإنتاج الحي�اني ون�عية ال�ستثمار 

في الثروة الحي�انية؟
يتنوع اال�شتثمار في مجال االإنتاج الحيواني بين تربية االإبل 
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واالأغنام والبقر، وهو ن�ضاط قديم بالمملكة، مار�ضه البدو واأبناء 
المجتمعات الريفية على نطاق وا�شع قبل اكت�شاف النفط، وما 
زالوا يمار�شونه بو�شفه من االأن�شطة االقت�شادية الرئي�شة في 

القرى والهجر. 
اأما تربية االأبقار فهي من االأن�شطة الحديثة ن�شبيًا، وتطورت 
كثيرًا في االآونة االأخيرة، فاأ�شبحت هناك مزارع �شخمة لتربية 
الما�شية، تتيح قدرًا هائًل من االألبان وم�شتقاتها، ويقوم عليها 
عدد من ال�شناعات، ويقدر حجم اال�شتثمار في مجال الثروة 

الحيوانية بمليارات الرياالت.
كبيرة  اأحــوا�ــض  في  االأ�شماك  تربية  مــزارع  انت�شار  ومــع   
والزيادة الهائلة في مزارع الدواجن، اإال اأن اإنتاج المملكة من 
من  كميات  ا�شتيراد  ويتم  الذاتي،  االكتفاء  يحقق  ال  اللحوم 
الحج؛  مو�شم  خلل  وخ�شو�شًا  المذبوحة  واللحوم  االأغنام 

وعيد االأ�شحى لتوفير االأ�شاحي والهدي بكميات كبيرة.
54  هل ثمة جهة يمكن من خاللها التعرف على 

فر�س ال�ستثمار ومجالته المتاحة بالمملكة؟
تقديم  عن  الم�شوؤولة  الجهة  هي  لل�شتثمار  العامة  الهيئة 
ال�شركات  اأو  المواطنين،  من  للم�شتثمرين  الخدمات  جميع 
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االأجنبية الراغبة في اال�شتثمار بالمملكة، بما في ذلك توفيركافة 
المملكة؛  داخل  المتاحة  اال�شتثمار  مجاالت  حول  المعلومات 
لتفعيل  �شاملة  ا�شتراتيجية   - اإن�شائها  منذ   - الهيئة  وتتبنى 
دور القطاع الخا�ض، وتوفير مناخ �شحي لجذب اال�شتثمارات، 
بالمزايا  المرتبطة  اال�شتثمارية  للفر�ض  والترويج  والت�شويق، 
على  الزمني  برنامجها  في  الهيئة  وتركز  للمملكة،  الن�شبية 
مدار ال�شنوات الخم�ض القادمة في جذب اال�شتثمارات المحلية 
والنقل،  الطاقة  هــي:  رئي�شة،  قطاعات  لثلثة  واالأجــنــبــيــة 
والمعلومات، واالت�شاالت، وتقوم الهيئة بدور فاعل في مواءمة 
ال�شحي،  اال�شتثماري  المناخ  ومتطلبات  واالإجراءات  االأنظمة 
وتب�شيط االإجراءات الحكومية اأمام الم�شتثمرين، وتتولى الهيئة 
اإ�شدار ن�شرة منتظمة حول فر�ض اال�شتثمار المتاحة في ال�شوق 
كما  لها،  الممنوحة  والت�شهيلت  الن�شبية  والمزايا  ال�شعودي 
بداأت الهيئة اال�شتفادة من �شبكة المعلومات الدولية االنترنت 

في التعريف بمجاالت اال�شتثمار بالمملكة على اأو�شع نطاق.
كما يقوم مجل�ض الغرف التجارية وال�شناعية بجميع مناطق 
المملكة وعددها 13 غرفة بدور فاعل وموؤثر في ت�شجيع اال�شتثمار 

بالمملكة وزيادة فر�ض ال�شراكة مع الم�شتثمرين االأجانب.
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بالعمل  الأجــانــب  للم�ستثمرين  ي�سمح  هــل   55
ت�سهيالت  اأو  نــظــام  ثمة  ــل  وه المملكة؟  داخـــل 

للم�ستثمرين؟
ال توجد اأدنى قيود اأو موانع تحول دون اال�شتثمار االأجنبي داخل 
المملكة، وقد �شهدت حقبة الثمانينيات والت�شعينيات توجهًا لجذب 
وال�شعودية  العربية  االأمــوال  روؤ�ــض  واإعــادة  االأجنبية  اال�شتثمارات 
جميع  في  االقت�شادية  التنمية  م�شيرة  في  للم�شاركة  المهاجرة؛ 
القطاعات، وال يوجد في المملكة اأي قيود على تحويلت العملت 
االأجنبية، كما تم ربط الريال ال�شعودي بالدوالر على اأ�شا�ض �شعر 
�شرف ثابت لم يتغير منذ عام 1986م فظل عند م�شتوى )3.75( 

رياالت في مقابل الدوالر.
اال�شتثمار  لت�شجيع  نظام  اإ�ــشــدار  تــم  2000م  عــام  وفــي 
معدالت  خف�ض  بموجبه  تم  المملكة،  في  المبا�شر  االأجنبي 
ال�شرائب على ال�شركات االأجنبية من 45٪ اإلى 30٪، كما�شمح 
منها  يمار�شون  التي  العقارات  بتملك  للأجانب  النظام  هذا 
اأن�شطتهم وكفالة العاملين لديهم من االأجانب، ووفر لهم فر�ض 
للتمويل منخف�ض التكلفة، الذي كان مق�شورًا في الما�شي على 
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ال�شركات المملوكة لل�شعوديين فقط.
االأ�شهم  �شوق  في  التعامل  بالمملكة  للمقيمين  ي�شمح  كما 

ال�شعودية.
56  هل ت�جد مناطق حرة للتجارة بالمملكة؟

االأنظمة  اإن  اإذ  بالمملكة،  حرة  مناطق  توجد  ال  االآن  حتى 
تمثل  ال  والــواردات  ال�شلع،  لها  تخ�شع  ال  والر�شوم  الجمركية 
ومع  اأنه  اإال  المملكة،  اإلى  التجارة  حركة  ان�شياب  اأمــام  عقبة 
حاجة  هناك  بدت  العالمي  االقت�ضادي  الن�ضاط  اآليات  تطور 
دورها  الأهمية  بالمملكة؛  الحرة  المناطق  من  عدد  اإن�شاء  اإلى 
جاذب  ا�شتثماري  مناخ  واإيجاد  الوطني،  االقت�شاد  تعزيز  في 
وملئم لل�شتثمارات االأجنبية على وجه الخ�شو�ض، لما تتميز 
به المناطق الحرة من غياب القيود االإدارية والجمركية التي 

َتحدُّ كثيرًا من حركة الم�شتثمرين.
وقد قدم مجل�ض الغرف التجارية وال�شناعية بالمملكة عدة 
مناطق  باإن�شاء ثلث  المخت�شة  الحكومية  للجهات  اقتراحات 
ومن  الغربية  والمنطقة  وجــازان  ال�شرقية  المنطقة  في  حرة 
المنتظر اأن ي�شدر قرار بالموافقة عليها وال �شيما بعد ان�شمام 

المملكة التفاقية منظمة التجارة العالمية.
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57  هل هناك م�ا�سم للتخفي�سات »الأوكازي�نات« 
بالمملكة؟

بين  المناف�شة  واآلــيــات  المفتوح،  ال�شعودي  ال�شوق  طبيعة 
خلل  ب�شدة  تت�شح  الــواحــد،  المجال  في  العاملة  ال�شركات 
موا�شم التخفي�شات التي عادة ما تكون في اأ�شهر ال�شيف في 
في  الكبرى  المدن  بع�ض  بــداأت  وقد  المملكة،  مدن  من  كثير 
توظيف موا�شم التخفي�شات لت�شجيع �شياحة الت�شوق وال�شياحة 
ومهرجانات  للتخفي�شات  خا�شة  اأ�شواقًا  فاأقامت  الداخلية، 

الت�شوق.
ومن اأ�شهر هذه االأ�شواق �شوق التخفي�شات الذي يقام بمنطقة 
 7 لمدة  ي�شتمر  الذي  »الديرة«،  الريا�ض  بمدينة  الحكم  ق�شر 
اأيام ويرتاده مئات االآالف من الزائرين، واأ�شواق التخفي�شات 

ال�شيفية بمدينة جدة واأبها.
منها  المنا�شبات  من  بعدد  التخفي�شات  موا�شم  وترتبط 
االأ�شحى،  وعيد  الفطر،  وعيد  المبارك،  رم�شان  �شهر  قدوم 
وبدء العام الدرا�شي، وبدء االإجازة ال�شيفية لطلب المدار�ض 

والجامعات.



64

المملكة العربية السعودية
في 100 سؤال

والأجنبية  ال�طنية  الم�سارف  عــدد  كــم    58
على  الم�سرفة  اأو  المنظمة  الجهة  وما  بالمملكة؟ 

عمل الم�سارف؟
مع  باال�شتراك  اأو  وطني  م�شرف  من  اأكثر  بالمملكة  يوجد 
على  يزيد  ما  الم�شارف  ولهذه  اأجنبية،  بنوك  اأو  موؤ�ش�شات 
ومحافظاتها  البلد  مناطق  جميع  في  منت�شرة  فرع   13000
االآلية،  ال�شرافة  ماكينات  من  هائل  كم  اإلى  اإ�شافة  ومدنها، 
التي يمكن من خللها لكل �شاحب ح�شاب بنكي �شحب االأموال 
واإيداعها، اأو اإجراء عمليات التحويل داخل المملكة اأو خارجها، 

اأو �شداد فواتير الخدمات العامة.
وهناك �شبكة اإلكترونية تجمع بين جميع ماكينات ال�شرافة 
االآلي  ال�شرف  بطاقة  ا�شتخدام  يمكن  بحيث  البنوك  لجميع 
ماكينات  جميع  من  لل�شحب  البنوك  هذه  اأحــد  عن  ال�شادرة 
البنوك  جميع  بــداأت  االأخــيــرة  االآونـــة  وفــي  االآلــيــة،  ال�شرافة 
البنكية  الخدمات  من  اال�شتفادة  دائــرة  تو�شيع  في  ال�شعودية 
لعملئها عبر االنترنت اأو الهاتف، وتب�شيط االإجراءات الخا�شة 
التحويلت  واإجــراءات  البنكية،  واالعتمادات  الح�شابات  بفتح 
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ال�شعودي  النقد  موؤ�ش�شة  وت�شرف  العملء،  المزيد من  لجذب 
على جميع البنوك الوطنية واالأجنبية، وت�شع اللوائح واالأنظمة 

للعمل بها.
59 مـــن اأيــــن تــحــ�ــســل الــمــمــلــكــة عــلــىالــطــاقــة 
الإنــتــاج  عــن  الم�س�ؤولة  الجهة  ومــا  الكهربائية 

وال�ستهالك وتنظيمه؟
م�شدرين  مــن  الكهربائية  الطاقة  على  المملكة  تح�شل 
الكهرباء،  تنتج  التي  المياه  تحلية  محطات  هما:  اأ�شا�شيين 
ومولدات الكهرباء التي تعمل بالوقود. ووزارة الكهرباء والمياه 

وهي الجهة الحكومية الم�شوؤولة عن هذا القطاع الحيوي.
وتتولى �شركة الكهرباء ال�شعودية وهي �شركة م�شاهمة تمتلك 
الدولة جزءًا كبيرًا من اأ�شهمها، تنظيم ا�شتهلك الطاقة الكهربائية 
وتزويد الم�شتركين بها واإجراء عمليات ال�شيانة الدورية واإ�شلح 

االأعطال الطارئة، وتح�شيل قيم اال�شتهلك.
والتيار الكهربائي بالمملكة 110 فولت و 220 فولت واإجمالي 
وي�شتهلك  ميجا/�ض  مليون   40 على  يزيد  منه  المنتجة  الطاقة 
من  المنتجة  الكمية  ن�شف  على  يزيد  مــا  ال�شناعي  القطاع 

الكهرباء.
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وخلل ال�شنوات القليلة الما�شية بداأت الدولة في تبني عدد 
من الم�شروعات لتوليد الكهرباء من م�شادر اأخرى، والح�شول 
على الطاقة من م�شادر حديثة ومتجددة، مثل: الرياح، والطاقة 

ال�شم�شية.
60  من اأين تح�سل المملكة على احتياجاتها من 

المياه وهي بلد �سحراوي؟
كمياتها  وتفاوت  المملكة،  على  ت�شقط  التي  االأمطار  لندرة 
من  احتياجاتها  على  البلد  تح�شل  اأخــرى  اإلــى  منطقة  من 
وتحلية  الجوفية  المياه  هما:  اأ�شا�شيين،  م�شدرين  من  المياه 
المياه منذ عام 1928 حيث  تحلية  وبداأت عملية  البحر،  مياه 
اأمر جللة الملك عبدالعزيز اآل �شعود - رحمه اهلل - باإن�شاء 
مدينة  الإمداد  »الكندا�شة«  با�شم  البحر  مياه  لتكثيف  وحدتين 
جدة بالمزيد من مياه ال�شرب، وتوالى اإن�شاء محطات التحلية 
حتى و�شل عددها اإلى اأكثر من 30 محطة على البحر االأحمر 
المياه  من  مكعب  متر  مليون   1073 تنتج  العربي،  والخليج 

المحلة �شنويًا. 
اأكبر  تعد  التي  »الجبيل«  محطة  المحطات  هــذه  اأكبر  ومــن 
العالم، ومجمع محطات جدة، ومحطة  المياه في  محطة لتحلية 
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مكة المكرمة، والطائف، ومحطة المدينة المنورة، وينبع.
اأما بالن�شبة اإلى المياه الجوفية فتوؤمن اأكثر من 9500 مليون 

متر مكعب من المياه، يتم ا�شتهلكها في القطاعات الزراعية.
اإنــجــاز معامالت  تــتــ�لــى  تــ�جــد جــهــة  ــل  61 ه
مع  للمملكة  الزائرين  اأو  والمقيمين  الم�اطنين 

الجهات الحك�مية؟
تنت�شر في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومدنها مكاتب 
بالمملكة،  المقيمين  معاملت  اإنجاز  تتولى  العامة،  للخدمات 
والزائرين لها من االأجانب مع الجهات الحكومية؛ ال�شتخراج 
الخروج  تاأ�شيرات  اأو  العمل،  رخ�شة  اأو  اال�شتقدام،  تاأ�شيرات 

والعودة، اأو ال�شجلت التجارية، اأو غيرها من المعاملت.
وتعرف هذه المكاتب لدى العامة بمكاتب »التعقيب« والموظف 
الذي يعمل بها »معقب« اأما المواطنون فيمكنهم اإنجاز معاملتهم 
محددة  مالية  مبالغ  مقابل  المكاتب  هــذه  اإنــابــة  اأو  باأنف�شهم، 
قبل  من  المقررة  الر�شوم  بخلف  هذا  المعاملة..  لطبيعة  تبعًا 

الموؤ�ش�شات الحكومية لكل خدمة اأو معاملة.
ويهدف نظام مكاتب الخدمات العامة اأو مكاتب التعقيب اإلى 
ووحداته،  واداراتــه  الحكومي  الجهاز  في هيئات  التكد�ض  منع 
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وتجنب االأخطاء والتجاوزات التي يمكن اأن تحدث نتيجة عدم 
معرفة المقيمين، اأو الزائرين للمملكة باالأنظمة اأو االإجراءات 

اللآزمة الإنهاء معاملتهم.
62  كيف يمكن الح�س�ل على الخدمات الطبية 

داخل المملكة؟
الحكومية  الم�شت�شفيات  مــن  كبير  بعدد  المملكة  تزخر 
واالأهلية والمراكز الطبية والم�شتو�شفات والعيادات الخا�شة، 
الخدمات  لتوفير  المملكة؛  مــدن  من  مدينة  كل  في  من�شرة 
ويقدر  ال�شواء.  على  والمقيمين  للمواطنين  والعلجية  الطبية 
االأولية  الرعاية  ومراكز  الطبية  والمراكز  الم�شت�شفيات  عدد 
باأكثر من ثلثة اآالف م�شت�شفى ومركز، اإ�شافة اإلى عدد كبير 

من الم�شتو�شفات والعيادات.
ويتبع وزارة ال�شحة ما يقرب من 315 م�شت�شفى حكوميًا، 
مركز   3500 اإلى  اإ�شافة  �شرير  األف   64 على  يزيد  لما  تت�شع 
الم�شت�شفيات  عدد  يتجاوز  حين  في  االأولية  ال�شحية  للرعاية 
الخا�شة بالمملكة 95 م�شت�شفى بها ع�شرة اآالف �شرير ي�شاندها 
نحو 650 م�شتو�شفًا و 800 عيادة خا�شة، واأكثر من 70 مختبرًا 
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طبيًا، و3500 �شيدلية اأهلية.
وتقدم الم�شت�شفيات الحكومية خدماتها مجانًا لزوار المملكة 
لمن�شوبي  خدماتها  تقدم  كما  والعمرة،  الحج  الأداء  القادمين 
التاأمين ال�شحي. وقد  الدوائر والهيئات الحكومية عن طريق 
حقق عدد من المرافق ال�شحية المتخ�ش�شة بالمملكة ريادة 
عالمية واأ�شبح مق�شدًا لكثير من المر�شى من خارج المملكة 
المفتوح  القلب  جــراحــات  مثل  الدقيقة  الــجــراحــات  الإجـــراء 
واالأورام  العيون  وجراحات  الملت�شقة  التوائم  ف�شل  وعمليات 

وزراعة االأع�شاء. 
باإدخالها  الطب  في  متقدمة  مرحلة  المملكة  ودخلت 
كبرى  لربط  ال�شناعية  االأقــمــار  عبر  االت�شالي  الطب 
والمراكز  الم�شت�شفيات  باأكبر  المملكة  م�شت�شفيات 
والمعاهد الطبية في العالم. كما اأ�شبحت الم�شت�شفيات 
ال�شعودية تقدم برامج لنيل الدرجات العلمية والزماالت 
اأكثر من 37 كلية ومعهدًا  التخ�ش�شية ف�شًل عن وجود 

�شحيًا للبنين والبنات.
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�س�ق  في  ال�سع�دية  المراأة  وج�د  حجم  ما    63
العمل الحك�مي والخا�س بالمملكة؟

منذ القدم والمراأة ال�شعودية ت�شارك الرجل في تحمل اأعباء 
ا�شتغلن  الما�شي  في  ال�شعوديات  الن�شاء  من  وكثير  الحياة، 
بالعمل اليدوي في منازلهن، فكانت المراأة تخيط الثياب، وتغزل 
الحديث  الع�شر  وفي  الزراعة،  اأعمال  في  وت�شارك  ال�شوف، 
التعليم  في  فر�شتها  على  ال�شعودية  المراأة  ح�شلت  وبعدما 
وم�شاركتها  وجودها  م�شاحة  تزايدت  ال�شهادات،  اأعلى  ونالت 

في ميادين العمل كافة.
على  يزيد  ما  ي�شغلن  ال�شعوديات  اأن  االإح�شائيات  وتقدر 
في  وخ�شو�شًا  الحكومية،  القطاعات  في  الوظائف  من   ٪20
في جميع  ال�شعوديات  الن�شاء  ن�شبة  بلغت  اإذ  التعليمي،  الحقل 
ذلك  في  بما  للبنات  واالأهلي  الحكومي  التعليم  قطاع  وظائف 
التعليمية  الوظائف  اأكثر من 80٪ من حجم  الجامعي  التعليم 

واالإدارية.
اأعــمــال  فــي  بــقــوة  حا�شرة  ال�شعودية  ــمــراأة  ال كــانــت  كما   
وال�شوؤون  الم�شرفية،  واالأعمال  واالإعلم،  الطب،  منها  اأخرى 
المراأة  ــداأت  ب الما�شية  القليلة  ال�شنوات  وفــي  االجتماعية، 
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ال�شعودية تحقق نجاحات ملمو�شة في جميع ميادين العمل في 
القطاع الخا�ض، وبرزت اأ�شماء ن�شائية �شعودية المعة بو�شفهن 
ال�شغيرة  التجارية  الموؤ�ش�شات  عدد  زاد  كما  اأعمال،  �شيدات 
العقد  خلل  عليه  كانت  مما   ٪30 بن�شبة  ل�شيدات  المملوكة 

االأخير من القرن الع�شرين الما�شي.
الغرف  مقاعد  االأعمال عددًا من  �شيدة  المراأة  �شغلت  كما 

التجارية ال�شناعية في مناطق المملكة المختلفة.
في  والفني  الثقافي  الن�ساط  مالمح  اأبرز  ما    64

المملكة في ال�قت الراهن؟
في  للمملكة  والفني  الثقافي  للن�ضاط  الرئي�س  الملمح  لعل 
والمعا�شرة،  االأ�شالة  بين  الرائع  المزج  هو  الراهن  الوقت 
وااللتزام الواعي باآداب االإ�شلم وتعاليمه الداعية اإلى االرتقاء 
دون  من  الم�شروعة،  الو�شائل  بجميع  والفكر،  والعقل  بالذوق 

ابتذال اأو وقوع في دائرة المحرمات.
واإذا كان »�شوق عكاظ« يمثل اأ�شهر ملمح فعاليات ثقافة المملكة 
في الما�شي بح�شبانه ملتقى ال�شعراء واأهل البلغة واالأدب، فاإن 
االأخيرة  الثالثة  العقود  الثقافي خالل  الن�ضاط  الكبير في  التطور 
الزاخرة  العامة  المكتبات  انت�شار  منها:  متعددة،  اأ�شكااًل  اتخذ 
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االأدبية  واالأندية  كافة،  التخ�ش�شات  في  القيمة  الكتب  بمليين 
في جميع مناطق المملكة ومدنها، التي يتنوع ن�شاطها بين تنظيم 
المحا�شرات والندوات واالأم�شيات الثقافية وال�شعرية، اأو العرو�ض 
الفعاليات  من  وغيرها  الت�شكيلية  الفنون  ومعار�ض  الم�شرحية، 
اإ�شافة اإلى المهرجانات الفنية والثقافية المو�شمية التي اأ�شبحت 

هي االأكثر جذبًا لرموز الفكر والفن الجميل في المنطقة العربية.
65  ما اأهم المهرجانات الثقافية والترفيهية في 

المملكة؟
تحفل المملكة بكثير من المهرجانات الثقافية والترفيهية، ويعد 
مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة، الذي ينظمه الحر�ض 
الوطني في �شهر فبراير من كل عام، من اأهم هذه المهرجانات، 

ويعك�ض المهرجان الهوية الوطنية لل�شعب ال�شعودي.
الريا�ض  مدينة  �شمال  الجنادرية  اأر�ض  في  فعالياته  وتقام 
التراثية  المباني  طــراز  على  بناوؤها  تم  �شعبية  قرية  داخــل 

ال�شعبية القديمة.
واأهم ما يميز هذا المهرجان اأنه يجمع بين التراث والحداثة 
االأجــداد،  تاريخ  فيها  يعر�ض  ناجحة  تجربة  واأنــه  المعا�شرة، 

وارتباط الما�ضي بالحا�ضر.
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واالأم�شيات  الندوات  من  كثير  المهرجان  فعاليات  وتتخلل 
ال�شعرية التي ت�شارك فيها �شخ�شيات عربية وعالمية، وتطرح 
خللها مو�شوعات تهّم الراأي العام، كما يقام في المهرجان 
معار�ض للوثائق والكتاب والفن الت�شكيلي والتحف والمقتنيات 
الحرف  اأ�شحاب  لمنتجات  �شعبي  و�شوق  القديمة  التراثية 

القديمة واليدوية وعرو�ض للفنون ال�شعبية.
المهرجانات  انت�شرت  الما�شية  القليلة  ال�شنوات  وفــي 
الترفيهية وال�شياحية والثقافية في عدد كبير من مدن المملكة 
واأبها  جــدة،  مهرجان  مثل  ال�شيف  اأ�شهر  خــلل  ال�شاحلية 

والدمام وغيرها.
66  لماذا يعد مهرجان الجنادرية ه� الأ�سهر بين 

المهرجانات الثقافية بالمملكة؟
الثقافية  المهرجانات  بين  الجنادرية  مهرجان  تميز  يرجع 

الفنية ال�شعودية لعدة عوامل، اأهمها:
البلد،  للتراث والثقافة في  الرئي�ض  الوطني  اأنه المهرجان 
الملك  ال�شريفين  الحرمين  خــادم  حكومة  برعاية  ويحظى 
عبداهلل بن عبدالعزيز ورعايته ال�شخ�شية لحفل االفتتاح، كما 
اأن تبعية المهرجان من حيث التنظيم للحر�ض الوطني ال�شعودي، 
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وما يتوافر له من اإمكانات مادية وتنظيمية �شاعفت من نجاح 
المهرجان وتفرده، وي�شاف اإلى ذلك الخبرة التراكمية لمنظمي 
يقرب  ما  مــدار  على  تكونت  التي  عليه،  والقائمين  المهرجان 
1985م،  1405هـــ  عام  انطلقه  منذ  الزمن  من  قرن  ربع  من 
ف�شًل عن تنوع فعاليات المهرجان وتراثه حيث يجمع بين فنون 
ويعر�شها في مناطق مفتوحة ب�شورة حية،  التراثية،  الما�شي 

كما يعر�ض الفنون واتجاهات الثقافة المعا�شرة والحديثة.
كذلك ي�شم المهرجان معر�ض الكتاب، واالأم�شيات والندوات 
اإليها  يدعى  التي  والمعار�ض  الم�شرحية،  واالأن�شطة  الثقافية، 
الثقافة من جميع  ورموز  والفنانين،  والمفكرين،  االأدباء  كبار 

اأنحاء العالم.
ال�شخ�شيات  بتكريم  متفردًا  تقليدًا  المهرجان  اتبع  كما 
فعاليات  مــن  جعل  مــا  وهـــذا  المملكة  فــي  ــارزة  ــب ال الثقافية 

المهرجان بانوراما مفتوحة لفنون الما�شي والحا�شر معًا.
67  ما اأبرز الم�ؤ�س�سات الثقافية بالمملكة؟

تزخر المملكة بكم هائل من الموؤ�ش�شات الثقافية المنت�شرة 
في جميع المناطق وتتركز اأكثرها في المدن الكبرى وخ�شو�شًا 

الريا�ض وجدة.
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وتحت�شن مدينة الريا�ض وحدها كثيرًا من المنارات الثقافية 
عبدالعزيز  الملك  مركز  المثال:  �شبيل  على  منها  والفكرية، 
التاريخي الذي ي�شم المتحف الوطني، مكتبة الملك فهد الوطنية، 
دارة الملك عبدالعزيز، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مركز 
للفنون  فهد  بن  في�شل  االأمير  مركز  الثقافي،  في�شل  االأمير 
الملك  موؤ�ش�شة  والفنون،  للثقافة  ال�شعودية  الجمعية  الت�شكيلية، 
في�شل الخيرية، التي تنظم جائزة �شنوية عالمية الأكبر المبدعين 
والمفكرين في العالم في مجاالت العلوم واالآداب وخدمة االإ�شلم، 
وتعد الجوائز المالية التي تمنحها الموؤ�ش�شة للفائزين هي االأكبر 
في العالم بعد جائزة »نوبل«. ومن الجوائز المهمة اأي�شًا جائزة 

االأمير نايف لل�شنة النبوية والدرا�شات االإ�شلمية المعا�شرة.
�شببًا في اختيار مدينة  الكبير  الثقافي  الزخم  وقد كان هذا 
عن  ف�شًل  2000م،  عــام  العربية  الثقافة  عا�شمة  الــريــا�ــض 
ا�شت�شافة كثير من االأن�شطة الثقافية والفكرية والعلمية والفنية.

68  ما الطراز المعماري ال�سائد بالمملكة؟ وهل 
تختلف الطرز المعمارية من منطقة اإلى اأخرى؟

العمارة ال�شعودية تجمع بين حداثة البناء وتراثية الت�شميم، 
بما يلئم البيئة ال�شحراوية والمناخ القاري في كثير من مناطق 
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المملكة. والبيوت ال�شعودية تت�شم باالت�شاع وال يزيد عدد طوابقها 
الم�شتخدمة  البناء  مواد  كانت  وقديمًا  ثلثة.  اأو  طابقين  على 
ماأخوذة من البيئة ال�شحراوية وال�شخور الجبلية، وت�شقف من 
باالأعمدة  فتبنى  الحديثة  البيوت  اأما  �شقها،  بعد  النخيل  جذوع 

الخر�شانية واالأ�شمنت والحجر الطبيعي اأو ال�شناعي.
لكن ظل الت�شميم التراثي هو ال�شائد لكل البيوت الحديثة، 
حيث البهو المغطى بقبة والمجل�ض المخ�ش�ض للرجال ومجل�ض 
مقدمة  في  العربية  والخيمة  الطعام  تناول  واأماكن  للن�شاء، 
البيت فل تختلف الطرز المعمارية في المباني والبيوت ال�شكنية 

اختلفات كبيرة من منطقة اإلى اأخرى.
اأما المباني التجارية والفنادق الموجودة في المدن الكبرى، 
والدمام،  المنورة،  والمدينة  المكرمة،  ومكة  الريا�ض،  مثل: 
التراثية  العمارة  بين  كثيرًا  المعمارية  طرزها  فتتنوع  وجدة، 

القديمة واأحدث فنون العمارة، وترتفع لع�شرات الطوابق.
المباني على حد  ارتفاعات  بالمملكة تحظر  البناء  واأنظمة 
في  ارتفاعات  باأي  ت�شمح  بينما  ال�شكنية،  المناطق  في  معين 
البناء  �شبق  التي  القديمة  المناطق  وبع�ض  التجارية  المناطق 

بها قبل �شدور اأنظمة البناء والتخطيط العمراني.
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69  ما )العر�سة ال�سع�دية( .. وما اأ�سلها وكيف 
ت�ؤدى؟

حربية  رق�شة  بو�شفها  الزمان  قديم  منذ  العر�شة  عرفت 
الجزيرة  قلب  في  وظهرت  وال�شجاعة،  البطولة  عن  للتعبير 
الخليج  دول  معظم  اأداوؤهــا  َعــمَّ  ثم  نجد،  منطقة  في  العربية 
العربي. ولتعلق وجدان اأبناء المنطقة بها فقد عا�شت واحتفظت 
اإن�شادها،  وطرائق  والحركية  االإيقاعية  خ�شائ�شها  بجميع 
الزواج  وحفلت  الوطنية  االحتفاالت  لكل  ملزمة  فاأ�شبحت 

واالأعياد لكونها اأحد األوان الفنون العريقة في المملكة.
والأنها نوع من الفلكلور ال�شعبي فاإنها توؤدى بال�شيف، وترتبط 
واالعتزاز  والقوة  الفخر  ت�شتمل على  التي  ال�شعرية  بالق�شائد 

بالوطن والمجد.
والعر�شة من الفنون ال�شعبية التي تحظى ب�شعبية جماهيرية 
الفلكلور  هي  تــزال  فل  الم�شوؤولين،  قبل  من  وعناية  كبيرة 
للدولة  الر�شمية  االحتفاالت  تقدم عبر كل  التي  االأول  ال�شعبي 

في اأعيادها ومنا�شباتها.
وتوؤدي العر�شة بتنظيم ال�شفوف بين الرجال ب�شكل مقو�ض، 
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الذين  ال�شعراء  الجميل  التجمع  هذا  و�شط  ويكون  دائــري،  اأو 
وتكون  بيت،  اآخر  بترديد  العار�شون  ويقوم  االأبيات،  ين�شدون 
اأو خبرة  اإما حكمة يرددها ال�شاعر عن تجربة  هذه الق�شائد 

له، اأو تكون الق�شيدة مدحًا لرجل اأو قبيلة.
ال�شعودية(  )العر�شة  ارتبطت  االأخــيــرة  ال�شنوات  وفــي 
لها  وخ�ش�ض  والثقافة،  للتراث  ال�شنوي  الوطني  بالمهرجان 
يوم في هذه المنا�شبة الوطنية يحظى برعاية خادم الحرمين 
ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز وح�شوره، الذي يحر�ض 
على م�شاركة اأبناء وطنه اأداء العر�شة بو�شفها �شورة من تراث 

المملكة.
والمعالم  التاريخية  الــمــراكــز  اأهـــم  مــا    70
العا�سمة  زوار  يرتادها  اأن  يمكن  التي  الأثــريــة 

الريا�س؟
تزخر منطقة الريا�ض عمومًا، ومدينة الريا�ض العا�شمة 
خ�شو�شًا، بكثير من االأماكن التاريخية واالأثرية والمتاحف، 
واأماكن الترفيه التي يمكن اأن يرتادها الزائرون، وفي مقدمة 
هذه االأماكن مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، الذي يعد من 
اأهم المعالم الوطنية على م�شتوى المملكة، وواجهة ثقافية، 
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وح�شارية، وترويحية للعا�شمة الريا�ض.
التي  الحديثة  والعنا�شر  المرافق  بجميع  مجهز  والمركز 

جعلت منه واحة ثقافية، يجد فيها الزائرون الفائدة والمتعة.
ومن هذه المرافق: المتنزه العام: ويتكون من خم�ض حدائق 
رئي�شة م�شاحتها بين ع�شرين اإلى ثلثين األف متر مربع، ويتكون 
المركز من المتحف الوطني، ووكالة االآثار والمتاحف، وق�شر 
المربع، ومباني التراث، ودارة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك 

عبدالعزيز العامة، وم�شجد الملك عبدالعزيز، وبرج المياه.
الدرعية  مدينة  اأي�شًا  المهمة  الريا�ض  منطقة  اآثــار  ومن 
التي تحكي اآثارها جوانب مهمة من تاريخ المملكة ومرحلة من 

مراحل تكوين الدولة ال�شعودية االأولى.
متنزهات  مــن  الترفيه،  بــاأمــاكــن  غنية  الــريــا�ــض  ومدينة 

وحدائق، ومدن األعاب، ولوازم ال�شياحة الترفيهية والت�شوق.
71  ما المكان الذي ي�ستطيع زائر المملكة من خالله 

التعرف على تاريخ المملكة القديم والحديث؟
المتحف الوطني بالريا�ض هو المكان الذي يجد فيه زائر 
اأن�شئ  وقد  وحا�شرها،  المملكة  تاريخ  من  ملمح  المملكة 
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م�شيرة  اإثراء  في  ي�شاهم  وطنيًا  معلمًا  ليكون  المتحف  هذا 
بما�شي  الجديدة  االأجيال  وربط  الثقافية  والتوعية  التعليم 

االآباء واالأجداد.
الجانب  من  مربع  متر  األف  ع�شر  �شبعة  المتحف  ويحتل 
ال�شرقي لمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بقلب العا�شمة، 
من  المكون  لمبناه  االإجــمــالــيــة  الم�شاحة  ت�شل  حين  فــي 
طابقين ثمانية وع�شرين األف متر مربع. ويوفر المتحف بيئة 
ولم�شتويات  المجتمع،  من  مختلفة  ل�شرائح  حديثة  تعليمية 
متعددة، وتتنوع معرو�شاته لت�شمل القطع االأثرية، والوثائق، 
والــمــخــطــوطــات، ولــوحــات الــعــر�ــض، اإ�ــشــافــة اإلـــى االأفـــلم 

الوثائقية والعلمية.
مرتبة  رئي�شة،  عر�ض  قاعات  ثماني  من  المتحف  ويتكون 
�شمن ت�شل�شل تاريخي مطرد، ي�شل اإليها الزائر بح�شب ت�شميم 

معماري يراعي ترتيبها الزمني.
كما يحتوي المتحف على قاعتين للعرو�ض الدائمة والموؤقتة، 
الخدمية  والمرافق  والمخازن،  االإداريــة،  المكاتب  عن  ف�شًل 

العامة لزوار المتحف والعاملين فيه.
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72 هل ثمة مرا�سم اأو عادات ل�ستقبال ال�سيف 
بكرم  ي�ستهرون  المملكة  ــاء  ــن اأب اأن  خ�س��سًا 

ال�سيافة؟
اإكرام ال�شيف من دالئل االإيمان في االإ�شلم، وفي الحديث 
ال�شريف يقول الر�شول �: »من كان يوؤمن باهلل واليوم االآخر 
فليكرم �شيفه«، واالأخلق العربية تعلي من �شاأن الكرماء الذين 
يحتفون بال�شيف ويبالغون في ذلك. وقد ا�شتهر عدد من وجهاء 
واالأدب، ومن  التراث  �شيرتهم في كتب  ووردت  بالكرم  العرب 
هوؤالء: حاتم الطائي الذي عا�ض في الما�شي على اأر�ض المملكة 
وما زالت بقايا بيته قائمة حتى االآن �شاهدًا على احتفاء العرب 

بالكرم والكرماء.
اإكرام ال�شيف في بيوتهم، ويعدون  اإلى  وي�شارع ال�شعوديون 

ذلك غاية في التقدير والنبل والتكريم.
والعود  بالبخور  المنزل  في  ال�شيف  ا�شتقبال  مرا�شم  وتبداأ 
غرفة  في  والتمر  العربية  القهوة  تقديم  ثم  الزكية،  برائحته 
اال�شتقبال »المجل�ض«، وُيعد َهّز فنجان القهوة من قبل ال�شيف 
الطعام  تناول  يتم  المزيد،  في  رغبته  عدم  على  علمة  برفق 
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اأخرى تعد لذلك، وعادة ما يكون تناول الطعام على  في غرفة 
لتناول  المجل�ض  اإلــى  والم�شيف  ال�شيف  يعود  بعدها  االأر�ــض، 
على  الم�شيف  ويحر�ض  القهوة،  اأو  االأحمر  اأو  االأخ�شر  ال�شاي 
والب�شا�شة طوال مدة �شيافته، كما يحر�ض  بالود  اإ�شعار �شيفه 

على توديعه حتى باب المنزل عند مغادرته.
73  ما اأ�سهـــر الأطعمـــة والم�سروبات ال�طنيــــة 

بالمملكة؟
من  مناطقها  لتنوع  ال�شعبية،  اأكلتها  بتنوع  المملكة  تتميز 
على  ويغلب  والتقاليد،  والــعــادات  الجغرافية  الطبيعة  حيث 
والقمح،  واالأرز،  باأنواعها،  اللحوم  وجــود  ال�شعودية  االأكــلت 
تعطي  التي  البهارات  اإلى  اإ�شافة  مكوناتها،  في  والخ�شراوات 

هذه االأطباق نكهة خا�شة.
عن  عبارة  وهي  »الكب�شة«،  ال�شعودية  االأكــلت  اأ�شهر  ومن 
االأرز المطبوخ مع اللحم اأو الدجاج في اإناء واحد، مع اإ�شافة 
على  االأ�شهر  هي  االأكلة  هــذه  وتعد  بها،  الخا�شة  المطيبات 

م�شتوى المملكة، وتنت�شر في جميع اأنحائها.
على  منها  للطهو،  فريدة  طرائق  المملكة  في  والدجاج  وللحوم 
�شبيل المثال: المندي، وهو تعليق اللحم اأو الدجاج بطريقة معينة في 
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حفرة عميقة، بها كمية كبيرة من الفحم الم�شتعل نتيجة اإ�شعال النار 
فيه م�شبقًا، مع و�شع قدر كبير به كمية من االأرز والماء والبهارات 
اأي�شًا في اأ�شفل الحفرة، ثم تغطى الحفرة وتطمر بالتراب حتى ال 

تت�شرب الحرارة ويبقى حتى ين�شج.
المملكة  في  والدجاج  اللحم  لطهو  اأخــرى  طريقة  وهناك 
ت�شمى المظبي، وهو اأن ي�شوى اللحم اأو الدجاج بعد تتبيله على 

طبقة من ال�شخور المو�شوعة على الفحم الم�شتعل.
وتعد القهوة العربية الم�شروب الرئي�ض الذي يحر�ض المواطن 
المنا�شبات،  جميع  في  وزواره  ل�شيوفه  تقديمه  على  ال�شعودي 

اإلى جانب التمور بمختلف اأنواعها.
74  ما اأبرز عادات الزواج في المملكة ومرا�سمه؟

تختلف عادات الزواج ومرا�شمه في المملكة من منطقة اإلى 
اأخرى، وتبداأ مرا�شم الزواج بتعرف االأمهات - اللآتي يرغبن في 
تزويج اأبنائهن - على عوائل الفتيات المر�شحات اأو المختارات 
ا�شم  الما�شي  في  عليهن  يطلق  كان  ن�شاء  بوا�شطة  واأ�شرهن، 
الدالالت »الخاطبات«؛ وعندما يقرر ال�شاب الزواج تبداأ والدته 
في البحث عن الفتاة المنا�شبة من ناحية ال�شن، واأن تكون من 

عائلة معروفة، وخ�شو�شًا من الناحية الدينية.
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نقود  عن  عبارة  وهو  عرو�شته  مهر  باإر�شال  العري�ض  ويقوم 
وذهب وثياب تعرف بـ )الب�شوت(، الأبيها وعمها واأخواتها واأمها، 
وثوب مميز لها. وتلب�ض العرو�ض يوم زفافها ثوب الن�شل المزرك�ض 
وهو عبارة  �ضعرها )الم�ضاط(  ويو�ضع على  والزري،  بالقبطان 

عن خليط من دهن العود والحنة والطيب.
له  ويقيمون  اأهــلــه  مــن  جماعة  بــه  فيحتفل  العري�ض  اأمـــا 
»العر�شة«، ثم ي�شيرون به اإلى اأهل العرو�ض حيث ي�شتقبله والد 
العرو�ض ويدخله اإلى غرفة اأعدت للعرو�شين خ�شي�شًا، وتردد 
تعبيرًا عن  الدفوف؛  بمرافقة  ال�شعبية مقاطع غنائية  المغنية 

فرحة الزواج.
وبعد مرور اأربعين يومًا على الزواج تذهب العرو�ض ب�شحبة 
اأقــارب  بع�ض  دعــوة  تلبية  في  وتبداأ  اأهلها  منزل  اإلــى  زوجها 
الحا�شر  الوقت  اأما في  الما�شي،  العادات في  العري�ض، وهذه 
فيمكن اإقامة حفلة العر�ض في فندق اأو �شالة معدة لذلك، ولم 
تعد الملبو�شات القديمة هي ال�شائدة، بل كما تجري به المو�شة 

الحديثة عدا اأن للن�شاء مكانًا مخ�ش�شًا وللرجال مكان اآخر.
75  بم ُين�سح الزائر اأو المقيم بالمملكة؟

المملكة دولة اإ�شلمية وجميع اأنظمتها م�شتمدة من تعاليم 
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االأنظمة؛  بهذه  االإلــتــزام  ومقيم  زائــر  كل  وين�شح  االإ�ــشــلم، 
احترامًا للبلد الذي يعي�ض فيه اأو يزوره لل�شياحة اأو غيرها، ومما 
تجدر االإ�شارة اإليه اأن االأنظمة ال�شعودية تجّرم تعاطي الخمور، 
الفنادق  اأ�شكال االتجار بها، وجميع  اأي �شكل من  اأو  اأو بيعها، 
والمطاعم تلتزم ذلك، وجميع الم�شروبات التي تباع بالمملكة 

خالية من الكحول والم�شكرات.
اأن يتحلى بها كل  اأي�شًا التي يتوقع ال�شعوديون  ومن االآداب 
زائر للمملكة من غير الم�شلمين تجنب تناول الطعام اأو ال�شراب 

علنية في نهار �شهر رم�شان والم�شلمون �شائمون.
اأما المراأة الزائرة للمملكة فيتوقع منها اأن تلتزم بالح�شمة 
المجتمع  لتقاليد  احترامًا  العامة  االأماكن  في  ملب�شها  في 

ال�شعودي واأخلقه الم�شتمدة من تعاليم االإ�شلم واآدابه.
76 ما �سركة الطيران ال�طنية بالمملكة؟ وماذا 

عن حجم خدماتها ون�عيتها؟
الوطنية  ال�ضركة  هي  ال�ضعودية  العربية  الجوية  الخطوط 
ي�شم  الحالي  واأ�شطولها  1945م،  عــام  وانطلقت  للطيران، 
 ،100-747 وبوينج   ،300  -747 بوينج  طــراز  من  طــائــرات 
وبوينج 777 -200، واإيربا�ض اأ 300-، ودوجل�ض اأم دي -90، 
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واأم دي -11 المخ�ش�شة لل�شحن.
وقد حققت الخطوط الجوية العربية ال�ضعودية تطورًا هائاًل 

خلل ال�شنوات االأخيرة، وفق اأرقى الم�شتويات العالمية.
وي�شل عدد الرحلت في االأيام العادية اإلى 100 رحلة يوميًا 
الت�شغيل  العالم وهو ما يمثل 25٪ من حجم  اأنحاء  اإلى جميع 
الحجاج  لنقل  طاقاتها  بكل  ال�ضعودية  الخطوط  تنفذه  ال��ذي 

والمعتمرين والزائرين والعاملين بالمملكة وغيرهم.
االأفق  1987م درجة  ال�ضعودية منذ عام  الخطوط  بداأت  وقد 
على طائراتها، واإدخال اأحدث اأنظمة البحث االآلي عن العف�ض، 
الخطوط  عمالء  بخدمة  تقوم  التي  ال�ضفر  وك��االت  عدد  وو�ضل 
ال�شعودية اإلى 95 وكالة، اأما بالن�شبة اإلى ال�شحن فيوجد االآن 12 
واأ�شبح  محلية،  9وكاالت  و  ايتا  وكالة  و80  لل�شحن،  عامة  وكالة 
للخطوط ال�ضعودية االآن ثالثة مكاتب رئي�ضة في منطقة المطار 
القديم، ومطار الملك خالد الدولي وحي العليا بو�شط الريا�ض 
الإ�شدار التذاكر، باالإ�شافة اإلى 21 مكتبًا فرعيًا موزعة على معظم 

المرافق الحكومية وال�شركات، والموؤ�ش�شات بمدينة الريا�ض.
77  كم عدد المطارات الدولية بالمملكة؟

الملك  المملكة ثلثة مطارات دولية، هي: مطار  يوجد في 
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عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالريا�ض، 
ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وت�ضتوعب هذه المطارات الثالثة عددًا كبيرًا من خطوط �ضركات 
الطيران الدولية اإلى جانب الخطوط الجوية العربية ال�ضعودية.

والمعتمرون  والحجاج  الغربية  للمنطقة  الزائرون  ويف�شل 
اأم��ا  ب��ج��دة،  ال��دول��ي  عبدالعزيز  الملك  م��ط��ار  ف��ي  ال��ه��ب��وط 
لهم  في�شتح�شن  ال�شرقية  المنطقة  اإلى  القادمون  الم�شافرون 
ا�شتخدام مطار الملك فهد الدولي بالدمام، واأما القادمون اإلى 

العا�شمة فاإنهم بالطبع يهبطون في مطار الملك خالد.
وي�شتطيع الم�شافر الذي يرغب في الو�شول اإلى اأي منطقة اأخرى 
من مناطق المملكة اال�شتفادة من رحلت الطيران الداخلية اإذ يوجد 
في كل منطقة اأكثر من مطار مجهز ال�شتقبال الرحلت الداخلية، 

ويبلغ اإجمالي عدد المطارات المدنية بالمملكة 24 مطارًا.
داخــل  لل�سفر  المتاحة  النقل  و�سائل  مــا    78

المملكة وما اأف�سل هذه ال��سائل؟
فاإن  المدن،  بين  الم�شافات  وبعد  المملكة  م�شاحة  الت�شاع 
الطيران الداخلي هو اأ�شرع و�شائل ال�شفر داخل المملكة واأقلها 
م�شقة، اإ�شافة اإلى اعتدال اأ�شعار تذاكر ال�شفر الداخلية، لذا 
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تتوافر �ضبكة �ضاملة من الخطوط الداخلية تغطي 25 مطارًا في 
جميع مناطق المملكة.

وتتنوع و�شائل النقل البري المتاحة التي تخدم اأعدادًا كبيرة 
من الم�شافرين بين مناطق المملكة ومدنها بين النقل الجماعي 
بالحافلت المكيفة، وال�شفر بال�شيارات المملوكة للأفراد، اأو 

ال�شيارات الموؤجرة.
وتمتلك المملكة �شبكة عملقة من الطرق البرية تعد من اأف�شل 
الخدمات  جميع  بها  وتتوافر  العالم،  في  البرية  الطرق  �شبكات 
يزيد  لما  خدماتها  تقدم  التي  واال�شتراحات  واالإ�شعافية  االأمنية 

على 7 مليين �شيارة ركوب ونقل وحافلت.
79  هل ت�جد �سكك حديدية بالمملكة؟

بداأ اإن�شاء اأول خط حديدي بالمملكة باأمر من الملك عبدالعزيز 
رحمه اهلل عام 1947م؛ ليربط ميناء الدمام ومدينة الظهران في 

المنطقة ال�شرقية بالعا�شمة الريا�ض؛ لغر�ض نقل الب�شائع.
1985م  عام  وفي  الخط،  هذا  افتتاح  تم  عام 1951م  وفي 
تم اإن�شاء خط اآخر جديد اأحدث واأكثر تطورًا من الخط االأول 
بطول 450كم، واخت�شر زمن الم�شافة من الدمام اإلى الريا�ض 
الواقعة  المدن  بعدد من  �شاعات، مرورًا  اإلى 4  �شاعات  من 7 
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علىامتداد الخط، وتتولى الموؤ�ض�ضة العامة للخطوط الحديدية 
ال�ضعودية م�ضوؤولية ت�ضغيل هذه الخطوط و�ضيانتها، وبحث �ضبل 

زيادة عدد الخطوط الحديدية في المدن المهمة.
وحر�ضًا من حكومة المملكة على مد خطوط حديدية جديدة 
بداأت وزارة النقل باإجراء عدد من الدرا�شات لتو�شعة ال�شبكة 

الحديدية واإتاحة المجال للقطاع الخا�ض لل�شتثمار بها.
وت�شمنت هذه الدرا�شات تنفيذ خطين جديدين، االأول: يمتد 
من ميناء جدة على البحر االأحمر اإلى ميناء الملك عبدالعزيز 
ال�شرقية،  بالمنطقة  بالجبيل  فهد  الملك  وميناء  بالدمام، 

ويعرف بخط ال�شرق والغرب بطول 950 كم.
الريا�ض  من  يمتد  الجنوب  اإلى  ال�شمال  من  الثاني  والخط 
اإلى �شمالي المملكة، بطول 1408 كم، كذلك ربط جدة بمكة 
يبلغ  بطول  ينبع  لربط  و�شلة  مع  المنورة  والمدينة  المكرمة 
الحج  موا�شم  في  ونقلهم  الرحمن  �شيوف  لخدمة  570كــم 

والعمرة والزيارة.
اأكبر  وما  الجماعي  للنقل  و�سائل  ت�جد  األ    80

ال�سركات العاملة بالمملكة؟
داخل  الجماعي  للنقل  الرئي�شة  الو�شيلة  هي  الحافلت 
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هذا  في  العاملة  االأهلية  ال�شركات  من  كثير  ويوجد  المملكة، 
المجال، تتولى نقل الموظفين وطلب المدار�ض والعاملين في 

ال�شركات والموؤ�ش�شات الكبرى الحكومية والخا�شة.
ال�شركات  اأكبر  الجماعي  للنقل  ال�شعودية  وتعدال�شركة 
العاملة في هذا المجال، وقد تم اإن�شاء هذه ال�شركة وهي �شركة 
م�شاهمة �شنة 1399هـ 1979م؛ بهدف نقل الركاب بالحافلت 
على �شبكة الطرق العامة داخل مدن المملكة وفيما بينها، ثم 

اأ�شيف اإلى ن�شاطها النقل اإلى خارج المملكة.
ت�شاهم  �شعودي،  ريال  مليون  األف  ال�شركة  مال  راأ�ض  ويبلغ 
رجال  من  الم�شتثمرين  جانب  اإلــى   ٪30 بن�شبة  الدولة  فيها 

االأعمال وال�شركات والمواطنين.
ولديها  المملكة،  داخل مدن  للنقل  امتيازًا  ال�شركة  وتمتلك 
اأ�شطول قوامه اأكثر من 1500 حافلة مختلفة االأحجام واالأنواع، 
و�شبكة متكاملة من مرافق الخدمات والت�شغيل وور�ض ال�شيانة 

والعمالة المدربة ذات الخبرة المميزة.
واأكبر  بالمملكة  البحري  النقل  عن  مــاذا    81

ال�سركات ال�طنية العاملة في هذا المجال؟
بالن�ضاط  تت�ضم  واإليها  المملكة  من  البحري  النقل  حركة 
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نقل  في  فاعل  بــدور  وتقوم  المالية،  ا�شتثماراتها  و�شخامة 
في  العاملين  من  والــركــاب  الب�شائع  من  االأطــنــان  مليين 
كثرة  ذلك  على  ي�شاعد  والمعتمرين،  الحجاج  اأو  المملكة، 
عدد الموانئ ال�شعودية الواقعة على الخليج العربي، اأو البحر 

االأحمر.
وتعد ال�شركة ال�شعودية للنقل البحري هي ال�شركة الوطنية 
اإن�شاء  تــم  وقــد  المجال،  هــذا  فــي  بالمملكة  العاملة  االأولـــى 
مليون   50 قــدره  مال  براأ�ض  1979م،  1399هـــ   �شنة  ال�شركة 
الرئي�ض  المقر  ويقع  ريال،  مليون   2000 اإلى  رفعها  تم  ريال، 
لل�شركة بمدينة الريا�ض، ويتبعها ثلثة فروع في جدة والدمام 
االإقليمية  والمراكز  المكاتب  من  عدد  اإلى  اإ�شافة  والجبيل، 
من  اأ�ــشــطــواًل  ال�شركة  وتمتلك  وطوكيو،  ونــيــويــورك  دبــي  فــي 
الناقلت و�شفن نقل الب�شائع يتكون من 16 �شفينة وناقلة، وقد 
»�شتولي«  �شركة  مع  تجمع  في  الناقلت  ت�شغيل  ال�شركة  بداأت 

النرويجية ابتداء من منت�شف عام 1990م.
الخام�شة  المرتبة  البحري  للنقل  ال�شعودية  ال�شركة  وتحتل 
عالميًا، ويبلغ عدد الموانئ التي تخدمها ال�شركة على خطوطها 

المنتظمة اأكثر من 41 ميناء في جميع اأنحاء العالم.
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وما  بالمملكة؟  التجارية  الم�انئ  عدد  كم    82
اأ�سهر هذه الم�انئ؟

اأتاح طول ال�شواحل البحرية للمملكة - التي تزيد على 2410 
كم، منها 1800 كم على البحر االأحمر، واأكثر من 610كم على 
الخليج العربي - اإقامة كثير من الموانئ التي تتفاوت من حيث 
 24 ال�شعودية  الموانئ  عدد  ويبلغ  واالإمكانات،  والقدرة  الحجم 
الملحي  الخط  و�شط  االإ�شلمي  جــدة  ميناء  اأهمها:  ميناء، 
الدولي بين ال�شرق والغرب، وهو الميناء الرئي�ض للمملكة، واأحد 

اأف�شل واأكبر الموانئ في ال�شرق االأو�شط.
ومن الموانئ ال�شعودية المهمة اأي�شًا ميناء الملك عبدالعزيز 
العربي،  الخليج  على  للمملكة  الرئي�ض  الميناء  وهو  بالدمام 
والبوابة الرئي�شة لدخول الب�شائع الم�شتوردة القادمة من جميع 
مناطق  بقية  مع  �شريعة  طرق  ب�شبكة  ويرتبط  العالم،  اأنحاء 

المملكة ودول الخليج العربي.
فهد  الملك  ميناء  اأي�شًا  بالمملكة  المتميزة  الموانئ  ومــن 
الذي  بينبع  ال�شناعي  فهد  الملك  وميناء  بالجبيل،  ال�شناعي 
يعد الميناء االأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة 
هذين  اإن�شاء  تم  وقد  االأحمر،  البحر  على  والبتروكيمياويات 
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الميناءين لخدمة القطاعات النفطية، والمجمعات ال�شناعية.
83  هل يمكن لزائر المملكة اأو الم�اطن تاأجير 

�سيارة للتنقل بها داخل المملكة؟
ال ي�شكل الح�شول على �شيارة اأجرة في اأي من مدن المملكة 
�شائق«  دون  »مــن  ال�شيارات  تاأجير  ف�شركات  م�شكلة،  ــى  اأدن
منت�شرة في كل مكان وباأ�شعار معتدلة تراوح بين 50 و 150 ريااًل 
في اليوم الواحد، ح�شب نوع ال�شيارة وموديلها، ومدة االإيجار 

والكيلومترات التي ت�شيرها ال�شيارة.
ويمكن التنقل بال�شيارات الموؤجرة من مدينة اإلى اأخرى، اأو 
بين المدن والمطارات. وهناك �شيارات االأجرة »الليموزين« التي 
يقودها �شائق، والتي يمكن ا�شتقللها اإلى اأي مكان مقابل مبلغ 
مالي يختلف من مكان اإلى اآخر وي�ضترط للزائر لتاأجير �ضيارة 
»من دون �شائق« امتلك رخ�شة قيادة دولية، اأو رخ�شة بلده، 

اأما المقيم في�ضترط له الح�ضول على رخ�س قيادة �ضعودية.
84 ما الجهة الم�سرفة على و�سائل الإعالم بالمملكة؟ 
وما القن�ات التلفزي�نية والإذاعات التي يمكن متابعتها؟

جميع  عن  الم�شوؤولة  الجهة  هي  واالإعـــلم  الثقافة  وزارة 
جهازي  على  باالإ�شراف  وتقوم  بالبلد،  االإعلمية  االأن�شطة 
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االإذاعة والتلفزيون، ويوجد بالمملكة 6 محطات اإذاعية متنوعة 
اإلى البرامج الرئي�شة  اإ�شافة  تبث بع�ض برامجها بعدة لغات، 

باللغة العربية.
اأما اإر�شال التليفزيون ال�شعودي فيتم عبر اأربع قنوات: االأولى 
باللغة العربية، والثانية باالإنجليزية، وتت�شمن ن�شرة اأخبار باللغة 

الفرن�شية، اإ�شافة اإلى القناة االإخبارية، والقناة الريا�شية.
ومن  كافة،  المملكة  اأنحاء  التليفزيوني  االإر�ــشــال  ويغطي 
ال�شناعية  االأقمار  الف�شائي عبر  البث  ا�شتقبال  اأطباق  خلل 
بنظام »الديجيتال« يمكن متابعة المئات من القنوات الف�شائية 

والمحلية التي تبث من جميع دول العالم.
ال�شعودية  التلفزيونية  والقنوات  المحطات  برامج  وتتنوع 
وبرامج  والدينية،  والثقافية  االإخبارية  البرامج  بين  الرئي�شة 
وبرامج  واأفــلم،  وم�شل�شلت  والدراما،  والترفيه  المنوعات، 

خا�شة بالمراأة والطفل وغيرها.
85  ما اأ�سهر ال�سحف والمجالت ال�سع�دية؟ وهل 

ت�جد �سحف اأو مجالت بلغات اأجنبية؟
»الــبــلد«  منها:  يوميًا،  �شحيفة   15 المملكة  فــي  ي�شدر 
و»الــمــديــنــة« و»الــجــزيــرة« و»الــريــا�ــض« و»عــكــاظ« و»الــوطــن« 
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اأ�شبوعية  مجلة   20 من  اأكثر  اإلــى  اإ�شافة  و»اليوم«  و»الــنــدوة« 
الكليات  مثل �شحف  الخا�شة  ال�شحف  ودوريــة، عدا  و�شهرية 

وال�شركات والقطاعات الحكومية.
و»المجلة  و»الدعوة«،  »اليمامة«،  المجلت  اأ�شهر هذه  ومن 
العربية«، و»الفي�شل«، و»المعرفة«، و»تجارة الريا�ض«، و»الحر�ض 

الوطني«، و»المنهل«، و»الحج«، و»اإقراأ«.
اأجنبية  بلغات  ت�شدر  التي  ال�شحف  من  قليل  عدد  وهناك 
وقد  ديلي«  »الريا�ض  وقبلها  جازيت«  »�شعودي  �شحيفة  اأهمها 

توقفت اأخيرًا، و�شحيفة »عرب نيوز«.
اأي�شًا عدد من المطبوعات الداخلية التي ت�شدرها  وهناك 

بع�ض كبريات ال�شركات العاملة بالمملكة باللغة االإنجليزية.
والموؤ�ش�شات  الــجــهــات  مــن  عــدد  بـــداأ  ــرة  االأخــي االآونــــة  ــي  وف
لغات،  بعدة  االإنترنت  اإلكترونية على  اإ�شدار �شحف  ال�شحافية، 
كما كانت ال�شركات ال�شعودية �شباقة اإلى اإ�شدار ال�شحف الدولية 

باللغة العربية، التي توزع في جميع اأنحاء العالم.
86  ماذا عن خدمات الت�سال والهاتف بالمملكة 

وتط�رها؟
ظلت خدمات الهاتف ملكًا للدولة حتى عام 1418هـ  1998م، 
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حيث �شدر مر�شوم ملكلي بتخ�شي�ض قطاع االت�شاالت تم�شيًا 
وتفعيل  ال�شوق،  اقت�شاد  اإلــى  بالتوجه  البلد  �شيا�شات  مع 

م�شاركة القطاع الخا�ض في خطط التنمية.
بو�شفها  1998م  عام  ال�شعودية  االت�شاالت  �شركة  وتاأ�ش�شت 
عام  وبنهاية  اأ�شهمها،  من   ٪70 الدولة  تمتلك  م�شاهمة  �شركة 
2002م تم االإعلن عن االكتتاب في 30٪ من اأ�شهم ال�شركة لي�شهد 
قطاع االت�شاالت نقلة نوعية هائلة في خدمات الهاتف، والفاك�ض، 

والهاتف الجوال، وفق اأحدث النظم العالمية وباأ�شعار جيدة.
وال يتطلب الح�شول على خط تليفون ثابت اأكثر من يومين 
بوا�ضطة  الجوال  ال�ضركة خطوط  تتيح  بعد طلب الخدمة، كما 
الكروت المدفوعة مقدمًا وبفئات ترواح بين 50 ريااًل و300ريال، 
مكان  باأي  ات�شال  اأي  اإجراء  والزائرون  المواطنون  وي�شتطيع 
داخل المملكة اأو خارجها من دون الحاجة اإلى الذهاب لمراكز 

الهاتف الرئي�شة. 
 3 من  باأكثر  بالمملكة  الثابت  الهاتف  خطوط  عدد  ويقدر 
مليين خط، بينما يزيد عدد الم�شتركين في خدمات الهاتف 

الجوال على 5 مليين م�شترك.
مناف�شة  اأخرى  ات�شاالت  �شركة  دخلت  االأخيرة  االآونة  وفي 
هي �شركة »اتحاد االت�شاالت« )موبايلي( الخدمة في منت�شف 
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عدد  يتزايد  اأن  المحتمل  ومــن  2005م،  عــام  فبراير  �شهر 
ال�شركات العاملة في قطاع االت�شاالت م�شتقبًل.

وما  الإنترنت  خدمة  بالمملكة  تت�افر  هل    87
الجهات الم�س�ؤولة عنها؟

بقرار  المملكة  اإلــى  االإنترنت  خدمة  اإدخــال  على  العمل  بــداأ 
الملك  بمدينة  اأناط  الــوزراء عام 1427هـ 2006م،  من مجل�ض 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية مهمة اإدخال خدمة االإنترنت العالمية 
خدمات  وحدة  المدينة  اأن�شاأت  فقد  لذلك  وتبعًا  المملكة،  اإلى 
الخدمة  الإدخال  اللآزمة  االإجراءات  تولت جميع  التي  االإنترنت 
اإلى المملكة، وعملت على و�شع ال�شوابط واللوائح المنظمة لها 

بالتن�شيق مع الجهات ذات العلقة.
خدمة  تقديم  تراخي�ض  اإ�ــشــدار  بــدورهــا  المدينة  وتولت 
وتقديم  والموؤ�ش�شات،  ال�شركات  من  لعدد  بالمملكة  االإنترنت 
الدعم الفني والتقني، وتقديم الم�شورة لهذه الجهات في مجال 
االإنترنت، اإ�شافة اإلى اأعمالها المتمثلة في الت�شغيل واالإ�شراف 

على مركز ت�شغيل ال�شبكة. 
بعدها انتقلت المهام التنظيمية لخدمة االإنترنت وما يتعلق 
الخدمة  مقدمي  تراخي�ض  واإلغاء  وتجديد  اإ�شدار  من  بذلك 
االت�شاالت  هيئة  اإلــى  بذلك  المتعلقة  والمخالفات  واللوائح 
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وتقنية المعلومات ال�شعودية.
وقد بداأت خدمة االإنترنت فعليًا بالمملكة في 1419/8/26هـ 

الموافق 1998/12/15م.
خدمة  توفير  عن  الم�شوؤولة  الجهات  فــاإن  ذلك  �شوء  وعلى 
)وحدة  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  الملك  مدينة  هي  االإنترنت 
االت�شاالت  )هيئة  الفنية  الم�شائل  وتتولى  االإنترنت(،  خدمات 
ومنح  التنظيمية  االأمـــور  على  وت�شرف  المعلومات(،  وتقنية 
التراخي�ض وترخي�ض مزودي الخدمة وتحديد االأ�شعار ومراقبة 

الجودة.
توفير  عن  الم�شوؤولة  فهي  ال�شعودية  االت�شاالت  �شركات  اأما 
خدمات  لوحدة  الدولية  االرت��ب��اط  وخطوط  االأ�ضا�ضية،  البنية 
االإنترنت، وخطوط االرتباط بالوحدة لمقدمي الخدمة، وكذلك 

توفير خطوط االرتباط بمقدمي الخدمة للم�ضتخدمين.
من  باأكثر  المملكة  داخل  االإنترنت  م�شتخدمي  عدد  ويقدر 

2.5 مليون م�شتخدم.
88  هل ثمة اإجراءات يجب اأن يتبعها من يرغب في زيارة 

المملكة؟ وهل ي�سترط الح�سول على تاأ�سيرة دخول؟
دخول  في  يرغب  من  لكل  تاأ�ضيرة  على  الح�ضول  ي�ضترط 
المملكة العربية ال�شعودية من غير مواطني دول الخليج العربي، 
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الدخول  في  الراغب  يحمله  الذي  الجواز   كانت جن�شية  مهما 
اإلى المملكة، وتتولى ال�شفارات ال�شعودية في الخارج منح هذه 
التاأ�شيرة، �شواء للحج، اأو العمرة، اأو العمل الدائم، اأو الموؤقت، 

اأو زيارة االأقارب.
وبهدف ت�شجيع ال�شياحة اإلى المملكة فقد تم فتح المجال 
ال�شياحة  وكاالت  طريق  عن  الجماعية  ال�شياحية  للتاأ�شيرات 

وال�شفر المعتمدة لدى ال�شفارات ال�شعودية في الخارج.
وقن�شليات  �شفارات  مخاطبة  التجارية  للغرف  اأن  كما 
المملكة في الخارج لمنح التاأ�شيرات للوفود واالأفراد الراغبين 
في زيارة المملكة بهدف اال�شتثمار والتبادل التجاري، اأو غيرها 

من االأن�شطة االقت�شادية.
الن�ساط  تنظيم  عن  الم�سوؤولة  الجهة  ما    89

ال�سياحي وتنمية �سناعة ال�سياحة بالمملكة؟
تنظيم  بها  المنوط  الجهة  ه��ي  لل�ضياحة  العليا  الهيئة 
القطاعات ال�شياحية وتنميتها، والتن�شيق بين الهيئات الحكومية 

والقطاع ال�شياحي.
وقد تاأ�ش�شت الهيئة العليا لل�شياحة بالمملكة في مطلع عام 
1421هـ 2001م، ومنذ ذلك التاريخ و�شعت الهيئة ا�شتراتيجية 
طويلة المدى لتطوير الن�ضاط ال�ضياحي وتحقيق تنمية �ضياحية 
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الدعم  وتحفيز  ال�شياحية،  البنى  تهيئة  خلل  من  م�شتديمة 
واأقرت  لها،  الم�شاندة  واالأن�شطة  ال�شياحة  الموؤ�ش�شي ل�شناعة 
عددًا من الم�شروعات والبرامج، منها: الم�شروع الوطني لتنمية 
ال�شباب  تاأهيل  اإلى  يهدف  الذي  ال�شياحية  الب�شرية  الموارد 
ال�ضعودي لالنخراط في القطاع ال�ضياحي بعد اجتيازهم عددًا 

من الدورات التدريبية لتنمية المهارات.
وتلتزم الهيئة العليا لل�شياحة بالمملكة بكل االأنظمة والقوانين 
ال�شائح  حقوق  بحماية  الخا�شة  العالمية  لل�شياحة  المنظمة 
والم�شتثمر في القطاع ال�شياحي، كما تتبع الهيئة المقايي�ض الدولية 

المتعارف عليها لتقويم الخدمات ال�شياحية.
90  ما اأبرز مجالت الجذب ال�سياحي بالمملكة؟ 

وما المنتج ال�سياحي ال�سع�دي الأكثر رواجًا؟
ال�شياحي  الجذب  مجاالت  اأو  ال�شياحية،  المنتجات  تتنوع 
بالمملكة،  بين �شياحة االآثار والتاريخ، ومن خلل عدد كبير من 
االأماكن االأثرية والتاريخية االإ�شلمية وفترات ما قبل االإ�شلم، 
كبيرة من  واأعداد  ال�شعوديون  يع�شقها  التي  ال�شحراء  و�شياحة 
من  كثير  ممار�شة  فر�ض  من  لهم  تتيحه  بما  للمملكة  الزائرين 
االأن�شطة الترفيهية وال�شيد البري، و�شياحة ال�شواطئ الممتعة، 
المملكة  فيها  التي حققت  العلجية  وال�شياحة  الت�شوق  و�شياحة 
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تطورًا كبيرًا اإلى جانب ال�شياحة الترفيهية حيث تزخر المملكة 
بعدد كبير من المدن الترفيهية والحدائق والمتنزهات و�شياحة 

المهرجانات والموؤتمرات.
وتعد �شياحة الت�شوق وال�شياحة الترفيهية و�شياحة ال�شحراء 
هي االأكثر رواجًا، �شواء الأبناء المملكة اأو الزائرين االأجانب في 
ال�شاحلية  المدن  ال�شيف فت�شتقطب  اأما خلل  ال�شتاء،  ف�شل 
بالمملكة اأعدادًا كبيرة من المواطنين اأو المقيمين اأو الزائرين 
وع�شاق الريا�شات المائية، اإ�شافة اإلى الم�شايف ال�شهيرة في 

اأبها والطائف وغيرها.
لال�ستثمارات  تــقــدم  ــز  ــ�اف ح تــ�جــد  ــل  ه   91

ال�سياحية بالمملكة؟
مع  ال�شراكة  مبداأ  بالمملكة  لل�شياحة  العليا  الهيئة  تعتمد 
وال�شياحة،  باال�شتثمار  المعنيين  والخا�ض  العام  القطاعين 
وتقوم بدور قيادي في تولي مهام التن�شيق وتب�شيط االإجراءات 
وتقديم الم�شورة، كما ي�شتفيد الم�شتثمر في القطاع ال�شياحي 
من مزايا وحوافز وقوانين واأنظمة ت�شجيع اال�شتثمار التي اأقرتها 
القليلة الما�شية، الخا�شة بالجمارك  ال�شنوات  المملكة خلل 

وال�شرائب وغيرها من اأ�شكال الدعم لل�شتثمار.
عدد  بتنفيذ  لل�شياحة  العليا  الهيئة  تقوم  المجال  هذا  وفي 
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بع�ض  تمويل  في  الم�شتثمرين  وم�شاركة  ال�شياحية  االأن�شطة  من 
الم�شروعات وتنفيذها، كما تقوم الهيئة ببحث اأف�شل الم�شروعات 
وتولي  لها،  االقت�شادية  الجدوى  درا�ــشــات  واإجـــراء  ال�شياحية 
ت�شويقها للم�شتثمرين، كما و�شعت الهيئة العليا لل�شياحة نظامًا 
متقدمًا للمعلومات الجغرافية ال�شياحية االإلكترونية على م�شتوى 
المملكة، واإجراء ح�شر �شامل للمواقع ال�شياحية القابلة للتطوير 
اآليات  وتوفير  االأجنبية،  اأو  الوطنية  اال�شتثمارات  خــلل  من 

الحماية اللزمة للمناطق ال�شياحية.
وهل  يقيم؟  اأن  المملكة  زائر  ي�ستطيع  اأين    92

تت�افر الفنادق في جميع المدن؟
العام  مدار  على  المملكة  لزوار  م�شكلة  اأدنى  االإقامة  تمثل  ال 
اإذ يتوافر عدد كبير من الفنادق والوحدات الفندقية من جميع 
الم�شتويات وفي جميع مناطق المملكة ومدنها، بدءًا من الفنادق 
المملوكة ل�شركات عالمية �شهيرة فئة خم�ض نجوم، حتى الوحدات 
الفندقية ال�شغيرة وال�شقق واالأجنحة المفرو�شة المملوكة للقطاع 
الخا�ض والمواطنين، مرورًا بفنادق من فئة ثلث واأربع نجوم وما 

دونها، بما يتنا�شب مع جميع االحتياجات والم�شتويات.
يزيد على 1000  بما  درجاتها  بمختلف  الفنادق  ويقدر عدد 
فندق تزيد �شعتها على 200 األف غرفة، هذا بخلف كم هائل 
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من الوحدات ال�شكنية المفرو�شة المملوكة للقطاع الخا�ض.
وبا�شتثناء فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تزدحم 
خلل مو�شم الحج والعمرة فاإن زائر المملكة اأو المواطن ي�شتطيع 
اأن يعثر على مكان مريح الإقامته وبما يتنا�شب مع قدرته المالية.

93  هل ت�جد اأماكن يحظر دخ�لها اأو العمل بها 
لغير الم�سلمين بالمملكة؟

اأو  المواطنين  ــراد  االأف حركة  على  قيود  اأي  الدولة  تفر�ض  ال 
بالمملكة  العاملين  من   - م�شلمين  غير  اأو  م�شلمين   - المقيمين 
زيارة جميع  ديانته  كانت  اأيًا  مقيم  كل  ومن حق  لها،  اأوالزائرين 
مدن المملكة با�شتثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة فل ي�شمح 
لغير الم�شلمين بدخولهما، حيث ت�شم المدينتان اأقد�ض المقد�شات 
الأداء  القادمين  الم�شلمين  من  هائلة  باأعداد  وتزدحم  االإ�شلمية 

العمرة اأو ال�شلة في الم�شجد الحرام والم�شجد النبوي.
وال ي�شمح اأي�شًا لغير الم�شلمين بالعمل في المدينتين المقد�شتين، 
وجميع ال�شركات  العاملة في مجال ال�شياحة اأو ا�شتقدام العمالة 
تلتزم ذلك، وال �شيما اأن اأعداد الم�شلمين القادمين اإلى المدينتين 
للحج اأو العمرة اأو زيارة الم�شجد النبوي ال�شريف من جميع اأنحاء 
ال�شتيعابها  كبيرة  جهودًا  يتطلب  وهذا  م�شتمر،  تزايد  في  العالم 
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وتوفير االأماكن الإقامتها وو�شائل انتقالها.
عن  ومــاذا  المملكة  لأبناء  البر  يمثل  مــاذا    94

�سياحة ال�سحراء؟
الثقافة  البر، تمثل ملمحًا من ملمح  اأو  �شياحة ال�شحراء 
وجه  على  المملكة  واأبناء  عمومًا،  العربية  الجزيرة  اأبناء  لدى 
فيها،  ن�شوؤوا  التي  االأولــى  البيئة  هي  فال�شحراء  الخ�شو�ض، 
المياه،  وعيون  المراعي،  عن  بحثًا  وعر�شًا  طــواًل  وجابوها 

واالأودية الخ�شبة، حتى �شارت جزءًا من المزاج العام.
فالبر هو المتنف�ض الرحب الذي يمنحهم بات�شاعه خ�شو�شية 
ال يجدونها في اأي مكان اآخر، وهدوءًا ال يتوافر اإال بمعزل عن 

�شخب المدينة.
والقن�ض  ال�شيد  حيث  المغامرة،  مــرادف  كذلك  والبر   
واالنطلق. اإن ع�شق ال�شعوديين للبر يمثل عودة للطبيعة البكر 
التي  والرحابة  وال�شفاء  الب�شاطة  حيث  االأولــى  للن�شاأة  ووفاء 
الحدود لها. وعلى الرغم من كل مظاهر التطور والمدنية فقد 
توارث اأبناء االأجيال الجديدة ع�شق البر عن االآباء واالأجداد، 
فترى ال�شباب يخرجون اإليه في جماعات لمدد قد تطول الأيام 
المخيمات  ظهور  اإلــى  اأدى  ما  وهو  قليلة،  ل�شاعات  تق�شر  اأو 
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البرية الثابتة والمجهزة بكل ما يلزم لق�شاء اأجمل االأوقات في 
رحاب الطبيعة ال�شحراوية، وهذه الخيام يتم تاأجيرها لع�شاق 
النوع  البر من قبل �شركات تخ�ش�شت في اال�شتثمار في هذا 

الفريد والمميز من ال�شياحة.
جذبًا  الأكثر  ال�سياحية  الأن�سطة  اأنــ�اع  ما    95

لحركة ال�سياحة الداخلية بالمملكة؟
هي  الت�شوق،  ومهرجانات  وال�شواطئ،  الترفيهية،  ال�شياحة 
المجاالت ال�شياحية االأوفر حظًا في اهتمامات اأبناء المملكة، 
وال �شيما خلل العطلت الر�شمية و�شهور ال�شيف، حيث يتاح 
الوقت الكافي لل�شتمتاع برفقة االأهل واالأبناء، بعد عام طويل 

من العمل والدرا�شة.
ومما �شاعد على رواج  هذه المجاالت في �شوق ال�شياحة الداخلية، 
االهتمام الكبير الذي توليه الدولة للعناية بال�شواطئ والمتنزهات 
واال�شتثمارات ال�شخمة للقطاع الخا�ض، في اإن�شاء المدن الترفيهية 
ال�شياحة  مهرجانات  في  والم�شاركة  المملكة،  مناطق  جميع  في 

والت�شوق، في عدد من المدن ال�شاحلية، والم�شايف.
التي  جدة  بمدينة  غير«  »جدة  مهرجانات  ذلك  اأمثلة  ومن 
ومهرجان  والمقيمين،  المواطنين  من  االألــوف  مئات  تجتذب 
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ومهرجان  ال�شعبية،  بحفلته  ي�شتهر  الــذي  ال�شيفي  اأبــهــا 
الدمام بالمنطقة ال�شرقية ومهرجان المدينة المنورة وغيرها 
ال�شاحلية في  والمدن  المناطق  تتناف�ض  التي  المهرجانات  من 

اإقامتها في �شيف كل عام.
96  ما الأماكن الأثرية اأو التاريخية التي ين�سح 

ال�سائح بزيارتها في المملكة؟
ي�شعب ح�شر جميع االأماكن االأثرية اأو التاريخية التي ين�شح 
ال�شائح اأو زائر المملكة بالتعرف اإليها؛ لكثرتها وانت�شارها في 
جميع مناطق المملكة، ففي منطقة الريا�ض فقط كثير من هذه 
الم�شمك،  وق�شر  التاريخية،  الدرعية  منها: مدينة  االأماكن، 

ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي.
بكم  فتزخران  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  منطقتا  واأمــا 
هائل من االأماكن االأثرية والتاريخية االإ�شلمية، وفي مدينة العل 
التابعة لمنطقة المدينة المنورة كثير من االآثار من ع�شر ما قبل 
االإ�شلم مثل »مدائن �شالح« وهناك اأي�شًا محلب الناقة وهو ين�شب 
اإلى ناقة النبي �شالح عليه ال�شلم وهناك اأحد االأودية القريبة من 
العل يقال اإنه وادي القرى - موطن »بني عذرة.. الذين ا�شتهروا 

بالحب العفيف ومنهم جميل بثينة«.
وفي مدينة الطائف العا�شمة ال�شيفية للبلد يوجد �شد �شي�شد، 
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اأطلل  وادي عكرمة، وهناك  و�شد  ثمالة،  �شد  اأو  ال�شملقي،  و�شد 
يقال اإنها ل�شوق عكاظ القديم، كذلك عدد من الق�شور  التاريخية 

مثل ق�شر اإ�شماعيل، وق�شر �شبرا الذي تم تحويله اإلى متحف.
وفي مدينة االأح�شاء يوجد ق�شر �شاهود، وق�شر اإبراهيم، 
وم�شجد جواثا وهو ثاني م�شجد في االإ�شلم اأقيمت فيه �شلة 
والم�شجد  المنورة  بالمدينة  النبوي  الم�شجد  بعد  الجمعة 

الكبير.
اأما منطقة حائل فتزخر بعدد من القلع والق�شور القديمة 
اأثــري  موقع  وهــو  و)يــاطــب(  العثماني.  العهد  اإلــى  تعود  التي 
وحيوانات،  الأ�شخا�ض  ور�شوم  ثمودية  بكتابات  ي�شتهر  �شخري 

وق�شر خرا�ض االأثري الذي يعود تاريخه اإلى ما قبل االإ�شلم.
وفي منطقة تبوك يوجد م�شجد التوبة ويدعى اأي�شًا م�شجد 
تبوك  غــزوة  خلل   � الر�شول  به  �شلى  حيث   � اهلل  ر�شول 
اأ�شحاب  ومنزل  المعروفة،  االأثــريــة  تبوك  وقلعة  المعروفة، 

االإيكة.
ال�شاعي«  و»تــل  »زعــبــل«  ح�شن  اآثــارهــا  فمن  الجوف  اأمــا   
و»الرجاجيل« وقلعة »الطوير« وقلعة مارد بدومة الجندل وهي 
عليها  اال�شتيلء  عن  »زنوبيا«  تدمر  ملكة  عجزت  التي  القلعة 

وم�شجد عمر بن الخطاب.
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97 ع�ساق الريا�سات المائية مثل ال�سباحة والغ��س 
والتزلج المائي.. اأين يمار�س�ن ه�اياتهم؟

فر�شة  يتيح  العربي  والخليج  االأحمر  البحر  �شواحل  طول 
رائعة لع�شاق الريا�شات المائية و�شياحة ال�شواطئ.

ومن االأماكن الملئمة لذلك خليج اأبحر، الذي يقع على م�شافة 
50 كيلومترًا �شمال مدينة جدة، والذي يق�شده هواة ال�شباحة والتزلج 
المائي و�شيد االأ�شماك، وركوب البحر، وهناك اأي�شًا �شاطئ اأفيال 
بمنطقة تبوك على البحر االأحمر الذي ي�شتهر ب�شعابه المرجانية.. 
فيتميز  ع�شير،  لمنطقة  ــًا  اإداري التابع  االأحمر  البحر  �شاحل  كذلك 
ب�شفافية المياه بدرجة ملئمة تمامًا لهواة الغوا�ض والت�شوير تحت 
الفطرية،  بالحياة  لل�شتمتاع  فريدًا  موقعًا  يجعله  ما  وهذا  الماء، 
والبحرية، وت�شيف الجزر المائية ال�شعودية بالبحر االأحمر وخ�شو�شًا 

جزيرة فر�شان ملمحًا رائعًا ل�شياحة ال�شواطئ والريا�شات المائية.
اأما �شواحل المملكة على الخليج العربي فاإنها اأ�شبه ببانوراما 
دائمة ل�شياحة ال�شواطئ وهواة ريا�شات الماء من خلل عدد 
من ال�شواطئ الجميلة منها �شاطئ ن�شف القمر، وما تزخر به 
مدينة الدمام من مجمعات وقرى �شياحية توفر لروادها جميع 

اإمكانات ال�شياحة البحرية.
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98  ماذا عن ريا�سة الفرو�سية وهل ثمة اأن�سطة ريا�سية 
اأو م�ؤ�س�سات لممار�سات ريا�سات الخيل بالمملكة؟

كان  التي  االأهمية  للخيل من  ال�شعودي  المواطن  ع�شق  ينبع 
يمثلها الح�شان في الما�شي بو�شفه و�شيلة انتقال �شريع مقارنة 
الحروب  في  با�شتخدامه  الكبرى  اأهميتها  جانب  اإلــى  باالإبل، 
والمعارك، وحماية قوافل التجارة في ال�شحراء، وذلك لقدرة 
الخيل على الكر والفر والمناورة، كما ينبع هذا الع�شق من مكانة 
 :� النبي  يقول  ال�شريف  الحديث  وفي  االإ�ــشــلم،  في  الخيل 

»الخيل معقود بنوا�شيها الخير اإلى يوم القيامة«.
تعددت  واالإ�شلمية  العربية  الثقافة  هــذه  من  وانطلقًا 
ومن  المملكة.  في  الفرو�شية  وريا�شة  بالخيل  العناية  اأن�شطة 
هذه المظاهر مبادرة خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل 
ابن عبدالعزيز باإن�شاء نادي الفرو�شية الريا�شي عام 1385هـ 
كثير من  تنظيم  النادي  ويتولى هذا  رئا�شتها،  وتولي  1965م، 
بال�شهم  ال�شيد  ومنها:  الفرو�شية،  وم�شابقات  الخيل  �شباقات 
والقو�ض من على ظهور الخيل. ومن الموؤ�ش�شات الكبرى المعنية 
للخيل  عبدالعزيز  الملك  مركز  اأي�شًا  والفرو�شية  بالخيل 
لجمال  �شنويًا  عر�شًا  ينظم  الــذي  الريا�ض  بمنطقة  بديراب 
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الخيل العربية االأ�شيلة برعاية من لدن �شمو ولي العهد وتقدم 
الجوائز من الهيئة العليا لل�شياحة وعدد من ال�شركات العالمية 
والوطنية، اإ�شافة اإلى عرو�ض مهارات الفرو�شية التي ي�شهدها 

المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية �شنويًا.
الأ�سيلة  العربية  الخي�ل  تربية  تتم  اأين    99

بالمملكة وكيف يمكن التاأكد من ن�سبها؟
تربية الخيل العربية االأ�شيلة هواية وا�شتثمار في اآن واحد وت�شتهر 
المملكة بكثير من مزارع تربية الخيول العربية االأ�شيلة، ويبلغ عدد 
ملك هذه الخيول ومربيها بالمملكة ما يزيد على 600 مرب ومالك.

ومن اأ�شهر مزارع تربية الخيول العربية مزرعة »الجنادرية« 
الأبناء خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
بن  خالد  االأمير  الملكي  ال�شمو  ل�شاحب  الخالدية  ومزرعة 
�شلطان بن عبدالعزيز، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية 
اأحمد  االأمير  الملكي  ال�شمو  ل�شاحب  ومزرعة عذبة  االأ�شيلة، 
الأن�شاب  �شجلت  الزراعة  وزارة  و�شعت  وقد  عبدالعزيز،  ابن 
الخيول العربية االأ�شيلة بالمملكة يمكن من خللها التاأكد من 

اأ�شالة ن�شب ما يزيد على 3600 راأ�ض من الخيول االأ�شيلة.
الخيل  بتنمية  كبيرًا  اهتمامًا  بالمملكة  الزراعة  وزارة  وتولي 
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عبدالعزيز  الملك  مركز  خلل  من  ورعايتها  االأ�شيلة  العربية 
خلل  ومن  1964م،  1384هـــ  �شنة  اأن�شئ  الذي  العربية  للخيول 
العالمية  المنظمة  في  الزراعة  وزارة  في  ممثلة  المملكة  ع�شوية 

للح�شان العربي، والموؤتمر االأوربي لمنظمات الخيل العربية.
100  لماذا يع�سق الم�اطن ال�سع�دي �سباقات الهجن؟ 

وما اأ�سهر هذه ال�سباقات في ال�قت الراهن؟
�شباقات الهجن من االأن�شطة الريا�شية التراثية القديمة التي ا�شتهر 
الهجن  باقتناء  وتفاخروا  الما�شي،  في  العربية  الجزيرة  �شكان  بها 
االأجيال  وربــط  التراث  هــذا  اإحياء  على  وحر�شًا  وتربيتها،  ال�شريعة 
الجديدة به، وا�ضتثمار االرتباط المتجدد بالبادية الذي يمثل الجمل اأحد 
اأهم مفرداته قديمًا وحديثًا يحر�ض اأبناء البادية على تنظيم �شباقات 
الهجن التي تحظى باهتمام كثير من اأبناء المملكة من مختلف االأعمار.
ويمثل �شباق الهجن ال�شنوي الذي يقام على اأر�ض الجنادرية 
بالتعاون مع  الفرو�شية  نادي  وينظمه  الخيل  �شباقات  اإلى جانب 
الريا�شة  هــذه  ع�شاق  من  للمواطنين  ملتقى  الوطني  الحر�ض 
ال�شحراء  بين  الوثيقة  بالعلقة  تذكر  ما  دائمًا  التي  ال�شعبية، 
العربي الذي عا�ض مرتحًل ومتنقًل  اأن  العربية والجمال، ذلك 
كانت ناقته وجمله هما رمز الحياة والثراء والقدرة على ت�شخير 

تلك البيئة ال�شحراوية لظروفه وقطع م�شافاتها ال�شا�شعة.




