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 ات من حياة احملتفى بهحمل
م مبدينة الرياض ونشأ ا حيث تلقّى       ١٩٥٦ يونيو   ٢٧ق  هـ املواف ١٣٧٥ ذو القعدة    ١٨ولد يف     *

تعليمه اِإلبتدائي والثانوي، ابتعث بعد ذلك إىل الواليات املتحدة األمريكية لدراسة اِإلعالم                
م عاد إىل اململكة العربية السعودية وشغل وظيفة باحث بإدارة اِإلعالم            ١٩٨٢والطريان، ويف عام    

 .اخلارجي بوزارة اِإلعالم
م أصبح نائباً ملدير جلنة اِإلعالم األوملبية للمملكة العربية السعودية يف دورة األلعاب             ١٩٨٤ويف عام     *

، ويف وقت الحق من نفس العام وعند إنشاء إدارة اِإلعالن بوزارة              "لوس أجنلوس "األوملبية بـ   
 .اِإلعالم توىل منصب مدير اِإلدارة بالنيابة

يف رحلته  "  ديسكفري"أخصائي احلمولة على منت مكوك الفضاء       م أُنيطت به مهمة     ١٩٨٥يف عام     *
حيث مثل  )  م١٩٨٥ يونيو   ٢٤  –  ١٧(املوافق  )  هـ١٤٠٥ شوال   ٦  - رمضان   ٢٩( جي   -  ٥١

-١(للمشاركة يف إعداد وإطالق قمر االتصاالت       )  عربسات(املنظمة العربية لالتصاالت الفضائية     
 من سبعة رواد من فرنسا والواليات املتحدة          ، وكان ضمن الطاقم املالحي العاملي املكون       )يب

 .األمريكية
بعد االنتهاء من هذه املهمة الفضائية، شارك يف إنشاء مجعية مستكشفي الفضاء، وهي هيئة دولية                   *

 .تضم يف عضويتها مجيع رواد الفضاء وبقي يف جملس إدارا لعدة سنوات
جلوية امللكية السعودية وترقّى ا حىت حصل على        م متَّ تعيينه ضابطاً يف القوات ا      ١٩٨٥و يف عام      *

 .م نظراً لتأهيله على عدد من الطائرات املدنية والعسكرية١٩٩٤رتبة عقيد طيار يف عام 
منذ عدة سنوات يرأس اللجنة االستشارية ملشروع واحة العلوم واليت يزمع إنشاؤها يف مدينة                   *

 .الرياض
لس إدارة اجلمعية السعودية لرعاية األطفال املعاقني اخلريية،         م متَّ انتخابه رئيساً     ١٩٨٩يف عام     *

م، كما يعمل رئيساً لس األمناء يف مركز األمري سلمان ألحباث           ١٩٩٢وأُعيد انتخابه أيضاً يف عام      
 .اِإلعاقة

م قَِبلَ دعوة جملس إدارة مجعية احلاسبات السعودية ليصبح الرئيس الفخري              ١٩٩١ويف عام     *
م ونظراً مليوله يف جمال العمارة وافق على أن يصبح الرئيس الفخري              ١٩٩٣ ويف عام    للجمعية،

 .للجمعية السعودية لعلوم العمران وهي مجعية متخصصة يف جمال البيئة املبنية



 حفل التكريم
 

 االفتتاح كلمة
 :افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية فقال

والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهللا، عليه وعلى           بسم اهللا الرمحن الرحيم،       -
 .آله أمت الصالة والتسليم

صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان أول رائد فضاء عريب مسلم، تعتز وتفتخر به                 -
محة اهللا  السالم عليكم ور  :  أيها احلفل الكرمي  .  هذه التربة اليت كان هلا سبق الريادة يف إجناب الرواد          

إنه ملن مين الطالع والسعد الذي رافق أنسنا يف هذه الليلة املباركة أن جيمعنا اللقاء وجهاً                  ..  وبركاته
لوجه مع النموذج السعودي الذي نعتز به مجيعاً حيث كانت معه أفئدتنا، كان معه وجداننا، كانت معه                 

 حيتذى لشباب اليوم، ألمة تنهض بسواعد       أحاسيسنا، فقد وفقه اهللا وأمت عليه نعمته، فكان املثال الذي         
 .رجاهلا لبلوغها األوج والعلى

مرحباً يا صاحب السمو يف هذه األمسية اليت أقيمت تكرمياً لك، تكرمياً لكل عطاء طيب                   -
حنن بك سعداء، وأهالً ومرحباً يف هذه األمسية الطيبة اليت هي باقة ورد نقدمها لك باسم                .  قدمته لبلدك 

 . اجلميع

 ة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجهكلم
 :مث حتدث احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه وباحلضور فقال

 .بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. اإلخوان األكارم.. األساتذة األجالء.. أمرينا احملبوب -
البشر .  ليلنا شذاه حمبة وعبقه ود وأرجيه سعادة، سعادة اللقاء بك، سعادة هذا اجلمع الطيب               -

عنواناً ملا  ..  يعلو حميا كل وجه من الوجوه عنواناً ملا يعتمل يف القلوب، مودةً وتقديراً وإعجاباً بك ولك               
دد مصافحتك اليوم   جييش يف الصدور وما يعتمل يف القلوب، هذه القلوب اليت صافحتك باألمس جت             

اعتزازاً بك، وافتخاراً بك، هذه القلوب كانت معك وكانت عليك، واليوم هي منك وإليك، كانت                



تدعو لك بالتوفيق والسؤدد والنجاح، وكانت تلك القلوب عليك          ..  منك يوم بدأا كلمة، فَعمالً    
 هذا الوطن خشية    خشية، فأنت ابن كل أم يف خدرها وكل شيخ منا، وأنت أخ لكل شاب من شباب                

 .هذا شأن الدنيا بقدر إمياننا باهللا، لكن هذا شأن اِإلنسان. عليك
واليوم هذه القلوب منك وإليك باعتبارك منا وإلينا؛ وحنن منك وإليك، بعض األعمال بدايتها                -

ي ال تقل روعة عن خواتيمها، عملك املربور هو اخلطوة األوىل يف رحلة األلف ميل، هي شعلة الزند، ه                 
الشرارة األوىل؛ فخر لنا وفجر جديد يف تاريخ الشباب يف هذا البلد ودرس هلم يف زمن قلت فيه                     

 ..حنن يف زمن حنتاج فيه إىل درس وإىل مثل وإىل عمل صادق، وقد كنت ذلك. املثاليات، هنيئاً لنا بك
اء بك،  كم أنا سعيد أن أخاطبك من القلب، وكم أنا سعيد أن يشاركين هذا اجلمع االحتف                 -

أكرر الترحيب بك يا مسو األمري شاكراً لك إعطاءنا هذه الفرصة للقاء بك،              .  وهذا منعطف له داللة   
وشكراً لألساتذة الذين تفضلوا باملشاركة، واهللا سبحانه وتعاىل حيفظك ويكلؤك بعني رعايته؛ والسالم              

 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
 :الكلمة ألستاذنا الكبري حممد حسني زيدان فقالمث أعطيت 

 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسول اهللا النيب الكرمي -
أيها املواطن  ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ..  أبدأ أقول إخواين قبل أن أنادي األمري         -

ك بلقب اِإلمارة فاأللقاب اليت حتملها وطنية       العريب السعودي سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، مل أناد         
ابناً لسلمان، ابناً لعبد العزيز، هي ألقاب التشريف لك، ولقد شرفت بك حينما عانقت بعملك النسب                

من أَبطأَ به   :  العايل بالسبب املعتلى باحلسب املرتفع، فقد حفظت عن أجدادك العرب هذا األثر، إذ قالوا             
    سرع به نسمل ي هبسنسبك العايل أكرمته بالسبب أال وهو دينك اِإلسالم، وأكرمته أكثر باحلسب           .  بهح

أتدري ما هو األثر    .  حينما كنت طياراً، حينما أصبحت رائداً     .  حينما تعلمت فارتفعت بالعلم واملعرفة    
اء، الذي تركته يفَّ بالذات؟ لقد كنت ميينياً متطرفاً، ال أصدق أن هناك أقماراً صناعية وال سفن فض                  

أي بين أتركب   :  فقال"  دراجة"ذلك ألين نشأت يف عصر مضى، فقد طلبت من والدي أن يشتري يل               
أخرجها من فمك يا ولدي إا من جلد        :  حصان إبليس؟ وعندما رآين أُمسك املساحة املطاطية، قال        

أعترف وأنا  وحني ركبت السيارة أدركين اخلوف، وكنت أكثر رعباً حني ركبت الطيارة، ومل              .  خرتير
جعلتين ..  مييين متطرف بأن هناك قمراً صناعياً أو أن هناك سفن فضاء، ولكن أنت جئت فعلمتين ذلك               

 .معتدالً، ال يسارياً متطرفاً، وال ميينياً متطرفاً، وإمنا سعودياً معتدالً



عندما أطلق األمريكان قمرهم الصناعي جاء ولدي من أمريكا وكان حيمل شهادة الدكتوراة               -
هل رأيت القمر الصناعي صعد إىل السماء؟ فقال كل الدنيا رأته إالَّ اثنان اليساري              :  وهللا احلمد، سألته  

هكذا جعلتين معتدالً أعرف القمر الصناعي وأعرف        .  املتطرف شواين الي، واليميين املتطرف أنت      
كواهلنا التزمت، ترفع   ترفع عن   ..  كنت رائداً تعلمنا اجلسارة، تعلمنا الشجاعة، تعلمنا      ..  سفن الفضاء 

 .عن كاهلي أن أكون ميينياً متطرفاً بل ألعود فأكون معتدالً سعودياً
ليس ذلك غريباً عليك،    ..  أحييك أشكرك، فأنت حني ضت أضت وحني ارتفعت رفعت          -

فأنت من آباء وأمهات أجاد اهللا علينا م فجادوا حني سادوا فسودونا ذا التفوق الذي حنن فيه،                   
 . للعمل حتظى باألمل؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهعشت 

 كلمة األديب الكبري األستاذ عزيز ضياء
 :مث أعطيت الكلمة لألديب األستاذ عزيز ضياء فقال

مث إىل أصحاب   ..  معذرة إذا جتاوزت املعتاد يف توجيه اخلطاب إىل صاحب السمو امللكي              -
وأكتفي بأن أقول أيها السادة وليس قليالً أن يكون كلٌ          .   إخل ..إخل..  مث إىل أصحاب السعادة   ..  املعايل

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد.. منكم سيداً، فأنتم السادة
مسو األمري سلطان بن سلمان عاش منذ تلك الليلة أو تلك األيام السبعة اليت قضاها يف                     -

مي له، ليس فقط يف اململكة أو يف هذا البلد أو ذاك            الفضاء وحىت اليوم الكثري جداً من احلفاوة به والتكر        
من بلدان العامل العريب وإمنا يف العامل من أقصاه إىل أقصاه، لذلك يبدو يل أنه قد شبع واستكفى مدحياً                    
وإطراًء وإشادة، ملا حقق هلذا البلد قبل أن حيقق لنفسه وقبل أن حيقق ألسرته الكرمية اليت هلا أن تفخر                    

.. من األجماد، ومنها هذا اد الذي حققه سلطان بأن ارتاد الفضاء وظل فيه تلك األيام                بكثري جداً   
 .أظنها سبعة أو أقل ال أذكرها على التقدير

فكن ..  أذكر أننا كنا نتابع رحلتك يف التلفاز، وأذكر أنه كان يكون إىل جانيب بعض األمهات                -
رض، ويوم هبطت كان بعضهن يصفق وكان بعضهن        يتصاحين بالدعاء أن يرينك مرة أخرى بط إىل األ        

وأمك بالذات فقد   ..  يبكي فرحاً ألنك عدت إىل األرض ساملاً، وليس إىل األرض وإمنا إىل أمك وأبيك             
فكم كانت  .  مسعت أا هي اليت قد شجعتك على أن حتقق هذه اخلطوة، وعلى أن تبادر ذه املبادرة                

ولكن أؤكد لك أن مجيع     .  بعد ذلك عظيماً وعظيماً جداً    فرحتها عظيمة، وكم كان سرورها بلقائك       
األمهات يف اململكة ومجيع اجلدات ـ وأنا زوج ِإلحدى هؤالء اجلدات ـ كن يتابعن رحلتك وكن                 

 .فرحات بأنك قد حققت ما حققت، وقد رجعت إلينا ساملاً واحلمد هللا



هو أين يف هذه    :  ريد أن أقوله  لقد شبعت مدحياً وإطراًء، ولكن الذي يف نفسي أ        :  بقي أن أقول    -
اللحظات ال بد أن أذكر والدك العظيم سلمان بن عبد العزيز، ليس ألن له الفضل يف توجيهك وليس                  
ألنه من األسرة املالكة، وإمنا ألنه حقق رحلة وريادة ليس يف الفضاء إمنا يف أعماق القلوب مبا كان له                    

يف طوهلا وعرضها من أياد بيض يذكرها        ..  ملكةيف هذا البلد، ليس يف الرياض فقط بل يف كل امل           
            أن ه القادر على أن يفعل ما ال ميكن        املواطنون، يذكرها كل من قصده وكل من جلأ إليه، وكل من أحس

 .أن يفعله غريه، وذلك كثري
وبيين وبني مسو األمري سلمان ليس كثرياً ولكن القليل منه كثري، فقد جئته ذات يوم أحتدث                   -

أنين قد بلغت السن اليت ال      :   مواضيع عامة ألين من املشتغلني ذه الشؤون العامة، وكان مما قلته           إليه يف 
وعرضت عليه ما بدا يل أنه وحده       ..  أرجو فيها وال أخاف إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل، وهلذا فامسع مين           

اً، وكان بعد ذلك    القادر على أن يسمعه وعلى أن يفعل شيئاً أيضاً، فكان رحب الصدر وكان عظيم              
 .فعاالً

كثري جداً مما نسمع من إصالح أو من تعديل للمسار أو من رغبة يف أن يتجه املسار إىل جهة                      -
ما دون أخرى، الفضل فيه لسلمان بن عبد العزيز أطال اهللا بقاءه ووفقه، وحفظك له وألمك                    

 . والسالم عليكم.. ولألمهات

 قصيدة الشاعر املكي مصطفى زقزوق
ألقى األستاذ حسني جنار نيابة عن ابن مكة الشاعر مصطفى زقزوق قصيدة شعر،               مث  

 :مشاركة يف االحتفاء بسمو األمري سلطان بن سلمان فقال
يــــا ســـؤاالت اهلـــوى املغتــــرب 

. 

ونــــداءات الســــنــا احملــــتجب
. 

 
جتتلـــي احلـــب نشـــيـداً والعــــال 

. 

فهـــي تـــزهو بالوشــــاح القشـــب
. 

 
ــهب     ــني الش ــس ب ــديث األم ــا ح م

. 

ــب  ـــني احلجـ ــنور بـ ــيض الـ وومـ
. 

 
ــتها     ــن وحش ــنفس م ــالق ال ــا انط م

. 

ـــــاالت الفضـــــاء األرحــــب
. 

 
ــتال  ــا اخـ ــهمـ ــون يف دورتـ ف الكـ

. 

ــطـرب ــيام الواقـــــع املضــ وقــ
. 

 



مــا هــو احلــال بآفـــاق الــذُرى     
. 

ــامل املغتصــــب ــدود العــــ وحــ
. 

 
مــا جديــد احلــب مــا تعــريفـه     

. 

مــا هــي الدنــيـا وســر الــتعب    
. 

 
ــازف  ــرح نــ ــنا يف األرض جــ فهــ

. 

يف جــــبني احلـاضـــــر احملتــــرب
. 

 
ــاره   ــي نــ ــد تذكـ ــنون احلقـ وجـ

. 

ـــب  ــنف الغضـ ــر وعـ ــورة الشـ ثـ
. 

 
ــارف   ــوج جــ ــزن مـ ــر احلـ وهديـ

. 

عاصــــف امللــــتهـبيف ضــــمري ال
. 

 
واملـــــودات الــــيت نعـــــرفهـا 

. 

ــذب  ــف الكـ ــمت وزيـ ــا الصـ لفهـ
. 

 
ــياته   ــر ويف طــ ــى العمـــ ومضــ

. 

ــرغب  ــهـد الـ ــق وشـ ــذة العشـ لـ
. 

 
ــه   ــبـان يف أعطافـ ــن الـ ــن غصـ أيـ

. 

ــرب   ــيـق الطــ ــن رقـ ــثىن مـ يتـ
. 

 
وصــبا األحــالم هــل أغــرى بــه     

. 

ــب  ــأس العطـ ــيأس وبـ ــك الـ حالـ
. 

 
مــا صــحونا بعــد مــن غفلتــنـا     

. 

ــرب ــادر املقتـــ ــاء الغـــ للقـــ
. 

 
ــذف   ــحرائنا يقـ ــى صـ ــوت علـ املـ

. 

ومهـــــوم املعشـــــر املــــرتعـب
. 

 
أي شــــكوى تنتهـــي يف عفــــة   

. 

ــتحـب مـــن يقـــني العاشــــق املنـ
. 

 
يـــا ســـؤااليت التــــي ال تنقضــــي 

. 

هنئـــيين بالـمســــاء الطـــيـب  
. 

 



ـــنا   ــيب سوسـ ــات حـ ــي آيـ وارفعـ
. 

ـــبب  ــزيـه السـ ــنفح نـ ــر الـ عاطـ
. 

 
وأطلقــــي أفــــراحـه مرســـــومة 

. 

بشـــــذا احلــــب وطهــــر األرب
. 

 
ــودته   ــن عـ ـــلطان مـ ــرحبـاً سـ مـ

. 

ــرحيت  ــبفـ ــيه العجـ ـــوى بتـ نشـ
. 

 
أنــت مــا غــبت وأبصــار الــورى     

. 

ــحب   ــدار السـ ـــات يف مـ شاخصـ
. 

 
ــة   ــىن يف أمـــ ــد املــ وأغـاريـــ

. 

ــنجـب  ــبـاب الــ ــتغىن للشــ تــ
. 

 
ــنا   ــرزت يف تـارخيــ ــا طــ إنـمــ

. 

ــذهب  ــاء الـ ــبذل مبــ ــيمـة الـ قـ
. 

 
ــه   ــا أمجلــ ــيـت مـ ــري الصـ عبقـ

. 

ــتـب  ــل الكـ ــزهو بكــ ــع يـ رائـ
. 

 
ـــ  ــنا يف السـ ــلمان كـ ــنا سـ ماكلـ

. 

حبــــنـان الــــوارد املــــرتـقـب
. 

 
ــ  ـــتعطفناوعــ ــان تســ رى اِإلميــ

. 

ــرب  ــراحم املــ ـــاء الـــ بقضــ
. 

 
ــرأته  ـــلطان ويف جــ ــان ســ كــ

. 

ــرتب ــى الــ ــوفد األرض ألعلــ مــ
. 

 
ــتـه   ــد يف أمــ ــتعـاد اــ فاســ

. 

ــب   ــد احلقـ ــيد مبجــ ــني تأكـ بـ
. 

 
ــنه  ـــاع يف موطـ ــد ضـ ــل جمـ كـ

. 

ــريب  ــرص أو بالــ ــتعال احلــ بافــ
. 

 
كـــيف عـــاد الـــيوم مـــن غاصـــبه 

. 

ــتهب   ــامل املنـ ــميم الظــ ــن صـ مـ
. 

 



ــر    ــديث عـاطـ ــيا حـ ــإذا الدنـ فـ
. 

ــرب ــر العـــ ــلطان فخــ وإذا ســ
. 

 
ــندى  ــرح يف الــ ــعودية صــ والســ

. 

وطــــن احلـــــر ورمـــــز األدب
. 

 
ــذرى  ــاق ال ــرب آف ــباب الع ــا ش ي

. 

ترتقـــى باجلـــــد ال باللعــــب  
. 

 

 د ا احلصنيكلمة األستاذ عب 
 :الذي قال" املدينة"مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ عبد اهللا احلُصني رئيس حترير جريدة 

 ..بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا -
يبدو أن كلميت تأيت بعد أستاذنا الكبري حممد حسني زيدان وأستاذنا األستاذ عزيز كهامش                 -

 أن أرحب بسمو األمري وباسم اِإلخوان الذي ميتهنون الكلمة يف             صغري، فامسحوا يل بامسكم مجيعاً     
 ..الصحافة أو باسم املدينة كمؤسسة صحفية على أقل تقدير

عندما حنتفل بإجناٍز علمي أو بإجناز فكري فإننا نضيف إىل تارخينا وعمرنا حدثاً جديداً، وعندما                 -
ه أن العرب قادمون إن شاء اهللا، عندما نقول         حنتفل برجل من خرية شبابنا استطاع أن يثبت للعامل كل         

 .عندما نسجلها فإننا نضيف رافداً علمياً إىل ماضي هذه األمة ايدة.. هذه احلقيقة
يرحم اهللا عبد العزيز فقد كان رائداً ألنه مجع الشمل، صنع وحدة على أربعة أمخاس شبه                    -

رائداً هلذه األمة، وكان    ..  الوحدة فكان رائداً  صنع  ..  اجلزيرة العربية، صنعها بقوته وإميانه وإخالصه     
أول من صنع الوحدة مبعناها الواسع، ومبعناها الفكري ومبعناها التالمحي بني أفراد األمة الواحدة، مل                 

حينما يأيت حفيد امللك عبد العزيز فريتاد        .  يصنعها شعاراً، ومل يصنعها إعالمياً، وإمنا صنعها حقيقة        
 خالل قراءتنا للتاريخ العريب وللشعر العريب بأن العرب كانوا دائماً يف كل               الفضاء، فقد عرفنا من   

يرتفعون بكل مفاخرهم يرتادون اجلوزاء، وقد جاء شاب من هذه األمة           ..  طموحام يتعلقون باألجواء  
 .فارتاد الفضاء

 تواجهه  املشكلة اليت تواجه اِإلنسان العريب اليوم ليست مشكلة العلم وال التقنية بقدر ما                -
ثقافة افتقدها  ..  ثقافة افتقدها قلبه  ..  العامل اليوم يواجه أزمة ثقافة    .  مشكلة الفرق بني العلم وبني الثقافة     

وسلطان بن سلمان عندما وصل إىل الفضاء كان عرب مكاملاته ثري القلب،             .  وجدانه، افتقدا روحه  
هذه الكلمات مل نسمعها ِمن كل      .  كان يذكر اهللا، كان يصلي، كان يقول سنكون كذا إن شاء اهللا            

مفهوم جاف معروف قائم على     .  حماور الفكر العلمي الذي عرفه العامل ووصل إليه العامل، العلم، التقنية          



معادالت، لكن أن يكون العلم وأن تكون التقنية مغموسة بانتماء اِإلنسان لقيمه وألخالقياته ولدينه                
 . ، فاقبل انينا؛ والسالم عليكم ورمحة اهللافهذا هو سبب فخرنا بك اليوم واحتفالنا بك

 

 قصيدة الشاعر مقبل العيسى
مث ألقى الشاعر املبدع مقبل العيسى القصيدة الشعرية التالية حتية ذه األمسية اجلميلة،              

 :مهداة إىل احملتفى به فقال
 .هذه قصيدة نظمتها عندما كنت ترود الفضاء إعجاباً بك -

ـ        باهيف شـباب مـن زمـان ص
. 

ــنجم حلمـــه وهـــواه  مــوطن ال
. 

ــنجـوم ال تـهــواه؟ عبـقــري الفـــؤاد مـــن دوحـــة اــد فــأي ال
. 

ـــياهني ــري الش ــاء يغ ــياد الفض ــداه وارت ــمـوس مـ ــت الـش وإن كان
. 

قدر املـرء أن تـروع خـطـاه      
. 

واقتحام الصعـاب للـحر فرض       
. 

عبقـري الـفـؤاد يف مسـراه      
. 

إيه سـلطـان يا حصـاناً تبدى        
. 

من طموح للـعـلم ال دعـواه       
. 

شاقين منك ما يداعـب نفسـي        
. 

منك كالسيف ال تِفـل شـبـاه       
. 

قـين تـوثب عـزم   شد مـا را    
. 

عربيــاً ال بـد أن نـحيـاه       
. 

خلت فيك الطموح للعلم ميسـي       
. 

      نـاهلـشـباب العـلم كـل م
. 

فاألماين بأن تـكـون مـثـاالً       
. 

العلـم وعهـد من املىن صغناه       
. 

جـد يف أين منا طـالئـع الـم      
. 

عـربياً فنـحن منـه اجلبــاه      
. 

كل جمد أضفى على الكون حسناً         
. 

جل يف اخلــافقـني من سـواه      
. 

كيف كنا وهل يغـيب مجـال         
. 

      جترح السـمع أن جتيب الشـفاه
. 

آه يا قـسـوة الليــايل أجييب        
. 

عـريب يطــول عمر جــواه     
. 

إيه سـلطان ال أداجيـك جرحي       
. 

غـري أين الـفقيـر فيمــا أراه      
. 

أنا مـن سـالف الزمــان غين       
. 

يعـربـي يتيــه يف دنــياه      
. 

أنا أشـكو الـجوى حلال شباب        
. 

مـن ركبــه أرداه    يتلَــقى   
. 

غاب عن موكب العلوم وأمسى        
. 

الغرب وهذا التفـاه منـه رداه       
. 

أوثقت ِفكـره التفاهـات فـي       
. 

ـُدى وعراه        يتخــلى عن اهل
. 

ينربي للحيــاة لكـن بقلب        
. 

 أَغـاله  ملريـد من الشــذى    
. 

وعـرى الديـن قوة بل حياة         
. 



حليــاٍة عزيـزٍة ورفــاه      
. 

          ويح من قال إمنا الديـن قيـد
. 

كيف ال يرتضيــه من أثراه        
. 

ويح من قـال إنه ضد علـم          
. 

فشــاهو مناء اجلـميل من أ        
. 

حبر هذي العلوم من خاض فيها          
. 

يسبح النجم يف سـحيق مداه        
. 

ومدار األفالك من قـال عنه          
. 

جلمال يفوح عطراً شــذاه        
. 

يا خلي الفـؤاد من كل نبض          
. 

ـ          اهخليول إن كنت ال ترعـ
. 

ليس خيشى العدو منك رباطاً          
. 

الدين قومياً والعلم يتلو خطاه         
. 

ال خييـف العدو شيء سوى          
. 

مسـهري القوام ما أحــاله       
. 

إيه سلطان يا حصانـاً تبدى          
. 

ـ      ــاك اهللا  جبـالل فيا رع
. 

رايـة اد يف ميينك توحـي         
. 

وشعار التوحيد يف مينــاه        
. 

ليس أحلى من رائد عــريب         
. 

 .. والسالم عليكم - 

 كلمة الدكتور عبد احلليم رضوي
ية العربية السعودية للثقافة    مث أعطيت الكلمة للدكتور عبد احلليم رضوي مدير اجلمع          

 :والفنون جبدة فقال
صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أيها           ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم     -
 ..سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته: السادة

وا يف احلقيقة أرى نفسي كشجرة اخلريف أمام هؤالء السادة، واألساتذة األفاضل الذين صور              -
أدباً وخلقاً وثقافةً وفكراً وتدفقاً إنسانياً ومشاعر، كم كنت أمتىن لو رمست            ..  مشاعرهم أحسن تصوير  

هذه الكلمة، هذه الصورة بألواين وخطوطي املتواضعة ألعرب عن صدق مشاعري جتاه هذه اللحظة                
كرائد هلذه  -كبري  وال شك يف أن النافذة احلضارية اليت أطل منها هذا احلدث التارخيي ال              .  السعيدة

 .-األمة، وأول رائد عريب وإسالمي يف األفق العريب اِإلسالمي يف هذا العصر اجلديد 
لقد جعلت آلفاق الشباب ومشاعرهم إحساساً متدفقاً ميوج باحلماس وبالتطلعات املستقبلية              -

فقد كان  .   الكبري يف عصر التقنية احلديثة يف عصر الفضاء، ولقد رافقوا مبشاعرهم ومحاسهم هذا احلدث            
وال شك فقد كان    .  مسوكم رمزاً متطلعاً ومتدفقاً ومتموجاً لبناء صور حضارية تارخيية هلذا البلد الكرمي           

للحدث التارخيي رد فعل عجيب يف نفوس الكبار والصغار، والكل حيلم أن يكون هلذا الدور اِإلنساين                 
االنطالق من هذا البلد ليقتدي به شباب       الكبري مردود حضاري نقتدي به وننطلق منه، ويشكل نقطة          

هذا البلد يف كل ااالت اِإلنسانية، ونقطة االنطالق املتشعبة املشعة اليت بدأمتوها تنري العقول والقلوب               



وأرجو أن  .  يف الفكر والثقافة والفنون   ..  باحلماس، لتبين دروباً ممهدة ليمشوا عليها يف مجيع ااالت         
مي دور فَعال يف بناء احلضارة يف جمال الفضاء إن شاء اهللا؛ والسالم عليكم               يكون هناك لدوركم الكر   

 . ورمحة اهللا وبركاته

 كلمة األستاذ علي حافظ
مث قرأ عريف األمسية كلمة بعث ا األستاذ علي حافظ مشاركةً منه يف االحتفاء بسمو                

 :كلمة هيوال. األمري سلطان بن سلمان، ولكن لعذر قاهر مل يتمكن من احلضور
مجعية الوفاء بالرياض تتألف من سيدات وفتيات اتمع السعودي املثقفات، والسيدة جنوى               -

عثمان حافظ ابنة أخي األستاذ عثمان حافظ عضوة يف هذه اجلمعية قد طلبت مين باسم اجلمعية نظم                  
ٍذ تتحدث عن رائد    نشيد تنشده اجلمعية عند احلاجة، وكانت أجهزة اِإلعالم السعودية والعاملية وقتئ           

الفضاء األمري سلطان بن سلمان بن عبد العزيز أول عريب مسلم غادر الكرة األرضية إىل الفضاء يف                  
فكانت هذه القصيدة اليت اخترت منها أبياتاً للنشيد، فاستقبلت اجلمعية احلدث التارخيي اهلام             .  التاريخ

 .ذا النشيد وكان له أثر عظيم
ــية الــوفاء تــرنـو إىل     الســمـاءمجع

. 

ـــاء   ــرائـد الفض ــاء ل ــتف يف وفـ 
. 

 
ــوفـاء    ــلطان ذي ال ــلم س ــريب املس الع

. 

ــال مـــراء  ــثـل ب ــا م ــيس هل شــجاعة ل
. 

 
ــرخـاءِ     ــم وال ــها للعل ــحيات كل وتض

. 

ــق للمجــ  ــاب مغل ــتح ب ــنمـاءوف د وال
. 

 
هــو ابــن ســلمان أمــري العــزم والســخاء 

. 

ـــناء  ــل بالس ــذي جلـ ــذ ال ــيد الف الس
. 

 
ــاء   ــه الوض ــك يف عرش ــد مل ــو لفه ندع

. 

ملــك القلــوب والنهــى باحلــب والرضــاء
. 

 
ـــاء    ــدين انتش ــادم ويف ال ــرمني خ للح

. 

ــاء   ــز واِإلب ــد الع ــعيد عه ــده الس يف عه
. 

 

 حقق سلطان لنا معجزة السمـاء

 



 كلمة احملتفى به مسو األمري سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
ب وفياضاً  مث حتدث صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان حديثاً مليئاً باحل              
 :بالشكر لكل من شاركه فرحته باِإلجناز العلمي الكبري الذي حققه لبلده وأمته، فقال

 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
.. يف الواقع مثل ما كانت رحليت يف الفضاء مفاجأة يل كانت هذه الكلمة مفاجأة أخرى                  -

أقدر، كانوا أقدر بكثري مين وأقدم ورمبا يف كثري من األحيان أنسب             سبقين يف رحالت الفضاء رواد      
ملهمتهم، وأرى نفس املثل ينطبق هذه الليلة يف جمال احلديث أيضاً، فقد سبقين رواد أقدم وأقدر على                  

رمبا يستغرب البعض منكم لو قلت إين شخصياً كانت يل أمنية بلقاء بعض هؤالء الرواد،                .  التعبري مين 
ذه الليلة بفضل اهللا سبحانه وتعاىل مث بفضل عالقيت الشخصية األخوية الوطيدة منذ سنني مع               وحتققت ه 

كان هذا  ..  أخي وصديقي األخ عبد املقصود، اليوم وبعد سنني طويلة، سيظل أخاً أكرب وال أقول والداً              
 .يزعجه يف كثري من األحيان

وظلت هذه الدعوة تؤجل    .  سنة تقريباً منذ  ..  عبد املقصود كانت دعوته سابقة منذ فترة طويلة         -
وأعد نفسي بقدومي إىل مرتله ولقائكم ليس فقط يف          .  لطلب مين، ملعرفيت بأنه يف مكان األخ األكرب        

 .الواقع تكرمياً يل لكن أعده فرصة للقائكم، وتكرمياً لنا مجيعاً
ال الرحلة اليت   أحببت أن أوضح نقطة ترددت هذه الليلة وهي التركيز علي شخصياً يف جم               -

 ..متت قبل عام ونصف، وأحببت أن أوضح أهم شيء حصل، رمبا خيفى على البعض
الواقع أن رحلة الفضاء األوىل مع تواضعها كانت رحلتنا مجيعاً، وأنا وأنتم تشعرون ذا                  -

اِإلخوة املتحدثون ذكر كل منهم مشاعر، فمنهم من ذكر مشاعر األمهات ومنهم من              ..  الشيء اليوم 
رج على مشاعر األبناء ومشاعر الشباب، يف حني كانت هذه الرحلة أكرب جتسيد لعمل مجاعي وال                 ع

أقول سعودي فقط ولكن عريب أيضاً مت بنجاح وبصمت يف البداية على كل حال، حىت جاءت                    
يف الواقع عملنا كمجموعة كبرية جداً تألفت من أكثر من مخسني            ..  الصحافة وتدخلت يف املوضوع   

ل واحد منهم على انفراد يستحق أكثر بكثري مما حصل عليه، ولو كان بيدي أنا أن آخذ                   شخصاً ك 
 . لوزعته عليهم بالتساوي- وال أستحق الكثري -الكثري من املديح الذي حصلت عليه 

أنا أعرف وأعترف بأنه لوال جمهودام اليت استمرت يف بعض األحيان لبعض منهم أكثر من                  -
 كان لدوري املتواضع يف هذه الرحلة كشخص من عدة أشخاص، من جمموعة               ساعة متواصلة ملا   ٢٤

وأحب أن أوضح هذه النقطة أيضاً، نساء ورجاالً من أبناء هذه البالد             .  كبرية نساء ورجال أية قيمة    
 .ولن يكون له النجاح الذي مت. وأبناء العامل العريب لكان دورنا أكثر تواضعاً



حة لعدة جوانب وال أحب أن أطيل؛ ولكن يف أهم جوانبها أا            يف الواقع، الرحلة كانت ناج      -
كانت متثل جناح التعاون الذي استثمر وأوصل اموعة وأوصل هذا البلد من نقطة إىل نقطة أخرى،                 

البلد تارخيه تاريخ طويل    ..  ووضع هذا البلد وأهله على منعطف طريق آخر جديد         ..  بسهولة ويسر 
اً، ويفوت الكثري منا لو نظر البعض منا إىل اخللف قليالً لرأى هذا               ولكن تارخيه احلديث قصري جد    

 .التاريخ القصري ورأى التطور الذي حدث يف هذا التاريخ، وكيف حدث
أنا اليوم وصلت من بلد عريب شقيق من الصومال، وأعرف أن األخ عبد املقصود كان أكثر                   -

لقد رأيت يف الصومال بعيين     .  ن ذلك حرصاً على حضوري، خيشى أن تتدخل ظروف قاهرة حتول دو         
مع احلفاوة اليت تلقيتها من إخواين يف الصومال، ومع حسن الضيافة، ومع الكرم الصومايل املعروف                 

لقد وجدت مبا ال يدع جماالً للشك       .  رأيت اختالف األوضاع بكل وضوح وخاصة يف منطقتنا العربية        
دنا، وتذكرت عندئذ أنين ـ وأنا أبلغ من العمر يف سين           واحلمد هللا النعمة الوافرة اليت نعيش فيها يف بل        

هذا ثالثني عاماً ـ آخر األجيال اليت استطاعت أن تعيش فترة النخلة اليت عاشتها اململكة، واستطاعت                
إن ما حصل من تقدم لبلدنا      .  بعد ذلك أن تشق طريقها حنو الرقي والنمو يف كل جمال يف زمن قصري              

 من أبناء هذه البالد ال حيسون به، وال يشعرون به، وأنا ال أزعم أين من جيل                 يؤسفين أن أقول أن كثرياً    
ولقد سئلت عن رحلة    .  األخ عبد املقصود بل هو أكرب مين، ولذلك فهو يتذكر أشياء أقدم بكثري              

الفضاء هذه كثرياً وعن أمهيتها، ومن األسئلة اليت وجهت إيلَّ عندما كنت يف السودان يف آخر زيارة،                  
إذا مل نستطع حل مشاكلنا يف األرض ما جدوى البحث عنها يف الفضاء؟ رمبا              ..  يا أخي :  سؤال التايل ال

وما جيب أن نكون عليه     ..  كان هلذا السؤال وجه من الصحة، فما زلنا نبحث يف اختيار حلول ملشاكلنا            
س يف مقدورنا حلها    يف املستقبل، ولكن العامل والتاريخ مها اللذان حيددان ما نواجهه من مشاكل، ولي             

مث إن جمال الفضاء مل نصل إليه إالَّ متأخرين بسنوات عديدة؛ مع العلم أن رحالت الفضاء يف                 .  جبرة قلم 
هكذا ..  السابق كانت رحالت علمية إىل حد ما، أما يف غالبها فهي إعالمية أو رحالت استعراضية                

 املكان الذي بدأ فيه استغالل هذا اال        بدأت يف الواقع رحالت الفضاء غري أن العامل اليوم وصل إىل          
احليوي لعدة أمور تعرفون منها الكثري، سواء اقتصادية أو علمية، ولكن من أمهها أيضاً استغالهلا                  

 .استغالالً عسكرياً وأمنياً
إذا كنا نفتخر بكل ما منلك، فإن علينا أن نراعي مستقبل األجيال القادمة، وإذا كنا نود                    -

عقيدتنا اليت نعتز ا واحملافظة على تقاليدنا وعاداتنا، فالنظرة إىل املستقبل تفرض أن تشمل              احملافظة على   
 .هذه احملافظة أيضاً احملافظة على أنفسنا من الناحية األمنية والناحية العسكرية

ومن املؤسف أن نرى اليوم االتفاقيات الدولية يف جمال استغالل الفضاء عسكرياً توقع فيما                 -
ويورد بعض إخواننا الصحفيني هذه     .  أعدائنا وبني دول العامل، وتتناقل هذه األخبار صحفنا احمللية        بني  



األخبار بصورة خمتصرة مقتضبة قصرية ال تعطي أمهيتها كاملة، ولكن ال قدر اهللا قد يأيت اليوم الذي قد                  
اآلن بالية وليس هلا النفع الذي      ال يكون بعيداً أبداً أن تصبح أكثر أسلحتنا التقليدية املوجودة بأيدينا             

 .توقعناه منها، أو ال تساوي القيمة اليت دفعناها مثناً هلا
أنا شخصياً خبربيت املتواضعة    .  اململكة العربية السعودية اليوم بلد يعيش فعالً ثورة علمية جبارة           -

 لدينا، وال زلنا ال     أعرف أن هذه الثورة العلمية ال زالت غري حمسوسة         ..  جداً وحبكم تنقاليت الكثرية   
ولو كان بعضكم يعمل يف اال الذي أعمل فيه وهو جمال الطريان،             .  نعرف إىل أي حد وصلنا فيها     

كما أود أن   .  ألدرك أن قواتنا اجلوية تتعامل اليوم مع أكفأ األجهزة العسكرية تعقيداً يف العامل وأفضلها             
 اال هم الذين يسيطرون على هذه األجهزة        أقول لكم بكل جد إن إخوتكم السعوديني العاملني ذا        

 .سيطرة تامة، رغم وجود األجانب وبعض املستشارين املتعاقدين
لقد أحببت أن أقول هذه الكلمة البسيطة وأقحم القوات اجلوية، ألين أستطيع أن أحتدث                  -
، أو زار أحدكم خمابئ     فلو رأيتم اال الذي يعمل فيه أبناؤكم وإخوانكم يف القوات اجلوية مثالً           .  بامسها

 باملائة من إخوانكم السعوديني،     ١٠٠، لرأى أن اموعة اليت تعمل يف كل خمبأ هم           ١٥طائرات الفاء   
وأن هلم فعالً السيطرة التامة على كل شيء خيص هذا البلد وأمنه واآلن يف الواقع بدأت قواتنا اجلوية                   

ري من الطلبات، وبدأ يرتفع مستوى العسكري        تستقبل أفضل اجلامعيني املتعلمني وترفض اآلن الكث       
أي أننا بدأنا نبتعد عن الكثرة ونركز على اجلودة، حىت يتم التنافس بني الشباب قوياً وسليماً،                .  املقبول

وال يكون هناك جمال للمجامالت واحملاباة، لدرجة أن والد أي طالب نسبة درجاته العلمية منخفضة                
 إحلاقه بالقوات املُسلحة، لوجود شباب أكثر منه تفوقاً علمياً وأقوى           جيد نفسه يف حرج شديد إذا رغب      

 .وأفضل على أداء العمل
لقد .  لقد وصلنا حقيقة إىل مرحلة مل يتخيل أحد أن يصل بلدنا إليها يف هذه املدة القصرية جداً                  -

هذا الشيء لعدم   بدأت اململكة يف شبه عزلة تقنياً عن باقي دول العامل العريب، قد ال يالحظ بعضكم                 
نعم كان عندنا الكثري الذي نفتخر به وببلدنا واحلمد هللا، ولكن الفخر شيء،             .  تعامله يف هذه ااالت   

 .والتطلع للمستقبل والعمل شيء آخر
ختاماً إن ما مسعته من القصائد واخلطب سرتين وأتقبلها نيابة عن إخويت وأصدقائي الذين                  -

صي أنا، كما أود أن أقول لكم بأن هذه احلفلة الليلة وهذا              ذكرم يف أول كالمي، وليس لشخ      
كما .  التكرمي مناسبة مجعتين بكم، والتقيت بالكثري منكم والذين متنيت لقاءهم قبل اليوم ملا مسعته عنهم              

أن هناك إخوة آخرين قابلتهم الليلة وأمتىن أن أقابلهم يف املستقبل، فشكراً لألخ عبد املقصود على كل                 
ه بسبب مجع هذه النخبة من الناس كل أسبوع، وهو وعدين كصديق عرفته قبل الطفرة املالية                 ما يعمل 



وما زال كما عرفته مل يتغري أبداً يتمتع بتلك اخلصال احلميدة، وأشكركم على هذا االستقبال؛ والسالم                
 . عليكم ورمحة اهللا

 ما قبل اخلتام
ة قدم الفنان فيصل عراقي مدير املركز       وقبل أن ينفض عقد اتمعني ويعلن اختتام األمسي       

اِإلعالمي مبكة لسمو األمري سلطان بن سلمان لوحة فوتوغرافية متثل أكرم بقعة هي مكة املكرمة،               
هدية ذه املناسبة السعيدة، مث قدم الفنان حممد أمان لوحة من املشاعر واألحاسيس مشاركةً منه               

والكلمات من  "  اس"وف يف املنطقة الغربية يسمى      يف هذه األمسية، وهي نوع من الغناء املأل       
 :شعر األستاذ مصطفى زقزوق وهي

ــهب     ــني الش ــس ب ــديث األم ــا ح م
. 

ــب  ــني احلجـ ــنور بـ ــيـض الـ وومـ
. 

 
ـــي  ــيت ال تنقضـ ــؤااليت الـ ــا سـ يـ

. 

هنئــــيين باملســـــاء الطــــيــب
. 

 
ــنا    ــيب سوسـ ــات حـ ــي آيـ وارفعـ

. 

ــبـب   ــزيه السـ ــنفح نـ ــر الـ عاطـ
. 

 
ــومـة   ــراحه مرســ ــي أفــ واطلقــ

. 

ــر األرب  ــب وطهــ ــذا احلــ بشــ
. 

 
ــودتـه    ــن عـ ــلطان مـ ــرحباً سـ مـ

. 

ــيه   ــوى بتـ ــرحيت نشـ ــبفـ العجـ
. 

 
ــه    ــا أمجلــ ــيت مـ ــري الصـ عبقـ

. 

ــتب   ــل الـكـ ــزهو بكـ ــاً يـ رائعـ
. 

 
ــماء  ــنا يف السـ ــلمان كـ ــنا سـ كلـ

. 

حبــــنان الــــوالـد الـمــــرتقـب
. 

 
ـــتعطفنا   ــان تســ ــرى اِإلميــ وعــ

. 

ــرـب  ــراحـم املــ ــاء الــ بقضــ
. 

 
ــرأته  ــي جـ ــلطان وفــ ــان سـ كـ

. 

ــرتب ــى الــ ــوفد األرض ألعلــ مــ
. 

 



ــته  ــد يف أمـــ ــتعـاد اـــ فاســ
. 

ــب   ــد احلقــ ــيٍد مبجـ ــني تأكـ بـ
. 

 
ا شــباب العــرب آفــاق الــدرا   يــ 

. 

ــب ــد ال باللعــــ ــى باجلــ ترتقــ
. 

 
 

 ختام األمسية
 :مث اختتم األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية

يا صاحب السمو، إا لفرصة أحتتها لنا مجيعاً للتعبري ببعض ما تكنه نفوسنا وقلوبنا يف هذه                   -
هنيئاً لك مبا حققت، وهنيئاً لكل زمالئك الذين كانوا معك وقد أشرت إليهم، وهنيئاً              .  سية املباركة األم

 .لنا بكل احلب والوفاء واِإلخالص الذي كان منك سلطاناً فعالً يف هذا األداء
أيها اِإلخوة بامسكم نشكر لصاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان هذه الفرصة اليت                -
لنا يف هذه األمسية املباركة والطيبة، ونرجو خملصني أن ميده اهللا بعونه وتوفيقه دائماً لنرى مزيداً                أتيحت  

 .من اِإلجناز ومزيداً من العطاء يف مستقبل األيام، وشكراً لكم؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 


	Index

