
ركائز السياسات السعودية
في عهد الملك سلمان
"دراسة تحليلية للخطابات الملكية أمام مجلس الشورى"



مركز سعودي )مستقّل(..

مضامين وسائل اإلعالم التفاعلي ..  ميداننا

بياناتها ووسائط محتواها ..  حقول دراساتنا 

الرصد والتحليل والقياس ..  أدواتنا 

رفد المجال اإلعالمي بالبحوث 
والدراسات المنهجية التأصيلية، 

وتقويم أداء وسائل اإلعالم 
التفاعلي، ورصد وتحليل 

مضامينها.

قياس اتجاهات 
الرأي العام 

وتأثيراتها

تقويم الخطاب 
اإلعالمي، 
واالرتقاء به

رصد تحّوالت 
ثورة االتصاالت 

والمعلومات

تقديم 
التوصيات 
المنهجية

استشراف 
المستقبل.. 
وفق قواعد 
البحث العلمي

من نحن:

الرسالة:

أهدافنا:



انطالًقــا مــن األهميــة الكبــرى التــي تحظــى بهــا الخطابــات الملكيــة التــي ُيلقيها خادم 
الحرميــن الشــريفين، حفظــه اللــه، أمــام مجلــس الشــورى، فإنهــا دائًمــا مــا تكــون محــل 
ترقــب واهتمــام ومتابعــة مــن المواطنيــن والمراقبيــن فــي العالــم، نظــًرا لمــا تشــتمل 
عليــه مــن مضاميــن ُتحــدد السياســات العامــة للدولــة وُتوضــح مواقــف المملكــة مــن 
القضايــا الداخليــة والخارجيــة؛ خاصــة وأن رؤى المملكــة تتســم بقــوة تأثيريــة عالميــة 

مســتمدة مــن مكانتهــا اإلقليميــة والدوليــة.

وبنــاًء علــى ذلــك، فقــد ســعى مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة إلــى تحليــل هــذه 
ــة التــي  ــات مــن أجــل الوقــوف علــى مضامينهــا والرســائل المباشــرة أو الضمني الخطاب
تحملهــا، وذلــك عبــر إخضاعهــا ألدوات تحليــل الخطــاب، وباالعتمــاد علــى عينــة شــملت 
جميــع الخطابــات التــي ألقاهــا الملــك ســلمان، أيــده اللــه، أمــام مجلــس الشــورى منــذ 

مبايعتــه المباركــة ملــًكا للبــالد، والتــي بلغــت )6( خطابــات. 

وتوّصلــت الدراســُة إلــى مجموعــٍة مــن النتائــج، ُتلّخص الركائَز التي تقوم عليها سياســاُت 
المملكــة فــي مختلف المجاالت، أهّمها:

 العمــل علــى تطويــر عالقــات المملكــة مــع دول العالــم، مــن أجــل تعزيــز دورهــا . 	
ومكانتهــا اإلقليميــة والدوليــة.

 تفضيل النهج السياسي والسلمي في معالجة َوَحلِّ مختلف القضايا واألزمات.. 	

 اإلصــرار والتصميــم علــى تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة للمملكــة العربيــة . 	
الســعودية.

وإناًثــا، . 	 ذكــوًرا  الســعوديين  المواطنيــن  بقــدرات  والالمحــدودة  الكاملــة  الثقــة   
للتنميــة. الرئيســي  المحــّرك  واعتبارهــم 

 اّتســم خطاب الملك ســلمان بـ »التفاؤل« بقدرات المملكة وُمقّدراتها، وباآلفاق . 	
االقتصادية الُمبّشرة.

ــّث . 6  المواجهــة الحاســمة لــكل مــا ُيهــّدد أمــن واســتقرار المملكــة، أو َيســعى إلــى َب
روح الفتنــة والُفرقــة بيــن مكّونــات المجتمــع.

 اتبــاع المملكــة نهًجــا اســتراتيجًيا ممتــًدا ومســتمًرا منــذ عهــد الملــك المؤّســس . 	
عبــد العزيــز - طّيــب اللــه ثــراه -.

 المملكــة لــم ولــن تكــون دولــًة غازيــة، ولكنهــا ســُتحافظ علــى أمنهــا واســتقرارها، . 	
بــكّل قــوة، ِضــّد أي محــاوالت اســتهداف داخليــة أو خارجيــة.
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 والذي أولى المجلس ثقته ودعمه لتعزيز 
الدور التشريعي في المملكة العربية 

السعودية، والتأكيد على أهمية هذا الدور 
في منظومة التطوير الشامل والمستدام 

في المملكة، ولذلك يحرص الملك سلمان 
منذ مبايعته المباركة ملًكا للبالد، على 

إلقاء خطابه السنوي أمام مجلس الشورى 
بمناسبة افتتاح أعماله كل عام، والذي 

ُيعد خارطة طريق ونبراًسا واضح المعالم 
ووثيقة عمل تسترشد بها مؤسسات 

الدولة في عملها، حيث يتضمن السياسات 
العامة للمملكة العربية السعودية، ورؤية 

القيادة الرشيدة لكافة القضايا الداخلية 
والخارجية.

ُيواصل مجلس الشورى السعودي 
مسيرة التطوير في عمله 

والمستمرة طوال ستة وتسعين 
عاًما منذ عهد الملك المؤسس 

عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
-رحمه الله-، وصوًل إلى العهد 
الزاهر لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل 

سعود –حفظه الله-

مقـدمــة:
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وانطالًقا من األهمية الكبرى التي تحظى 
بها الخطابات الملكية التي ُيلقيها خادم 

الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى، 
فإنها دائًما ما تكون محل ترقب واهتمام 

ومتابعة من المواطنين والمراقبين في 
العالم، نظًرا لما تشتمل عليه من مضامين 

ُتحدد السياسة العامة للدولة، وُتوضح 
مواقف المملكة من القضايا الداخلية 

والخارجية؛ خاصة وأن رؤى المملكة تتسم 
بقوة تأثيرية عالمية مستمدة من مكانتها 

اإلقليمية والدولية.

وبناًء على ذلك، فقد سعى مركز 
القرار للدراسات اإلعالمية إلى تحليل 

هذه الخطابات من أجل الوقوف على 
مضامينها والرسائل المباشرة أو الضمنية 

التي تحملها، وذلك من خالل:

الوقوف على أهم  محاور السياسة 	 
العامة للمملكة.

التعّرف على أهم المجاالت التي تم 	 
التركيز عليها في هذه الخطابات.

رصد األطروحات المركزية التي عرضها 	 
الملك سلمان - حفظه الله - في 

الخطابات محّل الدراسة.

إبراز الحجج والبراهين التي اعتمد 	 
عليها خادم الحرمين الشريفين لتأكيد 

أطروحاته.

استكشاف رؤى القيادة السعودية 	 
في التعامل مع مختلف القضايا 

الداخلية والخارجية، وطريقة تعاطيها 
مع أزمات المنطقة - التي لها تأثير 
مباشر أو غير مباشر- على المملكة.

رؤى المملكة
تتسم بقوة تأثيرية عالمية

سعى مركز القرار إلى 
تحليل خطابات خادم 

الحرمين الشريفين 
من أجل الوقوف على 

مضامينها والرسائل 
المباشرة أو الضمنية 

التي تحملها
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الخطاب األول:

بمناسبة افتتاح أعمال 
السنة الرابعة من الدورة 

السادسة للمجلس
)1437هـ - 1438هـ(

الخطاب الرابع:

بمناسبة افتتاح أعمال 
السنة الثالثة من الدورة 

السابعة للمجلس
)1440هـ - 1441هـ(

الخطاب الثاني:

بمناسبة افتتاح أعمال 
السنة األولى من الدورة 

السابعة للمجلس
)1438هـ - 1439هـ(

الخطاب الخامس:

بمناسبة افتتاح أعمال 
السنة الرابعة من الدورة 

السابعة للمجلس
)1441هـ - 1442هـ(

الخطاب الثالث:

بمناسبة افتتاح أعمال 
السنة الثانية من الدورة 

السابعة للمجلس
)1439هـ - 1440هـ(

الخطاب السادس:

بمناسبة افتتاح أعمال 
السنة األولى من الدورة 

الثامنة للمجلس
)1442هـ - 1443هـ(

ومن أجل تحقيق ذلك، فقد اعتمد المركز 
في دراسته على أدوات تحليل الخطاب، 

كونها ال تكتفي بتحليل الظاهر من النص 
فقط، بل تهتم بالبحث فيما هو أبعد من 

الكالم المنطوق أو المكتوب. 

فمن خالل تحليل الخطاب ُيمكننا فهم 
أولويات المتحدث عبر استكشاف 

القضايا التي ركز عليها، أو الزوايا التي 
تناول من خاللها هذه القضايا، فضاًل 

عن األطروحات الرئيسية للقائم باالتصال 
)المرِسل(، ومسارات البرهنة التي يعتمد 

عليها لتأكيد أطروحاته.

وقد تمّثلت عينة الدراسة في جميع 
الخطابات التي ألقاها الملك سلمان، 

حفظه الله، أمام مجلس الشورى منذ 
توليه الحكم، والتي بلغت )6( خطابات 

ملكية تضمنت )		9		( كلمة، بمتوسط 
)	99	( كلمة للخطاب الواحد، وجاءت 

هذه الخطابات على النحو التالي:

مقـدمــة
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خلصت نتائج التحليل بشقيه الكمي والكيفي إلى مجموعة من النتائج، أهّمها:

نتائج التحليل
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مجال..  
السياسة الخارجية

احتلت »السياسة الخارجية« المرتبة األولى من حيث حجم التناول، في 

مجمل خطابات الملك سلمان - حفظه الله - بنسبة %31



واستعرض خادم الحرمين الشريفين في 
هذا الملف الركائز األساسية التي تقوم 

عليها السياسة الخارجية السعودية، 
فضاًل عن الرؤية السعودية في 

معالجة مختلف القضايا. 

وتمّثلت أهم األطروحات التي 
تناولها الملك سلمان في هذا الشأن، 

وُتوّضح دعائم سياسات المملكة 
الخارجية فيما يلي:

تطوير عالقات المملكة مع الدول 	 
الشقيقة والصديقة، لتعزيز مكانتها 

ودورها اإلقليمي والدولي.

استضافة المملكة للعديد من القمم 	 
الدولية، ومشاركتها في قمم أخرى، 

لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود 
لحّل مشاكل المنطقة والعالم.

التعاون مع المجتمع الدولي من 	 
أجل تحقيق السالم العالمي.

تعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ 	 
قيم التسامح والتعايش المشترك.

الحّل السياسي لألزمات الدولية هو 	 
األمثل لتحقيق تطّلعات الشعوب 

نحو السالم، وبما ُيفِسح المجاَل 
لتحقيق التنمية.

تقوم المملكة بدور مؤّثر في 	 
المحافل الدولية، من خالل األمم 
المتحدة والمنظمات اإلسالمية 

والعربية ومجموعة العشرين، 
ِخدمًة لمصالحها ومصالح أشقائها، 

والوقوف مع الحق والعدل.

ستظّل مكانة المملكة الرائدة 	 

في العالمين العربي واإلسالمي، 
وموقفها الراسخ من دعم مسيرة 

العمل العربي واإلسالمي المشترك، 
مرتكًزا أساسًيا في سياستها 

الخارجية.

السياسة الخارجية
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أ - القضية الفلسطينية
أظهرت نتائُج الدراسة ِحرَص الملك 

سلمان بن عبد العزيز، أيده الله، 
على تناول القضية الفلسطينية 

في خطاباته محّل الدراسة، وقد 
تمّثل الطرح الرئيسي الخاّص بها، 

في التأكيد على موقف المملكة 
المبدئي والثابت، الهادف إلى 

تحقيق السالم العادل والشامل، بما 
يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني 

المشروعة.

وتضمّنت خطابات خادم الحرمين 
الشريفين عدًدا من البراهين التي 

ُتدّلل على هذا الطرح، أهّمها:

حرص المملكة على الدفاع عن 	 
حقوق الشعب الفلسطيني 

المشروعة في المحافل الدولية، 

والسعي إلى حصوله عليها 
كاملة، بما في ذلك حّقه في 

إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية، وفًقا لقرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة، 
ومبادرة السالم العربية التي َرّحب 

بها المجتمع الدولي.

يجب على المجتمع الدولي 	 
االضطالع بمسؤولياته، واتخاذ 

التدابير الضرورية لحماية الشعب 
الفلسطيني، من االعتداءات 

والممارسات اإلسرائيلية العدوانية 
المتكّررة بحقه.

ضرورة وضع َحّد لبناء 	 
المستوطنات اإلسرائيلية، وإزالة ما 

أنشئ منها.

التأكيد على استنكار المملكة 	 

وأسفها الشديد للقرار األمريكي 
بشأن القدس، لما يمثله من 

انحياز كبير ضد حقوق الشعب 
الفلسطيني التاريخية والثابتة في 

القدس، والتي كفلتها القرارات 
الدولية، وحظيت باعتراف وتأييد 

المجتمع الدولي.

المملكة العربية السعودية هي 	 
الداعم األول لفلسطين خالل 
العقدين الماضيين، وستستمّر 
في مواصلة دعمها للشعب 

الفلسطيني عبر وكالة األونروا.

ب - األزمة اليمنية
حازت األزمُة اليمنية على اهتمام 

خادم الحرمين الشريفين في 
خطاباته التي ألقاها أمام مجلس 

الشورى السعودي، وَتمحور الطرُح 

رؤية المملكة لحل 
مــشــاكــل وأزمــــات

المنطقة
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المركزي الخاّص بها، حول جهود 
المملكة الساعية إلى استعادة 

الشرعية التي انقلبت عليها ميليشيا 
الحوثي.

وتضّمنت خطابات الملك سلمان 
العديد من البراهين التي َتدعم هذا 

الطرح، أهّمها:

المملكة العربية السعودية ترى 	 
أن أمن اليمن من أمن المملكة.

لن نقبل بأي تدّخل خارجي في 	 
شؤون اليمن الداخلية.

َيتمّثل موقف المملكة الثابت 	 
من األزمة اليمنية، في الدعوة 

إلى َحّل سياسي َوفقًا للمرجعيات 
الثالث، وهي المبادرة الخليجية 

وآلياتها التنفيذية، ومخرجات 
الحوار الوطني الشامل، وقرار 

مجلس األمن رقم )6			(.

جاءت عملية عاصفة الحزم بطلب 	 
من الحكومة الشرعية في اليمن، 
إلنقاذه من ميليشيا الحوثي التي 

انقلبت على شرعيته، وعبثت 
بأمنه واستقراره، وسعت إلى 

الهيمنة وزرع الفتن في المنطقة، 
ُملّوحًة بتهديد أمن دول الجوار، 
وفي مقدمتها المملكة العربية 

السعودية.

الوقوف إلى جانب الشعب 	 
اليمني الشقيق لم يكن خياًرا، بل 
يعد واجًبا اقتضته نصرة الشعب 
اليمني العزيز، بالتصدي لعدوان 

ميليشيات انقالبية مدعومة من 
إيران.

جماعة الحوثي تقوم بتنفيذ 	 
توّجهات إقليمية تسعى إلى 
التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول العربية، من خالل تحويل 
اليمن إلى بؤرة للصراع المذهبي 

والطائفي.

ُتجّدد المملكة تأكيد رفضها 	 
لمحاوالت الميليشيات الحوثية 

المستمرة، في فرض إرادتها 
على الشعب اليمني الشقيق، 

وتعطيل جهود التوصل إلى حل 
سياسي.

يقوم مركز الملك سلمان لإلغاثة 	 
واألعمال اإلنسانية بتقديم 

المساعدات اإلنسانية للشعب 
اليمني الشقيق، كما يقوم 

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن، بتنفيذ عدة مشاريع، مثل 

مدينة الملك سلمان التعليمية 
والطبية.

ج - الصراع في سوريا 
تطرق خادم الحرمين الشريفين في 

خطاباته التي ألقاها أمام مجلس 
الشورى، إلى الصراع في سوريا، 

وجاء الطرح الرئيسي الخاص بسوريا، 
متمثاًل في الدعوة إلى الحل 

السياسي الذي ُيحافظ على وحدة 
سوريا وطًنا وشعًبا.

وكشف تحليل خطابات الملك 
سلمان عن وجود مجموعة من 

البراهين التي ُتدّلل على هذا الطرح، 
أهّمها:

إن المملكة تؤيد الحل السلمي 	 
في سوريا وفًقا لقرار مجلس 
األمن )				( ومسار جنيف 

)	(، وتؤكد دعمها لكل الجهود 
التي تبذلها األمم المتحدة 

ومبعوثها الخاص لدى سوريا، 
وخروج الميليشيات والمرتزقة 

منها والحفاظ على وحدة التراب 
السوري.

سياسات النظام السوري التي 	 
أّدت إلى إبادة مئات اآلالف 

من السوريين، وتشريد الماليين، 
َوّفرت البيئة الخصبة لوجود 

التنظيمات اإلرهابية في سوريا.

الحّل السياسي لن يتحقق 	 
إال بإخراج القوات اإليرانية 

والميليشيات التابعة لها من 
األراضي السورية.

أكد خادم الحرمين الشريفين على 	 
رفض المملكة للتدّخل التركي 
العسكري في شمال شرقي 

سوريا، والذي ُيعتبر تعّديًا سافرًا 
على وحدة واستقالل وسيادة 

األراضي السورية.

ستواصل المملكة تقديم 	 
المساعدات اإلنسانية للشعب 

السوري.

تطرق خادم الحرمين الشريفين في خطاباته التي ألقاها 
أمام مجلس الشورى، إلى الصراع في سوريا، وجاء الطرح 
الرئيسي الخاص بسوريا، متمثًل في الدعوة إلى الحل 
السياسي الذي ُيحافظ على وحدة سوريا وطًنا وشعًبا.

السياسة الخارجية
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د - إيران
لم تكن إيران ضمن الملفات التي 

استحوذت على اهتمام الملك 
سلمان في خطاباته الثالثة األولى، 

إال أنه وبسبب تصاعد ممارسات 
نظام الماللي العدائية ضد 

المملكة ومصالحها، قام خادم 
الحرمين الشريفين في الخطابات 

الثالثة األخيرة بتسليط الضوء على 
السياسات المارقة لإليرانيين، ُموّجًها 

رسالًة تحذيرية شديدة اللهجة 
للنظام اإليراني، ناصًحا إياه بضرورة 
التوّقف عن العبث بأمن المملكة، 

والتي لن تقف مكتوفَة األيدي 
أمام هذه الممارسات اإلجرامية، 

وستقوم بالرّد الحازم والحاسم 
عليها.

وَتمّثلت األطروحة الرئيسية الخاصة 
بإيران، في التأكيد على قيام النظام 

اإليراني باإلضرار بالمملكة ودول 
المنطقة.

وكشفت خطابات خادم الحرمين 
الشريفين، حفظه الله، عن مجموعة 

من الدالئل واألسانيد، التي ُتبرهن 
على هذا الطرح المركزي، أهّمها:

اعتاد النظام اإليراني منذ أربعة 	 
عقود على التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول األخرى.

النظام اإليراني َيرعى ويدعم 	 
القوى اإلرهابية والميليشيات 

المسلحة في المنطقة.

َيعمل نظام الماللي في طهران 	 
على إثارة الفوضى والخراب في 

العديد من دول المنطقة.

آن األوان لهذه الممارسات 	 
اإلجرامية أن تتوقف، ويجب على 

المجتمع الدولي العمل على 

وضع َحّد لبرنامج إيران النووي 
والباليستي، ووقف نشاطاته 

المزعزعة لالستقرار في المنطقة، 
وتدّخالته السافرة في الشؤون 

الداخلية للدول األخرى.

التزمنا كعادتنا في المملكة 	 
بالحكمة في التصدي ألعمال 

النظام اإليراني الجبانة.

المملكة ال َتنشد الحرب، إال أنها 	 
على أهبة االستعداد للدفاع عن 
شعبها بكّل حزم ضّد أي عدوان.

على النظام اإليراني أن ُيدرك 	 
أنه أمام خيارات جدية، وأن لكل 

خيار تبعات سيتحّمل هو نتائَجها، 
ونأمل أن يختار النظام اإليراني 
جانب الحكمة، ألنه ال سبيل له 
لتجاوز الموقف الدولي الرافض 

لممارساته، إال بترك فكره 
التوّسعي والتخريبي.

السياسة الخارجية
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حرص خادم الحرمين الشريفين في 
خطاباته أمام مجلس الشورى، على 

تأكيد أن واجب المملكة العربية 
السعودية تجاه العالم اإلسالمي، َيمتّد 
ليشمل االهتمام بكل قضايا المسلمين 

والمشكالت التي تواجههم.

وفي هذا الصدد، فقد تمّثل الطرُح 
الرئيسي في دعم المملكة الدائم 

للمنكوبين والمكلومين في جميع أنحاء 
العالم.

وتضمنت خطابات الملك سلمان، أيده 
الله،  العديَد من البراهين التي َتدعم 

هذا الطرح، ومنها:

ُتشارك المملكة بفاعلية في مجال 	 
التنمية الدولية واإلغاثة اإلنسانية، 

وُتقّدم الدعم الذي ُيساهم في 
التخفيف من معاناة المحتاجين، جراء 
الكوارث الطبيعية أو بسبب الحروب، 
وذلك من خالل مركز الملك سلمان 

لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.

تعمل المملكة مع شركائها 	 

وأصدقائها من دول العالم، على 
مساعدة الدول النامية واألقّل دخاًل، 

وتمكينها من تطوير اقتصاداتها.

قامت المملكة العربية السعودية 	 
بإعفاء عدد من الدول األقّل نمّوًا، 

من ديون مستحقة تجاوزت ستة 
مليارات دوالر.

المملكة هي الداعم األول 	 
لفلسطين خالل الِعقدين الماضيين، 

وستستمّر في مواصلة دعمها 
للشعب الفلسطيني عبر وكالة 

األونروا.

يقوم مركز الملك سلمان لإلغاثة 	 
واألعمال اإلنسانية، بتقديم 

المساعدات اإلنسانية للشعب 
اليمني الشقيق، كما يقوم البرنامج 

السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
بتنفيذ عدة مشاريع، مثل مدينة 

الملك سلمان التعليمية والطبية، 
فضاًل عن قيام المملكة بدعم 

االقتصاد اليمني بشكل مباشر، بما 

في ذلك المحافظة على استقرار 
الريال اليمني.

تقوم الحملة السعودية إلغاثة 	 
النازحين السوريين بتقديم الكثير 

من المساعدات اإلنسانية لألشقاء 
المتضّررين من وطأة الحروب.

وإجمااًل.. َيّتضح من العرض السابق، أن 
المملكة العربية السعودية َتتبع نهج 

الحلول السياسية السلمية في معالجة 
مختلف المشاكل واألزمات والصراعات، 

خاصة تلك التي تشهدها المنطقة.

ومما ُيعّزز هذا النهج، هو تكرار كلمتي 
»سالم - سلمي« )		( مرة في ُمجمل 

خطابات الملك سلمان، مقابل تكرار 
كلمة »حرب« في موضعين فقط، 

جاء األول خالل تناول الملك لألعمال 
العدائية التي قامت بها إيران، قائاًل »إن 
المملكة ال تنشد الحرب«، أما المناسبة 

الثانية التي تم ذكر كلمة »حرب« 
فيها، فجاءت في قول خادم الحرمين 

الشريفين »حربنا على التطّرف«.

المساعدات اإلنسانية
واإلغاثية
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المجال..  
االقتصادي

احتّل المجال »القتصادي« المرتبة الثانية من حيث حجم التناول في مجمل خطابات 

الملك سلمان بنسبة %22

واتضح من تحليل خطابات خادم الحرمين الشريفين، أن الرؤية القتصادية السعودية 

تقوم على ركيزة أساسية، تتمثل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر 

تنويع مصادر الدخل، وتقليل العتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وهو ما 

عّبرت عنه »رؤية المملكة 2030«.



ولذلك َتمّثل الطرح المركزي في 
خطابات الملك سلمان في شقها 
االقتصادي، في »التطوير من أجل 

تحقيق التنمية المستدامة للمملكة 
العربية السعودية«.

ومن الدالئل المؤكدة على هذا 
الطرح، تكرار كلمات »تنمية« 		 

مرة، »تنموي« 6	 مرة، و«تطوير« 
0	 مرة، في ُمجمل خطابات 

الملك.

واندرجت تحت هذا الطرح المركزي، 
مجموعة من األطروحات الفرعية، 

لت في َحّد ذاتها براهين ودالئل  َمثَّ
على طرحه المركزي، وقد َتضّمنت 
مجموعًة من اإلجراءات، سواء تلك 

التي نفذتها المملكة بالفعل، أو 
تستهدفها في خططها، ومنها 

على سبيل المثال ال الحصر:

القطاع المالي

قامت المملكة بتعزيز االحتياطي 	 
العام للدولة، فضاًل عن النجاح 
في المحافظة على مستويات 
ين العام المنخفضة، ُمقارنًة  الدَّ

بالُمعّدالت العالمية.

رفع مستوى الناتج المحلي، 	 
وزيادة عوائد االستثمارات 

الحكومية.

رفع كفاءة اإلنفاق الحكومي.	 

قطاع الطاقة

أكد الملك سلمان في خطاباته، 	 
على أن السعودية تبذل جهودًا 
متواصلة لتحقيق االستقرار في 
سوق النفط، من خالل التعاون 
مع الدول المنتجة داخل وخارج 
منظمة )أوبك(، كما أنها تنتهج 

سياسة متوازنة ُتراعي مصالح 
المنتجين والمستهلكين.

أكد خادم الحرمين الشريفين 	 
حرص المملكة على حماية 

مصالح األجيال الحاضرة والقادمة 
من الطاقة، وهو ما ُيبرهن على 

أن نهج القيادة السعودية في 
استخدام الطاقة استراتيجي 

وممتّد، وليس مرحلًيا. وفي هذا 
الصدد أوضح الملك سلمان، 

حفظه الله، أن استدامة التنمية 

تلبي احتياجات الجيل الحالي 
مع الحفاظ على حقوق األجيال 

القادمة.

وعلى الرغم من أن المملكة 	 
العربية السعودية تسعى إلى 
تنويع مصادر الدخل، وتقليل 
االعتماد على النفط كمصدر 
رئيسي له، فإنها تحرص على 

االستمرار في عمليات استكشاف 
البترول والغاز والثروات الطبيعية 

األخرى.

المجال االقتصادي
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تطوير قطاع النقل
أكد الملك سلمان على أن النقل 

هو َعَصب التنمية، ومن هذا 
المنطلق قامت الحكومة بضّخ 

مبالغ مالية كبيرة، في سبيل 
توفير وتطوير البنية التحتية 

للمملكة، خاصة بنية الطرق، مثل 
اعتماد مشروعات قطار الحرمين، 

ومشروعات الشركة السعودية 
للخطوط الحديدية، ومشروع 
الملك عبد العزيز للنقل العام 

بمدينة الرياض.

تنويع مصادر الدخل
َيعتمد التوّجه االقتصادي 

السعودي الحالي، وخالل المرحلة 
المقبلة، على تنويع مصادر الدخل، 

والعمل على زيادة اإليرادات غير 
النفطية، ورفع مستوى المحتوى 

المحلي، وتعزيز مساهمته في 
التنمية االقتصادية، ولذلك فتحت 

المملكة المجال أمام العديد من 
القطاعات لُتسِهم في زيادة الدخل، 

ومنها:

أ.  تشجيع االستثمار

فقد أظهر تحليل خطابات خادم 
الحرمين الشريفين - محّل الدراسة- 

أن ملف االستثمار من أولويات 
التوّجه االقتصادي للمملكة في 

المرحلة الحالية والمستقبلية، 
وفي سبيل ذلك، قامت الدولة 
السعودية بعدد من اإلجراءات 

التحفيزية، منها:

إعطاء األولوية لالستثمار في 	 
المشاريع والبرامج التنموية التي 

تخدم المواطن بشكل مباشر.

تبسيط وتسهيل إجراءات 	 
االستثمار في السوق السعودية، 

وتهيئة بيئة جاذبة للعمل 
واالستثمار للشركات الوطنية 

واألجنبية.

فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة 	 
للشركات األجنبية، بهدف تنويع 

مة  السلع والخدمات المقدَّ
للمواطنين، وتوفيرها بجودة 

عالية وأسعار تنافسية، وتوفير 
فرص جديدة للعمل والتدريب 

للشباب السعودي.

رفع نسبة االستثمارات األجنبية 	 
المباشرة.

إنشاء »الهيئة العامة للعقار« 	 
بهدف تشجيع االستثمار في 

النشاط العقاري غير الحكومي، 
وتطويره ورفع مساهمته في 

الناتج المحلي.

تسعى المملكة إلى أن تصبح 	 
من رواد االستثمار في تقنيات 
المستقبل، لتكون رافًدا جديًدا 

لالقتصاد الوطني واقتصاد 
العالم.

تّم تدشين برنامج »تطوير 	 
الصناعة الوطنية والخدمات 

اللوجستية«، ويأتي وضع حجر 
األساس للمرحلة األولى من 

مشروع »مدينة الملك سلمان 
للطاقة )سبارك(« في المنطقة 
الشرقية، تجسيًدا لعزم المملكة 
على أن تكون مركًزا عالمًيا رائًدا 

للطاقة والصناعة والتقنية، 
ومنصة عالمية للخدمات 

اللوجستية.

تم إنشاء »الهيئة السعودية 	 
للبيانات والذكاء االصطناعي«، 

بهدف تعزيز استثمار الدولة 
في هذين المجالين، وتحقيق 

االستفادة التنموية منهما.

تم فتح قطاع السياحة وإصدار 	 
التأشيرة السياحية، كأحد محفزات 
النمّو االقتصادي، لجذب وتنويع 

االستثمارات في هذا القطاع 
الواعد، فضاًل عن قطاعات 
الطاقة المتجددة والتعدين.

َطّورت الدولة االستثمار في 	 
الصناعات العسكرية والتحويلية 
واالستهالكية، لتقليل استيراد 

البضائع من خارج المملكة.

ب.  دعم القطاع الخاص

أظهر تحليل خطابات خادم الحرمين 
الشريفين - محّل الدراسة-، 

اهتماَمه الكبير - أّيده الله - بدور 
القطاع الخاص في تحقيق التنمية 
الشاملة، وهو ما َيّتضح من خالل 

بعض أطروحات الملك سلمان في 
هذا الشأن، مثل:

َتَضع المملكُة ِضمَن أولوياتها 	 
في المرحلة القادمة، مواصلة 

دعم وتحفيز القطاع الخاص 
السعودي، وتمكينه كشريك في 

النمّو االقتصادي.

العمل على تفعيل دور القطاع 	 
الخاص، وزيادة مساهمته في 

الناتج المحلي اإلجمالي.

االهتمام بتنمية أعمال المنشآت 	 
الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد 

األعمال.

المجال االقتصادي
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اّتسم الخطاب االقتصادي لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز، بـ »التفاؤل« بقدرات 
راتها، حيث أكد في  المملكة وُمقدَّ
أكثر من مناسبة أن آفاق المملكة 

االقتصادية ُمبّشرة.

وفي هذا الصدد، فقد تضّمنت 
خطابات الملك سلمان، مجموعًة 
من االستشهادات العقلية الدالة 

على نجاح التوّجه االقتصادي 
السعودي، والتي تعكس بدايَة 

مرحلِة َجْني الثمار، ومنها:

أت المملكة العربية السعودية 	  َتَبوَّ
مكانًة اقتصادية عالية بين دول 

العالم، وَسّجلت حضوًرا قوًيا 
على الساحة الدولية االقتصادية، 

فأصبحت ضمن مجموعة العشرين 
التي تضم أكبر عشرين دولة 

اقتصادية في العالم.

إن ترؤس المملكة العربية 	 
السعودية لمجموعة العشرين 

- في ظل الظروف االستثنائية 
- يعد فرصة لقيادة الجهود 

العالمية إلصالح منظومة 

االقتصاد العالمي بما يحقق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 

المستدامة للمنطقة والعالم، كما 
أن في ذلك داللة على ريادتها 
ومكانتها في المجتمع الدولي 

والدور المحوري الذي تتواله 
من خالل عملها التشاركي على 

مستوى العالم، كما أنه يمثل 
تأكيًدا على متانة اقتصادها المؤثر 

في استقرار االقتصاد العالمي.

ارتفاع أعداد المنشآت الصغيرة 	 
والمتوسطة بنسبة 		%.

ارتفاع معدالت اإليرادات غير 	 
النفطية بنحو 		%، كما ارتفع 

معّدل نمّو الناتج المحلي غير 
النفطي.

انخفاض معدالت البطالة.	 

تم تصنيف المملكة مؤخًرا ضمن 	 
أكثر الدول َتقّدًما، واألولى إصالًحا 

بين )90	( دولة حول العالم، 
وتقّدمت )0	( مرتبة في مجال 

ُسهولة ممارسة األعمال.

وَيّتضح من العرض السابق، أن 
القيادة السعودية وعلى رأسها 

خادم الحرمين الشريفين، تمتلك رؤية 
شاملة وواضحة لمتطلبات تحقيق 
التنمية المستدامة، وأن لديها ثقًة 

كاملة في مقدرات الدولة وقدرات 
المواطنين والمواطنات على تنفيذ 

هذه الرؤية.

كما َعكست اللغُة المستخدمة في 
خطابات الملك سلمان، حفظه الله، 
إصراَر القيادة السعودية على تحقيق 
التنمية الشاملة، والعمل على تذليل 
كافة العقبات التي قد َتعَتِرض هذا 
المسار، وذلك من أجل تعزيز مكانة  
المملكة على الساحة الدولية. ومن 

دالئل ذلك، أنه وعلى الرغم من 
تفشي فيروس كورونا المستجد 

وما تبعه من آثار اقتصادية ألحقت 
بمفاصل االقتصاد العالمي ضرًرا 

بالًغا، فإن تجاوب الدولة كان سريًعا 
بمنظومة من المبادرات الحكومية 

لتخفيف آثار وتداعيات هذه الجائحة 
على األنشطة االقتصادية الداخلية 
والقطاع الخاص، حيث تم رصد أكثر 
من ) 			 ( مليار ريال، بهدف دعم 
القطاع الخاص وتمكينه من القيام 
بدوره في تعزيز النمو االقتصادي.

نتائج..  
السياسات االقتصادية

وبعكس العديد من دول العالم التي تأثر اقتصادها بشكل ملحوظ 
بسبب تداعيات جائحة كورونا، فقد استطاعت المملكة تجاوز األزمة 
بنجاح شهدت له تقارير وإحصاءات المؤسسات والمنظمات الدولية 

المتخصصة.

المجال االقتصادي

www.alqarar.sa @alqarar_sa



المجال..  
االجتماعي

احتل المجال »الجتماعي« المرتبة الثالثة من حيث حجم التناول في مجمل 

خطابات الملك سلمان بنسبة %18



أظهرت نتيجة تحليل خطابات خادم الحرمين الشريفين، 
اهتماَمه - حفظه الله - بالشأن االجتماعي، والعمل 
على تقديم خدمات اجتماعية تليق بمكانة المملكة 
والمواطن السعودي، خاصة فيما يتعلق بالخدمات 
ل الطرح المركزي في  الصحية والتعليمية، حيث َتَمثَّ

هذا المجال، في »استمرار الحكومة بدعم منظومة 
الخدمات االجتماعية، بهدف تحسينها وتطويرها«.

وُيمكن تقسيم المجال االجتماعي حسبما جاء في 
خطابات الملك سلمان، أيده الله، إلى ما يلي:

أوًل: المجال الصحي

تمحور الطرح الرئيسي في المجال 
الصحي حول »مسؤولية الدولة 
عن توفير الرعاية الصحية الالئقة 

للمواطنين والمقيمين«، واستعرض 
خادم الحرمين الشريفين مجموعًة من 
البراهين الدالة على هذا الطرح، أهّمها:

تقوم الدولة بتوفير أوجه الدعم 	 
البشرية والمالية لهذا القطاع، مما 
أسهم في تحسين جودة الخدمات 

الصحية بشقيها الوقائي والعالجي، 
مع التطّلع المستمّر لالرتقاء بها.

العمل على توفير المزيد من 	 
الكوادر البشرية الوطنية، من خالل 
التوّسع في افتتاح الكليات الطبية 

والصحية، ورفع نسبة المبتعثين 
في التخّصصات الطبية.

العمل على توسيع قاعدة 	 
المستفيدين من نظام التأمين 

الصحي.

ثانًيا: المجال التعليمي
أكد خادم الحرمين الشريفين حرَص 

الدولة على أن تكون أبرز استثماراتها 
في تنمية المواطن السعودي، فضاًل 

على توجيه العملية التعليمية بحيث 
تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وفي سبيل ذلك اتخذت المملكة 
العديد من اإلجراءات، أهّمها:

أ . على صعيد التعليم العام:

تم إنشاء مركز المناهج لتطوير 	 
وتحسين جودة التعليم العام، وفق 

أفضل المعايير الدولية.

التركيز على مراحل التعليم الُمبّكر، 	 
وتأهيل المعلمين والقيادات 

التربوية، وتطوير المناهج الدراسية.

مواءمة ُمخَرجات المنظومة 	 
التعليمية مع احتياجات سوق 

العمل.

ب .  على صعيد التعليم الجامعي:

التركيز في برنامج خادم الحرمين 	 
الشريفين لالبتعاث الخارجي على 

المواءمة بين مخرجات التعليم 
وحاجة سوق العمل.

تم اعتماد نظام الجامعات الجديد.	 

زيادة عدد الجامعات األهلية، 	 
وتم السماح باالستثمار الجامعي 

األهلي.

ثالًثا: مجال اإلسكان
أظهر الملك سلمان في -خطاباته 

محل الدراسة-، حرصه الكبير، حفظه 
الله، على كّل ما يتعلق بمصلحة 

المواطن السعودي، ومنها قطاع 
اإلسكان، حيث تطّرق إلى هذا الملف، 
ِلما ُيمّثله من أهمية كبيرة للمواطنين، 

واستعرض خادم الحرمين الشريفين 
في خطاباته جهوَد الدولة الهادفة 

إلى توفير السكن المالئم لهم، ومنها:

تشجيع االستثمار في مجال 	 
العقارات، وتعزيز دور القطاع 

الخاص، ليكون شريًكا للجهود 
الحكومية، في توفير السكن 

المناسب للمستحّقين.

سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن 	 
بين العرض والطلب.

الموافقة على »نظام رسوم األراضي 	 
البيضاء«، من أجل تحفيز ُمالك 

األراضي على استثمارها، بما ُيسهم 
في َسّد االحتياج المتزايد للسكن.

العمل على زيادة ِنَسب َتمّلك 	 
الَمساكن، عبر إطالق عدد من 

البرامج السكنية، مع توفير حلول 
تمويلية وادخارية مالئمة.

أواًل: المجال الصحي

ثانًيا: المجال التعليمي

أ . على صعيد التعليم العام
ب . على صعيد التعليم الجامعي

ثالًثا: مجال اإلسكان

رابًعا: مجال العمل والموارد البشرية

 خامًسا: الوحدة الوطنية والتماسك االجتماعي

المجال االجتماعي
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َنتج عن تطبيق الحكومة لخّطتها 	 
في مجال اإلسكان، ارتفاع في 

نسبة َتمّلك المواطنين للمساكن.

رابًعا: مجال العمل والموارد 
البشرية

َتناول خادم الحرمين الشريفين ملف 
العمل والموارد البشرية في خطاباته 

محل الدراسة، كونه من الملفات 
التي َتّتصل مباشرًة بمصلحة المواطن 

السعودي.

وَتمّثل الطرح الرئيسي حول ذلك في 

»العمل على رفع كفاءة أداء األجهزة 
الحكومية وموّظفيها«، وقد تضّمنت 

خطاباُت الملك سلمان، أيده الله، 
مجموعًة من الحجج والبراهين الدالة 

على هذا التوّجه، منها:

إطالق برنامج لتنمية الموارد 	 
البشرية، والعمل على تطويرها، 

وتهيئة شباب الوطن ذكوًرا وإناًثا 
لسوق العمل.

مواصلة الجهود لخفض ُمعّدل 	 
البطالة، وتوفير فرص عمل 

للمواطنين والمواطنات.

إنشاء هيئة توليد الوظائف، 	 
للتنسيق بين جميع الجهات 

الحكومية والخاصة ذات العالقة 
بسوق العمل.

العمل على تمكين المرأة 	 
السعودية، ورفع نسبة مشاركتها 

في التنمية الوطنية وصناعة القرار، 
وتعزيز دورها بما ال َيتعارض مع 

تعاليم الدين الحنيف.

االهتمام المتواصل للدولة بتطوير 	 
منظومة الحماية االجتماعية ورفع 

كفاءتها، مع التركيز واالهتمام 
البالغين بالفئات األشّد احتياًجا.

أظهر تحليل خطابات خادم الحرمين الشريفين اهتمامه 
بالشأن االجتماعي والعمل على تقديم خدمات اجتماعية 
تليق بمكانة المملكة والمواطن السعودي

المجال االجتماعي
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خامًسا: الوحدة الوطنية 
والتماسك الجتماعي

أظهرت خطاباُت خادم الحرمين 
الشريفين، ِحرَصه الشديد على 

حمة الوطنية  أهمية الحفاظ على اللُّ
والتماسك االجتماعي، وقد اعتمد 

أّيده الله على مجموعة من البراهين 
خاصة الدينية والتي َتُحّث على التوّحد 

ونبذ أسباب الُفرقة، أهّمها:

المجتمع السعودي ُمسلم، َيجمعه 	 
ُك  االعتصاُم بحبل الله، والتمسُّ

بكتابه وُسّنِة نبّيه صلى الله عليه 
وسلم عقيدًة وشريعًة ومنهًجا.

لقد قامت المملكة منذ أن 	 
أّسسها الملك عبد العزيز رحمه الله 

على تطبيق شرع الله، وااللتزام 
بالعقيدة اإلسالمية، وتعزيز مبدأ 

العدل، وَتسعى الحكومة إلى 
تطوير الحاضر بما ال يتعارض مع 
ثوابت عقيدتنا وقيمنا وتقاليدنا، 

وترسيخ نهج االعتدال والوسطية.

إن دولتنا دولة اإلسالم، دين 	 
الوسطية والتسامح، فالشريعة 

اإلسالمية تقوم على الحق 
والعدل والتسامح.

رسالتنا للجميع أنه ال مكان بيننا 	 
لمتطّرف َيرى االعتدال انحالاًل، 

وسوف نواجه كلَّ َمن يدعو إلى 
التطّرف والغلّو، امتثااًل لقول 

المصطفى صلى الله عليه وسلم: 
ين، فإنما  »إياكم والغلّو في الدِّ
أهلك َمن كان قبلكم الغلّو في 

الدين«، وبنفس القدر سوف نواجه 
كلَّ َمن يدعو إلى التفريط بالدين، 

ويرى في حربنا على التطّرف 
وسيلًة لنشر االنحالل.

المواطنون سواء في الحقوق 	 
وااللتزامات والواجبات.

علينا جميعًا أن ُنحافظ على 	 
الوحدة، والتصّدي لكل دعوات 

الشّر والفتنة، أًيا كان مصدر هذه 
الدعوات ووسائل نشرها.

هذه البالد لن َتحيد يوًما عن 	 
تطبيق شرع الله دون تمييز أو 
تعطيل، ولن تأخذها في الحّق 

لومُة الئم.

ولقد تعّمد الملك سلمان مخاطبَة 
أصحاب الفكر المتشّدد، والداعين 

إلى الُفرقة، بالُحّجة والمنطق كما جاء 
في كتاب الله وسنة رسوله، وذلك 
من أجل تفكيك ادعاءاتهم الَهّدامة 

وأفكارهم الخبيثة.

وَغلبت على خطابات الملك سلمان 
في هذا الشأن، لغُة »اإلصرار 

والحزم«، سواء في مواجهة التطّرف 
والغلّو، أو في مواجهة من يستغّل 

النهج الوسطّي المعتدل من أجل 
االنحالل.

كما ظهرت لغُة اإلصرار والحزم 
حمة الوطنية  في الحفاظ على اللُّ
والتماسك االجتماعي، ومحاسبة 

كل من يستهدف زرع الفتن وإحداث 
الُفرقة بين مكّونات الوطن الواحد.

المجال االجتماعي
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مجال..  
السياسات العامة

احتلت »السياسات العامة« المرتبة الرابعة من حيث حجم التناول في 

مجمل خطابات الملك سلمان بنسبة %11



االرتقاء بأداء أجهزة الدولة، بما ُيلّبي 	 
تطّلعات وآمال المواطنين في 

المجاالت كافة ويتماشى مع الخطط 
التنموية الطموحة للمملكة.

العمل على توفير الحياة الكريمة 	 
للمواطنين.

تنطلق برامج التطوير والتنمية من 	 
ثوابتنا الدينية وقيمنا االجتماعية، 
ونحن عازمون على مواصلة تلك 

البرامج في جوانب التنمية السياسية 
والثقافية واالقتصادية واالجتماعية 

والخدمية.

المملكة ماضية في دعم الجهود 	 
لمواجهة التحّديات والمخاطر التي 
تحيط باألمتين العربية واإلسالمية.

لن نسمح لكائٍن َمن كان، أن 	 
َيعبث بأمننا واستقرارنا، والمواطن 
السعودي كان وال يزال رجَل األمن 

األول، وَعُضًدا لقيادته وحكومته في 
َدْحر الحاقدين والطامعين.

ثقتنا في المواطن السعودي ال 	 
حدود لها، وَنعقد عليه اآلماَل الكبيرة 

في بناء وطنه، بالعمل المخلص 
الجاد، والشعور بالمسؤولية الوطنية، 

ك الرئيسي  فالمواطن هو الُمحرِّ
للتنمية، وأداتها الفّعالة.

ُتعّزز رؤية المملكة 0	0	 مساَر 	 
التنمية والتحديث والتطوير الذي 

نصبو إليه جميًعا.

ما تشهده المملكة اليوم من 	 
إنجازات تنموية، هي امتداد للنهج 
الذي أرساه المؤّسس الملك عبد 

العزيز- رحمه الله -، وسار على نهجه 
أبناؤه البررة -رحمهم الله- جميًعا، 
وفق منهج مستمّد من الشريعة 

اإلسالمية، وقائم على مبادئ العدل 
والمساواة وتكافؤ الفرص، وحماية 

حقوق اإلنسان، واستقالل القرار، 
وعلى ُأسس الوحدة والتضامن 

والشورى.

اهتم الملك سلمان في 
خطاباته، باستعراض 
السياسات العامة 
المحِددة لتوجهات 
المملكة في مختلف 
المجالت، ومنها:

مجال السياسات العامة



الكلمات
االفتتاحية والختامية 

وقد َغَلب على خطابات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز، استخدامه لغًة 
ودودة وأخوية في حديثه الموّجه 

إلى أعضاء مجلس الشورى 
السعودي، حيث أظهرت نتيجُة 

تحليل الخطابات َتكرار عبارة »أيها 
اإلخوة واألخوات« )		( مرة، بينما 

استخدم عبارة »أيها المجلس 
الُموّقر« التي تّتسم بالرسمية في 

)6( مرات فقط.

كما استخدم الملك سلمان أيضًا 
»الخطاب التضامني« في حديثه 

إلى أعضاء مجلس الشورى، 
وظهر ذلك من خالل َتكرار كلمتي 

»دولتكم - بالدنا« في )9	( 
مناسبة.

وأظهرت نتيجة التحليل، تقديَر 
الملك سلمان للدور الذي يقوم 

به مجلس الشورى السعودي، 
وما ُيقّدمه من آراء في الشأنين 

الداخلي والخارجي، فضاًل عن 
مساهمته في التعريف بمواقف 

المملكة تجاه مختلف القضايا، 
من خالل اللقاءات التي ُيجريها مع 
البرلمانات الدولية المختلفة، وفي 

االتحادات والمنتديات البرلمانية 
اإلقليمية والدولية.

وكان من الالفت حرص الملك 

سلمان، حفظه الله، على بدء 
خطاباته، بالتأكيد على »استمرارية 

نهج المملكة منذ عهد الملك 
المؤّسس عبد العزيز بن عبد 

الرحمن آل سعود، وأبنائه البررة 
من بعده - رحمهم الله جميًعا - 

حتى اليوم الحاضر«، ما يعكس أن 
المملكة العربية السعودية تتبع 

النهج االستراتيجي في سياساتها.

احتّلت الكلمات »الفتتاحية والختامية والترحيبية« المرتبة الخامسة من 
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ملف
مكافحة اإلرهاب

جاء ملف »مكافحة اإلرهاب« في المرتبة السادسة من حيث حجم 

التناول في مجمل خطابات الملك سلمان بنسبة %6

وُتدّلل هذه المرتبة المتأّخرة من 
حيث حجم التناول، على أن خطر 
اإلرهاب وإن كان لم َيْنَتِه بشكل 
كامل، إال أنه َتراجع بدرجٍة كبيرة، 

بفضل الجهود التي قامت بها وما 
زالت، أجهزُة الدولة، لدحره والقضاء 

عليه وتجفيف منابعه.

وَتضّمنت خطاباُت الملك سلمان، 
حفظه الله، مجموعًة من البراهين 
دة على هذه النتيجة، منها: المؤكِّ

َبذلت األجهزُة األمنية السعودية 	 
وال تزال، جهوًدا جبارة في 

التصّدي لإلرهابيين بكّل حزم 
وقوة، ونجحت في مالحقتهم 

وتفكيك شبكاتهم وخالياهم، 
إضافًة إلى تنفيذ عمليات أمنية 

استباقية، مما أسهم بشكل 
فاعل في درء شرورهم وإحباط 

مخططاتهم.

َيحّق لنا أن نفخر اليوم بنجاح 	 
بالدنا في القضاء على مظاهر 
التطّرف، بعد أن تّمت مواجهة 
وحصار الفكر المتطرف، وعاد 

االعتدال والوسطية ِسمًة ُتمّيز 
المجتمع السعودي.

لقد جاء تصويت مجموعة العمل 	 
المالي )فاتف( باإلجماع لصالح 

انضمام المملكة بعضوية كاملة 
للمجموعة، كأول دولة عربية 
تحظى بهذا التأييد، تجسيًدا 
لجهود المملكة في محاربة 

عمليات غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب.

المملكة العربية السعودية 	 
ماضية في مواجهة ظاهرة 
التطّرف واإلرهاب بكل قوة 

وحزم، ولن تتساهل في تطبيق 
األنظمة على كل َمن ُتسّول له 

نفُسه العبَث بأمن ومقّدرات 
المملكة.



الــمــجــال
الــعــســكــري 

وَتعِكس هذه النسبُة نتيجًة مهمة، 
تتعّلق بحجم الخطاب العسكري 

في اللغة الرسمية السعودية، 
وهو ما ُيؤّكد ما سبق إثباُته، بأن 
المملكة تتبع الحلول السياسية 
والسلمية في معالجة مختلف 

القضايا واألزمات، وأنها ال َتذهب 
إلى الخيار العسكري إال ُمضطّرة، 

وبعد نفاد كلِّ السبل األخرى، 
فالخيار العسكري للمملكة هو 

توّجه أخير واضطراري.

إال أن ذلك لم َيمنع المملكة 
العربية السعودية، من اتخاذ كّل 

التدابير اللزمة للدفاع عن أراضيها 
ومصالحها، في وجه أيِّ اعتداء 

خارجي.

ولذلك غلبت لغة »الخطاب 
الدفاعي« على ُمجمل خطابات 

الملك سلمان في ِشّقها 
العسكري، وهو ما ُيؤّكد أن 
المملكة ليست دولًة غازية، 

أو طامعة في مكاسب خارج 
حدودها.

وَتضّمنت خطاباُت خادم الحرمين 
الشريفين مجموعًة من الُحجج 
الداّلة على هذا التوّجه، أهّمها:

التقدير والثناء على شجاعة 	 
وتضحيات جنود المملكة 

البواسل في الدفاع عن العقيدة 
والوطن، والذين يقومون 

بواجبهم الوطني على أكمل 
وجه.

نحن نفخر بشهداء الواجب - 	 
رحمهم الله - والمصابين، وُنؤّكد 

أن ُأَسرهم ستظل دوًما موضع 
رعايتنا واهتمامنا.

الدولة مستمّرة في سياسة 	 
رفع الجاهزية العسكرية، من أجل 

الدفاع عن أراضينا.

سنواصل برامج تطوير قواتنا 	 
العسكرية، بما في ذلك النهوض 

ببرامج توطين الصناعات 
العسكرية والتقنيات الالزمة 
لها، بهدف التطوير المحلي 
والمستدام لتلك الصناعات، 

ورفع كفاءة اإلنفاق، وفتح باب 
االستثمار في هذا القطاع.

جاء المجال »العسكري« في المرتبة السابعة واألخيرة من حيث 
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خطاب »ثقة«: وتم استخدامه 	 
في سياق تناول الملك سلمان، 

حفظه الله، إلمكانات الدولة 
السعودية المادية واالقتصادية، 

وقدرتها على تحقيق التنمية 
الشاملة والمستدامة.

كما تم استخدام هذه اللغة 
في الحديث عن قدرات 

المواطنين السعوديين )الشباب 
والشابات( في تحقيق النهضة 

التنموية.

واستخدم خادم الحرمين 
الشريفين هذه اللغة أيًضا في 

الحديث عن قدرة الشعب 
السعودي في الذود والدفاع 

عن وطنه، ومواجهة كل أشكال 
المخاطر التي ُتِحيق به.

خطاب »َتحدٍّ وإصرار«: وتم 	 
استخدامه في مواجهة الغلّو 

والتطّرف واإلرهاب، كما تم 

استخدامه أيضًا في ضرورة 
تحقيق التنمية الشاملة.

خطاب »تضامن ومشاركة«: 	 
وظهر أثناء توجيه الملك سلمان 
حديثه ألعضاء مجلس الشورى، 

كما ظهرت لغة التضامن في 
تناول مجهودات ونشاطات 
مؤسسات الدولة المختلفة.

خطاب »تحذير«: ِضّد كّل َمن 	 
ُتسّول له نفُسه العبَث بأمن 

واستقرار المملكة.

خطاب »أمان وطمأنينة«: 	 
وقد استخدمه خادم الحرمين 
الشريفين في حديثه الموجه 

للمواطن السعودي في 
مناسبات عدة، منها على سبيل 

المثال ال الحصر التأكيد الدائم 
على أن شواغل المواطنين هي 
على رأس أولويات والة األمر - 

حفظهم الله -.

رسائل الخطابات الملكية

كشف تحليُل خطابات 
الملك سلمان، استخداَمه 
لغاِت خطاٍب متعددًة 
ومتنوعة، بحسب الجمهور 
الُمخاَطب، وماهية 
الموضوع المتناول، أهّمها:



النتائج   
العامة للدراسة

كشــفت نتائــج الدراســة أن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز آل ســعود، حفظــه اللــه، لديه حرص شــديد علــى إلقاء خطاباته 
بشــكل دوري أمــام مجلــس الشــورى، ممــا يعكــس تقديــره للمجلــس 
ــه التشــريعي أو مســاهمته فــي  ودوره الهــام والحيــوي ســواء فــي جانب

منظومــة التطويــر الشــامل والمســتدام فــي المملكــة.

وأثبتــت النتائــج أن خطابــات الملــك ســلمان اتســمت بالشــمول والوضــوح، 
حيث تناولت جميع المجاالت والشــواغل التي تهم المواطن الســعودي 

بكل شــفافية. 

وتوّصلــت الدراســُة إلــى مجموعــٍة مــن النتائــج، ُتلّخــص الركائــَز التــي تقــوم 
عليهــا سياســات المملكــة فــي مختلــف المجــاالت، أهّمهــا:



العمل على تطوير عالقات المملكة مع دول 	 
العالم، من أجل تعزيز دورها ومكانتها اإلقليمية 

والدولية.

تفضيل النهج السياسي والسلمي في معالجة 	 
َوَحلِّ مختلف القضايا واألزمات.

تقديم الدعم السياسي والمادي للدول العربية 	 
واإلسالمية.

اإلصرار والتصميم على تحقيق التنمية الشاملة 	 
والمستدامة للمملكة العربية السعودية.

العمل على تنويع مصادر الدخل، ورفع نسبة 	 
العائدات غير النفطية.

الثقة الكاملة والالمحدودة بقدرات المواطنين 	 
السعوديين )الذكور واإلناث(، واعتبارهم المحّرك 

الرئيسي للتنمية.

اّتسم خطاب الملك سلمان بـ »التفاؤل« بقدرات 	 
المملكة وُمقّدراتها، وباآلفاق االقتصادية 

الُمبّشرة.

استمرار الجهود من أجل تقديم خدمات اجتماعية 	 
تليق بمكانة المملكة والمواطنين، ومواصلة 
العمل على تحسينها وتطويرها بشكل دائم.

تعزيز نسبة مشاركة المحتوى المحلي.	 

التصّدي الحازم لكّل أشكال التطّرف والغلّو، وأيضًا 	 
لكّل دعوات االنحالل.

المواجهة الحاسمة لكل من ُيهّدد أمن واستقرار 	 
المملكة، أو َيسعى إلى َبّث روح الفتنة والُفرقة 

بين مكّونات المجتمع.

اتباع المملكة نهجًا استراتيجًيا ممتًدا ومستمًرا 	 
منذ عهد الملك المؤّسس عبد العزيز - طّيب الله 

ثراه -.

المملكة لم ولن تكون دولًة غازية، ولكنها 	 
سُتحافظ على أمنها واستقرارها بكّل قوة، ِضّد أي 

محاوالت استهداف داخلية أو خارجية.

كما أظهرت نتائج التحليل مجموعة من الصور 	 
الذهنية اإليجابية والتي شكّلت مصدر قوة 

للمملكة، وتُخص:

	. الشعب السعودي: الذي مّثل في خطابات 
الملك سلمان - حفظه الله – رجل األمن األول 

وعضًدا للقيادة الرشيدة والدولة في دحر 
الحاقدين والطامعين، كما رأه الملك سلمان 

المحرك األساسي للتنمية وأداتها الفّعالة.

	. النسق القيمي: حيث أظهر خطاب خادم 
الحرمين الشريفين أن مجموعة القيم والثوابت 

التي تتسم بها المملكة العربية السعودية 
وتوارثتها األجيال المتعاقبة كانت وما زالت 

هي الحصن المنيع الذي يحمي المملكة 
وُيساهم في أمنها واستقرارها وأيًضا تقدمها 

وازدهارها، ومن أمثلة هذه الثوابت:

التمسك بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى 	 
الله عليه وسلم كأسس العقيدة والتشريع 

في المجتمع السعودي.

الوسطية والتسامح.	 

العدل والمساواة بين الجميع.	 

الشجاعة والتضحية.	 

القوة والصالبة واإلصرار والصمود.	 

العزة واألصالة.	 

www.alqarar.sa @alqarar_sa
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