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املقدمة
يه دددل البإ ددث إط تس ددليل اله ددول عل ددا جه ددود الكش ددافة الس ددعوديةا ودوره ددا الب ددار يف تعزي ددز الوح دددة
الوطنيةا من خالل مناشطها التطوعية املتعددة.
وسول يقف البإث إن شال هللا تعاط علدا الددور البدار لطةشدطة غد املنهجيدة القائمدة بدا جامعدا
اململكةا من خالل الزايرا املتبادلةا واملنافسا الشريفةا واللقالا داخل اململكة وخارجها.
كمددا سيشد البإددث إن شددال هللا تعدداط إط األغددر الدبددون غد اادددود يف تندداغم بنددال ا تم د السددعودن
داخل دائرة خدمة ضيول الرمحن من خالل الربانمج املتميز (خدمة احلجاج).
وسيقف البإث علا ما تقوم به اجلمعيدة الكشدفية السدعودية مدن البإدو املتخصصدة الدت تدربل القدادة
الكشددفيا (املشددرفا) ابجلوالددة كدداتب البإددو يف جلتلددف اجلامعددا أ اددا يقددون وا ددر اابددةا ويعددز لددد اجلميد
االةتمال الوطين.
وسددينص البإددث مددن خددالل (ةاددرة استش درافية) مقدحددة بددر األوجدده الددت مددن ش د ا ن تعددز الوحدددة
الوطنية حال تطبيقهاا وتفعيلهاا وإغرائها.
مسددتعينا يف تلددر الناددرة اب تعدداطا لددربة الباحددث العمليددة يف احليدداة الكشددفية املمتدددة غالغددا عامددا
بفهل هللا تعاط.
وسدديلإل القددارمي الكددرع عدددم التعمددر يف اجلواة د الناريددةا وال االسددتك ار مددن املصددادر واملراج د (م د
تيسر ذلر بفهل هللا تعاط)أ رغبة من الباحث ن يصطبغ هذا البإث ابلصبغة العمليةا التطبيقيةا الواقعية.
وهللا ويل التوفيرا و لا هللا علا ةبينا حممد وعلا آله و إبه مجعا
الرايض
1439 / 1 /1هد 2017 / 9 / 21 -م
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مفهوم الوحدة الوطنية

()i

"تعمددل قيمددة الوحدددة الوطنيددة علددا إبدرا قيمددة االةتمددال الددوطين وجعلهددا هدددفها يعمددل اجلميد علددا قيقدده

وااافاة عليه".

مفه ددوم الوح دددة الوطني ددةو "ويع ددرل مفه ددوم الوح دددة الوطني ددة ة ددهو ا دداد موع ددة م ددن البش ددر يف ال دددين
واالقتصاد واالجتماع والتاريخ يف مكان واحد و ت راية حكم واحدة".
ومثددت عوامددل ياددز عددا تمعنددا السددعودنأ مددن ذلددر ن سددكان اململكددة العربيددة السددعودية يدددينون ابلدددين
اإلسالمي و احلمد وهو من هم الروابل".
ومن ذلر ن طاعة والة األمر حفاهم هللا والسم هلدم مسدلامة مدن مسدلاما وحددتنا الوطنيدةا وعقيددة
عرف دوا بدددينهما وسددالمة عقيددد م
مددن عقائددد ديننددا اإلسددالمي احلنيددف .وم ددل ذلددر طاعددة العلمددال املعت دربين اددن ا
وعمر معرفتهم.

ومددن ذلددر ن ااافاددة علددا األمددن مقددوم مهددم مددن مقومددا وحدددتنا الوطنيددةا فاملسددافر يس د املسددافا
الطويلة مطمئنها آمنها علا ةفسه و هله ومن معها متنقال من مشال اململكة إط جنوعاا ومن شرقها إط غرعا.
ومددن مقومددا الوحدددة الوطنيددة الددت تشدددك فيهددا السددعودية وغ هددا مددن البش درية احلددر علددا ةشددر اابددة
واأللفددة بددا بنددال الددوطنا وةبددذ العنددف والشددقال واادداللا وةشددر لغددة اابددة والتسددامو والددابل والتكدداتفأ أل ددا
جزل مهم من القيم الوطنية لكل تم .
واددا يس ددهم يف تنمي ددة الوح دددة الوطنيددة يف قل ددون بنائن ددا العدي ددد م ددن القن دوا وم ددن ه ددم ه ددذ القن دوا :
األةشددطة الطالبيددة عامددةا والنشددا الكشددفي خا ددةا ملددا يتمت د بدده مددن تددوفر القدديم الوطنيددةا وتفعيلهددا مددن خددالل
برا دده التطوعي ددة املتنوع ددةا وم ددن خ ددالل املناش ددل املمت دددة عل ددا ط د دوال الس ددنة م ددن خ ددالل املس ددابقا الطالبي ددةا
واملنافسددا الش دريفةا واملسددرحيا ا وال دزايرا امليداةيددةا واملعسددكرا املشدددكة بددا اجلامعددا يف التعلدديم العددايلا
وبا مدارس التعليم العاما واملعارض الدبويةا والفنيةا والرايضية.
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وب ددا الكش ددافة والتط ددوع وا ددر ورواب ددلأ ذل ددر ن الكش ددافة " فك ددرة ري ددد ع ددا جتدي ددد احلي دداة يف اهلد دوال
الطلر...متممددة لدعددداد املدرسدديا و دداحلة لسددد بعددال ال غددر الددت ال كددن تدداليف وجودهددا يف املنهدداج الدراسددي
العادن"(.)ii
يف حددا ن التطددوع هددو "النشددا االجتمدداعي واالقتصددادن الددذن يقددوم بدده األف دراد املم لددون يف اهليئددا ا
واملؤسسا ا والتجمعا األهلية ذا النف العاما دون عائد مادن مباشر للقائما عليه"(.)iii
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العوامل الكشفية املسهمة يف قير الوحدة الوطنيةو
مثددت عوامددل سددهمت ومددا الددت يف قيددر الوحدددة الوطنيددةا ومنهددا فيمددا يتعلددر ابحلركددة الكشددفية بوجدده
واضوو
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شرل خدمة احلجاجو
حجدداج
إن اددا يددز بدده كشددافتنا السددعودية بفهددل هللا تعدداط مددا حبددا هللا مددن شددرل خدمددة ضدديوفه مددن ا

دودا مدن الدزمن األغدرا وكدم لدذلر العمدل املبدارك مددن
ومعتمدرينا تلدر اادمدة الدت امتدد بفهدل هللا تعداط عق ه

األغددر الدبددون غد اادددودا يف تندداغم بنددال ا تمد السددعودن داخددل دائددرة خدمددة ضدديول الددرمحن مددن خددالل
الددربانمج املتميددز ةخدمددة احلجدداجنا ذلددر ن سدواعد الشددبان تتإددد يدددا بيددد طدوال مدددة اادمددة يف سددابي

متوا ددلة لدديال و ددارا يف بددذل متعدددد الن دواحي وقتدداا وجهددداا وجسد هدداا وفك دراا ومواه د أ لنيددل شددرل خدمددة
ضيول الرمحن.

ومن فهل هللا تعاط علدا بنائندا املشداركا يف مشدروع اادمدة هدذا مدا يدتم بيدنهم مدن تعدارلا و لدف ال
يكدداد لدده ةا د ا اددا عددل الفددا هخددا ألخيدده املشددارك لدده يف املسددو واإلرشددادا وسددائر ة دواع املشدداركة اادميددةا

يت د خا بن ددااان فيمددا بي ددنهم ح ددا وإن ش دطات ع ددم الدددايرا وتباع ددد

جس ددادهم املدددنا وتع دددد

س ددرهما

وعوائلهما واختلفت قبائلهما إذ معهم هذا الوطن املعطالأ خدمة لهيول الدرمحنا ولع ادل بركدة هدذا العمدل
الددذن جددال يف األ ددل ادمددة احلجدداج واملعتم درينا قددد لقددا بااللددها وعمددت بركاتدده وآ ر حددا انل بربكتدده

الشددبان العدداملاا ف لبسددهم لبدداس الوحدددة الوطنيددةا و دداروا ك ددر اعت دزا ا ببلدددهم املبدداركا بلدددهم األم الددذن
مجعهم اململكة العربية السعودية.
-2

البإو الكشفية املتخصصةو
من بر ما حيقر الوحدة الوطنيدة بدا بندال ا تمد مدا تقدوم بده اجلمعيدة الكشدفية السدعودية مدن البإدو

املتخصصد ددة الد ددت ت د دربل القد ددادة الكشد ددفيا (املشد ددرفا) ابجلوالد ددة والبد دداح ا الد ددذين يع د د ادون البإد ددو يف جلتل د ددف
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اجلامعددا أ يف جلتلددف ا دداال الكشددفية وفددر ااطددل املعتمدددة مددن قبددل اجلمعيددة الكشددفية السددعوديةا اددا يقددون
وا ر اابةا ويعز لد اجلمي االةتمال الوطين.
وابالطدالع علددا جداذج مددن تلدر البإددو يتهدو مددالل مدا يقددوم بده القددادة الكشدفيون املؤهلددون (مشددرفو
البإو ) من جهود موفقة يف تنميدة الوحددة الوطنيدة يف قلدون البداح ا الكشدفياأ مدن خدالل التوا دل اإل دا
اإابن م دددة اإلش د درال عل ددا البإ ددثا ال س دديما إذا استإه د دران ن املش ددرل والباح ددث ق ددد يك ددوانن م ددن منطقت ددا
متباعددتا مددن مندداطر اململكددة العربيددة السددعوديةأ فقددد يشددرل القائددد يف املنطقددة الوسددطا علددا ابحددث يف املنطقددة

اجلنوبيددةا و الشددماليةا و العكددتا وال تسددل حينئددذ عددن تعزيددز الوحدددة الوطنيددة بينهمددا ملددا تؤلاددف مدددة اإلش درال
عادة من العالقا األخويةا ومن الود والتقدير املتبادلا إضافة إط تقوية وا ر املعرفدةا وتبدادل املصداوا وتناقدل
املعرفددةا وإغ درال ال قافددة .وهلددذا كلدده –دون شددر -غددر ابلددغ يف احلفدداأ علددا مننددا الفكددرن واالجتمدداعي واألمددينا
وشيوع حلمة الوحدة الوطنية املنشودة با بنال تمعنا الغايل.
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اإلعالم الكشفيو
اإلعددالم الكشددفي التقليدددن املرئددي مندده واملقددرول واملسددموعا إضددافة إط اإلعددالم اجلديددد مددن هددم األدوا

املهمددة واملددؤغرة يف تنميددة الوحدددة الوطنيددة وح د الددوطن يف قلددون طالبندداا عددن طريددر مواكبتدده ألةشددطة الكشددفية
املتنوعة املتعددةا تلر األةشطة الت ال يكاد خيلو منها موسما وال تكاد تغي عنها مشدت إال وتشدرل هلدا خدر
يف فهددال الكتنددا احلبيبددةا ومددن ذلددر تغطيددة الفعاليددا الوطنيددة الكشددفيةا وإبرا هددا يف حلتهددا القشدديبةا وعبال ددا
اجلذابة.
وهددذا -بفهددل هللا تعدداط -مت ددوفر يف وسددائل اجلمعيددة الكشددفية اإلعالميددةا ومددن ذلددرو موق د اجلمعيددة
االلك دددوجما و ل ددة السد دداريةا وحس ددااب اجلمعيد ددة يف وس ددائل التوا د ددل االجتم دداعيا إضد ددافة إط فرس ددان امليد دددان
امليداةياا القادة الكشفيا اإلعالميا ان ال تكاد ختلو فإا م اإلعالمية من خبار اجلمعيةا و ةشدطتها الدت
تقري بنال اململكة العربية السعوديةا بعههم لبعالا وتشعرهم ابلوحدة الوطنيدةا واللإمدة اجلامعدة بيدنهمأ مهمدا
تباعد مناطقهم اجلغرافيةا وتعدد جامعا ما ومدارسهم.
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وإن ةا ددرة ع ددابرة إط ه دددال املوقد د االلك دددوجم جلمعي ددة الكش ددافة الس ددعودية تب ددا م ددالل م ددد إس ددهام
اإلعددالم الكشددفي يف قيددر وحدددتنا الوطنيددةا ويف خدمددة بنددال تمعندداا وتالقدديهم عددرب هددذ النافددذة املهمددة املطلددة
علا مجعيتنا الكشفية و ةشطتها.
جددال يف املوق د االلكدددوجم للجمعيددة مددا يلدديو" هدددال املوق د االلكدددوجما موق د اجلمعيددة علددا االةدةددت
حيقددر هدددال مجعيددة الكشددافة العربيددة السددعوديةا فجمعيددة الكشددافة العربيددة السددعودية هددي هيئددة ذا شخصددية
اعتبارية ومقرها الرئيسي يف الرايضا وتعمل علاو
 توغير عالقا ا ابملؤسسا التعليمية وابهليئا االجتماعية العاملة يف ميدان رعاية الشبان وامليداديناالجتماعيةا واهليئا الكشفية العربية واإلسالمية والدولية.
ةشر األخبار الكشفية علا املستو االي والعاملي.تقدع خدما الكدوةية للقادة والكشافا.دعم املواق الكشفية الرمسية وااا ة علا االةدةت وعقد اتفاقيا شراكة معها.تقدع قواعد بياان تسهل املهام واألعمال الكشفية االلكدوةية.ةشر املطبوعا الكشفية علا االةدةت.توغير املناسبا الكشفية.تقدع فإا فرعية يف املوق ختدم مفوضيا األماةة العامة. -تقدع خدما تيسر وتسهل العمل الكشفي"(.)iv
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األةشطة غ املنهجية با اجلامعا و
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اددا يسددهم إسددهاما فدداعال يف قيددر الوحدددة الوطنيددةا مددا تقددوم بدده جامعاتنددا الغد ادرال يف الكتنددا الغاليددةا مددن

الدور البار يف التخطيل والتنفيذ لطةشطة غ املنهجية القائمة با جامعا اململكةا واحتها اا ومن ذلرو
) الزايرا الطالبية املتبادلة.
ن) املنافسا الشريفة.
) اللقالا ال قافية داخل اململكة وخارجها.
) الدراسا الكشفية املتخصصة.
ج) فعاليا اليوم الوطين املشدكة.
ح) املنتخبا الرايضية با اجلامعا .

ويف كدل مددا تقدددم مدن هددذ األةشددطة ةددر احلهدور الواضددو للجوالددة طدالن اجلامعددا ا سدوال كاةددت
املناس ددبة يف ددميم ختصص ددهمأ كالدراس ددا الكش ددفيةا م كاة ددت مناس ددبة عام ددة وحه ددور اجلوال ددة فيه ددا
للتنايما والتنسير.
ويف هدذا التوا دل مددا فيده مدن تعددارل بندال اجلامعدا بيددنهما ومدن تبدادل ااددربةا واابدةا ومدن تناقددل
مشدداعر ال ددوالل واالةتم ددال .وال ددذن ق د ادر ل دده التش ددرل قهددور م ددل ه ددذ األةش ددطة يق ددف م ددالل عل ددا م ددا
ذكر ا وما ر ٍال َك َم ْن مسعا.
-5

األةشطة العربية والعامليةو
اددا يعددز الوحدددة الوطنيددة بددا بنددال تمعنددا السددعودن لقددالا م خددارج حدددود الددوطن يف مناسددبا
رمسيدةأ حيدث يستشددعر كدل واحددد مددنهم ةدده سدف بلددد ا ويستإهددر روح التعداون مد مالئدده السددعوديا
حا وإن كان يراهم للمرة األوطا فينش بينهم من الود والتقديرا والتعاون امل مر ما تد غدر إط مدا بعدد
اية املناسبةا وي مر لقالا متكررة داخل السعودية األم.
وم ل هذا الشعور األخون يتكرر يف املناسبا ااارجيدة يف علدا مسدتوايتها ومدن املناسد هندا ن
ش د إط جدددول املناسددبا الكشددفية الددت يشددارك فيهددا وفددود مددن بنائنددا الكشددافا واجلوالددة السددعوديا
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خددارج السددعوديةا ش د إليهمددا يف جدددولا مددن إعددداد املوق د الرمسددي جلمعيددة الكشددفية العربيددة السددعودية
علا فإا ا غنال كتابة هذا البإثا م لو
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-

الدورة ااامسة املميزة إلعداد املدربا املعتمدين م املؤسسة العاملية للتدري والتنمية.

ن-

اللقال احلادن عشر ملسؤويل ذون اإلعاقا حول الكشفية و اعة عواب التعلم.

-

اللقال الكشفي الراب عشر للمفوضا الدوليا العرن ومساعديهم.

-

اللقال الكشفي اإلقليمي األول حول املمارسا األفهل للإد من جلاطر الكوار .

ج-

امللتقا ال اجم لدعالمي الكشفي الصغ .

ح-

الدراسا الكشفية وورشة رسل السالم العاملية.

خ-

املخيم الكشفي العاملي الد .23

د-

املخيم الكشفي العاملي الد  58علا اهلوال و  19علا االةدةت (جوات – جويت).

ذ-

املؤ ر العاملي الد  42للتدري والتنمية حول إدارة املواه .

مشروع رسل السالمو
املشروع الذن بو مزيدة مهمدة مدن مدزااي كشدافتنا السدعودية ومفاخرهداا وشدامة يف فهدال الكشدافة
العامليددةا قددال عندده خددادم احلددرما الشدريفا امللددر عبددد هللا بددن عبددد العزيددز رمحدده هللا تعدداط يف و ددية بويددة
لرسل السالم بنائه الكشافةو "الكشافة هم رسل ااد واحلد والسدالم لكدل العداينا إةدين تهدرع إط هللا
ن يعا الكشدافا علدا املسدابة بقدوة يف خدمدة البشدرية واإلةسداةية وتوحيدد الكلمدة بدا شدعون العداين.
سددتال اإلةسدداةية ابقيددة طاملددا نددل اإلةسددان حي د

خددا  .عتقددد ةكددم نهددرث هددذا األغددر يف عقددول مثاةيددة

دعيدا ومزيد هددا مددن النجدداح يف مهمددتكم النبيلددة الددت
وعشدرين مليددون شددان إن شددال هللاا د لكددم حاهددا سد ه
تستهدل اا للبشرن" .

ومشروع رسل السالم هدذا قدام يف عدام  2001م عنددما دعدا خدادم احلدرما الشدريفا امللدر عبدد
هللا بددن عبددد العزيددز آل سددعود رمحدده هللا الكشددافا يف مجيد

ددال العدداين ن يكوةدوا (رسددل السددالم) .وقددد
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اةهدم فخامددة ملددر السدويد كددارل غوسددتال السدادس عشددر الدرئيت الفخدرن للصددندول الكشددفي العدداملي
إط هددذ املبددادرة انتهددا احلمدداس وطال د الكشددافا ابختدداذ خط دوا إ ابيددة يف هددذا الش د نا ورحب دت
اللجندة الكشدفية العامليدة ومدن بعددها املدؤ ر الكشدفي العداملي عدذ املبدادرة و طلقدت هدذا الدربانمج بشدكل
رمس دديا واس ددتجان مالي ددا الكش ددافا هل ددذ ال دددعوة ويف غه ددون ددت س ددنوا

فق ددلأ إذ بل ددغ ع دددد

الكشددافا املشدداركا يف هددذا الددربانمج ك ددر مددن عشددرة ماليددا كشددال مددن مئددة وعشددر دولا حيددث ث
اعتبار هذا املشروع من ك ر املشروعا

يزا وجناحدا علدا مسدتو العداين مقارةدة ابملبدادرا السدابقة مدن

جاة احلركة الكشفية العاملية يف هذا الش ن.
وإن ن شان سعودن يف اايل الكشدفي ليشدعر ابلغبطدة والسدعادة اجدرد اةتمائده إط البلدد املسداين
الددذن طلددر هددذ املبددادرةا حددا غددد عامليددةا هددذا الشددعور بنقددل السددالم للعدداين مج د كفيددل ن حيقددر
الوحدددة الوطنيددة بددا هددؤالل الفتيددة والقددادة حدداملي السددالم للعدداينا ألن فاقددد الشدديل ال يعطيددهأ فكددان مددن
ل دوا م رسددالة السددالم الددت حيملهددا كشددافتنا السددعوديون للعدداين ن يتصدداحلوا م د ذوا ددما و ن يلين دوا يدددن
إخوا ما و ن يتإابوا فيما بينهما وهذا املؤمل إبذن هللا تعاطا وهو الواق بفهدل هللا امللدر السدالم جدل
جالله.
واحل دوار سدداس مددن األسددت الددت قددام عليهددا مشددروع رسددل الس ددالم .واحل دوار ه ددوو مراجعددة الك ددالم
وتداوله با طرفاا وعرفه بعههم ةه ةوع يف احلديث با شخصاا و فريقا يدتم فيده تدداول الكدالم
بينهم ددا بطريق ددة متكافئ ددةا ف ددال يس ددت غر ح دددبا دون اوخ ددر ويغلد د علي دده اهل دددول والبع ددد ع ددن ااص ددومة
والتعص ا وهو ضرن من األدن الرفي و سلون من ساليبه(.)v
وعليدده فيمكنن ددا ن دددد مفه ددوم احل دوار ة ددهو س ددلون ددرن ب ددا طددرفاا يس ددول كددل منهم ددا م ددن
احلددديث مددا يدرا ويقتند بددها ويراجد الطددرل اوخددر يف منطقدده وفكددر قا د هددا بيددان احلقددائر وتقريرهددا مددن

وجهة ةار .

ذلر ان كل واحدد مدن املشددكا يف احلدوار ال يقتصدر علدا عدرض األفكدار القد دة الدت يدؤمن عداا
وإجا يقوم بتوليد األفكار يف ذهنها ويعمد إط توضيو املعاجم املتولدة من خدالل عدرض الفكدرة وهط هدا
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وتقددد ها سددلون علمددي مق ددن للطددرل اوخددرا قيددث ياددل العقددل واعيهددا ط دوال مدددة اادداورة ليسددتطي

إ دار احلكم عليهاا سلبها و إ هااب(.)vi

وقد ورد يف القرآن الكرع يف غالغة مواض و
در َم هداال َو ََعدلز
ةوَكدا َن لَده َمثَدر فَد َقد َ
صداحبه َوه َدو حيَداور ََان َ ْك َددر من َ
دال ل َ
األول يف قصدة دإان اجلندةو َ
ةدَ َفهران(.)vii
در مددن ت ددر ٍ
ان ت مددن
وال دداجم يف القصددة ةفسددها و ةقَد َ
دال لَدده َدداحبه َوهد َدو حيَدداور َ َك َفد ْدر َ ابلتددذن َخلَ َقد َ
َ
ةلطْ َف ٍة ت َس تو َاك َرج هال ن(.)viii
اَ يَ ْسد َدم
اَ َو ت
در يف َ ْوج َهددا َوتَ ْشددتَكي إ َط ت
وال الدث يف سددورة ا ادلددةو ةقَد ْد َمسد َ ت
اَ قَد ْدو َل التددت جتَادلد َ
ََاوَرك َمان(.)ix
ويفهم من هذ املواض ال الغةو ن احلوار مراجعة الكالم وتداوله با طرفا(.)x
مددا إطالقدده يف السددنة فقددد جددال يف عدددة حادي دثا منهددا قولدده و " َوَمد ْدن َد َعددا َرجد هدال ابلْك ْفددرا َْو
ر إتال َح َار َعلَْيه " (.)xi
قَ َ
ت َك َذل َ
الو َعد لو هللا َولَْي َ
قدال الندوونو حدار عليده وهدو معدي رجعدت عليدها ن رجد اوخدر عليده فبدال وحدار ورجد اعد
واحد (.)xii
ومددن جد ادل فوائددد مشددروع رس ددل السددالم فددتو البددان للمشدداركا في دده للتإدداور فيم ددا بي ددنهما وإب دددال

وجهددا الناددرا وةشددر مساحددة اإلسددالما والتعريددف بددديننا القددوعا وعقيدددتنا السددمإةا و خالقنددا الراقيددةا
وعاداتندا الكر دةا وهدو الددذن لدا بده رسددل السدالم مدن بنائندداأ إ داان مدنهم بيددة احلدوار واالةفتداح علددا
اوخددرأ ومددن تلددر األةشددطة علددا سددبيل امل ددال جلدديم السددالم العدداملي واالحتفددال ابليددوم الددوطين احلددادن
وال ماةاا وهو (جليم السالم العاملي ال اجم) الذن قيم علا رض اململكدة العربيدة السدعودية يف املددة مدن
العشرين إط التاس والعشرين من سبتمرب 2013م.
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وقد دل األهددال الدت قدام عليهدا بنشدر السدالم العداملي مدن خدالل التفاعدل احلدوارن املعدريفا الدذن
يؤكددد علددا ن التوا ددل املتميددز الفعددال بددا الشددبان الددذن مددن ش د ةه ن يعطددي دفعددة كب د ة للعالقددا
اطالعا علا ال قافا املتنوعة بفعدل
ال قافية واحلهارية با األمما بو فهم ...األك ر حيويةا وحرا هكاا و ه

دددا م ددن
ال ددورة التقني ددة ال ددت حيمل ددون لواله ددا يف جلتل ددف ددال الع دداين .واحت ددو فعالي ددا ه ددذا املخ دديم ع د ه

األةشطة املتنوعةأ ومنهاو

 الندوا احلوارية. الورش ومقاهي احلوار. بد درامج تدريبي ددة لتنمي ددة مه ددارا احلد دوار .ق ددام بتنفي ددذها مرك ددز املل ددر عب دددالعزيز للإد دوار ال ددوطينابلتعاون م مجعية الكشافة العربية السعودية.
-

ياةة او ر.

 األةشطة الرايضية والدفيهية.وشارك يف هذ الفعاليا

ك ر من ستة آالل و سمئة كشالا لون ك ر من تسعا دولة.

 اِلتحامِِالكشافةِِبوالةِأمرهمِ :اددا يعددز الوحدددة الوطنيددة لددد بنائنددا تلددر املناسددبا الددت تعندديهما و سددهم اسددا مباش دراا وتكددون
دعورا غد حمدددود مددن القددرن واملددودةا وتبددادل االحدداما
رعايتهددا مددن قبددل مرائنددا ووالة مدرانا اددا يوجددد شد ه
و ادن احل ا با الراعي والرعيةا ومناسبا الكشافة الت اا ابهتمام املسؤولا يف الدولة مدن مدرال
وو رال نهددر مددن ن تددذكرا و ك ددر مددن ن تع د ادا ومنهددا علددا سددبيل امل ددال مددا قددام بدده مشددكورا دداح

السددمو امللكددي مد منطقددة الباحددة األمد مشددارن بددن سددعود بددن عبددد العزيددز حفادده هللا تعدداط مددن رعايتدده
منافسددا رسددل السددالم للتميددز الكشددفي 2017 / 4 / 16ما حيددث قددام مسددو برعايددة تلددر املنافسددة
الش دريفة للتميددز الكشددفي ملرحلددة الفتيددان واملتقدددما اشدداركة مددا يقددارن سددتمئة كشددال وقائددد كشددفيا
قيقددا ملهدداما الرايددة الطموحددة ()2030ا لدس ددم مددن خددالل مشدداركا املن دداطر مالمددو وطددن ك ددر
استقرارا وا دهاراا لبنال جيل متعلم قادر علا مل املسدؤوليةا واختداذ القدرارا مسدتقبال .وهدذ الرعايدة
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داان م ددن مس ددو الك ددرع ب دددور الكش ددافة الرائ ددد يف تنمي ددة الشخص ددية املتكامل ددة للط ددالن وبن ددال الق دديم
هيت إ د ه
اإل ابية و الوطن واملواطن.
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نظرةِاستشرافية
ةادرة استشدرافية مقدحددة ذكدر فيهددا بددر األوجده الددت مددن شد ا ن تعددز الوحدددة الوطنيدة حددال تطبيقهدداا
وتفعيلهدداا وإغرائهدداأ مسددتعينا يف عددرض تلددر الناددرة اب تعدداطا لددربة الباحددث العمليددة يف احليدداة الكشددفية
املمتدة غالغا عاما بفهل هللا تعاطا وفيما يلي إشارا استشرافية سريعة لتلر النارةو
-1

تعميددر حد الددوطن يف ةفددوس الناشددئةأ مددن خددالل التك يددف مددن ال دربامج املشدددكة بددا مندداطر
اململكة العربية السعودية املرتبطة مسالا ومناسبا وطنية.

-2

اسددتنطال التدداريخ املعا ددرأ إليقددال الناشددئة ةفسددها علددا حددال اململكددة العربيددة السددعودية قبددل
توحيدهاا وما آلت إليه بعد التوحيد.

-3

اإلك ددار مددن عقددد املقدداران ال نائيددة بددا األمددن واا ددولا وبددا الش ددب واجل ددوعا وبددا التف ددرل
واالجتماعا وإقامة األقا واملسابقا حول هذ املعاجم.

-4

ربل الناشئة ابلقدوا املعا رينا من امللدوكا واألمدرالا والعلمدالا والدبدوياا وحماولدة االقتبداس
من س هما اا يعز لد النشل ح الوطن ق رمو .

-5

البعدد عدن االحتكدار يف املنا د الكشدفيةا ال سديما يف القياديدة منهداا ودوران كراسددي اإلداراة
علا املؤهلا كشفياا املناسبا تربوايا املخلصا وطنياأ وهذ ااطوة كفيلة ابملزيد من الشدعور
ابالةتمالا وتعزيز الوحدة الوطنية.

-6

النددزول إط الشددبان يف تفكد هم واهتمامددا ما والعدديش معهددم يف مددا ما ومددن بددر املسددائل يف
ذلر الدخول معهم يف عواملهم االفداضديةا والتوا دل معهدم عدرب وسدائل التوا دل االجتمداعيا
وةقددل األفكددار الدبويددة إط حيددث وجددودهم وعيشددهمأ ال االةتاددار مددنهم ن ةتدوا هددم إط الدبيددة
واملبادمي يف ماا ا.

-7

اإلف ددادة م ددن ذون اا ددربة التقني ددة يف ابتك ددار لع ددان الكدوةي ددةا وتطبيق ددا يف األجه ددزة الذكي ددةا
مشددوقة يف اسددتعماهلاا هادفددة يف رسددالتهاا وتطعدديم تلددر األلعددان والتطبيقددا اددا يعددز الوحدددة
الوطنية يف ةفوس الشبان.
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-8

واألمجدل مددن املددذكور يف النادرة السددابقةا ن تتبد اجلامعدا

و مجعيددة الكشددافةا و ن حمهددن

تربددون تل در املسددابقا ا و ن ترعددا هددذ املبددادرا ا و ن جتددزل اجل دوائز واألعطيددا للمبدددعا
تقنياا والنابغا يف االبتكار.
-9

تونيف األدن الراقي اجلميلا يف كتابدة األبيدا الشدعريةا واألهدا يج اإلةشداديةا و(الصديإا
الكشفية)ا وربل ذلر اا يعز اةتمالان لوطنا املعطال.
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اخلامتة ِ
يف ختددام هددذا البإددث سد ل هللا تعدداط ن علدده خالصددا لوجهدده الكددرعا و ن ينف د بدده
عرجددت فيدده علددا
كاتبدده وكددل مطلد عليددها و ن يكددون لبنددة يف جدددار وحدددتنا الوطنيددة الشددامخا ا
التطوعا واملفهوم الوحدة الوطنيدةا وركدز فيده علدا اجلواةد واألةشدطة الكشدفية الدت سدهمت

يف قيدر وحدددتنا الوطنيددةا وحر ددت علددا اقداحدا عمليددة معنوةددة ابلناددرة االستشدرافيةا وهددي
الددت جعلددت فيهددا التو دديا الددت تكددون عددادة يف ااا ددةأ إذ إن بيددة تلددر التو دديا جعلتددين
ف ددرد هل ددا املبإ ددث املعن ددون ب د د (ةا ددرة استشد درافية)ا و ض دديف هل ددا م ددن التو دديا

يه ددا ن تزي ددد

الكشددافة السددعودية مددن العنايددة بربا هددا مددن حيددث النوعيددة واالحدافيددة لتطددوير الدربامج القائمددةأ
وتنميتها وتوجيهها لتعزيز الوحدة الوطنيةأ ومن ذلر علا سبيل امل ال برامجو
 )1الزايرا الطالبية املتبادلة.
 )2املنافسا الشريفة.
 )3اللقالا ال قافية داخل اململكة وخارجها.
 )4الدراسا الكشفية املتخصصة.
 )5فعاليا اليوم الوطين املشدكة.
 )6املنتخبا الرايضية با اجلامعا .
وإةين ألاكد علا تو ية مهمة جدا يف سدبيل تعزيدز الوحددة الوطنيدة بدا بندال تمعندا
السدعودن املنتمددا إط كشددافة السددعوديةأ تلددر التو ددية هددي تدددوير املنا د القياديددة يف مجعيددة
الكشددافة السددعوديةا واحلددذر كددل احل دذر مددن االحتكددارا واإلقصددالا إذ إن الكشددافة السددعوديةا
ومنا ددبها العليددا واملتوسددطة حددر جلميد املددؤهلا مددن بنددال الددوطن املعطددالا ويف التو يد العددادلا
وإعطددال الفر ددة للمشدداركا الداخليددة وااارجيددة للجمي د مددن املددؤهلا كشددفيا وتربددواي ووطنيدداا
كل ذلر يهمن إبذن هللا تعزيز الوحدة الوطنيةا ويكفدل املزيدد مدن االةتمدال الدوطينا ويبعدد مدا
كن ن يوغل الصددور دو الكشدافة ومناشدطها املهمدةا و قدد يتسدب بوجده و اخدر إط مدا
د(تسرن القيادا ).
يعرل ب ا
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و خد ها أ فددلن كددل مددا تقدددم يف هددذا البإددث يف ك افددةا ومددا ود ذكددر مددن الوفددال ألخينددا

الراحل القائد الكشفي البشوش .حممد بن عبد الكرع الفويهي رمحه هللا تعاط يف كفة خر .

ف دداللهم كم ددا اجتمعن ددا م د د فقي دددان رمحد دده هللا يف خدم ددة وطنن دداا وافدقن ددا عل ددا ذلد ددرأ
فنس لر ربنا تعاط ن جتمعنا و تعنا يف جنا النعيما ووالديتا ووالدينا مجيعاا واملسلما.
واحلمد

رن العاملاا و لا هللا وسلم علا ةبينا حممد
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-2
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-3

داب ) ا د .محد بن ع مان
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سعد الغامنا ضمن البإو

و ورال العمل والتجارنا املؤ ر

العاملي(الكشفية والعمل التطوعيا را ةارية...وجتارن تطبيقيةا الرايض
1438 / 6 / 3-1هد ا 2017 / 3 /2 – 2 /28م
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