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 حفل التكريم
 ))افتتاح األمسية (( 

 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
ى أشرف املرسلني، حممد    احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عل      .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

أيها اِإلخوة األفاضل مرحباً بكم يف هذه األمسية اليت جتمعنا بواحد من            .  عليه أفضل الصالة والتسليم   
العصاميني الذين كان هلم وال يزال دور فعال يف خدمة هذا الوطن الغايل ويف مرفق من أهم املرافق اليت                   

 الذي يعترب الركيزة األساسية اليت بنيت عليها بعد          إنه جهاز األمن  .  ال غىن ألي مواطن عن خدماته     
وذا األمن وذا االستقرار الوارف ينعم املواطن يف كل بقعة من           .  العقيدة اِإلسالمية هذه الدولة الفتية    

وما من شك أن ظالل هذا األمن لن تظللنا لوال جهود املخلصني من قادة هذا البلد، وأبنائه                   .  بقاعه
وضيفنا يف هذه األمسية    .   ووطنيتهم، ووقوفهم دائماً سهراً دؤوباً يف سبيل هذا األمن          الربرة، وإميام 

اللواء صاحل حممد طاهر فاضل، مدير شرطة منطقة مكة املكرمة، هو أحد هؤالء الرجال الذين تركوا                 
عة هلم يف سجالت اخلدمة الوطنية يف جمال األمن صفحات مشرقة، ويطيب يل أن أقدم نبذة قصرية وسري                

 .عن حياته
 .هجرية١٣٥٤ولد مبكة املكرمة عام  -١
 .خترج من الثانوية العامة وحيمل شهادة مدرسة الشرطة آنذاك -٢
هـ مديراً لشرطة الطائف، ويف     ١٣٩٨تدرج يف وظائف عسكرية عديدة حىت عين يف عام            -٣

هـ، ويف  ١٤٠٣م أصبح مديراً لشرطتها عام      ـة جدة، ث  ـهجرية نقل كنائب ملدير شرط      ١٣٩٩عام  
 .هـ أصبح مديراً لشرطة منطقة مكة املكرمة١/٥/١٤٠٩

 هجرية يف   ١٣٨٦حتصل على عدة دورات عسكرية يف أعمال التحقيق اجلنائي عام               -٤
بريطانيا، ودورة يف تونس يف أعمال األدلة اجلنائية البصمات، ودورة يف الكويت مبعهد القيادات العليا               

 .يب للتخطيط هجرية، واملعهد العر١٣٩٥عام 
 :نال عدداً من األومسة منها -٥
 .وسام التقدير العسكري من الدرجة األوىل) أ(
 .ووسام امللك فيصل من الدرجة الثالثة) ب(



 .ووسام امللك عبد العزيز من الدرجة الرابعة) ج(
 .ووسام السحاب املبارك من مجهورية الصني الوطنية) د(
 . من مسو وزير الداخليةوشهادة تقدير من الدرجة األوىل) هـ(
والوسام الذي ال يزال حيتله هو نشاطه الدؤوب وعمله ووطنيته اليت تعترب شيئاً فريداً يف                 )  و(

 .إخالص كل مواطن يف هذا البلد
 وإنه ليسعدنا أن نرحب به ضيفاً عزيزاً على أمسيتنا يف هذه االثنينية وأعطي الكلمة للمحتفي                -

 . يد خوجهاألستاذ عبد املقصود حممد سع
 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 ومعاملته  ،مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه مثنياً على أخالقه، وسلوكه           

 :مع اآلخرين فقال
يقال لكل من   ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    .   بسم اهللا وحنمده، وبصالته على خري خلقه       -

 أمسيتنا املباركة هذه اللواء صاحل طاهر فاضل، مدير شرطة منطقة مكة املكرمة،              امسه نصيب، وضيف  
له من امسه واسم أبيه واسم عائلته نصيب كبري، فهو صاحل مصلح، طاهر اليد واللسان، فاضل املسلك                 
واألخالق، هذا ما عرفناه عنه وما عرفته عنه شرطة جدة، وما عرفه عنه هذا الثغر الباسم على مدى                   

 .سنني الطوال اليت عمل فيها نائباً ملدير شرطة جدة، ومن مث مديراً عاماً هلاال
 عرفنا فيه اخللق الكرمي، واجلد، والترغيب رغم أن هذا املنصب كما يف أذهان الكثريين ومنذ                -

سوف أنادي  :  صغرنا مرتبط بالترهيب، حىت أنه يف الصغر إذا أردنا أن خنيف أحداً، أو نستغيث نقول               
 .عسكريلك ال

 اللواء صاحل فاضل ملا قدمه لشرطة جدة كان منوذجاً حيتذى للموظف الدؤوب على عمله،                -
لقد طوع القوانني والنظم للخري ومل يك املوظف الذي         .  املخلص لوطنه ومواطنيه، املصلح لذات البني     

 .ساءةاختذ منها الطريق للتعقيد واِإل
رم فيه اخللق الطيب، والعمل الطيب، واملوظف        هلذا عندما نكرمه يف هذه األمسية فإننا نك         -

الطيب، وهذا التكرمي هو تكرمي لنا ألن هذا أقل ما جيب لرجل أعطى من نفسه وجهده الكثري هلذا                    
 .، وملثل هذا فليتنافس املتنافسونملثل هذا فليعمل العاملونالوطن ومواطنيه، 

نا أن نشكر له اجلهد الذي قدمه طيلة          ويف هذه األمسية املباركة اليت حنتفي فيها به، يسعد          -
واآلن وهو خيطو إىل عمله اجلديد كمدير       .  السنوات اليت خدم فيها هذا املرفق، وهو ليس بالبعيد عنا         
نعمة نقدرها من   .  شراف على شرطة جدة   شرطة منطقة مكة املكرمة سيكون من ضمن مهامه اإلِ          



ء صاحل فاضل، وهذا دأبه دائماً فينا، ودأبنا دائماً         املسؤولني يف اختيار الرجال األفاضل مثل األخ اللوا       
 .الشكر والتقدير

 نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يدمي علينا هذه النعمة، وأن يدمي وجود الرجال الطيبني، لينهضوا                -
انينا القلبية مكررة ألخينا اللواء     .  بأعباء خدمة هذا الوطن على الوجه األكمل، وعلى الوجه املطلوب         

 طاهر فاضل، ومتنياتنا له بالتوفيق، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ميده بعونه فهو يف بقعة من                    صاحل
فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل عمله       .  أشرف بقاع األرض، تتضاعف فيها احلسنات باألعمال الطيبة       

نسان ليس  يب فاإلِ طيباً، وأن يعوضنا خبلفه الذي مسعنا عنه أيضاً دون معرفة أنه خلف صاحل، وخلف ط              
له يف هذه الدنيا إالَّ السمعة احلسنة، فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يدمي عليه هذه السمعة، وأن يدمي                    

وختاماً أود أن أذكر اجلميع بأننا يف أمسيتنا القادمة          .  على خلفه أيضاً هذه السمعة اليت مسعناها عنه        
سعدنا أن نشارك يف االحتفاء م مجيعاً، ولكم         وي.  سنحتفي بضيوف كرام هم رؤساء األندية األدبية      

 . الشكر على مشاركتكم، وطابت أمسيتكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :مث أُعطيت الكلمة لألستاذ الكبري حممد حسني زيدان، حيث قال

: سالم على سيدنا حممد رسول اهللا، وأما بعد       احلمد هللا، والصالة وال   .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
فماذا عندي من كلمة أقوهلا عن صديق كنت أشرب من يد أهله ماء زمزم، فهو عريق يف مكة عراقة                    

ولكن أعرفه معرفة فيها بعض القرابة ألصهاري من بيت طيبة، وهو يعرفين أيضاً هذه              .  أهلها األكرمني 
د كان هو القريب ملا تفضل علي به من حفاظ على قيميت، ومن             املعرفة، ولئن كنت البعيد عن لقائه، فق      

 .عناية يب
فكانت الشرطة أيام   "  اجلندرمة" لكين أريد أن أتكلم عن األمن لقد كنا ال نعرف إالَّ                -

" اجللواز"ولكن سبق يف التاريخ أن الشرطي يطلق عليه         "  اجلندرمة"األشراف، وأيام األتراك يطلق عليها      
كنت :   عمر بن اخلطاب وسيدكم مجيعاً فاروق هذه األمة، وعبقريها رضي اهللا عنه             لذلك قال سيدي  

صاحب رسول اهللا وجلوازه، مث أصبحت صاحب أيب بكر وجلوازه، وتذكرون أنه مل يتقدم أحد بإساءة                
هذه هي  .   عن ذلك  دعين أقتله يا رسول اهللا، فكان مينعه رسول اهللا          :   إالَّ قال عمر   إىل رسول اهللا    

 .ظيفة اجللواز، أو وظيفة مدير األمن يف العصر احلديثو
 صاحل فاضل له من امسه نصيب فهو صاحل يف أهله، وبيته، وقرابته، ووظيفته، وعمله، وهو                  -

كنا ال نعرف مدير الشرطة إالَّ واحداً من الذين خلفتهم حكومة           .  فاضل حينما أصبح صاحلاً هلذا املركز     
نه مل يكن بيننا من هو مؤهل ألن يكون مدير األمن العام أو مدير                األتراك أو حكومة األشراف، أل    



الشرطة، ولكن وهللا احلمد فتحت الدولة املدارس، فاتسع نطاق العلم، فأصبح أبناؤنا هم الذين                 
لوال األمن ملا   :  ولقد قلت مراراً  .  يحكُمون بيننا، ويحِكمون نطاق األمن بيننا، فاألمن هو رأس مالنا          

ميل بترول، ولوال األمن ملا أنشئت جامعة، لوال األمن ما تيسر طريق حاج، فمن املزايا اليت                 أنتجنا بر 
وجاء من  .  تذكر لعبد العزيز بن عبد الرمحن أنه هو الذي أسس هذا الكيان الكبري، أسس هذا األمن                
 جلواز، وإمنا   بعده أبناؤه يفتحون املدارس ليخرج منها رجال أمن، حيفظون األمن عليه، فال جندرمة وال             

 .هو مدير شرطة، مدير أمن عام حيفظ علينا األمن
ال أدري هل هو ينتسب إىل احلوازم اخلطابيني؟ وهم من أطيب            "  خطايب" وذُكر يل أن خلفه      -

الناس يف حرب، ومن أطيب القبائل، أم هو خطايب ينسب إىل عمر بن اخلطاب؟ على كل لقب نظيف                   
 .ظيف بعدهنتمىن منه، نرجو له أن يكون الن

 أحيي صاحل فاضل حتيته يل فيما يعلم من إحسان علي، جزاه اهللا عين خرياً والقرابة جتعلين                   -
أحيي ابنه، وأحيي صهره حممود نصري بن عبد الغين نصري الذي هو سبب القرابة بيين وبني صاحل                    

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. فاضل
 

 )) كلمة السيد علي حسن فدعق(( 
 :مث حتدث األستاذ علي فدعق فقال

ال شك يف أين أشعر بسعادة غامرة يف أن أسهم          .   بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا       -
 .يف االحتفاء بصديق كرمي وابن بار ملكة، وهو من بلدي مكة اليت أعتز باالنتماء إليها

 

اذ عبد املقصود خوجه عندما      عرفت صاحل فاضل، وقد سبقين إىل وصفه وصفاً دقيقاً األست           -
هذه األمساء أو الصفات الثالث صاحل وهو فعالً صاحل، صاحل يف عمله،            .  قال إنه صاحل وطاهر وفاضل    

 .وصاحل يف سلوكه، وطاهر الذيل وطاهر اليد أيضاً، وفاضل يف خلقه
 

تكون  ال أكتمكم أننا معشر األدباء أو الذين نتعامل مع الكلمة حنب أن نقول دائماً أن                    -
الصراحة رائدنا، فأنا أحب أن أكون صرحياً دائماً وامسحوا يل أن أذكر أنين كنت أشعر بانكماش عند                  

ولكن عندما ويل صاحل فاضل شرطة جدة         .رؤية أي جندي أو أي شرطي ورمبا يشعر بذلك الكثريون         
رطة، ولرجال  أحسست وكأين يف مرتيل، يف بييت على كرسي أشعر باألمان، واحلب لصاحل فاضل، وللش             

لذلك فصاحل فاضل وكما قال األستاذ عبد املقصود خوجه له من امسه             .  األمن معاً يف جدة بالذات    
فهذه .  نصيب، ولذلك مسى ابنه أيضاً نبيالً، فأنا أغبطه أنه صاحل وابن طاهر، ولقبه فاضل، وابنه نبيل                

 .األمساء أو الصفات تتعاون يف تكوين شخصية صاحل فاضل



أين طلبته بالتليفون ملوضوع بسيط مل أجد من صاحل فاضل إالَّ الكلمات اللطيفة               أذكر مرة    -
صاحل فاضل التقيت به    .  اليت تعبر عن أدب جم، وسلوك حسن، وتعامل رفيع املستوى مع مواطن مثلي            

أكثر من مرة، والتقيت به يف عدة أماكن، ويف كل مرة أجد نفسي تزداد حباً له، وهذه صفة أغبطه                     
وال أعتقد أن إنساناً عرف صاحل      .  ، ألن قيمة الرجال بالصفات احلميدة اليت يقدموا تمعهم         عليها

واإلنسان دائماً وأبداً يتم تقييمه مبا يتعامل به مع اآلخرين، ال بعلمه،             .  فاضل، فلم يقدره كل التقدير    
زين الذين يزينون التاريخ    فصاحل فاضل من هؤالء الرجال املمتا     .  وال مباله، وال مبكانته، وال بوظيفته     

وإين ألشكر األخ عبد املقصود خوجه على تكرميه رجالً نعتز به ونفرح لذهابه إىل مكة، وإن                .  بأعماهلم
كان مكتبه هو كما قال يل اآلن موجوداً يف جدة، وهذا ما يسعدين سواء يف جدة أو يف مكة ألن صاحل                     

 خدم جدة باخللق والتعامل احلسن مع اجلمهور،         فاضل ابن مكة البار، جيب عليه أن خيدم مكة كما          
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :مث أُعطيت الكلمة لسعادة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين الذي قال

على آله  أمحدك ريب، وأصلي وأسلم على خري خلقك، سيدنا حممد، و         .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 :وصحبه أمجعني وبعد

 لعل الذين ذكروا بعض الوظائف، أو بعض الوظيف عن اللواء األخ صاحل فاضل كانوا قرييب                -
عهد بالوظيفة، وإذا مل ختني الذاكرة من الكرب فأنا أرجع م إىل سبع وعشرين سنة، أو أكثر حينما كان                   

هد كان هناك لقاء عرب الصحف واِإلدارات اليت        فمنذ ذلك الع  .  اللواء نقيباً، وكان مديراً ملرور جدة     
تتعامل مع اجلمهور، وهلا عالقة لصيقة م هي عرضة ألن تنتقد، وعرضة ألن تتحاور مع اآلخرين، أو                  

هكذا طبيعة احلياة يف كل زمان ومكان، واملرور أحد هذه املرافق اليت هلا صلة              .  يتحاور معها الكاتبون  
 .اليوميةوثيقة لصيقة حبياتنا العامة 

 وكنت أحد الناقدين، أو الكاتبني عن املرور وبقية األجهزة األخرى، وكان النقيب صاحل                -
آنذاك يتحمل نقدنا العنيف أحياناً، وهذا النقد يشهد اهللا، أكتبه ويكتبه إخواين من املواطنني بدافع                 

 يف كل مكان موضع     صالح، ليس ألحدنا هدف عند اآلخر، وإمنا حنن حنرص على أن تكون واجهتنا            اِإل
 .إعجاب وتقدير

 حنن املواطنني يف حاجة ماسة جداً إىل أن يدخل كل موظف جديد يف ديوان املراقبة العامة يف                   -
وقبل كل شيء جيب أن     !  ويؤدي واجبه !  جهاز من أجهزة الدولة لكي يهيأ كيف يتعامل مع اجلمهور         

 كل هذه واجهات    ...ملرور، والشرطة و  اجلمارك، اجلوازات، والتاكسي، والفندق، وا    .  يكون ذا خلق  



سواء أكان للمواطن، أو للعابر، أو للمقيم، الكمال هللا سبحانه وتعاىل، ولكن دائماً حناول أن نعاجل                  
الكمال البشري لكي نكون قدوة، وينبغي أن يشيع هذا اخللق يف كل من يشغل وظيفة يف أي مرفق يف                   

 .هذه احلياة عامة، ويف هذا الوطن خاصة
 

أنا ال أقلل من وظيفة األمن يف بالدنا، ولكين أقول           .  واحلديث عن األمن حديث عن الدين       -
حبق وبدون مزايدة أننا مدينون بتطبيق الشريعة، لوال تطبيق الشريعة ما كان هذا األمن، كل العامل يف                  

ة، وميلكون  الكرة األرضية من شرقها إىل غرا يف حرية وهم ميلكون قوات ال منلكها، وميلكون أسلح               
قدرات، وميلكون دراسات عن اجلرمية وعن ارمني، وعن املشاكل، وعن تعقيدات احلياة، وعن                
املتغريات، وعن املخدرات ولكنهم عجزوا على أن يكافحوا اجلرمية، وهم اآلن حياولون أن يستفيدوا               

 .سالميسالمية، ومن الدين اِإلمن العقيدة اِإل
 

ال أشك يف هذا، وال أعتقد أنكم تشكون أن         .  من وباألمن لعقيدتنا   حنن مدينون يف األمن ولأل     -
تطبيق الشريعة هو الوسيلة الوحيدة اليت ختيف الظاملني، أو املعتدين، أو ارمني، أو الذين حياولون أن                 

، فالذي يقتل سيقتل  .  ولكم يف الِقصاِص حياةٌ يا أويل األلباب      :  يقول اهللا سبحانه وتعاىل   .  يصنعوا شيئاً 
 .قضية حمسومة، قبل أن يقدم على هذه اجلرمية حيسب ألف حساب وحساب أنه سيقتل

 

 لكن يف دول كثرية حيكمها نظم وضعية، حياول احملامون تربئة ارم بطرق ملتوية بإلصاِق                 -
صفة اجلنون واملرض إليه، على أية حال أنا ال أقلل من األمن، ولكن األمن مدين هلذا الدين الذي آزره                   

واحلديث عن  .  األمن عبارة عن سياج أو وسيلة تنفيذ      .  جعل له شوكة واخلوف من الدين ال من األمن        و
اللواء ال شك أنه حديث مجيل عن خلق هذا الرجل الذي يعترب تعاملنا معه حمدوداً، عندما كان يف                    

ن الغاضبني  لكن ما أراه وما أمسعه أ     .  املرور قبل ست وعشرين سنة، أو عندما أصبح اآلن يف الشرطة           
الذين يغضبهم بعض املوظفني، أو ذوي احلقوق حينما يهرعون إىل رجل كاللواء صاحل فاضل فيجدون               

 .صدراً رحباً، ومقابلة كرمية، وحياولون أن يعينوهم ما استطاعوا إىل ذلك سبيالً
 

نا،  هذا اخللق حنن يف حاجة إليه يف كل مرفق قيادي، يف كل عمل مرتبط باجلمهور ألنه صورت                 -
نسان ال يذكر مباله، وال يذكر حبسبه، وال يذكر بنسبه، وإمنا يذكر بتقواه، واخللق منشق من هذه                  اِإل

يف هذه الليلة اليت يكرم فيها اللواء األخ صاحل فاضل أشارك بالتهنئة اخلالصة، فهو خليق ذا                .  التقوى
 ألخي األستاذ عبد املقصود،     التقدير ألنه على خلق، وألنه يعرف كيف يتعامل مع اآلخرين، وشكراً           

 . وهلذه املناسبة، شكراً لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة األستاذ مصطفى عطار(( 
 :مث حتدث األستاذ مصطفى عطار فقال

أيها اِإلخوة إنين سعيد هذه الليلة إذ أشارك أخي الوجيه عبد             .   بسم اهللا الرمحن الرحيم     -
 .ِإلخوة املتحدثني يف االحتفاء بسعادة اللواء صاحل فاضلاملقصود خوجه، وا

 اللواء صاحل فاضل إضافة إىل ما قاله اِإلخوة الكرام الذين سبقوين، أحب أن أذكر له هذا                   -
من عظمت نعمة اهللا عنده،     "  : يقول فالرسول  .  احلديث الذي أعتقد أنه يضعه دائماً نصب عينيه        

، فأخي اللواء صاحل    "تمل تلك املؤونة عرض تلك النعمة للزوال      عظمت مؤونة الناس عليه، فمن مل حي      
فاضل دائماً وأبداً يضع نصب عينيه يف أنه يتحمل أذى الناس يف سبيل أن يوجد وسطاً بني رجال                    

 .جحاف، وبعيدين عن الصلف الذي اشتهروا بهالشرطة بعيدين عن اِإل
روف وجوهاً من خلقه حبب إليهم      إن اهللا عز وجل جعل للمع     "  : وأيضاً هناك حديث آخر    -

، واللواء صاحل فاضل كما وصفه اِإلخوان       "املعروف وحبب إليهم فعاله ووجه طالب املعروف إليهم        
الذين سبقوين بدماثة اخللق وأنه على جانب كبري من الفهم لعمله، لتدرجه يف هذا العمل، ويف هذا                   

اماً للنجدة وللمرور مبكة املكرمة، وما من شك يف         املرفق احليوي الكبري ولقد عرفته حينما كان مديراً ع        
أن من يعمل يف بلده ويف مهبط رأسه جيد صعوبة كبرية يف التوفيق بني رغبات الناس، ألن كثريين                     

وكان وهللا احلمد من خرية الذين استطاعوا أن يزاولوا عملهم بدون           .  يلجأون إىل أسرته وإىل أصدقائه    
 .قانون والنظام، وهذه ميزة طيبة لرجل كرميأن يغضب أحداً أو يفتات على ال

 

 ولقد وجدنا حنن منسويب التعليم منه كل عون حينما كان يف منصبه كمدير عام للمرور                   -
والنجدة يف مكة املكرمة، فما كنت أتصل به يف شأن رجل من رجال التعليم تعرض حلادث كذا إالَّ                    

 .وتوىل حل املوضوع، وأطلق سراحه
 

أبداً حفظه اهللا يقيل عثرات ذوي احلاجة، وهذه ميزة كبرية جداً ال جندها عند                وكان دائماً و   -
إن بعض اِإلخوة املوظفني ال يريدون أن يعترفوا ذه القيم، أو ال            :  الكثريين، كما قال السيد علي فدعق     

رجوه أن  ولقد كنت أذكِّره حني أقابله، وأ     .  يريدون أن جيعلوها من أسلوب تعاملهم يف وظائفهم الرمسية        
حياول أن يوصي ضباطه وخباصة أولئك الذين يعملون بإدارة احلقوق املدنية أن يقللوا من إرسال الناس                

صالح بني املتخاصمني، فكان حفظه اهللا من ضمن ما         إىل السجن، وأن حياولوا بكل الطرق املمكنة اإلِ       
دنية عدم إصدار املوافقة    لقد جعلت السجن من اختصاصي، وطلبت من الضباط يف احلقوق امل          :  قاله يل 

هلذا فإننا هذه الليلة حينما حنييه، نرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن           .  على سجن مواطن إالَّ بعد الرجوع إيلَّ      



يوفقه، ونرجوه أن يويل هذا املوضوع اهتماماً كبرياً، فكثري من القضايا ميكن حلها وتسويتها بالصلح،                
 .مارة الطرق السلمية يف احللإذا سلكت جهات دوائر األمن، ودوائر اِإل

 يف ختام هذه الكلمة هناك رجاء أقدمه لسعادة اللواء وهو أن بعض رجال الشرطة أثناء                   -
قيامهم بعملهم الرمسي يف احلراسة ال يكونون منضبطني، والعسكرية انضباط قبل كل شيء، فأرجو من               

يكم، وأحيي أخي اللواء صاحل فاضل،      يمرةً أخرى أح  .  أخي اللواء أن يكون هلذا األمر شيء من عنايته        
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة الدكتور وديع أمحد كابلي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور وديع أمحد كابلي فقال

لقد .   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني              -
 األستاذ األديب عبد املقصود خوجه على تكرمي الرواد واألفاضل من أبناء هذا               عودنا سعادة األخ  

البلد، ومن ضيوف هذا البلد الكرمي، ويف هذه األمسية الطيبة حنتفل بتكرمي سعادة اللواء صاحل طاهر                 
فاضل، الذي ساهم خالل حياته العامة يف جهاز األمن مسامهة بارزة ال ختفى على أحد، وال أريد أن                   

ضيف كثرياً ملا قاله من سبقين من املتكلمني عن مسامهاته العامة يف جهاز األمن، فهو شيء معروف                   أ
 .لكثري من احلاضرين هنا

فهو إنسان مبعىن   .  نسان ولكين أريد أن ألقي بعض الضوء، ونتكلم الليلة عن صاحل فاضل اإلِ            -
لة خاصة غري أن هناك عالقات تربطين       فصلة القرابة هي ص   .  الكلمة، وليس ذلك للقرابة اليت تربطين به      

به أقوى بكثري من عالقة القرىب، فقد ال يعرف اآلخرون أنه رجل عصامي من الدرجة األوىل، مكافح،                  
 .يتحلّى بأخالق عالية، ومثل عليا، وسعة صدر حيسده عليها كثري من أصدقائه ومعارفه

ن، ولكن معرفيت به معرفة ترجع       ومعرفيت به ال تنبع فقط من خالل حياته العملية كرجل أم            -
إىل نعومة أظافري، فقد عرفته أخاً عزيزاً كرمياً، ميتاز على غريه حبلمه اجلم، ونبل مشاعره الفياضة،                  

ولقد كان والده العم طاهر فاضل رمحه اهللا من رجال مكة البارزين خلقاً وعلماً، خدم               .  وحسن عشرته 
 .ه على األخالق الفاضلة، والصراط املستقيميف جهاز األمن موظفاً مدنياً، وربى أبناء

نسان صاحل فاضل، فقد كافح والده رمحه اهللا من أجل           هذه بعض اجلوانب اخلاصة من حياة اإلِ       -
تربيته تربية صاحلة، ليخرج هلذا الوطن مواطنني صاحلني، قاموا خبدمة هذه األمة، وقاموا خبدمة                  

لة هلذا البلد يشكره عليها اجلميع، فهو من العيون          قدم خدمات جلي  .  مواطنيهم وإخوام يف الوطن   
الساهرة على أمن وراحة املواطنني، الذين ينامون مطمئنني يف بيوم، ولكم رأيته يف مواقف أكثر من                 



هذا املوقف الليلة، ال يستطيع أن يستمتع جبلسة خاصة، بل ال يكاد يأخذ جملسه مع أهله وأوالده، إالَّ                  
 .يخرج مستعجالً ألداء خدمة الواجب، وخدمة الوطنويستدعى هاتفياً، ف

ضافة إىل ذلك، فهو إنسان بار بوالديه، حنوناً عطوفاً على إخوانه، واصالً             إن صاحل فاضل باإلِ    -
ألقربائه وأرحامه، فهذه ميزة ميتاز ا صاحل فاضل بيننا، ومعروفة عنه بني أقاربه وأهله أنه حنون يصل                  

 .هم بصفة مستمرة رغم مشاغله الكثرية املتعددةالكبري والصغري، يسأل عن
إنَّ ما وصل إليه صاحل فاضل مل يأِت عن         :   كما أنه يتمتع بثقة املسؤولني، وأريد أن أقول هنا         -

وكل ما حققه إمنا حققه عن طريق التضحية، عن طريق          .  طريق الصدفة، فهو يستحق كل ما وصل إليه       
هذه من الصفات الفاضلة    .  حترموه، وقدر اآلخرين فقدروه   أنه أحب الناس فأحبوه، واحترم الناس فا      

واحلقيقة أن هذه الكلمة هي ما ميكن أن أساهم ا يف            .  اجلميلة، وأعتربه أحد الرموز واملثل العليا يل      
التعبري عن شكري وعن إعزازي وعواطفي حنو أخي الفاضل األخ صاحل، وأشكر األخ عبد املقصود                

وأعتقد أن  .  صة يل، وأشكركم مجيعاً على احلضور لتكرمي أخي صاحل فاضل         خوجه على إتاحة هذه الفر    
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا. تكرميه تكرمي للجميع، وشكراً جزيالً

 

  ))كلمة احملتفى به اللواء صاحل طاهر فاضل(( 
 :مث حتدث اللواء صاحل فاضل، حديثاً مستفيضاً شكر فيه مضيفه واحملتفني به فقال

اِإلخوة .  اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد             بسم   -
يسعدين ذه املناسبة أن أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ عبد املقصود          ..  األفاضل مجيعاً، أيها احلفل الكرمي    

إنين إن  .  لطاهرخوجه، ملا حباين به من تكرمي يف هذا اجلمع الذي أعتز وأفتخر خبدمته يف هذا البلد ا                 
كنت توليت هذا املكان فالدوافع كثرية منها دعم املواطن دائماً وأبداً، والشكر يعود والفضل هللا                  
سبحانه وتعاىل بأن أنعم علي بأن أحتمل أعباء هذه املسؤولية، وأرجو أن أكون عند حسن ظن                    

ى الذي يعرفه عين الناس، وأرجو      املسؤولني يب الذين اختاروين هلذا املكان، وسأواصل مسرييت باملستو        
وإنين أشكر جلميع اِإلخوة املتحدثني يف هذه الليلة ملا غمروين          .  أن أحقق املزيد من خالل منصيب اجلديد      

به من ثناء عظيم وكلمات شعرت من خالهلا بسعادة غامرة، سوف لن أنساها مدى حيايت، فهذه الليلة                 
 .من الليايل اليت سوف أعتز ا

لصاً أن أكون يف املستوى الذي يرغبه مين أي مواطن، وأرحب بأية خدمة، فما زلت                وأرجو خم  -
أعترب نفسي جمنداً خلدمة املواطن، ما عينت إالَّ من أجله، وهذه العادة اليت عودنا عليها مجيع املسؤولني،                 

. م، وإمارة مكة  وعلى رأسهم خادم احلرمني الشريفني، واملسؤولون يف مقام وزارة الداخلية واألمن العا           
 .وحنن نسري على هدى هذه املسرية



 وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يدمي علينا نعمة األمن واألمان، وأن أكون موفقاً فيما هو من                   -
إنين ال أنسى ذه    .  واهللا سبحانه وتعاىل يأخذ بيدي يف كل ما أقوم به إن شاء اهللا            .  صالحييت يف عملي  

خوة مجيعاً الذين تكلموا عين على أنين أود أن أرجع الفضل ألهله لكل ما               املناسبة أن أقدم الشكر لإلِ    
وصلت إليه، فبيننا اآلن معايل الفريق حممد الطيب التونسي الذي أعتز به وأفتخر بقيادته عندما كان                 

فلقد .  وكان يغمرين دائماً بعطفه وتشجيعه    .  يشغل مدير األمن العام، فهو الذي اختارين للعمل يف جدة         
لت إىل الرياض باختيار وترشيح منه، كما مت نقلي إىل جدة بترشيح منه أيضاً وما وصلت إىل هذا                    نق

وأكرر شكري للحضور وجلميع اِإلخوة،     .  املركز القيادي إالَّ بفضل اهللا سبحانه وتعاىل، مث بتشجيعه         
ئيت أو االحتفاء   ولألستاذ عبد املقصود الذي حيرص كل احلرص على عدم ترك مناسبة إالَّ ويبادر بتهن              

 .يب
 

 وهذه ليست أول مرة حيتفل يب ا بالنسبة يل، بل سبق عند ترقييت أيضاً إىل رتبة لواء كان من                    -
أول املبادرين إىل ذلك، فجزاه اهللا عنا خرياً، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يدمي املعروف والصالت                  

 . كم ورمحة اهللا وبركاتهالطيبة بيننا مجيعاً، ولكم الشكر اجلزيل، والسالم علي
 
 
 

 األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
  ))يقدم الفريق الطيب التو�سي إللقاء كلمة

 :مث قدم األستاذ عبد املقصود خوجه الفريق الطيب التونسي ِإللقاء كلمة ذه املناسبة فقال
 

لرجل الطيب، لقد    طاملا ذكر الفريق الطيب التونسي فإنين سأحتكم إليكم مبا بيين وبني هذا ا             -
حاولت الكثري بل وبذلت ما هو فوق الكثري، لنقوم ببعض ما جيب له، وملا قدمه هلذا الوطن من جليل                    
األعمال جزءاً بسيطاً ملا له علينا، وهو تكرميه، ولكنه يأىب دائماً، بل وقد صدين ولذلك أرى أن                    

 .تساعدوين عليه فما نقوم به ما هو إالَّ واجب
 

تكرمي للرجال الذين عملوا، وقدموا، وبذلوا، فأرجو أن يستجيب، وقد أشركتكم            فتكرميه هو    -
يف هذه املسؤولية فعسى أنه الفاعل، وعسى أنه يقدر دعويت املستمرة له ِإلظهار تقديرنا املستمر له،                  

 .ولكن فقط بشكل مجاعي، فأرجو أن يستجيب، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 . فليتفضل. عتقد أن للفريق كلمة خيتتم ا على طريقة احللو يف اآلخر وذه املناسبة أ-



  ))كلمة الفريق الطيب التو�سي(( 
على إثر كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه تقدم إىل منصة اخلطابة الفريق الطيب التونسي              

 :وألقى الكلمة التالية
 

رئيسة، وفررت من املواجهة حىت ال      هربت من الطاولة ال   .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
أنزلق إىل إلقاء كلمة فأثقل ا عليكم، ولكن كتب عليكم أن تسمعوين مرة أو مرتني يف كل عام حىت                    

ما حيليت وقد ذكر امسي؟ ذكره األخ الزميل العزيز اللواء صاحل فاضل، وذكره األخ احملتفي                .  تتوبوا
 .الكرمي عبد املقصود خوجه

 

كلمة األخ الكرمي اللواء صاحل فاضل ترجع يب الذكرى إىل أكثر من عشرين عاماً               فتعقيباً على    -
عندما تعينت مديراً لألمن العام، وكأي مدير عليه أن خيتار رجاله، فاملدير، والقائد الناجح ليس هو                  

ن الذي يدير كل العمل بنفسه، فذلكم هو املركزي ولكنه الذي خيتار اجلهاز، والرجال األكفاء، الذي               
 .يساعدونه يف إدارة أعماله، أو فيما يوكل إليه

 

 وبلغ مسامعي عن النقيب صاحل فاضل وكان يف املنطقة الغربية، وكنت أحتاج يف إدارة شؤون                -
أن يكون حي الضمري نقيه، ويكون كامتاً لألسرار،        :  الضباط إىل ضابط كفء ذي صفات خاصة أوهلا       

 .ويكون ذا كفاءة ومقدرة ومعرفة بالرجال
 

 فذكر النقيب صاحل فاضل، وأتيت به وباشر عمله، مث أسر إيلَّ مبشكلته، وكان ال بد من أن                   -
عرفت أنه بار بوالديه، وأن نقطة ضعفه هي نقطة قوة وذلك           .  أصغي إليها، وال بد من أن أستجيب هلا       

 ال يزال يذكر ذلك     بره بوالديه، فاستجبت لطلبه، ونقلته إىل املنطقة الغربية، وقلت له وهو يذكر ولعله            
 .أنك ستنقل إىل جدة للمرور وأخشى عليك من جدة وأهل جدة، بني مادح وقادح

 

.  ولكن ذكرمت يف األخ اللواء صاحل فاضل صفات كثرية، ونسيتم أحسن صفة فيه وهو احلياء               -
 األدب  قد يكون ال حياء يف الدين وال حياء يف األمن، ولكنه استطاع أن جيمع بني احلياء واحلزم، بني                  

 .واحلزم
 

 اللواء صاحل فاضل ضابط فريد يف صفاته، ومن تلك الصفات اليت يتميز ا احلياء، واحلياء                 -
شعبة من شعب اِإلميان، وصاحل فاضل حمبوب من اجلميع، وإذا أحب اهللا عبداً حبب فيه خلقه والسالم                 

  ...عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة ختام األمسية(( 
 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التاليةمث اختتم 

 يف الواقع ذه الكلمات الطيبة اليت مسعناها من الفريق الطيب التونسي، ندعو اهللا سبحانه                 -
وتعاىل أن ميد ضيفنا بعونه وتوفيقه، وأن يكمل مسريته، كما أراد بإصرار وخلق ودأب، حىت يتفيأ                  

 .ا، وهي نعمة األمناجلميع هذه النعمة الكبرية، اليت نعيشه
 بامسكم مجيعاً نشكر اللواء صاحل فاضل على تفضله بقبول دعوة تكرميه هذه األمسية، لتبقى                -

هذه األمسية وساماً على صدورنا مجيعاً، ألننا حنتفي بالرجال الذين هلم باع ودور فعال وإجيايب يف خدمة                 
 .بالدهم وأمتهم

على قبوله هذه الدعوة، ونرجو له إن شاء اهللا مزيداً من            بامسنا مجيعاً نشكر اللواء صاحل فاضل        -
التوفيق والسداد لنلتقي دائماً به يف أعمال جليلة، ومشوار متواصل العطاء، ال ينقطع يف خدمة هذا                  

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. البلد

* * * 


	Index

