
في ليلة عنوانها الوفاء لجوهرة العطاء ..

عضوات قضايا وطنية يكرمن األمرية 
اجلوهرة بنت فهد



احتفت س�يدات مجموع�ة قضايا وطنية 
بصاحبة الس�مو األم�رة الدكتورة الجوهرة 
بن�ت فه�د ب�ن محم�د آل س�عود الت�ي تم 
تكريمها مؤخرا يف اليوم العاملي للمرأة نظر 

عطاءاتها يف شتى املجاالت الوطنية .
وشارك يف األمس�ية الفريدة لتكريم جوهرة العطاء 

كل من عضوات قضايا وطنية وهن :
الدكت�ورة س�لمى ال�دورسي والدكت�ورة ابتس�ام العلي�ان 

والدكت�ورة زينب الزبن والدكت�ورة دالل الحرب�ي والدكتورة أحالم 
الوطب�ان والدكتورة نوال النصار واألس�تاذة فاطمة الدورسي واألس�تاذة 

فوزية الطوالة واإلعالمية أحالم الدورسي .
وعربن س�يدات قضايا وطنية عن مشاعرهن الجميلة لس�يدة العطاء املحتفى بها 

س�مو األمرة الجوهرة ش�عرا ونثرا وال غرو يف ذلك فاألمرة الجوه�رة هي صافية الطباع 
والوفاء والكرم  والشهامة . 

وقد بدأت األمسية بمداخالت الحارضات حيث قالت األستاذة سلمى بنت عبدالرحمن  
ابن محمد  الدورسي :

إنه�ا كلمة وفاء المرأة عزيزة علينا  )س�مو الدكتورة الجوهرة( يف يوم املرأة . ما عس�اي 
أس�طر م�ن عب�ارات  بقلمي يف حق أيقونة العطاء واملس�ؤولة ، ما عس�اي أن  أقدر عىل 
اس�تجالب واس�تقطاب  كلم�ات  الفخر  واالعت�زاز  أني عرفت  هذه  اإلنس�انة  لينة  
الجان�ب متواضع�ة  الجبني رقيقة الجن�ان ، هي األم  بعطفها الت�ي أعدت جيالاً  
م�ن لبن�ات املجتمع  غرس�ت فيهن طيب األخ�الق ، هي العظيم�ة  يف عطائها 
وتطلعاتها  للبنات  الوطن الغايل ، وهي الحياة يف  رائحة الذكريات الشذية 
، هي األخت والرفيقة يف مس�رة العطاء صاحبة الرسالة األخالقية التي 
أورثتها  ألجيال وأجيال ، هي من نسجت حولنا  خيوط  الوفاء ، وهي 
من غرست زهور االبتسامة  واألمل  وصنعت فينا مواصلة مسرة 
العط�اء ، هي عنوان لكل مفخرة وهي املس�ؤولة  التي عملت 
بجانبها وتحت مظلة إدارتها  لعدد من الس�نوات ، فكانت 

املرش�د واملوجه والربان  لسفينة العلم ، هي من كان 
له�ا الدور بعد الل�ه  يف وجود رصح من أضخم  

الرصوح العلمية  يف هذا الزمن جامعة األمرة 
ونورة بنت عبدالرحمن .

وس�تظل  ه�ي أحد أه�م ركائز تط�ور املنظومة  
التعليمية  للمرأة يف الوطن  الغايل س�لمِت  أس�تاذتي  وأختي 

ومعلمتي لنا ولهذا الوطن أيقونة  فخر ووسام اعتزاز .
من جانبها أكدت الدكتورة دالل الحربي أن جوهرة الوطن

تتسابق إليها  الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر ، إليك يا من كان 
لها قدم السبق يف ركب العلم والتعليم ، إليك يا من بذلت ولم تنتظر العطاء 

، إلي�ك أهدي عبارات الش�كر والتقدير ، إن عم�ل املعروف يدوم 
ا محفوظ . والجميل دائماً

وداخلت الدكتورة أحالم الوطبان بكلمة 



قالت فيها :
بقل�وب ملؤه�ا املحبة وأفئ�دة تبض 
روح  ع�ن  تبح�ث  وكلم�ات  بامل�ودة 

ه�ال  األخ�وة نق�ول ل�ك نق�ول ل�ك  أ
وسهال تعلمنا منك  

سمو األمرة الجوهرة سمو األخالق طيبة املجلس حالوة 
الروح ، مرحبا بك ممزوجة برائحة الورد والبخور .

وقالت االستاذة فاطمة عبدالله الدورسي :                        
ل�م اعتد تحضر مس�بق ألي حديث ، أحب انس�ياب 
الكلم�ات بتلقائي�ة تام�ة يقودها اإلحس�اس 
واملشاعر وقوة تأثر الحدث !

وهك�ذا أفعل يف هذه الليلة 
التي يسكنها الجمال ، يبهرنا 
بري�ق جوه�رة ثمين�ة ، كن�ز 
ومفخ�رة للوطن س�مو األمرة 
الجوه�رة بنت فهد آل س�عود ، 
امت�داد جميل لش�موخ الوطن ؛ 
افرتشت مس�احة اإلنجاز وتهاوت 
العوائ�ق والعقبات أمام إرصارها ، 
لن أتحدث عن إنجازاتها فقد أرخها 
التاريخ ، يف صفحة املجد وللنجاحات 
عبق دائم مهما توالت الس�نون ، هذه 
الريحان�ة الت�ي تطي�ب به�ا املجالس 
ويلتح�ف الجمي�ع طيبته�ا ، وخلقه�ا 
الكريم ،  التقيتها عىل بوابة العدل والرؤية 
الصائبة وبني قوسني شمال جميال ، وقبل 



الفاصل�ة املنقوطة ؛ التي يفرس ما بعدها كن�ه العالقة وعمقها ، وبإذن الله لن يكون للقائنا 
انتهاء وعبء سخاء يفيض ويتدفق ، ويِف الختام عيل أن أعرتف أنك أمرة القلوب وحاكمة 

العقول بلفافة من حرير ، دمت باسقة ومنارة بها نهتدي وتهدي أجيال عطىش للقدوة 
الصالحة ، وأنت قدوة واقتداء .

وتوال�ت األمس�ية االحتفائية  بكلمة لألس�تاذة فوزية الطوال�ة  قالت فيها : 
لِك ومنِك وإليِك ، يا من أرضختِت اإلنجاز وأذعنتيِه، يا من س�خرِت الُس�بل 

ونرشِت األمل وأيقظِت العزوم من س�بات الوهن ، يامرآةاً  ليس�ت كسائر 
النساء ، من زليخة مرص ومن بلقيس الشمس ومن شجرَة دّر املماليك 

، س�لكِت الدرب الوعر يف سبيل النهضة فكنِت أم املرأِة السعودية 
، س�لكِت طريق العلم وها هي الجنة تس�ِلُك دربك ، أحبك الله 

ألن الله يحب املحس�نني ، فأحبِك الخل�ق من حب الخالق ، 
جوهرة الوطن يا من تس�مو بِك العبارات وترتقي 

ا وهذا  ل�ك الذائقات ، ه�ذا الوقار ل�ِك تاجاً
الطرق لك س�هالاً ، دم�ِت مادام الوطن 
ا . ينهض وبقيِت ما بقي أثرِك راسخاً

  وقال�ت الدكت�ورة ن�وال النص�ار  أن 
صاحبة الس�مو االم�رة الدكت�ورة الجوهرة يعجز 

القل�م أن يكت�ب كلمات ترد جمي�ل تاريخك أو مش�وارك 
العلم�ي وقيادتك للمرأة وإعطائه�ا الصورة املرشفة لها أطال الله 

يف عمرك .
نح�ن ترشفن�ا بحضورك الليلة وتواضعك وتقديرك ، ش�كرا  لس�موكم عىل 
تجمعنا تحت عباءة قضايا وطنية ، والش�كر موصول إىل مؤسس مجموعة 

قضايا وطنية  األستاذ / خالد التويجري . 
ه�ذا وقد تخل�ل الحف�ل  قصيدة للش�اعرة أحالم ال�دورسي وقصيدة 

للشاعرة ربيعة الروقي .
كما تضمنت األمس�ية االحتفالية ندوة عن املرأة الس�عودية وتميزها يف املنافس�ات العاملية 

واملحلية وتصدرها املراكز األوىل  يف العطاءات العلمية والوطنية .


