
 

ل.. حاول وُيعذر   عزم وتوكَّ
الكتاب األول من ثالثية "النهج السعودي 

 في ترويض األزمات والصراعات"
 

 تمهيد
   السعودي  النهج  األمتْين  حارس...  الحرمْين   خادم

 والصراعات  األزمات  ترويض  في
العالج الشرررافي.. عالج ر ور   ●النهج على قاعدة تفادي الصررردمات  ●هللا طبيب الطوارئ لألزمات والصرررراعات  هللا الملك.. عبد عبد

رة  عد المبا عة  ●الحالة الموربة   الدور المأمول للمرأة ظهورًا ومشرارةةة   ●المهم واألهم في القارا ا العالقة   ●المسروولية الماراعةفة مباررة
القول ثم الفعل خالف ما فعل  حكام عابرون أو طال مكوثهم   ●وكما وعد األمير سررررررررعود في الملال الدبلوماسرررررررري بتوري  عم  الملك  

لدول أميركا  العزيز ومبادرت  في الموقف الشررلا    عبد هللا بن  حاررور سررعي عبد ●الحراسررة لألمتين رسررالة    - عندما  كون الوارب  ●
مهمة "الشررررررليقة المقتدرة" في رعا ة الشررررررقيب المسررررررتاررررررعةف بدل "اتم الشررررررلية الحنون" التي تتعامل مع  على ا   "من  وي   ●الالتينية 

زة  اللبنا يين المتلردين لتوعُّك عبد ●"فْعل اسرررررررت  ار"  "ِفْعل رعا ة" والدور كررررررررررررررررررررر  الفرق بين الدول كررررررررررررررررررررر  ●الحارات الخاصرررررررة"   هللا   رة
  - الحل السعودي ●المشترك كرافعة لوضع لبنان المتأزم على خط اإلستقرار    - قراءة في مدى تأثير الدور السعودي ●العزيز   عبد بن 

الدولي مع    - عندما كصرررطفذ ر ار الطيل السرررعودي ●السررروري التشررراركي وأهمية ا ارررمام كيران وتركيا كلي  لت بيا اسررراسرررات التهد ة 
ةياسرة سرفراء السرعود ة يعلي عواس عسريريي ونيران يرارنفر  ●را ي وراء مبادرة التحاصرص  أو التشرارصك  اإلي  - ر ار الطيل السروري 

العزيز رمز حالة النهوس على قاعدة م لث   عبد هللا بن  عبد ●ركن أ اديي وسررررورية يعلي عبد الكريم عليي كعنصررررر تطويب وتهد ة 
 لحزمالمسامحة والمصالحة والمناصحة  الحكمة والحنكة... فا

 األمتين ظْهر في تنبيهي توعُّك
 المستشفى  في  متعب  بو:  الصاعق   النبأ  جاء  عندما

ط الفرحة بنلا  موسرررررررم الحج   العزيز عن توعُّك أصرررررررا     عبد هللا بن  اإلعالن  شرررررررفادية أرادها عبد ●مسررررررراء يوم النبأ الصررررررراعب وسرررررررْ
األمر الملكي بتعيين اإلبن  ●معاودة األلم  عد الخلود كلى الراحة في قصررررر   ● الصررررورة صررررحاديًا وتلفزيو يًاف الملك في المسررررتشررررفى  ●

مقتاررررررررريات اإلعفاء من منصرررررررررب  ا ب ر ي    ●العزيز وزير دولة ور يسرررررررررًا للحر  الوطني   عبد هللا بن  عبد األمير الفريب متعب بن 
كلمة في ررررررأن الحر  قالها الملك بومتعب كلى الر ي  متعب    14وصرررررية من   ●العزيز   عبد مير بدر بن الحر  ال ي كان  شرررررلل  األ

ْور "هي ة البيعة"  ●... وكيل الرد األولي من متعب على الوصرية   ● التعيين المرتقةب لألمير خالد   ●خطوة تبعث  عض الحيوية في دة
ملادرة الملك   ● ا ل مسررررررررررراعد والد  وزير الداخلية  محتمل لألمير محمد بن ... والدور ال ●سرررررررررررلطان مسررررررررررراعد والد  وزير الدفا    بن 

عودة وليِ  العهد األمير سرررررررررلطان   ●العزيز كلى  يويورك إلسرررررررررتكمال العالج في مركز متخصررررررررر  في العمود الفقري  عبد هللا بن  عبد
القادة العرب يتصررررررلون مسررررررتفسرررررررين  ● فسرررررر    العزيز من أرادير في الملرب في اليوم عبد العزيز وأمير الرياس سررررررلمان بن  عبد بن 

ر ي  هي ة األركان  علن أمام األمير سرررررلطان  ا ب الملك "اإلخالو والوتء   ●واألمير سرررررلطان  صطم ن زوار  كلى صرررررحة أخي  الملك  
قلب ررررعبي على  ●األمير خالد الفيصرررل  حي ي عم  األمير سرررلطان  أبيات من الشرررعر النبطي  ●للليادة الررررريدة والتحلي  ات اررربا " 

... وسرررلطان را د الفاررراء  علن   ●صرررحة الملك ممزورة  حالة الطمأ ينة كلى صرررحة وليِ  العهد األمير سرررلطان وأمير الرياس سرررلمان 
عن ك شراء مشررو  "وْقف األمير سرلمان الخيري" في مكة المكرمة لا فاق على خدمات ثالثة رتف طفل معاق سرنويًا وتقديرًا لشرخصر   



ريدة هللا في صرررررررحة   األمير  ا ل  عد األمير سرررررررلطان  صطم ن النا  كلى أن الملك عبد ●ولعطا   الدا م ومسرررررررا دت  لمشررررررراريع الخير  
هللا األميرة عادلة ت ةمِ ن عْبر صرررحيفة "اللزيرة" مشررراعر   كبنة الملك عبد ●... وتطمينان رخران من األمير متعب ومن وزير الصرررحة   ●

العزيزي في مفردات برقية التويلري اإلبن يعبد المحسررررررررررررني كلى األمير   مفردات التويلري األب يالراحل عبد ●المواطنين والمواطنات 
رًا رهود األمير  األ ●متعب  مير سررلطان  ا ب الملك  صطم ن الشررعب خالل رلسررة ملل  الوزراء كلى الوضررع الصررحي ألخي  الملك مقدِ 

بًا بتوزير األمير متعب   هللا المسرررررتشرررررفى في  يويورك  شررررريع  الخبر السرررررار عن ملادرة الملك عبد ● ا ل في ك لا  موسرررررم الحج ومرحِ 
هللا  شارك ببرقية موثِ رة في القمة   الملك عبد ●  2011  رعبي مااف لصدور ميزا ية تاريخية للعام  ارتيا ●أرواء اإلرتيا  في المملكة  

 دعوتان من السعودي محمد أ ا الخيل واللبنا ي فواد مطر يمولف ه ا الكتابي كي يرتا  بومتعب   - مقالتان  ●الخليلية في أبو ظبي 

س الذي العزيز عبد ف أسَّ  ونبَّه وتقشَّ
 العولمة  وزمن  الطفرة  مرحلة  في  المتنع ِّمين  واألحفاد  األبناء  مبرس  قراءة

... ونسررتحاررار ما ثبذت  مورخون ●العزيز مصرردرها األمير سررلمان صرراحب ال اةرة المتذِقدة   مالحظات ووقا ع عن عصررر الملك عبد
العزيز  ... ونصلاءات في ملال  الشيخ عبد ●العزيز أو عرفو    وررال دولة وفكر عرب وأرا ب بينهم البا ديا  هرو راوروا عبد

محمد ... ونطاللة على وثا ب كهتم بنشررها  ●العزيز خورة   التويلري والشريخ  اصرر المنقور والشريخ رميل الحليالن والدكتور عبد
العزيز قبل طفرة النفطف لن أبني قصرررًا ولن أرررتري مزرعة وكل ما يِرد  من أقوال الملك عبد ●حسررنين كيكل و لدة فتحي صررفوت  
د العيش ت  سررررررررتوي مع الدور ال ي  قوم    القا د التاريخي   ●أص فق  على المسررررررررلمين وه ا حب لهم   الملك  ●هل معنى  لك أن ررة

من  ●كسرررتوقف  عملهم في ترميمات في قصرررر الحكم خالل ررررهر رماررران والحر الشرررديد فكيل أ صرررفهم   العزيز وواقعة عمال عبد
لف بدءًا  الملك سررررررعود والتي  عمل الملك عبد وصررررررا ا الملك عبد عندما قرر كبار  ●هللا في هدايتها  العزيز كلى الليل الليادي الخة

مقار ة بين  ●ة السررررعود ة" بدل كسررررم "المملكة الحلازية النلد ة وملحقاتها"  "المملكة العربي كسررررتبدال كسررررم المملكة ب  1932القوم عام 
... ووصية الخليفة العباسي ال ا ي  ●العزيز كلى األول من األبناء سعود  عدما كرتأى تسميت  كأول وليِ  عهد ل    وصية الملك عبد

مطالعة  ●أبي طالب كلى ابن  الحسررررررررن  مام علي بن... ووصررررررررية اإل ●أبو رعفر المنصررررررررور كلى كبن  وليِ  عهد  محمد يالمهديي  
العزيز  مواصررررررفات الملك عبد ●حول مفهوم الشررررررورى    1924العزيز أمام رْمع من العلماء واألعيان  عد دخول  مكة عام  للملك عبد

مون عليها مصرالحهم للررال العاملين في ملل  الشرورىف ت أريد في الملل  أرركاًت وأوهامًا  لارون على المصرالل العامة وت  ص  قدِ 
مشرررررركلة العرب مع  ●... ورأ   في مسررررررلمين يتظاهرون  الليرة ويسررررررعون في الخفاء للتلسرررررر  على مصررررررالل كخوا هم  ●الخاصررررررة  

العزيز على الورق  عندما خاطب ر ي  أميركا فرا كلين روزفلا الملك عبد ●العزيز لها   ات كليز على  حو تشررررررررررررررخي  الملك عبد
العزيز في ررررأن فلسرررطين بين  ديب العظيم" وختةم الرسرررالة  عبارة "صرررد قكم الحميم" وبموافقت  على رمية الملك عبد عبارة "أيها الصررر 

بريات دول  عندما سررررررربب الملك عبد ●العرب واليهود   العزيز في مطلع اتربعينات ثوريي األمتين العربية واإلسرررررررالمية في وضرررررررع كص
ف على أميركا وبريطا يا أن تختار بين أرس عربية  سررودها السرالم 1945... وقول  خالل فبراير  ●العالم أمام مسررووليِ اتها التاريخية  

العزيز ثم ت تأخ  ومعها فر سرررا ونسررررا يل  ةيل أن أميركا وبريطا يا لم تأخ  برمية الملك عبد ●والهدوء وأرس يهود ة رارقة  الدم 
كضرراءات على ملل   ●العزيز  أ ها "المنارة الصررحيحة لقاررية فلسررطين"  عبد هللا ال ي يراها األمير سررلطان بن  مبادرة الملك عبد

يِ بة في رررررخصرررريت  من بينها حْمل   ●العزيز وما دت  ورلسررررات  وعن ررررررا   وطعام  وقهوت  وسرررريوف    الملك عبد .. وعلى خصررررال طة
تذاب في ما أ لز  الملك ررررررررررررهادات   ●والد  المريض اإلمام عبد الرحمن على كتفي  من  اب السرررررررررررالم كلى حيث  صرررررررررررلي  علماء وكص

العزيز كحرداهرا "كن التبراعرد بين الراعي  أبرز ثمرا يرة أقوال للملرك عبرد ●العزيز وكيل كرا را أحوال المملكرة عنردمرا ررادر الرد يرا  عبرد
رون الباطل حقًا"  والرعية يد  ملاًت للنفعيين ديلعلون الحب  اطاًل ويصوِ 

 رةالمسي يواصلون  األمراء الملوك جيل
 فيصل   ثم  سعود  ترحيل  وبينهما  خالد  رحيل  إلى  العزيز عبد  رحيل  من

عندما رفض سررررررررررررررعود كقتراحًا  ●ةيل تما عملية تعيين اإلبن سررررررررررررررعود  التدرج من قا د أعلى كلى وليِ  عهد يترأ  ملل  الوزراء  
سرررنة وبيان   73العزيز عن  يوم وفاة الملك الموسرررِ   عبد ●العزيز   للمسرررتشرررارين  بصررردار بيان رسرررمي حول صرررحة والد  الملك عبد



ِلكًا   من األ ام األولى ما  عد  ْقل الل مان  الطا رة  ●الرسرررالة األولى من الملك سرررعود كلى الشرررعب   ●النعي ومبا عة األمير سرررعود مة
أديب الشرريشرركلي أول المعزين وفي برقية ك يرة التميز  ●العزيز ال رى ونرتهادات في رررأن أسررباب الوفاة   الطا ف ومواراة الملك عبد

رمال عبد الناصرررر  ●مع كعالن الحداد في سرررورية كما مصرررر دون ريرهما من الدول العربية واإلسرررالمية اسررربوعين بدل ثالثة أ ام 
... والر ي  ررررركري القوتلي ال ي  ●ي  قل كلى الملك سررررعود عزاء مصررررر ور يسررررها اللواء محمد  ليب 9531يالبكباررررري زمن اك أي  

ما ال ي  ●سررقط  ظام   فعل ا قالب حسررني الزعيم تورذ  من اتسرركندرية حيث  ليم كلى السررفارة السررعود ة في القاهرة لتقد م العزاء  
مالمل موقف المملكة من  ●دًا عن الملامالت واعتماد المصرررارحة بدل  لك قال  عبد الناصرررر للملك سرررعود في ررررأن العالقات  عي

الملك سررررعود بين  ●... وبرقية من الر ي  األميركي أيز هاور تأثر بها ك يرًا  ● عض القاررررا ا السررررياسررررية كما حددها الملك سررررعود  
نية ورررررررعية التوافب داخل العا لة ثم تسرررررفير  ات لازات المهمة التي حققها والظروف التي أوربا خْلع  ضرررررمن رررررررعية الفتوى الدي

فارعة العا لة  ●العبور مع الملك ديصررررررررل ووليِ  العهد األمير فهد من التأسرررررررري  كلى الدولة   ●سررررررررنة   69خارج المملكة ووفات  عن 
رتيال توحي بيا ات عن واقعة ات  3 ●العزيز   عبد المالكة  برتيال الملك ديصررررررررل من را ب األمير ديصررررررررل ابن أخي  مسرررررررراعد بن

ةيل تصرررررررذف األمير خالد عندما بلل   بأ اترتيال وهو في قصررررررر   حتسرررررري الشرررررراي فحمل بندقيت  وتورذ  كلى الديوان  ● اإلرتباك 
روا ات متارررراربة حول ديصررررل األمير ال ي كرتال في وضررررل النهار ديصررررل الملك وعلى مرأى من الزوار وكبار المسرررروولين في ●

 شررررررلل   1975تأةيد األمير  ا ل يةان عام  ●دى كيسررررررنلر ثم كرتيال أ ور السررررررادات ال ي خدع  كيسررررررنلر  الديوان الملكي أل   تح
العزيز يتا ع  عبد خالد بن ●منصرب وزير الدولة للشروون الداخليةي  أن األمير القاتل كان يتمتع  قوا  العقلية عندما كرتكب اللريمة  

ِلكًا وأخي  األمير فهد وليِ اً  للعهد ظروف فارعة كرتيال الملك ديصرررل وهل هي موامرة أميركية بتحريارررات متصرررهينين    عد مبا عت  مة
المتاعب الصررحية رعلا الملك خالد ت ينلم   الكامل في مسررا ل كدارة ررروون البالد  ●أم هي ملرد حادث فردي لدواٍ  رررخصررية  

... وعند رحيل   ●ب بين دمشررررررب والقاهرة ولندن العزيز ياألميري من السرررررررطان ومرس القل عبد سررررررنوات عالج خالد بن ●والعباد  
ةان في الواحدة والسرربعين  عمر أخي  الملك ديصررل عند وفات  وأةبر  سررنتين من عمر أخي  الملك سررعود وأصررلر  سررنتين من عمر 

لى صررررررررررررررحرة الملرك ع  1979 وفمبر  20ترأثير حرادثرة الحرم التي  فرذ هرا رهيمران مع رخرين يوم  ●العزيز عنرد وفراتر    والرد  الملرك عبرد
اإلررررررارة الرسرررررمية  ●ك لازات مشرررررتركة  اللة األهمية لحلبة خالد كملك وفهد كوليِ  للعهد في ظل الطفرة النفطية  ●خالد ومعنويات   

ررررخصررريات من أهل العلم وال قافة بينهم  ●األولى كلى سررربب وفاة الملك فهد كا ا من السرررفير لدى بريطا يا األمير تركي الفيصرررل  
العزيز كأول وزير للمعارف وهو في ال الثين  عبد  اصررررررر المنقور سرررررراهما في اإلسررررررتراتيلية التعليمية التي كعتمدها الملك فهد بن

ِلكرًا على البالد واختيرار  األمير سررررررررررررررلطران وليرِ ًا للعهرد  عبرد هللا بن ليِ  العهرد األمير عبردمبرا عرة و  ● يومرًا في  40الحرداد  ●العزيز مة
ل القمة العربية الطار ة   هللاف "في  قيني ا كم سررررررررتكو ون خير  حافظ األسررررررررد  قول في برقية التعزية للملك عبد ●اتردن ومبارك يورِ 

تعزية متميزة من "حزب هللا" في  ●ةيل كختلط الحزن في السررررررودان على الملك فهد  الحزن على رون قر ب   ●خلةف لخير سررررررلةف"  
العزيز  عبد يوم كسرتبدل فهد بن ●لبنان وحزن عميب في  ف  رريراك وبو  األب والملكة اليزابيا ال ا ية وفالد مير بوتين ورخرين 

رة عام  ا لازات  اللة األهمية في الداخل وزيارات  ●لة" بلقب "خادم الحرمْين الشررررررريفْين لقب "صرررررراحب اللال  1986في المدينة المنوذ
ام حسررين وصررحافة العراق اعتبرت الزيارة "عصرسررًا عربيًا في  ●تاريخية كلى الخارج اهمها زيارة  لداد  حفاوة ت م يل لها من ِقبةل صرردذ

م فهد بنةالم   ●حي يات مْنل الملك فهد أرفع وسررررام عراقي  ●العراق"   ام عن كرة م  عبد صرررردذ العزيز ال ي لم يْرتِب كلي  في ميدا   كرة
ام  عبرارة "أخي وحبيبي وصرررررررررررررررد قي"  ●على اإلطالق   هللا  يوم المبرا عرة للملرك السررررررررررررررراد  عبرد ●الملرك فهرد  خراطرب الر ي  صررررررررررررررردذ

ضررررررررررررررنررا هللا خيرًا  موتي عبرردهللا يتعهررد ويطلررب الموازرة ووليِ  العهررد األمير سررررررررررررررلطرران  ق الملررك عبررد ●العزيز  عبررد بن هللا  ولف عوذ
 العزيز عبد بن

 الواضح وُأوباما الغامض وبوش الصريح هللا عبد
 الواضح  وُأوباما  الغامض  وبوش  الصادق  شيراك  تجاه  هللا عبد   مشاعر

العزيزف ا تم هنا في داركم ون نا  تشرررررذف رميعًا  الصررررداقة التي  عبد هللا بن ررررريراك  خاطب عبد ●زيارة فر سررررا الشرررريراةية وأ عادها  
و نا بها  الفر سررررريةف ا تم قطعة من تاريخ الحارررررارة والفكر والفلسرررررفة  - العزيز للعالقة السرررررعود ة عبد هللا بن تقييم من عبد ●تخصرررررُّ

العزيز يوليِ  العهدي وهو يزور فر سرررا على الوضرررع الصرررحي ألخي   عبد هللا بن ك شرررلال  ال عبد ●والحرية ولسرررتم ملرد دولة كبيرة 



األمير سررعود ينشررط لتعميم رمية وليِ  العهد في رررأن  ●الملك فهد  تيلة مارراعفات  شررأت عن عملية رراحية في القصرربة الهوا ية  
ضررررررل لال كليز مفاكيم وليِ  العهد لموارهة ... واألمير السررررررفير تركي الفيصررررررل يو ●تصررررررحيل مفاكيم اللرب الخاط ة عن اإلسررررررالم  

رأي لوزير خاررية بريطا يا  ●العزيز   عبد هللا بن اإلصرررال  السرررياسررري عن طريب الحوار كما يرا  عبد  ●الارررالين والف ات المنحرفة
لعزيز والر ي  ا بين الملك عبد  1945من القمة األولى عام  ●العزيز   عبد هللا بن راك سررررررترو في خطوات اصررررررالحية  قوم بها عبد

.. أي  عد سررررررتين سررررررنة في 2005هللا وبو  اإلبن عام  روزفلا على متن سررررررفينة في قناة السرررررروي  كلى القمة ال ا ية بين اإلبن عبد
األمير سررعود الفيصررل  صررف معاملة الر ي  بو   ●األميركية  ماررامين رير مسرربوقة   - بيان القمة السررعود ة ●مزرعة تكسرراسررية 

ار األسرررررد والملك  ●شررررريني لوليِ  العهد  أ ها تفوق الشررررريء اإلعتيادي اإلبن و ا ب  د ك ت كطال  الر ي  حسرررررني مبارك والر ي   شرررررذ
سررررررررررلطان طلب اعفاء   سرررررررررربب  السررررررررررفير األمير بندر بن ●هللا ال ا ي على طبيعة محادثات وليِ  العهد مع الر ي  بو  اإلبن  عبد

تقييم األمير تركي لسررررنوات السررررفير السررررلةف األمير  ●لفيصررررل سررررفيرًا لدى أميركا  "ظروف خاصررررة" ووليِ  العهد  عيِ ن األمير تركي ا
تقييم  ●العزيز   عبد هللا بن اقتبا  بريطا ي لاهتمام األميركي  الملك عبد ●بندرف سرررررررررأحتاج من  لكل الدعم والنصصرررررررررل والمشرررررررررورة  

 ظرة على زيرارات قرام  ●هللا وبرالر ات في ملرال التعليم والعلوم  ر ي  وزراء بريطرا يرا روردون براون لللهود التي يبر لهرا الملرك عبرد
هللا على أن  ِحْرو الملك عبد ●العزيز ياألمير ووليِ  العهدي كلى بريطا يا وم لها قام بها أخوا  فهد وديصررررررررررررل  عبد هللا بن بها عبد
العمدة  خاطب الملكف  ●هللا  لفتة متميزة من را ب عمدة لندن رون سرررتوتارد تلا  الملك عبد ● كل رمسررراء احزاب بريطا يا يلتقي 

هللا  ... ولفتة أة ر تميزًا من را ب الملكة اليزابيا يوم ملادرة الملك عبد●السررررررررررعود ة أعطا الك ير من التراث الحارررررررررراري للعالم  
اسررتحاررار الزيارة  ●العزيز في رحاب الفاتيكان   عبد هللا بن ء الرمزينف البا ا بنيد كتو  والملك عبدلقا ●القصررر كلى مطار هي رو 

يوم رررررررررررررررارك األمير سررررررررررررررلمان  ●العزيز وكان في الرا عة عشرررررررررررررررة كلى ا طاليا في عهدها الملكي   عبد األولى لألمير ديصررررررررررررررل بن
سرريل من ال هب والفاررة  ●ال قافي" لخدمة مليون مسررلم في ا طاليا    العزيز مع ر ي  ا طاليا في افتتا  "المركز اإلسررالمي عبد بن

هللا كلى البرا را ولوحرة تم رل الفراتيكران قبرل اربعم رة سررررررررررررررنرة هرد رة البرا را كلى الملك  مرصررررررررررررررع  راللواهر مع تم رال ثمين هرد رة الملرك عبرد
زيرارات  عض أبنراء الملرك   ●1929عرام  العزيز ور ي  الرا خ السررررررررررررررعود رة وألمرا يرا في ضرررررررررررررروء معراهردة ملرك اللزيرة عبرد ●هللا  عبرد
العنوان  ●هللا   العزيز كلى الما يا وأبرزها زيارة سررعود يةملكي وفهد يةوليِ  عهدي وخالد يةملكي وسررلطان يةأميري ثم الملك عبد عبد

اإل صرررررررررررراف لموارهة العزيز األوروبية التي أتْبعها  محطة مصرررررررررررررية وأخرى تركيةف العدالة و  عبد هللا بن العريض للولة الملك عبد
 المخاطر والصراعات

 الشرق  أقصى حتى زيارات
 للبيعة   الخامس  الشهر  في  آسيا  قلب  إلى  الخليج  َقلِّب  من

... ونرتياح    ● العزيز من زيارة الصرين أوًت   عبد  هللا بن  ما ال ي أراد  الملك عبد  ● رولة الشررق حتى أقصرا  في الشرهر الخام  للمبا عة 
تشرليع الطالب السرعوديين على الدراسرة في الصرين اسرتباقًا لمرحلة مهمة من التعاون رتية  ● لتواضرع العمالق الصريني في مخاطبة العالم  

مكا ة م ة وثالثين  ● العزيز   عبد  هللا بن  توكول لكي  كون هو مةن  سررررررررررتقبل عبد عندما تةلاوزة ر ي  الوزراء الهندي قواعد البرو  ● وت ريب 
هللا يرى  الملك عبد  ● صرواريخ الهند البالسرتية برسرم السرعود ة كن هي طلبا ● مليون هندي مسرلم في مسرتقبل العالقة بين السرعود ة والهند 

قراءة في "اعالن  يو دلهي" وفي الرمية اإلسرررررررررررتراتيلية   ● المي  في الهند كما لو أ ها كحدى الدول اتعاررررررررررراء في منظمة الموتمر اإلسررررررررررر 
العزيز من دون ال وب واللترةة والعباءة متلوًت في ررررررروار  هو   كو   متأماًل في "المعلزة  عبد  هللا بن  عبد  ● المشررررررتركة للسررررررعود ة والهند 

هللا يرى أن ماليزيا  الملك عبد  ● ة سررررررررا قة قام بها الملك ديصررررررررل هللا كلى ماليزيا  عد زيار  أهمية زيارة الملك عبد  ● الصررررررررينية"   -  البريطا ية 
زيارة الملك لباةسررررتان التي هي رزء   ● ... ور ي  ماليزيا  قول "أ تم تزورون ماليزيا كقا د مهم للعالم اإلسررررالمي" ● "ودية بررالها وأعمالها" 

اختال  الرسررررررررمي مع الشررررررررعبي في الترحيب الباةسررررررررتا ي  الملك   ● العالقة الفريدة بين البلدين في عالم العالقات   ● من هموم السررررررررعود ة 
دور مليون  اةسررررررتا ي  عملون في   ● هللا واللنرال برويز مشرررررررِ ف للعالقة بين البلدين  توصرررررريل مشررررررترك من را ب الملك عبد  ● هللا   عبد 

... واألمير سررلمان   ● هللا زْرع  في  يو دلهي  ر ي  وزراء الهند  ارريل في الرياس كلى ما بدأ الملك عبد  ● السررعود ة وكأ هم في بلدهم 
"كعالن الرياس"   ● الشرراةة الشراملة التي تتطلع كليها الهند مع السرعود ة  ●  سرقي  عد  لك ررلرة العالقة اإلسرتراتيلية بين السرعود ة والهند 

... وكيل كسرتحارر  ● الحارور الالفا لألمير سرلمان في اوسرا  اهل الحكم الهندي   ● موهان سرين   عد "كعالن  يو دلهي" في  ظر ما  



ر علماء المملكة ال ين طلبوا الِعْلم في الهند  األمير وهو يزور "أزهر الهند المسررلمة"  كرى والد  الملك عبد  حي يات   ● العزيز ال ي كان  قدِ 
روحيرة مفردات  ● خواطر األمير وحدي ر  لألبنراء عن حلبرة الحيراد اإل لرابي  ● "اللرامعرة الِمليرة" مْنل األمير سررررررررررررررلمران الدكتورا  الفخرية من  

 المهاتما را دي في حديث األمير سلمان عن اترهاب سواء في زيارات  الخاررية أو في مللس  

 أب عن إبنا   السعودية فلسطين
 م بأنفسه  الفلسطينيين  أفعال  من   العزيز عبد بن  هللا عبد  معاناة

الملك  ستحار  ●"حركة فتل" تحمل خم  مرات عبارة "أيها اتخوة المناضلون"   هللا كلى الموتمر الساد  لررررررررررر  برقية الملك عبد
مة   ث  بسرررمنا رميعًا"   عمرو موسرررى  قول "كن الملك عبد ●النقض الفلسرررطيني إلتفاق مكة المكرذ ظروف ا عقاد  ●هللا ببرقيت  تحدذ

هللا وا تقرال  من الرياس كلى مكرة للتشرررررررررررررررليع على ابرام اإلتفراق بين "فتل"  موتمر المصرررررررررررررررالحة الفلسرررررررررررررررطينيرة برعا ة الملرك عبرد
 على أن ت خالف وت صرررا  وت كقتتال مع "فتل" هللا  عد اإلتفاق أقسررم خالد مشررعل واسررماعيل هنية أمام الملك عبد ●و"حما "  
ل الملك عبد ● عد اآلن  الملك  ●العزيز مع القاية الفلسطينية وكيل واصل ابنام  الملوك السير على الطريب  فس   ةيل تةعامة

... وفي مقابلة  ●العزيز في م كرة كلى روزفلاف تكوين دولة يهود ة في فلسررطين سرريكون ضررربة قاضررية على كيان العرب   عبد
أهمية تنويع المسرررتشرررارين العرب  ●ف بالد أوروبا وأميركا أوسرررع وأخصرررب إلسررركان اليهود  1943ر ار  /مع مللة "ت ل" في مار 

...  ●األميركيرة لو أن ايز هراور سررررررررررررررربب ترومران في ترم  أميركرا   - حرال العالقرة السرررررررررررررررعود رة ●العزيز   في ملل  الملرك عبرد
هللا األة ر حماسرررررررررررة في الحديث عن  الملك عبد ●العزيز   ي حول لو أن هللا أمدذ  عمر الملك عبدونفتراضرررررررررررات الشررررررررررريخ التويلر 

"كن وعد بلفور عار  لب   1988عندما قال لر يسة وزراء بريطا يا ماررريا تاتشر عام  ●القاية الفلسطينية بروحية رمية والد   
 عدما  ●العزيز للتسرروية  عد مشرررو  الملك فهد لها   عبد هللا بن بدرمية الملك ع ●على الليل الحالي في بريطا يا أن  صررحح "  

العزيز أ ر  رعل  عبرد هللا بن أهميرة مرا فعلر  عبرد ● رات الكالم الر ي لي  للنشرررررررررررررررر منشرررررررررررررررورًا ثم أفكرارًا فمبرادرة عربيرة وبراإلرمرا  
العزيز في القمرة العربيرة في بيروت  عبرد بن هللا الردور التراريخي لعبرد ●اللنرا  العربي المحرافظ مع اللنرا  ال وري يرفرفران حولر   

خالصررررة الموقف  عد أطول مهمة  ●اعتبارات في رررررأن اإلرتهاد السررررعودي أمام الر ي  بو  اإلبن  ●  2002ر ار  /اواخر مار 
 العزيز من أرل الفلسطينيين والتسوية عبد هللا بن قام بها عبد

 
 

 المملكة في اأُلسرتين يوم
  األسرتْين  لمصلحة   هللا عبد  الملك  من  خطوة

 اإلستقرار   وتكريس  اإلستمرار  صيغة  لتمتين
بيان من الديوان الملكي عن  ●في حياة األصسرتين في السعود ة    ي  لك اليوم المفصلي 2006أةتوبر    20هررررر ي1427رماان    28اللمعة  

النقطة الحساسة في دستور "هي ة البيعة" تتعلب   ●عبارات  ات دتتت وردت في    النظام  ● ظام "هي ة البيعة" وردود الفعل علي   
ةيل أن   ●األبناء وأبناء األبناء على قاعدة األصررررررررررررلل منهم للحكم   ● األمور الصررررررررررررحية للملك ولوليِ  العهد وأ اررررررررررررًا في حال الوفاة  

ت حة تنفي  ة لنظام "هي ة البيعة"  عد مشرراورات داخل   ●العزيز   عبد هللا بن  األ ظمة الملكية سررتفكر  عد اآلن  ما أْقدم علي  الملك عبد
ن األسررررررة المالكة  لناحْيهاف رنا  اآل اء ال ين هم السررررراللة ال ا ية ورنا  السررررراللة ال ال ة أي أبناء األبناء ومعهم  عض األحفاد الشررررربا

العزيز   أبناء الملك الموسرررررِ   عبد ●ألسررررررة المالكة أمينًا عامًا للهي ة عبد المحسرررررن التويلري الوحيد خارج ا العزيز بن  عبد خالد بن  ●
األحفاد طبقاتف طبقة األمراء ررال األعمال وطبقة األمراء الشعراء وطبقة األمراء العسكريين وطبقة   ● التسلسل من سعود كلى حمود  

 ظام البيعة في  عض مفاصررررررررررررل   قوم على  ●العلمية   األمراء الموظفين في مواقع متقدمة في الموسررررررررررررسررررررررررررات والوزارات وطبقة النخبة
العزيز في رأن   عبد توضيحات من وليِ  العهد األمير سلطان بن  ●اإل تخا ات مقدمة إلستبدال التعيين  اإل تخاب في ملل  الشورى  
ة كحداها تناررررررررد الملك  ... وورهات  ظر من خارج األصسررررررررة المالك●الخطوة وموقف في ررررررررأ ها من اإلبن ال امن عشرررررررر األمير طالل  

كفتراس  بحتمال حالة صرررررررا  من را ب أمراء ريل   ●هللا كضررررررفاء الشرررررررعية الشررررررعبية عليها من خالل رلية تتوتها وزارة الداخلية   عبد



 العولمة من رملة ضرورات  ظام "هي ة البيعة"

 العالم ولكل... للجنسْين جامعة
 العالم   لكل  تقنية  -  علمية   بجامعة  فات  ما  إستدراك

تزامصن كفتتا  اللامعة مع ال كرى التاسرررررررعة والسررررررربعين لليوم ● هللا للعلوم والتقنية"  يوم الصرررررررر  األهم في تاريخ األمتينف "رامعة الملك عبد 
 فحرات تراثيرة ومالمل الحرداثرة وتوريهرات مةلةكيرة   ● حي يرات اختيرار مكران اللرامعرة هنردسرررررررررررررريرًا وبي يرًا وريولوريرًا ومنراخيرًا وروحيرًا  ● الوطني 

لةتان بين خادم الحرمْين الشريفْين   ● تهن ة أوليِ ة هاتفية من أصوباما تشمل الحديث عن رراةة لمستقبل أة ر ارراقًا  ●  برقيتان وردا يتان متبادة
... وتهن ة من ر ي  "هي ة البيعة" األمير مشرررررررررررعل   ● العزيز ووليِ  العهد األمير سرررررررررررلطان حول الصرررررررررررر  العلمي   عبد  هللا بن  لملك عبد ا 

اسرتحارار الخليفة أبو رعفر المنصرور ال ي بنى "بيا   ● هللا" منارة من منارات الِعْلم  هللا رل  عتبر "رامعة الملك عبد  ر ي  تركيا عبد  ● 
العزيز ال ي بنى   عبد  هللا بن  علماء من اللنسررْين مسررتقباًل سرري كرون  الخير عبد  ●  لداد ووصرريت  كلى خليفت  محمد المهدي  الحكمة" في  

 ديما اهتمام اآلخرين المقتدرين في المنطقة ينحصر  النووي 

 والتسامح المبادرات ملك
 الكويت  إلى  بيروت  من  والتسامح  المبادرات  ملك

هللا   وقمرة الر ي  رورج بو  اإلبن وعبرد  1946لملرك فراروق والقرادة العرب في مزرعتر  في "ك شرررررررررررررراو" عرام قمتران كسررررررررررررررت نرا يتران قمرة ا 
عندما كفتتل في قمة بيروت ثلرة في   ● هللا قمم المبادرات  قمم الملك عبد  ● العزيز يةوليِ  عهدي في المزرعة البورررية في تكسررا    عبد  بن 

ةيل  ● هللا التي أرمع عليها الملوك والرمسرررراء في القمة العربية الدورية في بيروت  مبادرة الملك عبد  ● ردار العداوة بين العراق والكويا 
المفارأة  ● اء اإلحرارات ... وأسرررررررلوب  في مداواة اللراحات ونحتو ● العزيز من الكويا صرررررررفحة الخصرررررررومة العربية   عبد  هللا بن  طوى عبد 

هللا   عنررردمرررا مرررار  الملرررك عبرررد  ● العزيز واخوا ررر  من  ْهج والررردهم  عبرررد  هللا بن   ْهج عبرررد  ● الهرررد رررة والقبول مع الشرررررررررررررركر والتنفيررر  تبررراعرررًا 
ن قمة صررررفاء  ... وكيل تحولا قمت  األولى كملك كلى أن تكو  ● العزيز في قمة الرياس  قدًا  اتيًا لم  فعل  حاةم عربي من قبل   عبد  بن 

للمرة  ● األمير سرعود الفيصرل  سرتدرك ما لم  أخ   صريب  من التوضريل  ● لما ا اختيار  الورد األبيض فقط لتزيين قاعة الموتمر   ● النفو   
ما ال ي رعل  ان كي مون   ● العزيز األولى ل  كملك وفي الرياس  عبد  هللا بن  األولى في تاريخ القمم كمراة عربية تشررررررررررررارك في قمة عبد 

هللاف   عنوان قمم الملك عبد  ● العزيز ك ها األهم بين القمم العربية   عبد  هللا بن  األمين العام لألمم المتحدة  قول  عد مشررررررررراركت  في قمة عبد 
 كستنهاس الهمم والحوار والتسامل والنقد ال اتي  لرس التفعيل 

 األجمل للوفاق الجميل الصبر
 الوفاق   أجل  من..  للصبر  حدود  ال

ار األسرررد عندما ررررارك في   عبد هللا بن  دا ي وسرررياسررري للملك عبدكسرررتلبال ور العزيز زا رًا دمشرررب ردًا على كسرررتلبال متميز للر ي   شرررذ
البيان السرررررروري ت  شررررررير كلى الوضررررررع اليمني مراعاة   ●بيا ان على قاعدة التفاهم بدل البيان الواحد المشررررررترك   ●احتفال رامعة الملك  
مقالة تركي السديري في "الرياس" التي أوربا توضيحًا  تيلة حساسيات لبنا ية منها توقيتًا  ●اإليرا ية  - السوريةلخصوصية العالقة  

ار األسرررد  خ  أمير الكويا  بطالع  دون رير  من قادة دول الخليج على  تا ج المباح ات مع الملك عبد ●ومارررمو ًا   ...  ●هللا    شرررذ
ار أمام الملك عبد ●ن وفاروق الشرررررر   ا ب الر ي  في المهمة  ومعنى كررررررراك الوزيرة ب ينة ررررررعبا هللا لحظة تقليد  ا حناءة الر ي   شرررررذ

اسررررتحاررررار مواقف من قمة الكويا وقمة الدوحة   ●وسررررام لزا ر  الكبير بدت كما لو أ ها ك حناءة اإلبن أمام مةن هو  مقام والد  الراحل  
هللا   التصررررررررررافي بين الملك عبد ●ختراق الصررررررررررف تحا مظلة دعوات رير متفب عليها ومحاولة الر ي  اإليرا ي محمود أحمدي  لاد ا

هللا فعل ما فعل  على مدى ثالث سررررررررنوات تأةيدًا لرميت   أ    ةيل أن الملك عبد ●والعقيد الق افي على هامش القمة العربية في قطر  
 لي  على أ   حار  اتمتين فه ا وارب  وه   أقدار ت حدود للصبر في سبيل تحقيب الوفاق بين القادة العرب وأن من ينظر ك

 العهد ولي متعب أبو بيروت



 بيروت   األهم  محطتها  األمراء  من  بحشد  مثلثة  جولة
... وراءت الزيارة  عد محادثات ●  2000هللا كلى دمشررررب تسررررتحاررررر زيارت  كوليِ  عهد للعاصررررمة اللبنا ية بيروت عام  زيارة الملك عبد

التصررررريل األول ل  في مطار بيروت  عد وصررررول ف العرب أصررررحاب حب ررررررعي وتاريخي ولن   ●في دمشررررب مع الر ي  حافظ األسررررد 
ار األسرررد ال ي كان في مرحلة كعداد  ِمن را ب  ● سرررتسرررلموا وعلى كسررررا يل أن تعي ه   الحليقة   قبل ملادرة دمشرررب زار  الدكتور  شرررذ

العزيز في مقر اقامت  في   عبد هللا بن  وفد من "حزب هللا" زار عبد ●لد  المتوعك صحيًا وفي دررة دقيقة لكي يتسلم الحكم ِمن  عد  وا
ارتيا  كبير وررررْر  ك ير من را ب وفد الحزب لما   ●قصرررر رفيب الحريري وكان ه ا هو اللقاء األول من را ب السرررعود ة مع الحزب  

ك زعاج ر ي  اللمهورية العماد كميل لحود ألن وليِ  العهد أقام في قصرررر الحريري ونسرررتقبل دي  رموز   ●المقاومة   يريد  "حزب هللا" من 
ررل أعمال مقر  المملكة كان كلى را ب والد  الر ي    ... وسرعد الدين الحريري كررررررررررررررر  ●وفاعليات العمل السرياسري والمررعيات الدينية 

أهمية مشرراركة األمير سررلمان واخوا   األمراء بدر و واف   ●ب على كقامة وليِ  العهد في القصررر في تفقُّدهما لكل ما  اررفي أفاررل رو 
فهد   العزيز بن  هللا وعبد عبد العزيز بن  هللا وعبد عبد وعبد اإلل  وعبد المليد وبعض األمراء األبناء أم ال سررررعود الفيصررررل ومتعب بن 

الوعد الصرررادق في رميع األحوال قبل العودةف   ●العزيز التويلريي في الزيارة  دوك لك عبد المحسرررن وخالد التويلري ي لال الشررريخ عب
كرمالي مسرراعدات المملكة   ●... ودْعم  م ة مليون دوتر لتمويل مشرراريع ا ما ية  ●لبنان لن  كون وحد  وهو قوي  صررمود  ومقاومت   

قولة الشرررهيرة للملك فهدف ك ا كان لبنان في  حبوحة ك عك   لك على مليون دوتر ا سرررلامًا مع الم  1066للبنان لتاريخ زيارة وليِ  العهد  
هللا كلى دمشررررررررررب أفرزت زيارة  اللة األهمية قام بها األمير  ا ل كلى مصررررررررررر    كا ا زيارة الملك عبد  2000قبل زيارة العام   ●المملكة  

هللا كلى دمشررررررررررررررب وزيارة   ان  عد زيارة الملك عبدخطوات إلسررررررررررررررتيالد الحكومة في لبن ●وكان  ات النا ب ال ا ي لر ي  ملل  الوزراء  
مقار ة بين أزمة الحكومة في لبنان وم يلتها في بلليكا ك ما  قيا ال ا ية من دون سررعي رير البلليك لحلها   ●األمير  ا ل كلى مصررر  

 بينما أزمة حكومة لبنان كستوربا سعيًا سعود ًا سوريًا راقاً 

 سعيدا   لْيَس  الـ اليمن عودة
د  السعودية   إلى  شرير  وتسل ل  اليمن  في  تقليدي  تمر 

هللا صررررالل ثم ك ا    يتطور كلى  التمرد الحوثي بدأ ضررررد  ظام الر ي  علي عبد ●اسررررتفحال األزمة اليمنية  عد حل األزمة اللبنا ية 
الوضرررع يتطور  ●السرررعود ة تقرر الصرررد وتكليل الليش  المهمة   ●الدور اإليرا ي في عملية التسرررلل   ●تةسرررلُّل في اتلا  السرررعود ة  

برر لررك تورطهررا مع الحوثيين لكن اليمن يرفض  كيران تعرس التوسررررررررررررررط فتوكررد ●كلى الموارهررة ونرالء المواطنين كلى منرراطب رمنررة 
ع النية  ●رماعة اللنوب يتحركون ودعوات كلى اإل فصرررال ت تحب ها السرررعود ة   ● موسرررم الحج ينتهي من دون منلصرررات  عد ترارص

أمام التحقيب في العزيز وتفتل الباب   عبد هللا بن ةارثة السرريول في ردة تفرز ا زعارًا من را ب الملك عبد ●اإليرا ية في تسررييسرر  
هللا يزور اللبهة في رازان ويور  برعا ة اسررت نا ية للنازحين  عد التوري  بتعوياررات  الملك عبد ●قاررا ا الفسرراد في  عض المرافب  

زيارتان تفتتان كلى المملكةف زيارة قام بها سراركوزي وأخرى قام بها برلسركو ي وفي الزيارتين كان  ●سرخية للمتارررين من السريول  
 وضع اليمني واألزمة النار ة مع كيران محور البحث كما كا ا هناك زيارة قام بها مدير اتستخبارات األميركيةال

 الدولي اإلنقاذ معجزة في العربي الشريك
 والقرار   اإلقتدار  أهل  قمة  في  األولى  المشاركة  أهمية

اسرررررتحارررررار في زمن   ●العزيز في الصرررررورة الت كارية لقادة قمة العشررررررين عند ا عقادها في لندن  عبد هللا بن  أين كان مكان الملك عبد
القمة مناسربتان في وقا واحد للملكف األولى لتبادصل   ●  1933"بريطا يا المتواضرعة" ليوم الكسراد الكبير في زمن "بريطا يا العظمى" عام 

العزيز   عبرد مصرررررررررررررررادفرة ملرادرة وليِ  العهرد األمير سررررررررررررررلطران بن  ●لكرة اليزابيرا وال را يرة للقراء أوليِ  مع الر ي  أصوبرامرا الحرديرث مع الم
هللا أن الر ي  أصوباما لن  طلب   عندما ورد الملك عبد ●هللا في قمة العشرررررين في لندن  المسررررتشررررفى في أميركا مع مشرررراركة الملك عبد

ة العمومية لألمم المتحدة فب   أوكل كلى وزير الخاررية األمير سررررررررررعود تم يل  في قمة العشرررررررررررين في  مفارأت  الفلسررررررررررطينية في اللمعي
هللا في قصرررررررررر   تحية اإل حناءة من الر ي  أصوباما للملك عبد ●متى اسرررررررررتارررررررررافة المملكة إلحدى دورات قمة العشررررررررررين   ●"بيتسررررررررربر " 

هللا من خالل مقال ل   عنوان  رمية اقتصرررررراد ة للملك عبد ●قمة العشرررررررين   " اةنلهام"  حاررررررور الملكة كليزابيا والقادة المشرررررراركين في 



بيل كلينتون الشراهد ومن السرعود ة على  ●تباررير في المواز ة العامة للدولة في زمن األزمة المالية الدوليِ ة الصرعبة   ●"التفامل والعزم" 
ت كير من الملك للملتمع الدوليِ   أن  ●إلقتصرررررراد ة المتدهورة في أميركا  األحوال المالية السررررررعود ة المزدهرة مقار ة  األحوال المالية وا

... وتأةيد مرة أخرى ولن تكون اتخيرة  أن "مبادرة السررالم العربية"   ●كسرررا يل تواصررل  العدوان دْفع الشرررق األوسررط كلى حافة الهاوية  
 هي الخيار األفال لللميع

 القلق وَتراُجع الشمل إلتئام
   يوما    عشر  وثمانية  سنة  دام  الذي  قالقل  إنحسار
 سلطان   لألمير  األولى  بالعودة

تعليقان لر ي  "هي ة البيعة" األمير مشررررررررررعل وللنا ب ال ا ي األمير  ا ل  ● ةيل أ ا  الديوان الملكي  بأ عودة ولي العهد األمير سررررررررررلطان 
فهد   العزيز بن  ... واألمير عبد ● ... واألمير تركي الفيصررل  لمز من قناة المتأولين والمتشررفين والمتهامسررين ● على عودة األمير سررلطان  

ر  مالزمة األمير سررلمان للملك فهد  ● ة األمير سررلطان  سررتحاررر حب والد  الملك فهد للصْطف و صْبل وفراسررة وعْطف وكرم وا سررا ي  ... ويص كِ 
خادم الحرمْين  ● متحف ررررررهير في اةسرررررفورد مع عودة األمير سرررررلطان   تزامصن افتتا  الملكة اليزابيا لرررررررررررررررررر  ● لياًل  هارًا طوال فترة مرضررررر   

الصررررررف األول لدى كسررررررتلبال األمير سررررررلطان في المطار    من أمراء   22العزيز وخالفًا للبروتوكول يتقدم  عبد  هللا بن  الشررررررريفْين الملك عبد 
الكلمات والنشرررراطات األولى  عد العودة لألمير سررررلطان ومنها زيارة ضرررربا  ورنود في المسررررتشررررفى اصرررريبوا في موارهة التسررررلل الحوثي  ● 
واألمراء األبناء واألحفاد ملك   تأد ة العرضرررررررة في احتفالية اسرررررررت نا ية لمناسررررررربة عودة ولي العهد ررررررررارك فيها مع  ومع أررررررررقا   وأخوا    ● 

لفتة بروتوكولية اسررت نا ية من را ب األمير الشرريخ   ● تهن ة رماعية تفتة  العودة من را ب أولياء عهود وحكام دولة اتمارات  ● البحرين 
يخ صررررربا  من اللفتة ... وما هي مقاصرررررد الشررررر  ● العزيز   عبد  هللا بن  صررررربا  األحمد في القمة الخليلية في الكويا خ   بها الملك عبد 

تريلا ي في القاهرة ومتكي في بيروت للمزيد من التشررررررررررررررويش على المملكة   ● رير المسرررررررررررررربوقة في الموتمرات العربية واتقليمية والدولية 
هللا    لدة من الملك عبد  ● هللا ضررررررررررررمن رولة خليلية  عض اتفكار والهوار  والتقديرات  الر ي  حسررررررررررررني مبارك ينقل كلى الملك عبد  ● 

التنمية   ● هللا يورِ    اإل فاق المخل  واللدي والسررررريع   ... والملك عبد  ● لللزذاويين تسرررربب اصرررردار المواز ة األضررررخم في تاريخ السررررعود ة 
 هللا يتطلع كلى صناعة عربية تنافسية تصل كلى العالمية  الملك عبد  ● البشرية مع التركيزعلى التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة  

 تركي الَجدْ  سيف يستعيد هللا عبد الحفيد
ْفظ  سنة  140  بعد  المستعاد  السيف  والصْون   بالحِّ

هللا رل سررعود ال ي  قي   عبد  قصررة السرريل التاريخي لامام تركي بن  ● هللا  عد عشرررة أ ام من ال كرى السررادسررة للبيعة   هد ة البحرين للملك عبد 
العزيز الطبية" في البحرين بتكلفة سرررررتة ماليين دوتر لمناسررررربة كسرررررتعادة السررررريل   عبد  هللا بن  "مدينة الملك عبد  ● سرررررنة في عهدة البحرين    140

اإلبن البار سرررررلمان  سرررررتحارررررر والد    ● عيسرررررى   هللا وحمد بن  ... وتأد ة العرضرررررة  طريقتْيها السرررررعود ة والبحرينية ررررررارك فيها الملكان عبد  ● 
سررررررلسررررررلة وقا ع أوردها األمير سررررررلمان في كتا   لكي  عرف ريل البحبوحة أي   ● زمن ما قبل النفط والبحبوحة  العزيز كببن  ار لوالد   في   عبد 

التدين والصرررررالة واتسرررررتما  كلى ر ات القررن الكريم كما يرويها   ● صرررررعوبة كا ا عليها أحوال اللد ال ي أةمل التأسررررري  وكان بدأ  األسرررررالف  
مير سررلمان البار أ اررًا  العاصررمة الرياس التي هو أميرها وكيل  سررلل مشرراعر  كتا ة عندما  ليب  األ  ● العزيز   اإلبن سررلمان عن األب عبد 

هللا وقصررررررة تعامصل القصرررررريبي مع حالت    ةيل حدث التكريم األفاررررررل للدكتور رازي القصرررررريبي ال ي كان أحد مسررررررتشرررررراري الملك عبد  ● عنها  
 ام األخيرة مع عا لت  في المنامة المةرةضية من البدا ة في الرياس ثم في  يويورك حتى األ  

 األميركي بالمنظور هللا عبد الحكيم
 العزيز  عبد  بن  هللا عبد  الحكيم ب  المأل  أمام  أميركي  إقرار

...   ●فحوى الفقرة المتعلقة  الحصررررررررار على رزة  ●هللا   فقرتان من ثما ية كبار في قمة العشرررررررررين ضررررررررمن بيان يرتا  لهما الملك عبد
العزيز في اللا ب ال ي  لحا دي  ملموعة العشرررررررررين   عبد هللا بن  رأي الملك عبد ●وفحوى الفقرة المتعلقة  بيران وأ شررررررررطتها النووية  

هللا   الر ي  أصوباما  الملك عبدكررادة ك يرة الرقي  من را ب  ●الرمية السرعود ة لما  لب أن  كون علي  كصرال  األحوال اإلقتصراد ة  ●



 ما  عد زيارة وارنطن وقبل اللولة العربية الباللة األهمية ●لم  قلها ر ي  أميركي في حب أي زعيم عربي ودولي  
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