
مبادرة تغيـيـر
سٜحاد مرا�� االستقبال



� سٜحاد مرا�� االستقبال مبادرة تغي��
تحت  الت���وية  املٜحاالت  ٜحميع   � �� �� األفضل  نحو   � وتغ�� مس���ر  نمو   � �� �� السعودية  العربية  اململكة  تعيش 
ازًا  �� � الوقت ذاته اع�� �� � تعكس تطّلعًا دأىمًا نحو املستقبل، كما تحمل �� مظلة رؤية السعودية 2030 ال����

زيرة العربية وعمقها ا��ضاري. � برموز ثقافية أصيلة تعكس ثراء ا��ٜ � العريق املمت��� �� باملا��

�ن هذا السياق، إذ يمثل اللون البنفسٜحي عنصرًا ثقافيًا ذا  � لون سٜحاد مرا�� االستقبال �� � تغي�� �� ويأ��
ن  ى�ّ �� ت�� الربيع عندما  � فصل  �� �� التقأىه مع لون صحاري اململكة وِهضابها  دالالت مهمة، وذلك من خالل 
� مٜحموعها غطاًء طبيعيًا  �� �� شّكل  ى�ُ  � وال���� والريحان،  العيهالن  أخرى مثل  ونباتات  زامى،  ا��� بلون زهرة 
بلون بنفسٜحي، يعكس ترحيٜ�َ أرض اململكة بعابريها، وكرمها الذي ي���اثل مع كرم أهلها، من خالل لون 

� أزهى حاالتها. �� الطبيعة اِملعطاءة وهي تعيش ��

از  �� واالع�� املس���ر،  التٜحدد  حيث  من  السعودية  العربية  اململكة  تعيشها   � ال���� ا��الة   � التغي�� هذا  ٜحّسد  ى�ُ
� األرض واإلنسان  �� � تتٜحسد �� املتنامي بٜحذور التاريخ والهوية وا��ضارة، واالحتفاء بمدلوالت الثقافة ال����
� االمتداد الطبيعي  �� �� � يحضر فيها اللون البنفسٜحي بوصفه ٜحزءًا مهمًا ينعكس بوضوح  والزمن، وال����

�ًا عن كرمها وعطأىها املتدفق منذ األزل. ألرض اململكة، ُمعٜ�ّ



اململكة، وتراثها الطبيعي

� النباتات العطرية  �� � العا�، تمتلك اململكة العربية السعودية تراثًا طبيعيًا يتٜحّ�� �� �� مثل أي مكان ��
والبهٜحة،  الدفء  تفاصيل  القاسية  الطبيعة  مالمح  ع��  وتضفي  الزكية،  روأىحها  تنشر   � ال����
لونها  زامى  ا��� زهرة  عليه  تطبع  طبيعي،   ٍ كغالڡ� وتمتّد  الناظرين،  يسّر  فريدًا  رونقًا  وتمنحها 

اذ. البنفسٜحي األح�ّ

� صحارى اململكة، كما لو �ان سٜحادًا طبيعيًا متصًال بال انفصال، مكّونًا من  �� �� � ينتشر لون البنفسح�
� بهذه  �� � تحمل آمال الرعاة، وأشواق الناس، وتعكس ارتباطهم الثقا�� ميلة، ال���� زامى ا��ٜ أزهار ا���

الِهبة الطبيعية ذات اللون البنفسٜحي.

صفات  ع��  تؤثر  البئىة  وألن  دأىم،  وتٜحدد  تحّول  حالة  هو  السعودية  العربية  اململكة   � �� �� الربيع 
 �� اص �� ساكنيها، فلقد تعّلم السعوديون من أرضهم �ّل صفاتها، وعملوا ع�� صناعة ربيعهم ا���
� �ل املٜحاالت، و�ان رهانهم األول واألهم هو اإلنسان، فهو املكسب، وهو الغاية. �� الت���ية ا��ضارية ��

منذ  السعودية،  الدولة  بناء  مراحل  ٜحميع   � �� �� الت���ية  اس���رار  نحو  املس���ر  السعي  هذا  ويتٜحّ�� 
توحيد اململكة ع�� يد ٜحاللة املّوحد -طيب هللا ثراه-، مرورًا باكتشاف النفط، ثم مشروعات الدولة 
� رحله�ٍ من البناء املس���ر،  �� �ها من املٜحاالت، �� � واالقتصاد والثقافة وغ�� � الصحة والتعل�� �� الت���وية ��
ألبست   � ال���� الطموحة  بٜ��امٜحها   2030 السعودية  رؤية  ع��  اليوم  يرتكز  الذي  ّالق،  ا��� والتطور 
 ، ن بلون البنفسح� ى�ّ �� اململكة العربية السعودية رداء روٍح منطلقة نحو املستقبل؛ نحو ربيع دأىم، ي��

ويتألق باإلنٜحازات والنٜحاحات.
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ملاذا اللون البنفسٜحي؟
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داد ٜحماًال، وتمنح اإلنسان �ل ما يريد، حيث يستخدم  �� يطّرز الربيع أرضنا بالنباتات واألزهار ف��
عٜ��  الضيوف  استقبال   � �� �� أو  والسواك،  �ا���وص  واألدوات،  الصناعات   � �� و�� غذأىه،   � �� �� النباتات 
السعودية  الضيافة  هوية  من  ٜحزءًا  لتكون  ارتباطًا  العالقة  تزداد  واليوم  واملشروبات،  العطور 
� سٜحادة مرا�� استقبال الضيوف،  �� ��  � �� النبا�� الغطاء  األصيلة، وذلك من خالل است���ار لون هذا 

لتكون كما لو أنها امتداد طبيعي لكرم األرض السعودية.

 �� � الذي نفتخر به، فإنه �� �� �ن تراثنا النبا�� � أرضنا وثقافتنا �� �� وإ�� ٜحانب حضور اللون البنفسٜحي ��
� السطوع  �� �� � معه  � به "األخضر"، لون علمنا وقوتنا، لي���ا�� �� � لوں�ٍ نع�� قابل أك�� ى�ُ فلسفة األلوان 

والتباين.

� ال��اء، فقد ٜحاء اللون البنفسٜحي ليكون  �� اق دومًا �� ّ�� � ا��� ن علمنا الوط���� زى�ّ وألن اللون األخضر ى�ُ
ًا، والبنفسٜحي ترحيٜ�َ األرض. بساطًا ع�� أرضنا، فيصبح األخضر ترحيبًا ��اوى�ّ

� ألنه لوں�ُ طبيعتنا، وعنوان ربيعنا. نستقبلكم بالبنفسح�



ن السٜحاد البنفسٜحي السدو يزى�ّ
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ا��رف  أحد  يعد  الذي  التقليدي،  السدو  حياكة  بفن  البنفسٜحي  املرا��  سٜحاد  أطراف  ن  ى�ّ �� ت��
املادي   � غ��  � �� الثقا�� �اث  لل�� ال���ثيلية  القأىمة   � �� �� ر��يًا  ل  سٜحّ واملُ ثقافتنا،   � �� �� املتأصلة  الشعبية 
� السٜحاد ل���نحه مساحة ٜحديدة تضاف  ة للسدو ع�� ٜحانٜ��� �� لليونسكو. حيث تمتد النقوش املم��

� حياتنا. �� الستخدامات هذا الفن األصيل ��



زامى.. وأزهار أخرى سٜحاد ا���

 �� �� تمتد   � ال���� البنفسٜحي  اللون  ذات  الطبيعية  السٜحادة 
زامى.  ا��� أزهار  ٜحانب  إ��  متنوعة  نباتات  من  تتكون  أرضنا، 
اللون  تحمل  متعددة  وصور  أشكاٍل  ذات  أخرى  نباتا��ٌ 
لونًا  ل���نح  اململكة،  أنحاء   � �� �� وتتوزع  أزهارها،   � �� �� البنفسٜحي 

� رمالها سحرًا ودهشة. �� فريدًا ينساب ب��

ومن هذه النباتات:
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العيهالن، القصباء 

 �� زيرة العربية، وي����� � شبه ا��ٜ �ة"، وموطنه األص��� �ن "تحت شٜح�� � نبات العيهالن �� يندرح�
�ة. أوراق العيهالن  �ة القص�� بأفرع قأىمة وطويلة، ويصل ارتفاع إ�� 70 ��، ويشبه الشٜح��
البنفسٜحي، وهو ذو أسدية  باللون األزرق  الربيع  � فصل  �� �� ا���ضرة، وتظهر أزهاره  دأىمة 
يتأقلم  لكنه  للملوحة،  � محب  غ�� النبات  ابًا. وهذا  ٜحد�ّ زينة  نبا��َ  يٜحعل منه  طويلة مما 
له  وليس  الصخرية؛  أو  الطمية،  أو  الرملية،  �بة  ال�� وتناسبه  الصحراء،  ظروف  مع  ٜحيدًا 

ّ يحسن من ال���و واإلزهار. متطلبات ري معينة، إال أن الرى�
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�وم الريحان / امل��

�� 30 إ��  �اوح ارتفاعه ما ب�� �وم من النباتات العشبية ا��ولية، وي�� يعتٜ�� الريحان/ امل��
الرأىحة.عادة ما تكون  نفاذة  أوراق عطرية  40 ��، وله  إ��  يبلغ عرضه  60 ��، وقد 

أوراق الريحان خضراء وزهورها تميل إ�� اللون البنفسٜحي.
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البنتاس 

�ي"، وله  يعتٜ�� البنتاس من النباتات املعمرة والعشبية الناعمة، أو "تحت شٜح��
ذات  الغابات  أطراف   � �� �� ًا  برى�ّ ي���و  حيث  العربية،  زيرة  ا��ٜ شبه  ٜحنوب   � �� �� وٜحود 
أزهار  وله  النبات،  من  عديدة  أصناف  تطوير  تم  واألحراش.  �ة  القص�� األشٜحار 
� عناقيد نٜحمية الشكل حمراء اللون أو بيضاء أو أرٜحوانية  �� ٜحميلة وعديدة ت���و ��
ريف،  � فصل الربيع وح��� ا��� �� أو بنفسٜحية أو قرنفلية اللون.يبدأ النبات إزهاره ��
وتحتفظ  الصرف  ٜحيدة  ا���صوبة  معتدلة  ا��موضة  متعادلة  تربة  إ��   � ويحتاح�

برطوبتها ٜحيدًا.




