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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :عريف احلفل األستاذ حسان كتوعة
 للعاملني،  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على من بعثه اهللا رمحةً              

سيدنا ونبينا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أصحاب املعايل، أصحاب السعادة، أيها اإلخوة               
 :بركاته، وطابت أمسيتكم باخلري والسعادةاحلضور، السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل و

باسم صاحب االثنينية يف هذه الدار العامرة، سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه، أرحب                 
حبضراتكم أمجل ترحيب، وحنن حنتفي مجيعاً يف هذه الليلة املباركة، مبعايل الشيخ هشام حمي الدين ناظر                 

 مجيعاً نرحب مبعاليه وبصحبه الكرام، ونتمىن إن شاء اهللا          ضيفاً مكرماً يف اثنينية هذا األسبوع، فبامسكم      
يد الشرقاوي يتلو   خري بداية حلفلنا هذا؛ القرآن الكرمي، القارئ الشيخ عبد ا         ..   مجيلة أن تكون أمسيةً  

 :ما يتيسر له من آي الذكر احلكيم
 )تالوة مباركة(

 :الذاتيةإىل حضراتكم نبذة خمتصرة عن سرية ضيفنا :  ضيوفنا األفاضل-
 . معايل الشيخ هشام حمي الدين ناظر-
 .م١٩٣٢هـ املوافق ٢٨/٤/١٣٥١ من مواليد جدة بتاريخ -
 . تعليمه االبتدائي واملتوسط مبدارس الفالح جبدة-
 تلقى تعليمه الثانوي بكلية فكتوريا باإلسكندرية، إىل أن حصل على شهادة أكسفورد وكمربدج                -

 .العامة
 .)لوس أجنلوس(م من جامعة كاليفورنيا ١٩٧٥بدرجة الشرف عام  حصل على بكالوريوس -
 .م حصل على املاجستري يف العلوم السياسية من اجلامعة نفسها١٩٥٨ يف عام -
 بعد عودته إىل أرض الوطن؛ التحق بالعمل يف املديرية العامة لشؤون الزيت واملعادن، مث وكيالً                  -

 .لوزارة البترول
د العزيز آل سعود رمحه اهللا رئيساً للهيئة املركزية للتخطيط مبرتبة وزير عام              عينه امللك فيصل بن عب     -

 .م١٩٦٨



- م يف عهد امللك خالد بن عبد العزيز رمحه اهللا بعد أن تغري مسمى               ١٩٧٥ني وزيراً للتخطيط عام      ع
 .اهليئة املركزية للتخطيط إىل وزارة التخطيط

 .كية للجبيل وينبعني نائباً لرئيس اهليئة امللم ع١٩٧٥ عام -
م أصدر خادم احلرمني الشريفني أمراً ملكياً بتعيني معايل الشيخ هشام ناظر وزيراً              ١٩٨٦ يف عام    -

 .للبترول والثروة املعدنية باإلضافة إىل عمله يف وزارة التخطيط
م حتولت أرامكو إىل شركة سعودية بالكامل، وأصبح األستاذ هشام ناظر أول رئيس             ١٩٨٨ يف عام    -

 .جملس إدارة سعودي هلذه الشركة
 حظيت الثروة املعدنية يف عهد معايل الشيخ هشام ناظر برعاية كبرية، واجتهت إىل اإلنتاج الفعلي                  -

 .ستغالل املعادن يف كل من مهد الذهب والقصيم وجنرانإو
-    ريس اجلامعي  شر له الكثري يف الفلسفة والسياسة والتاريخ، وقام بالتد          ملعاليه اهتمامات أدبية، ون

 .وألقى العديد من احملاضرات يف كثري من اجلامعات احمللية والدولية
كما قلدته بريطانيا وفرنسا    ..   حصل على تسعة عشر وساماً على رأسها وشاح امللك عبد العزيز            -

 الفخرية  ةوبلجيكا واسبانيا واليابان ومصر أعلى أومستها، باإلضافة إىل حصول معاليه على الدكتورا           
 . اجلامعة األمريكية يف القاهرة وجامعة كوريامن

 

 . ثنينية هذا األسبوع معايل الشيخ هشام حمي الدين ناظرا أخرى نرحب بضيف مرةً
 

  ))الكلمة اآلن أيها األخوة لصاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

م على خلقك، حبيبك    ي وأسلّ  سلطانك، وأصلّ  أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم       
 .ونبيك وصفيك، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه الطاهرين

 :أيها األحبة الكرام األساتذة األفاضل
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أشكر أوالً مجعكم الكرمي على تفضلكم مبشاركتنا هذه األمسية املتفردة، ليس من ناحية الزمان               
كما ..  ا اللقاء خرج خلصوصيته وألمهيته، وملا لضيف هذه األمسية من مكانة لدى اجلميع            هذ..  فحسب

إذ بدأ  ..   عن ما تالها   أا جتيء كأول وقفة لنا مع رجل ترأس مواقع منذ البدء كل منها ال يقل أمهيةً                
 للهيئة املركزية   حياته املهنية متسنماً أعلى املناصب كوكيل لوزارة البترول والثروة املعدنية مث رئيساً            



مث   للتخطيط، كوزير دولة، لوزارة التخطيط مجعها نائب الرئيس األعلى للهيئة امللكية للجبيل وينبع،             
 .أضيفت إليه أيضاً مهام وزارة البترول والثروة املعدنية مث وزيراً متفرغاً لوزارة البترول والثروة املعدنية

 ترول والثروة املعدنية عندما كان وكيالً هلا، فكنت       تبدأ مع وزارة الب   ..  ولضيفنا الكرمي أوليات  
تراها الوزارة األوىل إدارةً وعمالً وإنتاجاً وحىت مجاالً، كما أنه من أوائل العقول املدبرة إلنشاء بترومني                

ومع تقديرنا للدور   ..  ذات الدور املعروف يف مساندة وزارة البترول لتسويق منتجاا ونقلها وختزينها           
 كما كانت تسمى ويف فترة ما الس         -ه كل من تسنم رئاسة اهليئة املركزية للتخطيط          الذي قدم 

 مبا يتفق والزمان والظروف، مث حتولت إىل وزارة           -األعلى للتخطيط واهليئة املركزية للتخطيط       
 التخطيط، فتزامن تسنمه هلذه الوزارة مع إعطائها معىن التخطيط مبفهومه التقين والعلمي الذي تسري              

ويف عهده وضعت اخلطط اخلمسية، اليت شكلت اللبنات األوىل اليت وضعت هذا            .  عليه الدول الكربى  
 .الكيان الكبري بفضل اهللا مث حرص ويل األمر على طريق التطور والنمو واالزدهار

ومن أبرز ما قدم ضيفنا لوطنه، العمالقني اللذين يعتربان من األكرب واألعظم من نوعهما، وأعين               
ذلك املشروع الذي متكن برئاسة ويل األمر ومساندته من تقدمي           ..   اهليئة امللكية للجبيل وينبع    ما

 يف جمايل التقنية احلديثة والعلم لالستفادة من         هامةً  نوعيةً الكثري من اإلجنازات الكبرية، اليت شكلت نقلةً      
واستأثرت ..  لة يف العامل احلديث   تصنيع املواد اخلام النفطية مبا يضاهي بكل فخر أكرب املشاريع املماث           

 .من الطاقة العاملية% ٧مصانع البتروكيماويات اليت أنشئت فيهما حبوايل 
وقد نثر ويل األمر كنانته؛ فاختار ضيفنا ليكون وزيراً للبترول، باإلضافة إىل وزارة التخطيط،               

باإلضافة إىل  ..  الوطن واملواطنني فكان أول وزير جيمع بني وزارتني ذا الثقل واألمهية املعروفة يف حياة             
ترأسه للهيئة امللكية للجبيل وينبع حىت سلم األمانة كخري ما جيب أن تسلم، وبعد أن أكمل دوره،                   

ختري ليكون متفرغاً لوزارة البترول والثروة املعدنية نظراً ألمهيتها وثقلها املعروف، ودخلت يف عهده               أُ
وأعين ذا سرينا يف خط املشاركة مع شركات الدول         ..  الوطنطوراً يعترب مفترق طريق يف مسرية هذا        

 حىت ال يذهب كل ريع املنتجات املكررة لغرينا، فكانت           )البترول(الكربى املستهلكة ملنتجنا األول     
فنتجت عن هذه املشاركة جناحات كثرية للطرفني، تبعتها سلسلة من املشاركات           )  تكساكو(البداية مع   

فينا الكبري، ولكن سيجين مثارها من تولوا األمانة من         ضفاوضات مل تتم يف عهد      يف كوريا واليابان وم   
وكسر الطوق عن تصدير البترول الذي كانت حتتكره بعض الشركات العاملية وفتح            ..  بعده مبشيئة اهللا  

 ..بالتايل أسواقاً جديدة يف كل من الفلبني وأمريكا وأوروبا
متالك السعودية ألسطول من    إ، تقرر يف عهد معاليه       وحتقيقاً هلدف التكامل يف صناعة النفط      

وكما ..   خلدمة منتجات شركة أرامكو السعودية      ناقالت النفط العمالقة بلغ ثالثاً وعشرين ناقلةً       
ا يف صناعتنا النفطية وهي أكرب شركة يف العامل يف حقلهاشكل قوةًتعلمون فإن أرامكو ت ال يستهان . 



م حتولت  ١٩٨٨ نوفمرب   ١٣هـ املوافق   ١٤٠٩ ربيع الثاين    ٤خ  لذلك صدر مرسوم ملكي بتاري    
مبوجبه إىل شركة سعودية بالكامل، ومرة أخرى حيصل هشام على إحدى أولياته، إذ أصبح أول رئيس                
جملس إدارة سعودي هلذه الشركة اليت أصبحت متلك شركيت البترول الدولية لبيع اخلام السعودي،               

وبالتايل أصبح ألول مرة يديرها      ..  ن بكفاءات وطنية جيدة التدريب     والتكرير الدولية اللتني تدارا   
 .سعودي كفؤ

 مبعناها العميق بأخي هشام ناظر، اليت هي مكان          إن الصداقة اليت ربطتين عمراً طويالً وأخوةً       
إعزاز وإعتزاز ملواقف يف حياتنا، شعر كل منا بأا تشكل دعامة الصداقة احلقة بربها وأخوا                   

 على مراكز، ومل تتأثر باملراكز، واليت أسأل اهللا سبحانه وتعاىل           طُّ قَ  تلك الصداقة اليت مل تنب     ..وعطائها
 .وهذا شأن أخي هشام يف صداقاته.. أن يدميها علينا مدى العمر

وباإلضافة إىل هذا اجلانب املشرق لضيفنا، هناك جوانب يعتربها البعض مثار عالمات استفهام              
حياته االجتماعية وجديته املتناهية، فضيفنا من الرجال الذين ال يلتفتون إىل الكم            منها  ..  وتعجب كبرية 

قدر التفام إىل النوعية، لذلك جتده ضنيناً بوقته الذي ال يصرفه إال على عمله وعلى املواقف                    
ز فهو رب أسرة من الطرا    ..  تسمت بالصداقة واألمهية  إاالجتماعية اجلادة؛ اليت ال يفرط فيها طاملا         

األول، وتراه يف أسرته العامل البسيط، واملريب، واألستاذ ألبنائه األطفال، وال يعوقه عن ذلك أي                 
منصب، فتجد هشام الوزير حيمل أطفاله على كتفيه يف شوارع أوروبا وأمريكا يف إجازاته بعيداً من أي                 

والً، وليس األمر حمصوراً يف     فهو كبري العائلة عمالً ال ق     ..  قد وشكليات؛ حتد من انطالقته حنو أسرته      ع
عائلته فقط، بل يتعداه إىل أصدقائه وأسرهم، ورغم صداقاته القليلة اليت يل شرف االنتساب إليها،                 
فإنك تراه أول من يقف معها يف السراء والضراء، باذالً وقته وجهده دون أن يلتفت ألي عمل آخر قد                  

يقضي الساعات  ..  د هشام قبل أي واجب آخر     فالواجب األسري عن  ..  تفرضه عليه مشاغله املتعددة   
الطوال طرياناً من مكان آلخر؛ ليكون جبانب أحد أفراد األسرة أو األصدقاء يف حمنة مرت به؛ مواسياً                  

 .ومؤازراً حىت آخر حلظة
ولعل هلذه اللمسات اإلنسانية احلانية جذوراً راسخة يف نفسه، فهو من اإلداريني القالئل الذين               

وهو من حميب الكلمة الرشيقة، ولو مل يكن هشام إدارياً لكان كاتباً             ..  بأشكاله املتعددة يعشقون الفن   
 .وأديباً

وقد شارك ككاتب حمترف يف صحافتنا، إال أن أعماله صرفته عن هذا اال، فظل وفياً هلا حىت                  
 لوطنه  ه خدمةً أنه كان أحياناً يضطر للكتابة بغري امسه الصريح ليشارك برأيه عندما يرى أن يف قول                

كما ساهم يف إنشاء كلية البترول واملعادن، اليت حتولت فيما بعد إىل جامعة امللك فهد للبترول                ..  وأمته
ولعل القلة تعرف   ..  وله مسامهات كثرية يف حقل التدريس اجلامعي داخل اململكة وخارجها         ..  واملعادن



ية هلا جرس لطيف، خفيف الظل، متناسق       أن ضيفنا شاعر؛ رغم أنه مقل يف عطائه إال أن مجلته الشعر            
وهلشام هواية املوسيقى، وهواية كرة القدم إذ كان يف بدايات الصبا العباً يف              ..  املعاين، رقيق احلواشي  

نادي االحتاد، وظل وفياً لناديه ومتواصالً معه حىت وهو يف قمة أعماله كوزير، مل يقطع دعمه وزياراته                  
نتساب لإلحتاد، واالبتعاد عن    نتهمه باستغالل حب اآلخرين له جلذم لإل      وسنده لناديه لدرجة أننا كنا      

لذلك جتدين على خالف وحيد ودائم، ومناكفة        ..  نادي الوحدة الذي أتشرف بعضوية الشرف فيه       
كرة القدم على وجه التحديد، فهو مع اإلحتاد وأنا مع ما تفرضه علي مكاوييت وحيب               حقل  مستمرة يف   

 هذا اخلالف سيستمر وسيبقى، ولعلكم تستغربون أنه خالف سعادة بالنسبة يل             للوحدة، وأعتقد أن  
 .وله

وقد عرف عن ضيفنا متسكه برأيه، ولكن أحب أن أوضح أن هشام ال ميكن أن يتمسك برأيه                  
وشأنه شأن كبار الرجال؛ إذا تأكد أن موقفه جمانب         ..  أو مقتنع أنه على حق    ..  إال إذا كان على حق    

وإذا غصنا  ..  عتذار من أي كان   إلا إىل   لبادئ بتعديل هذا اخلطأ، حىت لو أدى األمر        للصواب؛ تراه ا  
أكثر يف شخصية ضيفنا جنده من الذين يتمتعون بطموح وتفاؤل غري حمدودين، فال يعترف بالسن وال                 
 باالنتهاء من العمل، ومل يتأثر قط باملناصب العليا اليت تسنمها، فظل الويف لنفس أصدقائه ومل يضف                 

 وأرقاماً جديدة إال يف أضيق نطاق، وإذا كانت تلك األمساء تتفق مع مبادئه               اًملفكرته الشخصية أمساء  
.. ب هشام كثرياً بسبب املثل العليا، واألخالقيات السامية اليت يتمسك بأهداا           وقد تعذَّ ..  وأخالقياته

 حمترفاً يعطي واجبات عمله     لقد كان سياسياً  ..  واليت قد يندر من يقدرها حق قدرها يف هذا الزمان          
 .حقها كامالً وفقاً ملخافة اهللا والبعد عن مواطن الشبهات

فهو من الناس الذين    ..  ولعل أكرب ساحة للتعرف على ضيفنا الكبري من الداخل هي جمال السفر           
 .ال تستطيع أن تتعرف إليهم من اخلارج، ما مل تتعرف إليهم من الداخل أوالً

ي هشام ملختلف دول العامل، فوجدت فيه نعم األخ الصديق الصدوق،            ولقد سعدت مبراففة أخ   
والرائد الذي ال يكذب أهله، والكبري الذي ال يهدأ له بال حىت يطمئن شخصياً على مجيع رفاق السفر                  
من موظفيه، يؤانسهم ويستفسر عن أحواهلم وخيص كل منهم ببشاشته ومرحه ولباقته حىت يتهيأ لكل                

 .صوصية ذات نفسهخبديه، السعيد منهم أنه األثري ل
 يف كل اجتاه كمنشور ماسي يأتلق بالنور كلما نظرت          اًإن شخصية معايل ضيفنا الكبري تشع ضياء      

.. فهو الكرمي الشهم اجلرىء   ..  إليه من زواياه املختلفة؛ يبعث يف نفسك الشعور بالراحة واأللفة واحملبة          
احلروف يف مجيع مواقفه وينأى جبانبه عن اللون         يضع النقاط على    ..  ال خيشى يف احلق لومة الئم      

الرمادي، فحياته كتاباً مفتوحاً، ظاهره كباطنه، ال يضمر ضغينة وال حيقد على أحد، ينام ملء جفونه                 



أحسبه من احملظوظني الذين أدركوا حباد بصرهم وعني         ..  حيث عنده ما هللا هللا وما لقيصر لقيصر        
 .اً ومسلكاً وأسلوباً يف احلياة مل حيد عنه قيد أمنلةبصريم، مرافئ احلق فاتبعوه ج

 :أيها األحبة
إن احلديث عن معايل ضيفنا الكرمي ميكن أن يستطيل كأشجار طيبة أصوهلا ثابتة وفروعها يف                 

وميكن أن يتمدد كالرباري احململة بأريج اخلزامى والرياحني، فمثله مل يترك جمرد بصمات يف               ..  السماء
 نفسه  ِقلَ به، بل ترك منارات تشع مبسك أخالقه السمحة، وعبري روحه الشفافة، وأَ            كحياة كل من احت   

 ..الزكية احملبة للناس حىت ختاهلا وكأا ختتزل الكون يف كلمة من حريف احلاء والباء
فهنيئاً ملن كان هذا ديدنه وطريقه الذي سار على هديه متمنطقاً بالصرب وحكمة السنني، حىت أتته                

ناس متحضه احلب، وقد علمت متاماً أا بذلك تضع بذرة االستقرار والسكينة يف عالقتها مع                مجوع ال 
 لكل من عرفه من أصدقائه       هذا الرجل، الذي أذاب عمره يف مشكاة الود والوفاء، وجعله هديةً            

تلك املعاين  ..  ةوصديقاً مبعىن الكلم  ..  ورجالً مبعىن الكلمة  ..  فهنيئاً لنا به إنساناً مبعىن الكلمة     ..  وحمبيه
العميقة اليت تتجلى يف أى صورها عند صديقنا احلبيب معايل األستاذ هشام ناظر فتجعله ذلك املتفرد                 

 .يف أفئدتنا ومهجنا بكثري من خصال الرجال
أشكركم أيها األحبة جمدداً على مشاركتكم تكرمي صديقنا احملتفى به، وأحب أن أذكركم بأن               

ادة األستاذ الدكتور عبد القدوس أبو صاحل أستاذ الدراسات العليا بقسم            ضيف االثنينية القادم سع   
فمرحباً بكم للتشرف بلقائه وتكرميه مبا يستحق،       ..  األدب يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية       

 .واالستزادة من علمه وفضله
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 : الكبري الشيخ حسني عرب الكلمة اآلن ملعايل األديب والشاعر -
 

  ))كلمة معايل الشيخ حسني عرب(( 
 كنت سعيداً وأنا أتلقى دعوة األستاذ عبد املقصود حلضور هذه الليلة املباركة، ويسعدين                -

 عن معايل األستاذ هشام وعن عمله وتقلبه يف مناصب عدة كان             موجزةً ويشرفين أكثر أن أتكلم كلمةً    
ولية يف الترمجة اليت مسعناها، والكلمة التفسريية للترمجة اليت ألقاها األستاذ           فيها كلها على مستوى املسؤ    

ولكن أعترب نفسي معرباً عن رأي اإلخوان احلاضرين،         ..  عبد املقصود تغين عن حديث شخص مثلي      
 على مسرية الصناعة يف العصر احلديث يف اململكة،          واضحةً وأقول إن معايل األستاذ هشام؛ ترك بصمةً      

  كاملةً أدى ما هو واجب عليه وأكثر، ورعى املشاريع اليت قامت ا الوزارة يف اجلبيل وينبع رعايةً               لقد  



تت أكلها، وعرف اجلميع مقدار الربح املادي واملعنوي الذي تقدمت به اململكة على كثري من                آحىت  
 .الدول النامية، حبيث أصبحت تزاحم دول الدرجة األوىل، أو كما يراد تسميتها

 ميزات األستاذ هشام أنه ال يتحدث عن نفسه، ولو علمنا هذه الصفات اليت ذكرت عنه قبل                 من
هذا ألعددنا شيئاً آخر غري ما أقوله فهو حري بكل تقدير، وإذا كان العمل يف القطاع العام ينتهي                    

ص، والقطاع  بالتقاعد، فقد أدى معايل الضيف ما عليه وأكثر مما يؤديه اآلخرون وأنتقل إىل القطاع اخلا              
اخلاص مهنة ليس فيها تقاعد، وجلميع اإلخوان والزمالء الذين تقاعدوا جمال كبري يف األعمال اخلاصة،               

ويف سبيل إقرار األمن    .  مما يزيد من خطوات اململكة العربية السعودية يف سبيل إسعاد مواطنيها             
وذها لدى كثري من الدول؛ فإن      والرفاهية يف الوسط العريب واإلسالمي، وإذا كانت اململكة حظيت بنف         

 من والة األمر إىل آخر مسؤول يف الدولة أو يف           اًالقائمني على العمل يف اململكة يعود هذا الفضل ابتداء        
 .الشعب

 :ال أريد أن أطيل عليكم، وإمنا أمتثل األستاذ هشام ناظر، أمتثل فيه قول الشاعر الذي يقول
ــاء   ــوارثه آبـ ــا تـ ــائهمآفإمنـ بـ

. 

فمــا كــان مــن فضــل أتــوه     
. 

 

فرصة سعيدة أرجو أن تعفو عن تقصريي فيها، وعن أداء الواجب كما جيب، ألنين مل أستعد هلذا                 
 .وشكراً لكم مجيعاً

 :  الكلمة اآلن ملعايل الدكتور رضا عبيد، عضو جملس الشورى-
 

  )) معايل الدكتور رضا عبيد، عضو جملس الشورىكلمة(( 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى                -

 .آله وصحبه أمجعني، أيها احلفل الكرمي أسعد اهللا مساءكم بكل خري
ستاذ عبد املقصود خوجه    يف هذه الليلة الكرمية اليت جيمعنا فيها صاحب هذه الدار العامرة األ            

بشخصية هلا دور كبري يف حياتنا؛ أال وهو معايل األستاذ هشام ناظر، واحلديث عن األستاذ هشام                   
يصعب على الكثريين ألنه رجل متعدد املواهب، فهو األديب والشاعر واإلداري ورجل البترول ورجل              

 .ى حياتنا اليت نعيشها اليومالصناعة ورجل التخطيط، ورجل السياسة، رجل له بصمات كبرية عل
ما ننعم به اليوم من حياة، الفضل األكرب فيه يعود هلذه الدولة وختطيطها وإشرافها وتوجيهها،                
ولكن هناك رجال خملصون هم العمال أو الصناع أو الدعائم اليت قامت عليها هذه البنية، وعندما                  

 تفضل به األستاذ عبد املقصود خوجه عن        نتحدث عنهم يأيت األستاذ هشام يف مقدمتهم، واحلقيقة ما        
الذي قام به األستاذ هشام، وأنا أريد أن أذكر جتربيت          اليسري  األستاذ هشام، هو حملة يسرية عن الدور        



جامعة امللك سعود لديها نشاط ثقايف وكان       ..  ١٩٦٣مع األستاذ هشام، فأول ما تعرفت إليه يف عام          
ين رئيس اللجنة الثقافية وكان طالباً باجلامعة فدعا إىل حماضرة           معايل األستاذ الدكتور حممد عبده ميا     

وطلب مين أن ألقي حماضرة، وكنت عائداً من بعثيت وختصصي الكيمياء والصناعات البتروكيميائية،              
وألقيت حماضرة يف مدرج جامعة امللك سعود، وحضره ممن حضره معايل األستاذ هشام ناظر، فكان يل                

ليه، مث دعاين إىل مكتبه؛ لنتحدث يف موضوع معهد البترول الذي حتول فيما بعد              شرف لقائه والتعرف إ   
إىل كلية البترول وطلب مين يف ذلك الوقت أن أتوىل إنشاء وإدارة تلك الكلية، وقد اعتذرت ملعاليه يف                  

 .ذلك الوقت؛ ألنين كنت مرتبطاً جبامعة امللك سعود وأعمل يف اجلامعة
ل هذه الكلية إىل أن تصبح إحدى اجلامعات ويف مقدمة اجلامعات            مث شاءت األقدار أن تتحو    

السعودية، وهي جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، وتقدمها يدل على البنية واألساس الذي بنيت                
 عليه وملعايل األستاذ هشام ناظر يد كبرية يف هذا عندما كان معهداً مث حتول إىل كلية مث أصبح جامعةً                   

 ..عات يف اململكة العربية السعوديةمن أوىل اجلام
 - ال شك عندما نتحدث عن التخطيط، املفهوم بالوعي أو التخطيط يف اململكة              -األستاذ هشام   

األستاذ هشام له يد كبرية يف هذا ولعلنا نتذكر احلملة الصحفية الكبرية اليت قامت تدعو إىل التخطيط                 
 وزارة التخطيط أو اهليئة املركزية للتخطيط،        حقيقيةً ومفهوم التخطيط والعمل بالتخطيط، وما قامت به      

يف اخلطط اخلمسية اليت نفذت يف اململكة العربية السعودية ومن نتائجها ما ننعم به اليوم، كذلك يف                   
 .وزارة البترول والدور الذي قام به اجلبيل وينبع، احلقيقة أن احلديث عن األستاذ هشام متشعب

عدت أيضاً بالسفر مع األستاذ هشام يف رحلة إىل الباكستان، وكان           أما يف موضوع السفر فقد س     
هو رئيس الوفد، وكنت معه عضواً يف الوفد الذي سافر للباكستان ملؤمتر األمم املتحدة للعلوم                   
والتكنولوجيا، وكان يل شرف مرافقته، وما حتدث به األستاذ عبد املقصود عن رعاية رئيس الوفد                 

ء يسري، احلقيقة أن األستاذ هشام كان يرعى أعضاء الوفد بأكثر مما ذكر               ألعضاء الوفد حقيقة شي   
وكنا دائماً جنتمع حوله، وكان احلقيقة ليس فقط رئيس         .  األستاذ عبد املقصود، فكان يرعانا ويتفقدنا     

 .الوفد ولكنه كان كاألب الذي يرعى أعضاء الوفد يف ذلك املؤمتر
ة، أو ذا اللقاء الذي مساه املنفرد،       يثنين تفكريه للقيام باال   فشكراً جزيالً لألستاذ عبد املقصود يف     

أو الذي سيكون يف األربعاء لشخصيات قامت وتقوم بالعمل على دعم النهضة يف اململكة العربية                 
السعودية اليت نعيشها اليوم، فشكراً لألستاذ عبد املقصود على هذه الدعوة الكرمية، واحلقيقة أن                 

 . أكثر من هذا، وشكراً لكم مجيعاً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهاألستاذ هشام يستحق
 الكلمة اآلن لسعادة األستاذ الدكتور حممد بن سعد بن حسني أستاذ األدب والنقد                -

 : والدراسات العليا بكلية اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية مبدينة الرياض



  )) حممد بن سعد بن حسنيكلمة األستاذ الدكتور(( 
ي وأسلم على نبينا حممد وأصحابه والتابعني له          بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، وأصلّ        -

 .بإحسان إىل يوم الدين وجعلنا منهم، آمني
الواقع أنين كمن تقدم إىل مأدبة قد نزع منها كل ما عليها ال لفقر هذه املائدة، ولكن حلالوة ما                   

 .لكونه مدد لكل جانب من جوانب احلياةفيها وجلماله، و
أوالً أشكر صديقنا وحبيبنا الشيخ عبد املقصود خوجه على هذا املنتدى الذي يكرم فيه الرجال               

وقد زاد يف   ..  العاملني يف كل فج ويف كل ميدان من ميادين حياتنا يف هذه البالد املباركة إن شاء اهللا                 
       هذا أن عمد إىل حصيلة هذه اللقاءات؛ وفر شرت يف كتب ستبقى مستمداً لألجيال القادمة؛       غت ون

لكوا قد مشلت أحاديث عن الرجال العاملني املخلصني الذين خدموا هذه البالد، صحيح أن مثل                 
ه الضيافة اليت استضافنا فيها الشيخ عبد املقصود، هذا الرجل قدم للبلد خدمات             ذضيفنا أو رفيقنا يف ه    

 .جال أمرها الشيخ عبد املقصودجليلة كل منا يعرفها، وقد 
وهذه األمسية اليت تشتمل على أحاديث عن هؤالء الرجال يف مجيع امليادين ستبقى مستمداً                
للباحثني يف املستقبل، ألن كثرياً من املؤلفات والترمجات اليت مجعت تكاد تقبل كغريها على رجال                 

هو عصب احلياة وقوامها وهي املادة،      األدب، واألدب ليس هو كل ما يطلب يف احلياة، بل هناك ما              
وهذه املادة من الرجال الذين خدموها وأخلصوا يف خدمتها، وقدموا فيها جهداً كبرياً يعرفه اجلميع،                
الشيخ هشام ناظر من هؤالء الرجال الذين أحسنوا يف عملهم، والدليل على إحسانه يف عمله هذه                  

 . وعلى رأسهم خادم احلرمني الشريفني مد اهللا يف عمرهالثقة اليت ناهلا من اجلهات املسؤولة األعلى،
                الواقع أنين قليل املعرفة بأحوال الشيخ هشام ناظر، لكن هذه القلة قد بدأت تنفتح هلا أبواب 

تغلب عليه املادة ومل حتوله     مل  لإلثراء من هذه األمسية، لكين أعرف أيضاً أن الشيخ هشام ناظر، رجل             
 ولديه شعور رقيق يدرك تلك املعاين       ه ذلك، إمنا هو حيمل روحاً حساسةً      إىل رجل درمهي أو ما أشب     

السامية ويتصور هذه املعاين السامية أيضاً ويستطيع إبرازها يف لوحات شعرية مجيلة، ولكن الرجل مل                
 ما يف أيدينا من أعماله األدبية؛ فلعل هذه األمسية إن شاء اهللا             يفرغ لنفسه وحلسه وشعوره، لذلك قلَّ     

فتح أبواباً رمبا أغلقها الشيخ هشام ناظر على أعماله األدبية اليت إن شاء اهللا ال بد لنا من أن نطلع                      ت
 .عليها، ودليلها تلك املقتطفات اليت حنظى ا أحياناً على قلتها

لست أدري ما الذي أقوله أكثر من هذا فقد سبقين الشيخ عبد املقصود ومعايل الدكتور رضا                 
 لكم، والسالم عليكم ورمحة      لصديقنا الشيخ هشام ناظر ومعذرةً     ئاً من القول، فمعذرةً   ومل يبقيا يل شي   
 .اهللا تعاىل وبركاته



 :  الكلمة اآلن لسعادة الدكتور حممد الصبان املستشار بوزارة البترول والثروة املعدنية-
 

  ))كلمة سعادة الدكتور حممد الصبان(( 
والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه         بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا،        

يف البداية أود أن أشكر األستاذ عبد املقصود على إتاحته هذه الفرصة ملشاركتنا يف حفل تكرمي                ..  وسلم
أستاذنا الكبري الذي تشرفت وعملت معه طوال السنوات الثمان املاضية، أنا ال أريد أن أحتدث عنه                 

معروفة ومشهودة ومجيعنا يتحدث عنها، وسيسجلها تاريخ النهضة          وعن إجنازاته فهي إجنازات      
 لدى جمموعة   السعودية بأحرف من ذهب؛ ولكين أريد هنا أن أوضح نقطة أساسية وهي كيف بىن ثقةً              

من الشباب السعوديني ومنهم شخصي املتواضع، حيث أعطى الثقة موعة من األكادمييني يف وقت               
ن حبجة أن األكادمييني يودون أن يستمروا يف صومعتهم دون أن يكون            أحجم فيه عن إعطائها الكثريو    

 نعتز   كبريةً هلم جمال احتكاك باحلياة العملية، ولكن الثقة اليت منحها لنا معايل األستاذ هشام، كانت ثقةً              
ونفتخر ا وأشعر دائماً وأبداً وشريط الذكريات مير يب حينما كنا نسافر معه يف مهمات عديدة،                   

 ختتلف عن الفترة السابقة، حيث كانت        أن الفترة اليت مسك فيها زمام أمور البترول كانت فترةً          وكيف
 يف ممارسة مشاكل هذه      السوق البترولية؛ وال زالت سوقاً يتحكم فيها املشترون مما يزيد صعوبةً            

 ..السوق
لشريفني، ويسهر   على توجيهات خادم احلرمني ا     اًوبناء.  وأتذكر معاليه وهو يفاوض باسم اململكة     

الليايل يف خمتلف أماكن االجتماعات بالنسبة لألوبك، وحىت منافسيه من الوزراء اآلخرين، وأذكر هنا               
عترافه بأنه مفاوض صعب؛    إوزير البترول اإليراين الذي كان معجباً دائماً باألستاذ هشام، وبالرغم من            

 .. رجل صادقإال أنه يؤكد دائماً وأبداً أنه يثق فيه وبأن هذا الرجل
 لنا  لُوكَ جداً، وأتذكر حينما ت    وال أود أن أطيل هنا لكن الثقة اليت أعطانا إياها كانت كبريةً            

مهمات خارج اململكة كيف كنا نزعج معاليه يف املرتل يف ساعات متأخرة أحياناً لو كنا يف نيويورك                   
 كبرية جداً، إذ    -  وقتها  -  ينا إياها مثالً، ونطلب إليه املشورة حول بعض املواقف وكانت الثقة اليت يعط          

أنتم أدرى مبا يدور يف هذه املفاوضات وتعرفون املوقف العام، وبإمكانكم أن حتكموا             :  كان يقول دائماً  
 .على ما يتم يف هذه املفاوضات، وليس هناك إضافات أخرى

 احلمد أشعر   وبالرغم من بعض األخطاء أحياناً إال أن معاليه كان دائماً يضع الثقة فينا وهللا                
قد ال أكون قد خترجت يف مدرسة هشام ناظر لطول سنواا           .  وأفتخر وأعتز بأنين أحد خرجيي مدرسته     

  مثمرةً ولقصر الفترة اليت عشت فيها مستشاراً ملعاليه، ولكن حتماً استفدت من هذه التجربة، جتربةً              
 وأتصور أن عامل اخلربة     ، الثمان سنوات هذه أنا يف تصوري كانت من أغىن سنوات حيايت             وغنيةً



وطبعاً هذه  ..  الكبرية اليت كونتها كانت بفضل اهللا مث ملعاليه وسأظل أدين ملعاليه ذا اجلميل طاملا حييت              
الكلمة القصرية لن تفي مبا يدور يف خاطري من كثري من األمور، وكثري من الشكر الذي أود أن أعطيه                   

 .ملعاليه
يل األستاذ هشام على هذه الثقة اليت أوليتنا إياها، ووفقك اهللا يف            فشكراً معايل الوزير، شكراً معا    

 .وشكراً جزيالً .. حياتك اخلاصة وقلوبنا دائماً معك إن شاء اهللا
 :  وخيتتم هذه الكلمات اجلميلة واملعربة سعادة األستاذ عبد احلميد الدرهلي ذه الكلمة-

 

  ))كلمة األستاذ عبد احلميد الدرهلي(( 
.. اًاهللا الرمحن الرحيم، السادة الكرام، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأسعدمت مساء            بسم   -

بادئ ذي بدء يفرض علينا الواجب أن نعرب لسعادة األخ األستاذ عبد املقصود خوجه عن تقديرنا                 
ال األفذاذ يف   البالغ واعتزازنا للحفاوة الباشة اليت يلقى ا ضيوفه والتكرمي احلامتي الذي حييط به الرج             

 روح الصداقة   يداره هذه العامرة باحلب واجلمال، فهذه اللفتة املباركة اليت تنم عن األصالة تنم               
 .الشفافة بني الناس حتماً سيخلدها التاريخ له باد والفخار

امتاز هشام ناظر يف سين دراسته دائماً بالتفوق والنجاح، وكان موضع تقدير أساتذته واحترام               
 باراً بوالديه وبأخوته وجبميع أفراد آل ناظر، ومن التقليد احملبب والذي يوطد أواصر العالقة                أقرانه،

 يلتقون يف دار األستاذ هشام ناظر يف اليوم الثالث من عيد            - أي مجيع أفراد آل ناظر       -العائلية أم   
ن أواصر القرىب   الفطر، كل عام يأتون وأرحامهم من كل حدب وصوب جيددون الوالء للعائلة ويوطدو            

 .واملعزة، والتآزر فيما بينهم
 

هشام ناظر يتمتع بروح رياضية مثالية، إنه بالواقع رياضي ميارس الرياضة إىل وقتنا هذا ويشجع               
الرياضيني، وشغوف بالقراءة ما إن يسمع بكتاب مهم إال ويقتنيه ويقرأه ليالً وإىل ساعات متأخرة من                 

ئة اهلادئة، وحيب الشجرة ويتركها تنمو وال يقطعها أبداً فهي حبد نظره            الليل على أنغام املوسيقى الداف    
رمز اخليمة اليت تظلل احلب واخلري والرفاه، وكثرياً ما نادى وشدد على أن تربية النشء هو يف البيت                   

 .أوالً، وهو صادق يف قوله
 

م وزارة البترول   لقد امتاز هشام ناظر بنجاح منقطع النظري يف أعماله الرمسية أينما حل، نظَّ              
ستحداثها مبعية معايل الشيخ عبد اهللا التريكي، ومنت وترعرعت يف إدارته هلا يف              إوالثروة املعدنية عند    

عهد معايل الشيخ أمحد زكي مياين، وملا واله صاحب اجلاللة املرحوم امللك فيصل بن عبد العزيز رئاسة                 
ز الكفاءات السعودية يف مكاا املناسب        اهليئة املركزية للتخطيط رسم هيكلها وأهدافها ورك        



لتخصصاا، فخرج من خالل إدارته وتدريبه احلكيم احلازم للوزارتني رجال انتفعت م البالد والعباد              
وخيدمون الوطن واملواطنني بالتفاين واإلخالص وحيصدون النتائج الباهرة ملستقبل اململكة العربية              

 .السعودية التليد
 

 لنداء مجال عبد الناصر، ظن       أساتذة جامعة امللك سعود عائدين إىل مصر تلبيةً        أذكر عندما غادر  
البعض أن اجلامعة أقفلت أبواا، بل الذي حدث كان العكس فقد مجع األستاذ هشام ناظر لفيفاً من                  
أقرانه وحلوا حمل األساتذة املصريني الذين تغيبوا بعيداً من الرياض، يدرسون وحياضرون بنجاح وكان               
هذا العمل موضع استحسان جاللة املرحوم امللك سعود، واملسؤولني يف الدولة والشعب السعودي               

 رجال وهبوا حيام وعلمهم     ؟، هل هناك وفاء ووالء وانتماء أكرب من هذا يف عامل الوطن العريب            قاطبةً
 .خلري اموعة، تطوع دون منة وتعظيم

 

ة، هو واضع أسس التنمية الشاملة االقتصادية        هشام ناظر هو رائد النهضة السعودية احلديث       
االجتماعية اليت انبثق منها خطط التنمية واملشاريع التنموية حيث نتج عنها اإلجنازات البارعة اليت                
أدخلت البالد الشاسعة األطراف يف احلضارة احلديثة اليت تستحقها، أذهلت هذه احلقائق واإلجنازات              

 .العامل قاطبةأنظار االقتصاديني وعقوهلم يف 
 

وأذكر عندما عرض أخي األستاذ هشام ناظر الدراسة االقتصادية عن احلالة الراهنة االقتصادية              
 على أنظار املرحوم امللك فيصل، اليت بينت جتاوزات وتداخالت وقصوراً           ٦٩االجتماعية للمملكة عام    

حوم امللك فيصل بالطائف    وتقصرياً ومعوقات، وكذلك االزدواجية وذلك يف لقاء خاص يف مكتب املر          
يف بداية مهامه للهيئة املركزية للتخطيط، وكنت برفقته مع األخ معايل الدكتور فايز بدر ومعايل                  

اليوم تعلمت منك يا هشام الشيء الكثري عن االقتصاد         (الدكتور عبد الوهاب عطار، قال له جاللته        
، وظهرت على إثر    )خطة التنمية اخلمسية  وأمهيته لصاحل البالد ومستقبلها، سر على بركة اهللا وأعد           

هذه اللفتة املباركة مد يد جاللته خلطة التنمية اخلمسية األوىل، وأدى جناحها وحتقيق جل أهدافها أن                 
تكون نرباساً وعهداً ملواصلة مسرية اخلري والنماء واالزدهار اليت ينعم ا القريب والغريب، فكانت حبق               

ار السبيل إىل العامل العريب ليحذو حذوها ويسري على جها، وقد أصبح             درساً ونواةً وضوءاً أخضر أن    
 .ذلك حقيقة واقعة

 

هشام ناظر صديق الصحافة، والصحافيني واإلعالميني واالقتصاديني، كان يعقد الندوات             
واللقاءات معهم، من أجل توعية الرأي العام؛ ال لتلميع شخصه وأعماله، كان ال يبخل عليهم بأي                  

تنور اجلميع يف هذه البالد ما ينبغي عمله ويواكب النتائج ويتفاعل مع التنمية، هشام ناظر عاد                 إجابة  



إلينا اليوم سليماً معاىف هو اآلن يف ريعان الشباب ال يعرف امللل وال الكلل دائم احلركة والتفكري،                   
 يف العطاء وخدمة    وسوف يواصل العمل كما عهدناه وخبربته الواسعة وعلمه وثقافته، سيواصل ويستمر          

الوطن والشعب وامللك، وسوف يدفع قريباً للمطبعة كتاباً انكب مؤخراً على تأليفه يدون فيه مذكراته               
ليبقى نرباساً عن جه الصحيح ألجيالنا القادمة إن شاء اهللا، وسوف جيتمع            ..  )جتربيت الطويلة (بعنوان  

ظيم من رجال العلم والفكر واالقتصاد واألعمال،       إليه يف صالونه اخلاص الرواد من أحباء هذا البلد الع         
ولن يبخل على أحد برأي وتوجيه ألنه كان وما زال نصرياً للضعيف والقوي على حد سواء بالعدل                  
واحلق، صرحياً إىل حد الوضوح، وال يستسيغ املبالغة وال النفاق مسة هذا العصر العريب احلديث، جه                 

ي، وبرأيه من كان أحسن الناس معرفة بنفسه؛ كان أقل الناس تقديراً            احلوار العفيف واملشاركة يف الرأ    
 . عليهااًهلا وثناء

 

             منهم، وأحاطوين   هشام حمي الدين ناظر هو أخي ونصريي وطاملا أشعرين هو وآل ناظر بأين واحد 
 سنة  بكل أوجه الكرم والرعاية، ختلو طبيعته من العنصرية والتفرقة، عملت معه وزاملته زهاء ثالثني              

كان لنا وملوظفيه وأعوانه مبثابة األخ والصديق الصدوق، يوجه ويكافئ باحلق والقسطاس لألداء                
 .الناجح إنه قدوة مميزة وممتازة سوف ختلده أعماله وصفاته يف التاريخ العريب بصفحات من نور

 

و يف حاجة ملثل    وأكثر من أمثاله يف الوطن العريب الكبري الذي ه        .  أطال اهللا عمره وبارك يف ذريته     
 كثرياً ما رددا يف     مداركه وخصاله احلميدة وشجاعته والثقة بالذات، إخويت امسحوا يل أن أذكر عبارةً           

وجدت احلسنة نوراً يف القلب، وليناً يف الوجه، وقوة يف العمل، ووجدت اخلطيئة سواداً              (نفسي، وهي   
 ).يف القلب وشيناً يف الوجه ووهناً يف العمل

 

م ال يسعين إال أن أزجي شكري وعظيم امتناين، لسعادة أخي وأخ اجلميع يف هذا البلد                ويف اخلتا 
كونه أتاح يل الفرصة يف هذه الليلة املباركة وأمام هذا احلشد العظيم من صفوة              .  اخلري أيب سعيد خوجه   

ملعايل  أن أعرب بصدق وشفافية عن وفائي وتقديري وحمبيت وشعوري احلميم             ،اتمع العريب السعودي  
 .بارك اهللا فيكم، وسدد خطاكم.. األستاذ هشام حمي الدين ناظر

 .والسالم عليكم
 

 آمل التكرم من اإلخوة احلضور، الذين يودون سؤال ضيفنا أن يكون سؤاالً واحداً                -
ألن الكل يتطلع إىل مساع معايل ضيفنا الشيخ هشام حمي          ..  وخمتصراً حىت تتاح الفرصة للجميع    

 : تفضلالدين ناظر فلي



  ))كلمة الضيف احملتفى به معايل األستاذ هشام حمي الدين �اظر(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم، على سيد املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه               

 .أمجعني
يف حلظٍة كهذه ويف مجٍع كهذا تستعصي الكلمة على سادا، وكأن كلمايت            :  أيها اإلخوة األحباء  

ليها خمارجها، فهي حائرة بني شرايني القلب وحبال الصوت، وإنه لشرف عظيم أن يكلف               اختلطت ع 
مواطن خبدمة بالده وإنه لشرف أكرب وأعظم أن يكلف ا فوق طاقته، ولكل جمتهد جائزة، ولكل                  
حمارب استراحة، ولعل من رضا اهللا سبحانه وتعاىل وعالمات رضاه كثرية أن جيمعين مبثلكم من األحبة،                

 .ن أمسعوين تلك الكلمات اليت أعتقد أم بالغوا فيهامم
ولكين يف الوقت نفسه من أولئك احلظيظني الذين رأوا اململكة العربية السعودية ختطط ملستقبلها              

يف اململكة العربية السعودية رجال يف كل مقام، ويف كل مكان،            .  وعاشوا لريوا نتيجة ذلك التخطيط    
 بكل عمل على أحسن مستوى بأي معيار، وهم إذا أتيحت هلم تلك               قادرون ومؤهلون على القيام   

   التوفيق من اهللا سبحانه     أود أن أقول فوق كل هذا، إنَّ      .   والة األمور لبالدهم   الفرصة حققوا ما يود 
وتعاىل، وإين يف حالة خاصة كان رضاء الوالدين حيفين يف كل خطوة خطوا، ولكين ال بد أن أقول                    

من التعضيد من ملوك اململكة العربية السعودية من عهد امللك سعود رمحه اهللا إىل عهد               أيضاً إين لقيت    
امللك فيصل إىل عهد امللك خالد إىل عهد خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز ما جعلين                   

 .أخطو خطاي بشعور الواثق املطمئن
 شريكاً يل يف مقابلة كنا قد        زميلي وصديقي وأخي معايل الدكتور عبد الوهاب عطار كان          

أجريناها مع خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز عندما كان نائباً ثانياً لرئيس جملس                   
الوزراء ووزيراً للداخلية يف ذلك الوقت، عندما ذهبنا إىل بيته على مدى أربع ساعات يستمع لنا؛                  

ان حفظه اهللا يف ذلك الوقت يتحرك من مكان إىل          نشرح له ما نرى وجوب إمتامه يف خطة التنمية، وك         
مكان سروراً مبا يسمع، وقد أعطانا أنا وزمالئي يف ذلك الوقت التعضيد الذي كنا حنتاجه يف توطيد                  
وتثبيت أول خطة للتنمية يف اململكة العربية السعودية، وكانت حتيط بنا دول عربية تستورد                   

 نرى اململكة   - واحلمد هللا    -ع ثقافتنا وعقائدنا، وحنن اليوم      لوجيات وأفكاراً من أماكن تتضارب م     وأيد
 رجال اململكة العربية السعودية سواء كنا يف         - وهللا احلمد    -العربية السعودية كما نراها، وحنن       

احلكومة أو خارجها وخدمة الوطن ال تقتصر على رجال احلكومة، بل كل منا، كل منكم اآلن، يف                   
أود أن أقول يف اخلتام إنكم أنتم أيها األحباء،         .  بية السعودية بشكل أو بأخر    موقعه خيدم اململكة العر   

وعلى رأسكم صديقي وأخي األخ عبد املقصود واإلخوان الذين كرموين مبا حتدثوا به عين، ال يبقى                  



لإلنسان يف الدنيا إال الذكر احلسن، ولو أن اهللا سبحانه وتعاىل يسر للمرء أن تكون أحسن أيامه                    
 .ها لكان حظه عظيماًخوامت

 . سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته
 

  ))فتح باب احلوار واألسئلة مع احملتفى به(( 
حيث إنكم  :  وديع كابلي .  هذا سؤال من د   :   معايل الضيف األسئلة املوجهة إىل معاليكم       -

وضع سامهتم يف وضع مخس خطط مخسية متوالية على مدى ربع قرن من الزمان، ما هو تقوميكم لل                  
 االقتصادي احلايل يف ضوء اخلطة االقتصادية وماذا حتقق من تلك اخلطط وماذا مل يتحقق؟

لكن أريد  ..  عبد الوهاب عطار لإلجابة عن هذا السؤال      .   أريد أن أعطي امليكرفون لزميلي د      -
اخلمس يف احلقيقة اململكة العربية السعودية وضعت يف خططها التنموية ولو أن خطط التنمية              :  أن أقول 

عبد الوهاب عطار، وهو الذي اشترك يف وضع اخلمس         .  األوىل والسادسة اليت وضعها اآلن منفرداً د      
تنويع مصادر الدخل حبيث ال يكون هناك اعتماد على تصدير            :  األوىل حددت أهدافاً حمددةً منها    

 . كمصدر وحيدخلامالبترول ا
 اآلن صناعات اجلبيل وينبع تستحوذ على       ماذا حدث يف هذا؟ حنن مسعنا عما مت يف اجلبيل وينبع،          

 من السوق العاملي خلامات البتروكيماويات، لدينا اآلن على األقل ثالثة امتيازات تعدينية              %٧حوايل  
منتجة، وكلها مرحبة يف مهد الذهب ويف الصخريات، يف القصيم، واآلن منذ حوايل سنتني منحت                  

هناك اكتشفت أيضاً مواقع كثرية مذهبةً، وأنا على ثقة بأن          اململكة العربية السعودية امتياز املصانع، و     
 .زمالئي يف الثروة املعدنية سيواصلون استثماراا

وضعت خطط التنمية هدف تدريب القوى البشرية السعودية حنن اآلن عندنا سبع جامعات، مل               
ملكة العربية السعودية   يكن عندنا جامعات يف املاضي، عدد اخلرجيني كبري، الذين يديرون املرافق يف امل            

حممد سرور صبان كيف أن هؤالء األكادمييني        .  أكثرهم سعوديون، وحنن مسعنا من أخي وزميلي د        
هذا ال يعين أن    .  السعوديني أصبحوا يؤدون خدمات كبرية يف مرافق هامة يف اال الدويل واال احمللي            

خالد يستطيع أن حيدثنا عن ااالت املتسعة       .  ام، يف قطاع التعليم ال بد أن د       ركل شيء عندنا على ما ي     
الكبرية اليت يعمل فيها فيما يتعلق بتقوية املناهج واستقطاب املزيد من اجلامعيني، سعودة الوظائف،                
هناك الكثري، ولكن هذه األمور ال تتم على مدى مخس أو على مدى عشر سنوات، حياة األمم حياة                   

كلنا نشعر أيضاً أن هناك يف الوقت احلاضر        .  ها على املدى الطويل   طويلة هلا معايري مستمدة من نتائج     
   ال، ومسامهة القطاع اخلاص غري البترويل يف الدخل القومي ارتفعت كثرياً جداً،             لدينا قطاع خاص فع

وآخر األرقام اليت أذكرها وال بد معايل الدكتور عبد الوهاب يعرف األرقام أكثر مين اآلن تصل أظن                  



، هناك أشياء كثرية أخرى مل تنجز وتستحق النظر، ولكن كما قلت ال ميكن ألي بلد                %٣٠إىل حوايل   
 ..يف أي مكان يف العامل أن حتقق كل ما تستهدف يف فترات خطط التنمية

 مع التحية والسعادة بتكرميكم من قبل الربجوازي الكرمي الشيخ النفطي عبد املقصود حممد               -
 استفزازياً حلد ما، لكنه طافح حبسن النية والطوية، وهو أنين قرأت            سعيد خوجه، أود أن أسأل سؤاالً     

هـ مقاالً عن القومية العربية، فهل ال زلتم ترددون أغنية          ١٣٨٢لكم يف أحد أعداد جملة الرائد عام        
 .محد الزيد. كما رددها جيل ذلك الزمن الوردي مع خالص حمبيت الشخصية) واهللا زمان يا سالحي(

 قرأا يف الرائد كانت مقالةً علميةً، حتاول أن تفسر ترمجة لكلمة العريب كما وردت                املقالة اليت  -
يف التاريخ؛ إذا كنت أذكر تفاصيل املقال والزلت أذكر شيئاً من ذلك، وحتاول أن تتحدث عن العروبة                 

نت كدائرة أصغر من دائرة اإلسالم، ألنه ليس كل مسلم عربياً وليس كل عريب مسلماً، ولذلك كا                 
حتاول أن تفسر إرتباط هذه الدوائر بعضها ببعض واستنتجت يف النهاية أن القومية العربية ليست جنساً                

 وثقافةً منطلقةً، إن من يتكلم العربية ويتعامل         بشرياً وليست عمالً عقائدياً، وإمنا كانت ثقافةً عامةً        
 .غلٌ بأفكاري احلقيقيةوما لَك ش.. ويتفاعل مع طبيعة احلياة فيها وحوهلا يعترب عربياً

 معايل الوزير، بعيداً من النفط واملال، نريد إيقاد مشعة احلب واجلمال، ونستمع             اً أسعدت مساء  -
 .الشريف منصور بن سلطان. إىل أقرب قصيدة إىل قلبك

 واهللا يا شريف أنا لألسف العميق ال أكتب الشعر إال نادراً، ومع تقدم سين ال أحفظه، إمنا لو                   -
لقلتها لك، ولكن حىت أستذكر تلك األبيات أريد أن أقص عليك قصة            ..   بعض األبيات اآلن   تذكرت

: قال يل .  بين الصغري، أصغر عيايل مضر، جاءين يوماً وسألين بابا أنت تكتب شعر؟ قلت له إيوه               إعن  
ولكن هذا  ليش؟ قلت له أنا يا إبين واهللا بعض أحيان حتف يب مشاعر معينة، وأعرب عنها بكلمات شعراً،                  

ما هو يف النهاية أنت تكتب شعر وتنتهي يف         :  قال.  ليش؟:  قلت له .  طيب ما تبطل  :  قال.  ليس دائماً 
 .كتب املطالعة وحنفظها

الذي حصل فعالً أن عندهم مدير املدرسة يكتب شعراً وكل قصائد املدير موجودة يف كتب                 
نشرت شعراً أن جيد طريقه إىل كتب       حتمال أنه إذا    إستاء من   إاملطالعة، وعلى مضر أن حيفظها وقد       

 .املطالعة
هناك بعض األبيات أذكرها وأرجو أن تعفو عين، وهي أبيات كتبت للشعر فقط وليس هلا                  

 :األبيات تقول). وال تودوين يف مشكلة(ذكرى معينة 
ــا   ــه إالَّنـ ــونُ كلـ ــا الكـ وغفـ

. 

أســـدل اللـــيل شـــعره فســـبانا 
. 

ــوانا   ــةً وهـ ــب ذلـ ــن احلـ مـ
                                                            . 

  ــق ــدر عاش ــا ب ــا ي ــتأن ــد حتمل  ق
. 

ــا  ــوى ظمآن ــع اهل ــري م ــت عم عش
. 

فاســــقنيه كمــــا أردت فــــإين 
. 



:  سعادة األستاذ حسني حممد العسكري أمني عام منظمة إذاعات الدول اإلسالمية يسأل قائالً             -
امل األجنيب تصاعداً   كثر احلديث هذه األيام يف القطاعني العام واخلاص، بعد أن سجلت االستعانة بالع            

بصفتكم واكبتم نشأة التخطيط يف     :  ملحوظاً حىت يف جماالت ال تتطلب مهارات متميزة، السؤال هو          
هذه البالد، أين كان موقع إحالل املواطن حمل العامل الوافد، وما هو احلل العملي والعلمي هلذه                   

عات وعدد من الكليات واملعاهد،     املشكلة؟ وقد أصبح املواطن قادراً على العطاء من خالل سبع جام           
 .مع الشكر والتقدير

 هذا املوضوع يف احلقيقة كان حمل نقاش طويل يف أروقة وزارة التخطيط، ويف أروقة جملس                  -
أحب أقول يف   .  الوزراء، وعلى مستوى كثري من اللجان ونال وينال اآلن اهتماماً كبرياً من الدولة              

تمد يف الدرجة األوىل على تأهيله وعمله وشخصيته، إذا توفر           البداية إن ما يتحصل عليه املواطن يع       
املواطن السعودي املؤهل املدرب القادر على شغل وظيفة معينة، فمن األجدى استخدامه، من األرخص              

 .ستخدم فعالً يوهو. ستخدامهإستخدامه، من األحسن للبالد إللجهة املسؤولة 
 كثري من اخلرجيني الذين خترجوا بتخصصات ال        عندنا مشكلة بعض التخصصات، رمبا كان هناك      

تتناسب بالضرورة مع بعض األعمال املطلوبة؛ مثالً اجلبيل وينبع تتطلب الكثري من املهندسني يف                 
الصناعات البتروكيماوية، الصناعات البترولية تتطلب الكثري من املهندسني، ولذلك مثالً جتد الذي              

عوبة يف االلتحاق ذه اجلهات؛ وهذه اجلهات أعماهلا كبرية         يتخرج وهو متخصص يف اجلغرافيا جيد ص      
ومتسعة؛ ولكن نوعيتها أيضاً حمدودة، ولذلك جيب أن نراجع التخصصات؛ وبالذات بالنسبة للطالب              

 تتخذ  - على فكرة    -السعودي، ال بد له هو أن خيتار تلك التخصصات اليت هلا جمال تسويق، احلكومة               
فرصة للمواطنني السعوديني، منها وضع نسب معينة على بعض املؤسسات            أسباباً كثرية إلتاحة ال   

احلكومية يف أا تتخلص من العناصر غري السعودية من القطاع اخلاص واالخنراط يف التدريب، رفع                 
تكلفة املستورد من األجانب إلتاحة الفرصة أكثر للسعوديني، هذه كلها أعمال تقوم ا احلكومة، لكن               

 . ال بد للسعوديني أنفسهم من أن يسامهوا يف حل هذه املشكلةيف نفس الوقت
 

حدثنا عن بعض أو مناذج من التحديات اليت واجهتكم يف           :   املهندس صبحي بترجي يقول    -
 .حياتكم العملية

 

هناك كثري من التحديات تواجه املسؤولني وليس أنا بالذات، أنا متأكد أن              ..   واهللا شوف  -
 يف احلكومة يف السابق، أو إخواين الذين ال يزالون يؤدون واجبام؛ هناك               إخواين الذين كنا زمالء   

حتديات كثرية تقابلنا، وبعضها باإلمكان التغلب عليه بكثري من الذكاء والصرب واملثابرة، وكما قلت يف               
 .كلميت لكم بكثري من التعضيد السياسي من والة األمر



يف ظرف كانت فيه االشتراكية املستوردة هي الفكرة        أنا أذكر أننا أعددنا خطة التنمية األوىل        
األساسية للتنمية يف كل من مصر ويف سوريا ويف العراق؛ وإىل حد ما يف األردن، ويف السودان ويف                    
اليمن، واختلط على بعض اإلخوان يف ذلك الوقت ما إذا كانت خطة التنمية يف اململكة العربية                   

الواقع خطط التنمية يف اململكة العربية السعودية يف املرحلة األوىل،          السعودية هلا عالقة باالشتراكية، و    
 تنشيط القطاع اخلاص، ومنها حماولة ختلص احلكومة من املؤسسات             ها من وضعت أهدافاً وطنيةً  

 . وحتويلها إىل القطاع اخلاص،الصناعية
ألعمال كانت  لكن كان على احلكومة يف ذلك الوقت أن تقوم مبعظم األعمال ألن كثرياً من ا               

تتعلق بالبنية األساسية؛ الطرق ال بد أن تبنيها احلكومة؛ املدارس الزم تبنيها احلكومة، املستشفيات الزم               
تبنيها احلكومة، كان عندنا استثمار كبري للبنية التحتية، وكانت هذه القضية أنتم تذكرون يف ذلك                 

ملكة م يف حماولة شرح األفكار التنموية لل      -ة   كنا نستعمل التلفزيون استعماالً كبرياً، احلقيق      -الوقت  
 ..العربية السعودية؛ اليت ختتلف عن األفكار املستوردة يف كثري من البلدان العربية يف ذلك الوقت

ولو أنه يوجد يف فارق سن بسيط بيين وبني عبد           (الناحية الثانية كانت عندنا مشكلة السن        
لذلك، كان علينا حماولة اإلقناع أن      )   كثري من ااالت   الوهاب لكن ترى منظرنا ما كان مقنعاً يف        

أمامكم رجاالً جيب أن تضعوا فيهم ثقتكم ألداء العمل املنوط م، مث هناك أفكار جديدة كنا نعتقد أنه                  
 يف ذلك الوقت    -:  سترياد القوى العاملة كانت هناك أفكار تقول      إال ميكن إحداث التنمية بدوا، مثالً       

وتدريب املواطنني السعوديني قضية ليست     ..  نتظار حىت نقوم بتدريب املواطنني السعوديني      إنه من اإل   -
بسيطة، إذا أنت أخذت املواطن السعودي الذي يدخل جمال التعليم، يتطلب ست سنوات يف االبتدائي               

ى وثالث يف املتوسط وأربع يف الثانوي وعمره يف البداية ست سنني، هذه تسع عشرة هذا إذا كان مش                 
 بسنة، ويبغى له أربع سنني جامعة خيرج وعمره ثالث وعشرون سنة، ماذا حتسب أن يعمل                   سنةً

 عيال، ويتخرجون يف اجلامعات ما يبدئ الشاب يتبلور فعالً ويتركز إال بعد أن               كلنا الطالب؟؟، حنن لنا  
 فهذه جمادلة   مير بفترة تدريبية تتراوح ما بني مخس وعشر سنوات حىت تظهر التؤدة عليه، وبالتايل               

إنسان، اململكة ما كان عندها استعداد وال مقدار وليس من صاحلها الصرب يف اال الفين إىل هذا                   
 .الوقت

 من واقع خربتكم الطويلة يف جمال البترول، كيف ترون سوق البترول العاملي حالياً ومستقبالً               -
 -ها على هذا السوق؟ حممد قنديل        وتأثري)  الكربون(جتاه الدول الغربية إىل فرض ضريبة الطاقة         إو

 .جريدة العامل اليوم
 . يف اجلريدة، لذلك لن أجاوب عن هذا السؤالة الذي سأقوله لك ستكتبه بكر-



بصفتكم من األشخاص الذين وضعوا خطط التنمية        :   الدكتور عبد اهللا صائم الدهر يقول       -
 نظرتكم بكل وضوح للمستقبل يف      والتطوير، وكذلك ممن عاشوا مع معركة البترول الشرسة، ما هي         

 نفراج اقتصادي ضخم وقريب، كما يتردد من وكاالت األنباءِ         إمنطقة اخلليج واقتصاده، وهل هناك      
 العاملية مما يبشر باخلري؟

 واهللا أنا ال أستطيع الرجم بالغيب، لكن أستطيع القول إنه إذا سرنا يف اململكة العربية                    -
زال هو التخطيط السليم واالستثمار فيما جيب أن نستثمر، فأنا أتصور           السعودية كما كان جنا، وال ي     

أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية على املدى الطويل، األمل كبري إن شاء اهللا يف أنه تتحسن                   
الظروف اليت منر ا يف احلاضر ظروف أوجدا أسباب معروفة كثرية، حنن دخلنا حرباً                ..  األحوال

 الكثري، ومل تكلفنا إنفاقاً على احلرب فقط، ولكن أيضاً إنفاق على ما بعد احلرب، ولكن                كلفتنا الشيء 
 .ال ميكن ملثل هذه الظروف أن تستمر وسيأيت اليوم الذي نتغلب فيه على هذه الظروف بأذن اهللا

حبكم :  غازي الزين عوض اهللا من جامعة امللك عبد العزيز كلية اآلداب قسم اإلعالم يقول             .   د -
أن معاليكم أحد املهندسني أو أحد املشاركني يف صناعة اخلطط التنموية هلذه البالد، هل يعتقد معاليكم                

. أن األسس التنموية بكل ختصصاا وأبعادها استطاعت أن حتقق طموحاتكم وتطلعاتكم املستقبلية هلا             
 أم أن مثة وقفات حوهلا حتتاج إىل تعليق من معاليكم؟

 

العمر بالنسبة لألوطان جيب أن حيسب      ..  ى سؤال سابق هلذا قلت ال ميكن       أنا يف إجابيت عل    -
 ٧٠على املدى الطويل وليس على املدى القصري، وعمر اإلنسان بذاته قصري، خطط التنمية من سنة                 

 هي تلك الفترة اليت حسبتها لكم تقريباً، من يوم أن يدخل الطالب إىل املدرسة إىل                ٢٥م يعين   ٩٥إىل  
وايل مخس سنوات عشان يستطيع أن ميشي بتؤدة كما ذكرت، لكن يف تاريخ اململكة                بعد خترجه حب  

العربية السعودية يف جمال التنمية قفزات كبرية، ولكن أثناء القفزات ال بد أن تترك بعض اجليوب اليت                  
 جيب أن تعاجل على املدى الطويل، وأعتقد أن هذا حيدث اآلن ونصحح، وأنا واثق أن زمالئي وإخواين                 
 .املوجودين هنا اآلن يعرفون هذا الكالم جيداً ويتفاعلون معه بالعلم واخلربة اليت اكتسبوها من العمل

 معايل الشيخ تلقبك بعض اهليئات البيئية الدولية بأنك عدو البيئة، ما ردك على هذا االام                 -
 .حممد سرور الصبان. وشكراً

 

صر واحد من عناصر البيئة الذي أعتقد أنه حشر          هذه الصفة صفة ظاملة، أنا احلقيقة مهتم بعن        -
ستقطبه العامل العريب على أساس أنه عمل بيئي؛ جيب أن تكون            إقتصادية وسياسية ولألسف    إألسباب  

مياهنا ومياه اآلخرين نقية، جيب أن حنافظ على صحتنا وصحة اآلخرين، وهذه كلها أشياء أنا مؤمن ا،                 
 .ا يف حيايت العمليةوال أؤمن ا فقط، وإمنا أمارسه



يذكر اإلخوان الذين اشتركوا معي يف بناء اجلبيل وينبع، أنه أنا زرعت الشوارع قبل بنائها،                 
الذي يريد أن يذهب ويرى اجلبيل وينبع اآلن، بلدان خضراء، وقد ال تصدق أنه يف اجلبيل هناك خنيل                   

أنا ..  بيل يف اململكة العربية السعودية    على الشاطئ، أشياء ال تراها إال يف فلوريدا، ولكن تراها يف اجل            
صديق الشجرة، أنا أعتقد أنه بلدان عربية كثرية يف حاجة إىل إنقاذ بيئي، مثالً قضايا الصحة يف مصر،                   
فعالً مجهورية مصر العربية تعاين من مشاكل صحية هلا أسباب بيئية، وحنن كلنا نعرف مرض البلهارسيا                

 إين عدو البيئة فهذا كالم غري صحيح، إمنا أنا صحيح طوال عملي              وأسباب انتشاره يف مصر، فالقول    
يف وزارة البترول، ويشهد على ذلك كل من الدكتور عبد الرب، والدكتور حممد الصبان، أحاول أنبه                 

جتاهاً معاكساً الستعمال البترول كطاقة واستغلت البيئة ألسباب غري علمية مل تثبت بعد              إإىل أن هناك    
 استهالك البترول، وهذه قامت ا دول أوروبية ألسباب سياسية حبتة وهي متارس إما                حماولة تقليص 

ستهالك البترول، أو وضع ضرائب عليه مما يسبب هلا دخالً أكرب من دخل              إوضع قيود كبرية على     
ليت  يف الكويت أعطيت مثالً ملا حيدث يف اإلمارات العربية املتحدة، ا            الدول املنتجة للبترول، وأنا مرةً    

 مليون دوالر، إيطاليا    ١٠  -  ٩ مليون برميل يف اليوم من اخلام حتقق منه دخل حوايل             ٢تنتج حوايل   
 مليون دوالر عن طريق     ٦٠ مليون برميل يف اليوم، وحتقق بس منه حوايل           ٢تستهلك نفس الكمية،    

لبيئة الضرائب، فعندك هنا هذه القسمة الضيزى ما بني منتجي البترول ومستهلكيه، استغلت ا                
 .والعواطف اليت بنيت حوهلا لكي يصلوا من ورائها إىل أهداف سياسية

 معايل الشيخ هشام ال شك حنن بلداً ما زلنا نعتمد بشكل كبري على عائدات النفط اخلام، ما                   -
 .م، السائل ابراهيم حممد اجلميح٩٦هو رأيكم يف اجتاه أسعار البترول اخلام ولو على األقل لعام 

 .مىت يصل من الصني؟ هذه ثقافة عالية تسألين السؤال هذا األخ علي -
 معايل الشيخ هشام ناظر حبكم خربتكم يف جمال التخطيط ومعاصرتكم لالجتاهات االقتصادية              -

عبد :  يف اململكة ما هي يف تصوركم أهم التحديات اليت تواجهها اململكة يف القرن القادم؟ السائل                
 .اهلادي شايف

م املوضوع يقلقين وستواجهه اململكة، وتواجهه كل الدول النامية، هذا            أنا راح أقول لك    -
املوضوع هو أن املسافات بني الثقافات قد اضمحلت، وبالتايل ال تستطيع الثقافات املختلفة أن حتمي                
كياا ما دامت هذه املسافات قد اضمحلت من ناحية؛ ومن ناحية أخرى ما دام باإلمكان بث الثقافات                 

ويتم هذا يف الوقت الذي جند فيه تلك الثقافات نفسها مل           ..  وق حدود وسيادة الدول النامية    األخرى ف 
يقتنع أهلها بعد جبدوى عناصر كثرية منها، مبعىن أنه ال يزال هناك نقاش طويل عريض يف الواليات                   

          رات، وليس يف   بث للدول النامية عرب القا    املتحدة والدول الغربية عموماً؛ على كثري من األمور اليت ت
استطاعة الدول النامية أن تدرأ عن نفسها هذا الغزو الفكري الثقايف، ويتطلب ذلك يف نظري أمرين،                 



األمر األول هو حماولة استنباط اخلري من ثقافاتنا وبثها باملقابل، الناحية الثانية أننا ال نتبع األساليب                  
 بل ال بد أوالً من تقوية عقائد الناس بثقافتها أساساً           التقليدية يف درء الثقافات من الدخول إىل جمتمعاتنا،       

 .لكي تستطيع أن جتابه الغزو الفكري القادم من اخلارج
 معايل الشيخ هشام ناظر، اخلصخصة، وأقصد حتويل املؤسسات احلكومية إىل مؤسسات               -

مسية للتنمية،  خاصة، هو االجتاه احلايل لسياسة الدولة، هل كانت هذه اخلطوة موضوعة يف اخلطط اخل              
أو أن الظروف الراهنة هي اليت فرضتها، وهل سيصبح دور الوزارات دوراً إشرافياً وتنظيمياً فقط؟                 

 .السائل سعد سليمان
وهي كما ذكرت هدف من أهداف التنمية،       ..   اخلصخصة موضوعة يف خطة التنمية األوىل       -

يتطلب حتريك  .  بترول كدخل وحيد  ومن األهداف األساسية اليت قلنا بشأن ختفيف االعتماد على ال          
القطاعات اإلنتاجية األخرى يف جماالت الصناعة وجماالت التعدين وجماالت السياحة وجماالت اخلدمات            
التجارية واخلدمات املالية، وهذه كلها ال تتم إال عن طريق القطاع اخلاص، األجهزة احلكومية واجبها                

 .ستثمار الذي جيب أن يتم لإلاألول هو وضع السياسة، وتوجيه القطاع اخلاص
أشارت إحدى االت املصرية، أنكم يف زيارتكم ملصر تعرفتم         :   األستاذ مصطفى عطار يقول    -

ألستاذ لكم يف كلية فكتوريا، وأثنيتم عليه ملا حتملونه من ذكريات عنه، لعلكم تتفضلون باحلديث عن                 
 .موقف تذكرونه يف فكتوريا وجامعة كاليفورنيا

هذا يف احلقيقة كان مجيل ومفاجئ، عندما كنا طلبة يف كلية فكتوريا يف اإلسكندرية                املوقف   -
حممد فايز واحلقيقة حنن كنا     .  كان عندنا مدرس يف الكيمياء، يعشق الكيمياء عشقاً حقيقياً وامسه د           

ئه لدوره،  كطلبة يف الثانوي حنبه وحنترمه وكنا متعلقني به تعلقاً كبرياً إلخالصه يف التدريس وحسن أدا              
وقد دعتين اجلامعة األمريكية يف القاهرة إللقاء خطاب التخرج وأيضاً تكرموا يف ذلك االجتماع مبنحي               

 يف القانون، وكنا قبل أن نذهب للجامعة مع الدكتور محدي البميب وزير البترول                ةدرجة الدكتورا 
يا وذكرت  وركريات كلية فكت  املصري احلايل وبعض األصدقاء نتناول طعام الغداء، وجاء احلديث عن ذ          

هلم قصصاً من قصص الدكتور حممد فايز، وذهبنا يف العصر إىل اجلامعة لكي حنضر التخرج، ويف تلك                  
حممد فايز، كانت له ابنتان تتخرجان من        .  اللحظة جاء رجل وسلم علي ومل أعرفه، وقال يل أنا د           

لنسبة يل أن شاهدت واحد من أساتذيت، وكان         با اجلامعة يف ذلك احلفل، واحلقيقة كانت مناسبةً سعيدةً       
ا نوع كبري من توارد اخلواطر يف أن تذكر شخص على الغداء وتشوفه بعد الظهر واحلقيقة كنت                   
سعيداً برؤيته ومل يتغري بالنسبة يل ال منظراً وال أسلوباً، وابتديت أستذكر معه ذكريايت عندما كنت طالباً                 

 . برؤيته يل كأحد طلبتهلديه، وهو بالطبع كان سعيداً 



  ))سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه يرد على بعض املداخالت(( 
األخ عبد احلميد الدرهلي يقترح تقديراً للجهود املخلصة اليت بذهلا           :   عبد املقصود خوجه   -

 معايل الشيخ هشام حمي الدين ناظر والنتائج امللموسة خلدماته الطويلة يف السلك احلكومي إقترح أن               
يعطى امسه للطريق الذي يقع فيه مبىن وزارة التخطيط جبدة، وأن يلقى هذا الرجاء القبول من صاحب                  

 .السمو امللكي األمري ماجد بن عبد العزيز
يا أخ عبد احلميد أنا أشد على يديك، وأنا معك واإلخوان نتوجه بذلك إىل حضرة صاحب                  

         السمو امللكي األمري ماجد بن عبد العزيز، الذي يلضيفنا الكثري من التقدير وال بد أنه هلذا من           كن 
 .الفاعلني

 :وردين من األخ الدكتور عاصم محدان واألستاذ الشاعر الزميل عبد احلسن احلليت اآليت
نرحب مجيعاً مبعايل الشيخ هشام ناظر، وهو ضيف اجلميع، وذكر يف احلديث عن كلية البترول                

امعاتنا العريقة، أليس من الواجب يف هذه اإلشارة إىل دور معايل           اليت حتولت فيما بعد إىل جامعة من ج       
 .الشيخ أمحد زكي مياين يف تأسيس هذه اجلامعة اليت نفتخر ا

أن أي أمسية تعقد، تعقد كما تعرفون وكما        :  ردي على األخوين الكرميني وعلى مجعكم الكرمي      
 تتكلم عن منجزات الضيف الذي حنتفي        إا - سنوات االثنينية    -عرفتم على مدى أربعة عشر عاماً       

به، وهذا ال يعين عندما نتكلم عن دور الضيف أن نغمط أدوار اآلخرين وال تفوتين يف هذه املناسبة أن                   
للشيخ أمحد زكي مياين كما تعلمون أدواراً من أعمال، هي عبارة عن منارات كبرية ال ختفى على أحد،                  

ثنينية بتكرمي معاليه سنتحدث عنه وعن إجنازاته، وما كلية          فمىت ما كان اليوم الذي تتشرف فيه اال        
البترول وما قام به من عمل جتاهها إال منارة من منارات فضله وعلمه وعطائه، وهو وجه مشرق                    

 .ومشرف للمملكة العربية السعودية دائماً وأبداً ال ينكره إال جاحد
 القول األول هي االثنينية األخرية كما       : أنا بني قولني   -أود أن أوضح أن االثنينية القادمة هي        

ثنينياتنا على مدى أربعة عشر عاماً      تعودناها كالعادة االثنينية املفتوحة للكل ألنه ليس هناك دعوة ال          
: فهذه الدار داركم واالثنينية منكم وإليكم، وكل من له عالقة بالكلمة، كما أين دائماً أود أن أقول                 

ثنينية، ولذلك مل حيدث قط أن أرسلت أو قدمت دعوة ألي            ا أي   يسعدين ويشرفين أن ألتقي به يف     
صديق، هذه هي املرة األوىل ألن لضيفنا خصوصية معينة، وهلذا اللقاء خصوصية معينة، وكنت أمتىن                
على الصحافة أن تقدره، ولو بعض الصحافة تناولته مع األسف، وأنا من عاديت ال أرد على أي صحيفة                  

 كان، عمالً مببدأ احلرية، ولو أنين أعلم أن احلرية جيب أن تنتهي عند عدم                كانت، أو على أي كاتب    
املساس حبرية اآلخرين، والدخول يف خصوصيام، ومع األسف رغم أنه تعدت علي بعض الصحف               

            أستطيع أن أقول قدمي، ومن      -مل  بكلمات ال جتوز، وال هي مما جيب التعامل بني الزمالء، وأنا زميل ع 
 يعمل على شاكلته وال     ، كلٌ مع األسف مل تراعي ذلك، وعلى كلٍ        -قول كأستاذ لكثري منهم     حقي أن أ  



رد عليه، ولكن من حقي أن أحافظ على خصوصيايت، ومن حقي أن أحتفظ خبصوصيات اآلخرين،                 
فمن هنا أنا أجد هذا     .  ن يودون االلتقاء م   مبوأعطي هلم حقهم من احترام وتقدير خلصوصيام، أيضاً         

سالح ذو حدين مع األسف، ومع احترامي الكبري لكل رئيس حترير ولكل من يتعامل مع الصحافة،                 ال
 الصحيفة ليست ملكاً له، هي ملك للمجموع، وعليه         - عندما يكون رئيس حترير      -الصحافة ليست   

 .أن يعمل ملصلحة اموع ال يعمل لشخصه وال يعمل لألسف مع هواه ورغبته
ثنينية مبفهومها العادي مفتوحة للجميع، وأهالً وسهالً بكم، وجبميع           ا  االثنينية القادمة هي  

األساتذة والرواد ومن يتعاملون مع الكلمة، وضيفنا فيها كما قلنا هو سعادة األستاذ الكبري عبد                  
 .القدوس أيب صاحل أستاذ الدراسات العليا لألدب جبامعة اإلمام حممد بن سعود

 األربعاء  -ستكون االثنينية القادمة هي االثنينية النهائية هلذا املوسم          و -ويوم األربعاء بعد القادم     
بعد القادم، باعتباركم من الصفوة، وباعتبار لكم من اخلصوصية يف هذا اللقاء، كما خلصوصية اللقاء                

 من يناير فهي أمسية ستقام على شرف معايل الشيخ           ٣الذي سيأيت األربعاء بعد القادم الذي يوافق         
با اخليل وزير املالية األسبق، لذلك يسعدين أنتم بالذات أن تشرفوين يف تلك األمسية وسيكون                حممد أ 

.. ألن للرجل أيضاً نفس خصوصية معايل الشيخ هشام حمي الدين ناظر           ..  هلا نفس هذه اخلصوصية   
قدراً فأرجو أن تعفوين عن القول أكثر من ذلك، وأترك الكلمة لزميلي خلتام هذا األمسية شاكراً وم                 

          اقته يف الرد على األسئلة اليت      ملعايل أخي الشيخ هشام ناظر تشريفه، والتفضل حبضور هذا األمسية، ولب
                   ا ألنين أعرف لب اقته مل أختذ أي أسلوب من أساليب املراقبة عليها، فقد تركتها كما هي دون املس

وأود أن اشكر معايل الوزراء الذين      .  .وأعرف دائماً التعامل مع األلفاظ بالشكل الذي دائماً يسحرنا به         
تفضلوا باحلضور من الرياض وبعض الزمالء الذين قدموا خصيصاً لتكرمي معاليه، فهذا تكرمي له أوالً                
وتكرمي يل شخصياً ثانياً وللجميع، هذا تكرمي لنظافة اليد واخللق واللسان والعمل الطيب، فأحييه                

 . كنا يف هذه األمسيةوأشكركم مجيعاً وأشكر مجيع من تفضل وشار
 

  ))ختام األمسية(( 
 اآلن يقدم صاحب االثنينية الشيخ عبد املقصود خوجه لضيفه الكرمي معايل الشيخ هشام حمي               -

 . ذه املناسبة تذكاريةًالدين ناظر لوحة االثنينية هديةً
الشيخ هشام  كما يقوم سعادته بتقدمي لوحة تذكارية، من الفنان خالد خضر لضيفه الكرمي معايل              

 .حمي الدين ناظر
.. خوة احلضور وإىل اللقاء إن شاء اهللا يف االثنينية القادمة          شكراً ألصحاب املعايل الوزراء ولإل    

 .وندعو حضراتكم لتناول طعام العشاء
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