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الجمعـة 29 جمـادى الثانى 1426 ھـ 5 اغسطس 2005 العدد 9747  

 

الملك عبد هللا.. بساطتھ وعفویتھ
وصراحتھ.. مدخلھ إلى القلوب

یطرق أبواب الفقراء ویزور األسواق التجاریة بل وتناول «البرغر» و«الكوال» في
مطعم أمیركي

جدة: علي مطیر
الریاض: سعد

الغشام 
لیس مألوفا في أي
من دول العالم، أن
تذھب للتسوق أنت

وعائلتك، لتجد
رئیس دولتك وھو

یتناول وجبة خفیفة
بجوارك، أو یسأل

عن سعر إحدى
السلع، أو یصافح

المتسوقین من
الرجال والسیدات،

ویقبل أبناءھم،
وفي أحیان كثیرة یتفرغ لسماع بعض المطالبات بشكل مباشر، لتمتد زیارة السوق إلى ساعات

طویلة، یتصورھا الموجودون لحظات من الحلم.

والمألوف في معظم دول العالم أن یطرق علیك بابك موظف قد یكون عامال من شركة الكھرباء،
أو محضرا من إحدى المحاكم، أو مندوبا عن مصلحة الضرائب، لكن أن یطرق الباب الملك عبد

هللا بن عبد العزیز، كما حدث في زیارتھ التاریخیة لبعض األحیاء الفقیرة في العاصمة الریاض في
نوفمبر (تشرین الثاني) 2002، وتأكیده على ضرورة اجتثاث جذور الفقر من المجتمع، مثلت

إشارة البدء لخروج ھذه القضیة إلى الرأي العام، بعد حالة من التراخي حول تسلیط الضوء على
قضیة الفقر في البالد.

وبقدر ما یفرح المواطنون بتلك الزیارات، فإن األجھزة األمنیة المرافقة للملك عبد هللا تواجھ
صعوبات كبیرة في تنفیذ ترتیباتھا بحكم أن تلك الزیارات، تأتي بشكل مفاجئ لھم، والتي یراھا

الملك عبد هللا ضروریة لمالقاة الناس واالحتكاك المباشر بھمومھم، من دون أیة اجراءات
احترازیة تطال األماكن التي یود الملك زیارتھا.

مكافحة الفقر

* وأثمرت زیارة الملك عبد هللا لحي «الشمیسي» جنوب مدینة الریاض، عن إنشاء صندوق
وطني لمكافحة الفقر في السعودیة، فیما عبرت الصور التي التقطتھا كامیرات المصورین

الصحافیین في وسائل االعالم المحلیة، عن حالة من البساطة واألبوة یحتضن بھا الملك اخوانھ
وأبناءه من المواطنین، فیما كانت الدھشة والعبارات الفطریة التي تنم عن حب المواطن لقیادتھ
ھي «المانشیتات»، التي عنونت بھا الصحف السعودیة تغطیة ذلك الحدث، الذي لم یكن العاھل
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السعودي یرغب في تغطیتھ إعالمیا، إال أن الحاجة لتناول موضوع الفقر اقتصادیا واجتماعیا،
ودعمھ باالستشارات واالمكانات، ھي السبب في تحویلھ لحدث اعالمي كسر حالة من الخجل،

كان االعالم السعودي یتعامل بھا مع موضوع الفقر في السعودیة.

وشكلت زیارات العاھل السعودي الملك عبد هللا منذ كان ولیا للعھد، إلى مختلف المناطق والمدن
السعودیة، نسیجا من انتماء الوطن وروح المواطنة، حیث یصر الملك عبد هللا على مشاركة

الناس في حیاتھم وبساطتھم وعروضھم الشعبیة، التي تقام احتفاال بمقدمھ، حتى أن األمیر خالد
الفیصل أمیر منطقة عسیر، وصف صعوبة الموقف، الذي واجھھ شخصیا، عندما أصر الملك عبد

هللا على المشاركة في العرضة «الجنوبیة»، وسط جموع كبیرة من المحتفلین، وھم في كامل
عدتھم من األسلحة، كما ھي العادات في المناسبات الشعبیة.

وكان الفتا في تعلیقات العاملین في المرافق التجاریة من الوافدین العرب واآلسیویین، انبھارھم
لرؤیة الملك عبد هللا، وھو یدخل المحالت التجاریة ویلتقط الصور التذكاریة معھم، ملغیا في

أذھانھم الصور المرتبطة بالحكام ورؤساء الدول، وصعوبة الوصول الیھم عندما رأوا في
شخصیتھ قمة البساطة والتواضع واألریحیة، وھو یتناول الشطائر والعصیرات مع قلة من

مرافقیھ، ویمازح العمالة الموجودة في المحالت، لیذھب تاركا لھ في نفوسھم مكانة أكبر، كما ھي
مكانة الشعب في وجدان وتفكیر العاھل السعودي.

وتظھر لغة الخطابات الصادرة من مكتب الملك عبد هللا والموجھة للوزراء والمسؤولین، الحرص
الدائم على متابعة كل ما یصدر من قرارات تھم مصلحة الوطن والمواطنین. كما تتمیز تلك
المكاتبات بلغة جادة وصارمة في كثیر من األحیان، عندما یتصل األمر بقصور ما في آلیات

التنفیذ. ویظل حرص الملك عبد هللا واضحا على ضرورة التأكید على تقوى هللا في الناس
والخوف من العاقبة، وتقدیر المسؤولیة.

تواضع فطري

* ویرى الخبراء والمحللون، أن شخصیة الملك عبد هللا وتواضعھ الفطري، أعطیا صورة رائعة
عن االنسان المسلم السعودي، كانت تحتاج ألجھزة اعالمیة كبیرة وتكالیف مادیة باھظة لتغییرھا

خاصة في العالم الغربي، وبعد أحداث 11 سبتمبر (أیلول) 2001، عندما شاھد األمیركیون
والعالم الملك عبد هللا وھو یسیر متجوال في األسواق االمیركیة، أثناء زیارة تاریخیة لھ مطلع

العام الجاري, وھو یتبضع من االسواق، ویأكل في المطاعم األمیركیة الصغیرة.

وأعطت تلك الزیارة إشارات واضحة للرد على كل االصوات، التي تفتي برفض اآلخر، وتصعد
لغة االرھاب بین المسلمین والغرب، وتحرم التعامل معھم، وتحاول خلق صورة مشوھة عن

االسالم والمسلمین، في الوقت الذي استطاع فیھ الملك عبد هللا وبعفویة البدوي األصیل، الذي
تربى وعاش على الكرم والفضیلة والشھامة، أن یلغي تلك األصوات المأجورة من دون الدخول
في تنازالت ومفاوضات كبیرة، بل إن األمر لم یكلف العاھل السعودي، لتصل الرسالة الصادقة

عن سماحة المسلمین سوى «علبة كوال» و«برغر» في مطعم أمیركي. العمل الخیري

* وھناك أیضا مؤسسة الملك عبد هللا التنمویة لوالدیھ لالسكان الخیري، التي تعتبر احد الروافد
الخیریة والتنمویة، والتي قام خادم الحرمین الشریفین الملك عبد هللا بن عبد العزیز بتأسیسھا

منذ العام ونصف العام، وغطت العدید من المشاریع الكبیرة والتنمویة للمواطنین، وبر فیھا خادم
الحرمین الشریفین الملك عبد هللا بن عبد العزیز والدیھ فى كافة المجاالت الخیریة. وتبلغ مساحة
المؤسسة 1000 متر مربع، خصصھا الملك عبد هللا لتكون مقرا دائما لالمانة العامة للمؤسسة،

حیث تقع المؤسسة شرق العاصمة الریاض. وقد نفذت ھذه المؤسسة أخیرا أربعة مشروعات
أسكانیة عاجلة، على الساحل الغربي للمملكة في قرى الشیعان والحسي والنباة والغالة. ویبلغ
عدد الوحدات السكنیة التي ستضمھا تلك المشروعات 310 وحدات سكنیة مصممة على أحدث
تقنیة معماریة وشاملة، لجمیع المرافق التنمویة مع مرعاة الظروف البیئة واألسرة السعودیة،

وقد انھت ھذه المؤسسة كافة الدراسات، وقد سلمت ھذه المشاریع الضخمة للمقاولین، علما بأن
تكلفة الوحدة السكنیة تبلغ قرابة (130) ألف لایر. كما حرص خادم الحرمین الشریفین الملك عبد
هللا بن عبد العزیز على انجاز ھذه المشروعات االسكانیة في أسرع وقت، لكي تستفید منھا الفئات

االكثر حاجة في المجتمع السعودي. تجدر االشارة ان ھذه القرى، تم اختیارھا بعد أن قامت
المؤسسة بإجراء دراسات استطالعیة ومسوحات شاملة ومعمقة، على ھذه القرى قامت بھا فرق

علمیة من أساتذة الجامعات السعودیة بتكلیف من المؤسسة. كما تمت االستعانة بمعلومات
األجھزة الحكومیة المختصة، علما بأن التكلفة االجمالیة لتلك المشاریع تقدر بأكثر من أربعین
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ملیون لایر. ویتكون مبنى المؤسسة من ثالثة أدوار، یحتوى الدور األرضي على بھو رئیسي،
وقاعة الملك عبد هللا مع قاعة اجتماعات مجلس األمناء، وقاعة المؤتمرات والندوات العلمیة
المتخصصة والمعرض الدائم للمؤسسة، ویضم الدور األول مكاتب اإلدارة العمرانیة واإلدارة

االجتماعیة الرجالیة والنسائیة، والمصلى والمكتبة، بینما یحتوى الدور الثاني على مكاتب لنائب
الرئیس واألمین العام واإلدارات المالیة واالداریة ومركز المعلومات. وتم تنفیذ العدید من
المشاریع التنمویة لھذه المؤسسة، حیث بلغت ما یقارب 2070 منزال في عدد من مناطق

السعودیة المختلفة، بتكلفة تقارب نحو 385 ملیون لایر.

التعلیــقــــات
د. یاسر الشریف/ ألمانیا، «المانیا»، 05/08/2005

لم أجد الفرصة لكتابة تعزیة في الملك فھد. أسأل هللا أن یتواله بواسع الرحمة والمغفرة. وأسأل
هللا أن یبارك للمواطنین في السعودیة وجمیع العرب والمسلمین في الملك عبد هللا.. وأنا معجب

بتواضعھ وعفویتھ مع الناس في األسواق والمطاعم. ومعجب بتصمیمھ على محاربة الفقر وكذلك
اإلرھاب واإلرھابیین وتخلیص الناس من شرھم.

rana al nomer، «المملكة العربیة السعودیة»، 05/08/2005
السالم علیكم أقدم أحر التعازي للعائلھ المالكة وأھنئ الملك عبد هللا وأبایعھ بالحكم وأشكره على

تواضعھ مع الشعب السعودي إحساس مني كفتاة أن الملك عبد هللا سوف یساعدنا على تخطي
الصعاب.

محسن محمد مھدي دومة، «المملكة العربیة السعودیة»، 05/08/2005
لم أستغرب عالمات الحزن التي رأیتھا في الشارع السعودي على قسمات وجوھھم عند سماعھم

نبأ وفاة العاھل األب فھد بن عبد العزیز الذي امتلك قلوبنا، ولم أستغرب أیضا عندما سارع
الشعب السعودي إلى بیعة الرجل المتواضع األبي الذي ال یقل عن شقیقھ رحمھ هللا فھد شجاعة

وحبا للوطن وتدینا وسماحة. ھذا كلھ كان متوقعا لتفاني ھذین الرجلین في خدمة االسالم أوال
وخدمة الشعب السعودي والتمسك بدین هللا وسنة رسولھ، ولن أزاید كثیرا على حبي لھم فمن

أحبھ هللا أحبب فیھ عباده، ونحن احببنا الرجلین في هللا كثیرا وسلوانا في وفاة الملك الراحل ھي
أن هللا قد عوضنا بھ خیر العوض وھو الملك عبد هللا أدامھ هللا ذخرا للمسلمین أوال ثم للشعب

السعودي ثانیا.

حسام علي الجابري، «مصر»، 05/08/2005
رحم هللا خادم الحرمین الملك فھد رحمھ هللا . حیث بكاه رحمھ هللا الصغیر والكبیر . ونحن نبایع

الملك عبد هللا بن عبد العزیز حیث انھ غصن من تلك الشجره المباركة.

Sami - Dammam، «المملكة العربیة السعودیة»، 06/08/2005
أقدم أحر التعازي للعائلھ المالكة وأھنئ الملك عبد هللا ،اتمنى ان یقضي على الفساد اإلداري في

الدوائر الحكومیة والشركات وان یعامل المواطن على مواطنتھ ال على طائفتھ او قبیلتھ.
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