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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :افتتح األستاذ حسان كتوعة عريف احلفل األمسية قائالً
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده، والصالة والسالم األمتان                

 .بينا وحبيبنا وقدوتنا حممد وعلى آله أمجعني وصحبهاألكمالن على خري خلقه وصفوة رسله، سيدنا ون
  ..إخواين احلضور.. أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة
 .وأسعد اهللا ليلتكم بكل خري.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أهالً ومرحباً بكم يف أمسية جديدة من أمسيات الوفاء والتكرمي ويف ليلة تزدان فيها قناديل                 
سرور، لنشارك مجيعاً ومن خالل اثنينية العلم والفكر واألدب والثقافة يف تكرمي رجل نعرفه               الفرح وال 

سلطان بن سلمان بن     إنه صاحب السمو امللكي األمري    ..  مجيعاً مبا قدمه ويقدمه لدينه مث مليكه ووطنه       
لكة العربية السعودية،   عبد العزيز آل سعود أول رائد فضاء عريب مسلم وأمني اهليئة العليا للسياحة باملم             

فأهالً وسهالً بكم يا صاحب السمو فارساً هلذه االثنينية وأهالً بصحبكم الكرام وبكم أنتم يا من                   
تشاركون يف هذا التكرمي، وعلى بركة اهللا نبدأ هذه األمسية بتالوة آٍي من الذكر احلكيم يتلوها                   

 .القارئ الشيخ عبد الرمحن أجمد
 

  ))السرية الذاتية(( 
يها السادة الكرام امسحوا يل بداية أن أسعد بقراءة السرية الذاتية املختصرة لسموه الكرمي الغين               أ

 ..عن التعريف ولكن كما يقال الورد ال يمل رحيقه
صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان بن عبد العزيز من مواليد مدينة الرياض يف الثامن                   -

م ألف وثالمثائة ومخسة وسبعني للهجرة املوافق شهر يونيو لعام           عشر من الشهر احلادي عشر لعا     
 .ألف وتسعمائة وستة ومخسني للميالد

درس اإلعالم والطريان يف الواليات املتحدة األمريكية، وعمل باحثاً بإدارة اإلعالم اخلارجي بوزارة               -
 .اإلعالم السعودية عام ألف وتسعمائة واثنني ومثانني للميالد



م ألف وتسعمائة وأربعة ومثانني للميالد أصبح نائباً ملدير جلنة اإلعالم األوملبية للمملكة يف               ويف عا   -
 .دورة األلعاب األوملبية بلوس أجنلوس

ويف عام ألف وتسعمائة ومخسة ومثانني للميالد أنيطت به مهمة أخصائي احلمولة على منت املكوك                  -
وذلك يف الفترة من التاسع والعشرين من        (G) سنييف الرحلة احلادية واخلم   "  ديسكفري"الفضائي  

 الشهر التاسع لعام ألف وأربعمائة ومخسة للهجرة، إىل السادس من الشهر العاشر لعام ألف                

وأربعمائة ومخسة للهجرة، املوافق من السابع عشر إىل الرابع والعشرين من يوليو لعام ألف                  
 .ه أول رائد فضاء عريب مسلموتسعمائة ومخسة ومثانني للميالد وبذلك يكون مسو

كما شارك مسوه يف إنشاء مجعية مستكشفي الفضاء، ووصل إىل رتبة عقيد طيار يف القوات اجلوية                   -
السعودية عام أربعة وتسعني وتسعمائة وألف للميالد، وتقاعد منها عام ستة وتسعني وتسعمائة               

 .وألف للميالد
طفال املعاقني يف عام ألف وتسعمائة وتسعة ومثانني         وانتخب مسوه رئيساً لس إدارة مجعية األ         -

 .للميالد، كما توىل رئاسة جملس األمناء يف مركز األمري سلمان االجتماعي ألحباث اإلعاقة
ومسوه رئيس اللجنة االستشارية ملشروع واحة العلوم والرئيس الفخري لكٍل من مجعية احلاسبات                -

 .مران، ومسوه اآلن أمني اهليئة العليا للسياحةالسعودية واجلمعية السعودية لعلوم الع
سرياكيوز بالواليات املتحدة األمريكية كلية      "مسوه حاصل على شهادة املاجستري من جامعة            -

 ."ماكسويل للعلوم السياسية واملواطنة
 اجلمعية"،  "مجعية مستكشفي الفضاء  "،  "اجلمعية السعودية اجلغرافية  :  "كما أن مسوه عضو يف كٍل من        -

برنامج الفضائيني  "،  "اجلمعية الفضائية األمريكية  "،  "اجلمعية اجلغرافية األمريكية  "،  "الفلكية الربيطانية 
معهد الدراسات  "،  "اجلمعية الوطنية للفضاء بأمريكا    "،  "الشباب بالواليات املتحدة األمريكية    

 مشارك بندوة األوضاع    ، وعضو "أكادميية رواد الفضاء الدولية بفرنسا    "،  "الفضائية جبامعة برنستون  
 .الدولية

 للهجرة  ٢٨/٢/١٤٢٤ وتاريخ   ٢/  ومن املهام املناطة بسموه بناًء على األمر السامي رقم أ               -
واملتضمن تنظيم عدٍد من الوزارات حيث مت ضم وكالة اآلثار املرتبطة حالياً بوزارة التربية والتعليم                

عن تنفيذ مهام اآلثار إىل جانب مسئولياا عن         إىل اهليئة العليا للسياحة، وتصبح اهليئة مسئولة         
 .السياحة

 

أكرر أيها السادة هذه نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية لسمو فارس اثنينية هذا األسبوع واحلافلة               
 .باألعمال اجلليلة والدءوبة، ونتمىن لسموه التوفيق والسداد

 ليلقي كلمته   همد سعيد خوج  يسرين اآلن أن أحيل امليكرفون لسعادة الشيخ عبد املقصود حم          
 .الترحيبية



  ))خوجهحممد سعيد كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود (( 
احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة احلمد، والصالة والسالم على سيدنا           ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم   

 .حممد املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرين
 ..األمري سلطان بن سلمان آل سعودصاحب السمو امللكي 

 ..أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة
قبل البدء بكلميت أود أن أنوه مبالحظة صغرية، وهي أنه إذا مل            :  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    

تسعكم مجيعاً الطاولة الرئيسية فقليب وصدري يتسعان لكم، كما أن القضية ليست قضية أولويات وإمنا               
الفرصة هذه املرة لبعض اإلخوان الذين نعتز ونشرف م مجيعاً واملرة األخرى لطائفة تليها                 أحتنا  
 ..اوهكذ

نشرف اليوم يف هذه االثنينية املميزة باالحتفاء بصاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان               
تباطاته العديدة،  بن عبد العزيز، الذي استجاب مشكوراً لدعوتنا املتواضعة رغم شواغله اجلمة وار             

 .فأهالً وسهالً ومرحباً بسموه وصحبه الكرام، بني نخبة من محبيه وعاريف أفضاله
كلنا يعلم أن مسو فارس هذه األمسية من رجاالت البدايات الصعبة، عرفته منذ نعومة أظافره،                

، فقد شهدت له    غري أين ال أقول أن شهاديت فيه جمروحة كما جرت العادة، لكنها شهادة حق بإذن اهللا               
ساحة العمل الوطين واالجتماعي واإلنساين بالريادة يف كثري من ميادين العطاء، وما اهلرم الذي يمثله                

: رعاية األطفال املعاقني، والثانية   :  بواجهاته الثالث إال أمنوذج لتلك املسرية اخليرة، فواجهته األوىل         
 يف إزالة غبار النسيان عن آثارنا ونفائس تارخينا من           املضي:  النهوض باهليئة العليا للسياحة، والثالثة    

  .خالل اهليئة العليا لآلثار واملتاحف
تلك هي ساحات التحدي، ليست األوىل واألخرية ولكنها ساحاته اليوم، هذه الساحات هي               

الوطن روافد البذل وقناديل الفكر اليت ينطلق منها مسوه يف أداء رسالته املميزة لتصب مجيعها يف صاحل                 
واملواطنني، عرفته صاحب طموحات كبرية، لعله وجد نفسه منساقاً للتعبري عنها مبشاركته كأول رائد               

الذي شرفت من ضمن من تشرف بانطالقة       "  ديسكفري"فضاء عريب مسلم يف رحلة مكوك الفضاء         
/٢٩/٩والذي مكث مسوه يف هذه التجربة من        "   أمريكا -كيب كندي بفلوريدا    "ذلك الصاروخ يف    

م، يومها مل يبلغ الثالثني من عمره،       ١٩٨٥ يوليو   ٢٤  -  ١٧هـ املوافق   ٦/١٠/١٤٠٥ إىل   ١٤٠٥
وأحسب أا جتربة أَثْرت وأثَرت على مستقبل حياته، ومكنته من النظر بشمولية علمية لكثري من املهام                

 .اليت أنيطت به، فكان خري من يؤديها على الوجه املرجو



وه يف خمتلف األعمال واملسئوليات اليت تقلدها يتسم باجلرأة واتباع           إن الطرح الذي قدمه مس    
األسلوب العلمي يف التنفيذ واملتابعة، مما يؤكد منهجه يف احلياة بصفة عامة، وقد أدى هذا النمط إىل                  
بلوغ كثري من األهداف املنشودة يف أوقات قياسية، باإلضافة إىل حتقيق مزيد من الطموحات وإزالة                 

ت اليت تعترض مسار العمل، وكما تعلمون فإن هناك أكثر من جهة تشارك يف رعاية األطفال                  العقبا
املعاقني، وكلها ذات برامج جتد منا كل التقدير واإلعزاز، إال أن اجلمعية اخلريية لرعاية األطفال املعاقني                

ن أبنائنا األعزاء، بعيداً عن     بفروعها املختلفة متثل قطباً يف العمل اإلنساين الذي يعىن ذه الشرحية م            
النوازع اليت ختتزل النظرة إليهم يف جانب الشفقة، بل تسعى إىل دجمهم يف اتمع على قدم املساواة مع                  
غريهم من األسوياء ليسهموا يف مسرية العمل والدورة االقتصادية والتنموية، ومن حسن احلظ أن                

 من أفكار مسوه اليت ما فتئت متعلقة ذا العمل            مشروع النظام الوطين الشامل للمعوقني قد نبع       
                 اإلنساين الكبري، وحبمد اهللا جاء املشروع حمدثاً لألنظمة واللوائح والقواعد املنظمة للعمل وسد
الثغرات، ومشل كافة النواحي الصحية والتعليمية والتدريبية، وكذلك جماالت الرعاية والتأهيل مع              

دع من خيالف أحكام النظام وقواعده، كما حرص مسوه على جتديد            صرامة يف التنفيذ وجزاءات تر    
التدفقات النقدية ملقابلة احتياجات اجلمعية اخلريية مما يؤكد بعد نظره بشأن تطوير آليات التمويل اليت                
ال تعتمد على قناة واحدة فإذا ما جفت أو احنسر عطاؤها أصاب العمل كله شلل واضح، لذلك عمل                  

 -إن شاء اهللا  -د املداخيل مببادرات مشكورة نأمل أن تؤيت مثارها يف القريب العاجل             على تأطري تعد  
 .فوق ما أعطت وقدمت

أما السياحة واآلثار فهما كرتان يكتنف احلديث عنهما الكثري من األرقام واخلطط والربامج،               
يف باختياري عضواً    وإنين ومنذ تشر   -إن شاء اهللا  -وفارس أمسيتنا خري من يتناوهلما بالبحث والتقصي        

يف الس األعلى لآلثار سعدت مبتابعة لصيقة ألعمال هذا الكيان املتخصص، والذي عقد ثالثة                 
أي األسبوع  -م،  ١٣/١٢/٢٠٠٣هـ املوافق   ١٩/١٠/١٤٢٤ومخسني جلسة كانت آخرها بتاريخ      

يم بعض املباين    وقد ختللتها أعمال استكشافية كبرية، ومطبوعات قيمة، وحبوث علمية، وترم           -املاضي
األثرية لالستفادة منها كمظهر حضاري يربط احلاضر باملاضي بوشائج علمية وعملية، كما تضمنت              
النشاطات وضع استراتيجيات أسهمت يف حتديد مسار ومستقبل العمل، وهناك بشارات كثرية سوف             

ن املشروعات   وأحسب أن التوجهات اليت أعلنها مسوه ع        -إن شاء اهللا  -تتحدث عن نفسها قريباً     
السياحية سوف تؤدي إىل حتقيق بعض النجاح الذي حيتاج دون شك إىل مزيد من التقدمي والتقييم                  
والتفاعل مع اجلهات األخرى ذات العالقة حىت تؤيت مثارها وتنطلق من إسار املاضي إىل آفاق املستقبل،                

ل السياحي، أو املنتجعات    وتتبلور يف شكل قطاعات حمددة سواء يف جمال العمل الفندقي، أو النق             
العالجية، وغريها من أساليب اجلذب السياحي اليت تؤهل هذا القطاع املهم للحاق بالدول اليت سبقتنا،               



وإحداث اختراق ملموس يف هذا املضمار، وذلك وفق منظومة إعادة اهليكلة الشاملة اليت وعد ا مسوه                
 وتضطلع من خالهلا اهليئة العليا للسياحة بدور        يف جمال السياحة لتنهض خالل اخلمس سنوات القادمة       

الشريك مث تفسح اال تدرجيياً لألجهزة السياحية والقطاع اخلاص للقيام ذه املهمة بعد أن يتحول                
دور اهليئة إىل شريك مساند، وهي كما ترون خطة طموحة سوف خترج بالسياحة من عباءة العمل                  

 .واجلماعي مبا خيدم املصلحة العامة مبشيئة اهللالروتيين إىل آفاق اإلبداع الفردي 
ويف الوقت الذي نتوسم اخلري يف جمايل االستفادة من االنفتاح السياحي والنهوض بقطاع اآلثار،              
إال أننا ينبغي أال نبالغ يف التفاؤل ونفرط يف األحالم، فهناك العديد من احملاذير والتداخالت والتعقيدات                

سطح وهناك املنافسة احلادة اليت تفرض نفسها على سوق بضاعتها صناعة            اليت سوف تظهر على ال    
السياحة واخلدمات املرتبطة ا، وهي منافسة شرسة حتتاج إىل دراسات متعمقة إلجياد نسبة معقولة يف                

ة السياحة اإلقليمية والدولية، مع األخذ يف االعتبار بأمهية امليزة التنافسية اليت ننفرد ا كدول              )  كعكة(
سنوياً ألداء شعائر احلج والعمرة، والصالة مبسجد         تضم احلرمني الشريفني، ويؤمها ماليني املسلمني     

، ويف تصوري أن األمر حيتاج إىل تنسيق اجلهود لتجهيز شبكة الطرق الالزمة، وصحة                 رسول اهللا 
الفوز بغنيمة هذا   البيئة، واالتصاالت، وغريها من اخلدمات الضرورية وذلك للخروج بأفضل النتائج، و          

الفتح االقتصادي اجلديد، فنحن نتحدث عن مئات املواقع األثرية املنتشرة يف كثري من أصقاع مملكتنا                
احلبيبة، فاألمر حيتاج إىل إرادة ذوي العزم، وإنين على ثقة بأن مسو فارس أمسيتنا على رأسهم، وإنه                   

اطنيه يف إجياد قطاع يوظف اآلثار لترقية        لقادر بإذن اهللا مث بدعم والة األمر على جتسيد آمال مو            
ومن مث اإلسهام يف تفعيل جانب حيوي من االقتصاد، مما يؤدي إىل استيعاب أعداد كبرية من                  السياحة

 .الشباب يف جماالت العمل املختلفة اليت سوف تنشأ تلقائياً حبكم تبادل املنافع الناتج عن هذا النشاط
مشكاة هذا احلفل، فهو احلبيب ابن احلبيب، نشأ يف بيت          مرة أخرى أرحب بسموه الذي أضاء       

صالح وفالح أشرقت جنباته بنور العلم والفضل، فجاء ِخياراً من ِخيار، عفيف القلب واليد واللسان،               
وله من املروءات ما جيعل تعلق القلوب به أمراً طبيعياً، وتعلق إرادة النجاح ما يوليه عنايته غاية نتطلع                   

ن كبري، متمنياً لكم أمسية ممتعة مع مسوه الكرمي وصحبه األفاضل، وكم كان بودنا أن                 إليها باطمئنا 
يشاركنا هذا احلفل صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن سلمان لوال اعتذاره الرتباطات مسبقة                

بعد يصعب التحلل منها، فله الشكر على هذه اإلشارة، وكلنا يعلم مسئولياته الكبرية اليت زادت كثرياً                
توليه رئاسة جملس إدارة الشركة السعودية لألحباث والتسويق، ذات اإلصدارات الناجحة واملتعددة،             
فسموه يبذل جهوداً مقدرة يف سبيل ترقيتها واستمرارية تفوقها يف عامل ال يعترف بالسكون، متمنني له                 

إن - اليت ال تتثاءب، ولنا      خدمة الكلمة، وانتشار مطبوعاته    دوام التوفيق والسداد لإلسهام الفاعل يف     



إن - كما وعد أمسية من أمسيات اثنينياتنا إن مل تكن يف هذه السنة ففي مطلع السنة القادمة                  -شاء اهللا 
 .-شاء اهللا

ويسعدين تذكريكم أن ضيف أمسيتنا القادم سعادة الدكتور عاصم محدان علي، عضو هيئة               
مي املعروف، فلكم الشكر سلفاً على حتيته         التدريس جبامعة امللك عبد العزيز، والكاتب اإلسال        

  .واالحتفاء به واالستفادة من جتربته وعلمه
 ..والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود(( 
  ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. بسم اهللا الرمحن الرحيم

سعد ذه الدعوة الكرمية من األخ األكرب والشخص العزيز الشيخ عبد املقصود الذي له               أوالً أ 
مكانة خاصة يف نفسي، فهو صديق والدي قبل كل شيء، مث صديق يل شخصي، وتعلمت منه يف                    

ويف جتارب كثرية لسنني طويلة، مث أنه هذه املرة الثانية اليت أُدعى إىل هذه االثنينية وليست املرة األوىل،                  
كل مرة ال أفاجأ بأن أجد احلضور هم من أمتىن أن أراهم وأجتمع م يف كل وقت، لذلك عندما قال                     

فهو مل يكلف يف الواقع بل أنه لو استطاع أن جيمع           "  كلَّف علينا عناء السفر   "يل األخ عبد املقصود أنه      
عن برد الرياض، فلهذا الدفء     قليالً   هذا اجلمع كل يوم لتحملنا السفر كل يوم، مث أنه خفف عنا الربد            

اقترحت عليه املرة القادمة أن يكون اللقاء بلبس السباحة فقد يكون أكثر راحة قليالً بدال أن ألبس                  
 .الثوب والبشت
أنا سعيد بأنه االثنينية وقد أصبحت مناسبة ليست مناسبة جمامالت وال مناسبة عشاء احلمد              :  أوالً

لناس يف خري ونعمة وال يأيت اليوم الناس للعشاء مثل ما كنا نعمل يف               هللا اخلري والربكة يف البلد وكل ا      
السابق، أصبحوا يأتون ليتناقشوا ويتحاوروا ويستفيدوا ويفيدوا، كما أن االثنينية أصبحت مؤسسة              
حقيقة، األخ عبد املقصود جزاه اهللا خريا، يتكفل ذه األمسية اليت تكلفه الكثري ولكن هو رجل مل                   

 عن عمل ينفع بالده وينفع وطنه وينفع املواطنني إذا مل يكن هناك فقط املال هو الذي يبذل،                  يتوان أبداً 
لكنه يبذل من ماله ويبذل أيضاً من صحته، أنا أقول ذلك ألن يل جتارب مع األخ عبد املقصود جزاه                    

 اخلري الذي   اهللا خريا، جتارب عالقة شخصية وصداقة وهذه هلا حديث آخر، ولكن أيضاً جتارب يف عمل              
ذكره اليوم وقد أبدأ بذلك، أنا أتذكر مناسبة أو فرصة أنين أتيت لألخ عبد املقصود واهللا يشهد على                   
ذلك أطلب منه املسامهة يف عمل خريي إال كان أول املسامهني واملبادرين، وحدث مرة واحدة فقط أن                 

ذه مؤسسة جديدة مل يذكرها     تكلمت معه عن موضوع يتعلق مبركز األمري سلمان ألحباث اإلعاقة، ه           



األخ عبد املقصود اليوم وقد أحتدث عنها بعض الشيء، وقال يل السنة هذه أي العام املاضي عنده                   
التزامات كثرية لكنه يعترب هذا يف صميم التزامه الشخصي، ولكين فوجئت بعدها بأيام قليلة أن كلمين                

يف الواقع أنا أستطيع أن     :  مل خري، وقال يل   وكان هناك هاجس يف باله ال يرتاح حىت يليب طلبا يف ع            
 أتدبر أموري بطريقة أو أخرى ولكين ال ميكن أن أرفض أو أن أتواىن يف املشاركة يف هذا العمل الطيب،

لذلك األخ عبد املقصود عندما يدعوين للحضور اليوم ال أعترب هذا تكرماً وأعترب هذا تكلفاً، لكن                  
     ؤالء الناس الكرام الكثري             أعتربه احلقيقة أنه هو الذي تكر بأن أعطاين هذه الفرصة بأن ألتقي م علي

منهم أعرفهم طبعاً، ووجدت من الناس القدماء الذين أعرفهم من املدرسني األوائل ومن األصدقاء                
 .األحباء الذين يف الواقع تفاجأت بوجودهم اليوم بيننا

ليها العمل اخلريي يف اململكة هي الصورة اليت        لو بدأنا اليوم بالعمل اخلريي، الصورة اليت بين ع        
 اتمع أساساً، أنا اليوم أعتقد أن اململكة العربية السعودية كلها ليست فقط كدولة               اتعكس أصل هذ  

ولكن ككيان هي مؤسسة خريية، وهذه املؤسسة اخلريية اليوم بال شك متر مبحك وخاصة فيما يتعلق                 
 هي اليت أدت بأا تتوسع يف هذا العمل اخلريي حىت وصل أصقاع             بالقطاع اخلريي، خريية هذه البالد    

الدنيا، ال يوجد اليوم بلد يف العامل بالنسبة حلجم اقتصاده يساهم يف العمل اخلريي ويف نفع الناس يف                   
مجيع أصقاع الدنيا مثل ما تساهم به السعودية، ويف معظم األحيان تساهم هذه البالد وأهل البالد                  

واضحة كما تقوم به بعض الدول األخرى، فلذلك اململكة اليوم جتد أا ككيان                بدون مصلحة   
وكقيادة وكحكومة وكمواطنني اليوم أستطيع أن أتكلم مع أي إنسان وأؤكد له وأثبت له بالدليل                 

كل مواطن سعودي اليوم جالس هنا       القاطع أن كل واحد جالس اليوم هو مؤسسة خريية متنقلة،          
 عندما يناقش موضوع العمل اخلريي للمملكة كما يناقش اليوم، وأحياناً يناقش            مؤسسة خريية؛ لذلك  

نقاشا مغرضا، ليس نقاشا فيه مصلحة، يناقش وكأن هذا عمل له مصلحة سياسية أو عمل يؤدي إىل                  
خراب، اليوم تقف يف الشارع يف جدة يف الرياض يف الباحة يف الطائف يف بلد صغري يف قرية فقط تقف                    

رع تقول يا ناس أنا حمتاج وسوف جتد كل إنسان يهب ملساعدتك، قد تأيت عند بيت أحد ال                   يف الشا 
تعرفه وتطرق الباب وتقول أنا غريب عن هذه البلد جتده يفسح لك بيته وتنام عنده يف البيت وترتاح                   

 .وتأكل وتشرب وال يقول لك مىت سترحل
لن تستطيع اليوم أي قوة من اخلارج أو        العمل اخلريي متأصل يف هؤالء الناس ويف هذه البالد و         

من الداخل أو أي تصور مستقبلي أن يفصل بني هذه األرحيية اخلريية للناس اليت أصلها اإلسالم                   
وأصلتها أخالق هذه البالد، وبني ما ميكن أن يقوم فيه املستقبل، فأنا الواقع كشخص له عالقة بالعمل                 

 يقولون أن مهمتكم صعبة ألنه ليس هناك ضرائب أنكم          اخلريي وجدت أن مهميت ليست صعبة، الناس      
تستطيعون أن تقولوا للناس أعطين هذه املبالغ حىت ال تدفعها ضرائب أو يكون هناك نوع من الضريبة،                 



بل بالعكس هم ال يعرفون أن عندنا ما هو أفضل من احلافز الضرييب، وهو احلافز اإلنساين، واحلافز                   
 تربية كل واحد منا، اليوم كل واحد منكم يا أخوان يذهب إىل بيته، يف                الشرعي، واحلافز املتأصل يف   

الواقع جتد أن مدرستك األوىل يف العمل اخلريي هي والدتك، أم اإلنسان هي دائماً مستقر اخلري وتعمل                 
اخلري، ووالدك نفس الشيء، لذلك أنا وجدت أن مهميت سهلة يف البداية، املهمة الصعبة اليت وجدا                 

أرحيية الناس وإقباهلم على اخلري أحياناً ال تتوافق مع قدرم على رؤية الصورة بشكل أوسع،                 ألن  
 .الصورة من بعيد

اليوم حنن نواجه بال شك ونتكلم عن جمال اإلعاقة الذي يل شرف أين أنتمي إليه كقضية وال                   
ع ومجعية هلا نشاطات، وهي     أنتمي جلمعية، صحيح أنين أنتمي جلمعية األطفال املعوقني لكنها مجعية تتوس          

تعترب قضية أنتمي إليها، وما قامت به مجعية األطفال املعوقني وما وفقنا اهللا سبحانه وتعاىل، وكان هناك                  
 أن الليلة سعدت أن أكون بينكم يل أنا تشريف وهو            -تكرمي الليلة ما أمسيه تكرمي حىت أمسيه تشريفاً       

نود املعروفني واجلنود اهولني، وكلهم يتساوون عند       كذلك لناس كُثر، ومنهم موجودون هنا من اجل       
 أن الناس اليوم تقبل على العمل اخلريي وال تنظر للقضايا مبنظورها            -إن شاء اهللا  -اهللا سبحانه وتعاىل    

األوسع، قضية املعوقني مثالً عندما أعتقد بدأنا يف البداية من مخس عشرة سنة تقول إن هذا اال مل                    
 كأنه مجعية خريية،    -احلمد هللا - يكن طموحا، كنت أعمل قدر اإلمكان تربيت يف مرتل           يكن رغبة ومل  

" فزعة"يف بيتنا كل يوم قرارات مجعيات خريية، كل يوم قرارات سواء قرارات تربع أو قرارات خري أو                  
 ليل ار، فلم يكن علي حاجة أن أذهب إىل البحث عن مجعية مؤسسية حىت أستطيع أن أمارس عمال                  
خرييا، بل صدفة دعيت لعضوية مجعية األطفال املعوقني وترشيح انتخابات اجلمعية واعتذرت وكنت يف              
تلك السنة ال زلت حديث الزواج يف شهر العسل كما تسمونه، واعتذرت ألن املسئوليات كثرية                 

ذكر وعلي أعمال كثرية، واآلن ال أعرف عن هذه القضايا، فحصل أن والدي تكلم معي، أنا ال أ                   
مناسبة يف حيايت سواء استشرت والدي أو هو أشار إيلّ أو شار علي، وقليالً ما يشري إال عند طلب                     

 إال وكان فيها التوفيق، فتحدث معي بالتلفون أظن حدثه اإلخوان باجلمعية              -اهللا يسلمه -املشورة  
ان عندهم تغري يف    وطلبوا منه أن يقنعين وكذا، تكلم معي وقال إن جملس إدارة اجلمعية استقال وك               

ثالث  التوجهات وكذا، وأنه مل ال تشارك مع اإلخوان وترِشح نفسك دع الذي ينتخب وأن ختدم فيها               
أو أربع سنني تساعدهم وهذا عمل خري ومع غازي القصييب تعاونوا يف أن تنشأ اجلمعية وكذا، وكانت                 

 .جتربة واحلمد هللا مازالت غنية
ا نظرت للصورة العامة، فاختذنا قرارين أساسيني منذ البداية،         ما قامت به اجلمعية أساساً هي أ      

 :هو أننا ال نصبح مجعية تلقّي املعاقني فقط ولكن نصبح مجعية ملواجهة اإلعاقة، وعلى حمورين: األول



هو حمور التوعية االجتماعية العامة اليت قامت ا اجلمعية، وأنتم تعلمون أن قضية             :  احملور األول 
بحت قضية كل إنسان اليوم، قامت مجعيات على أساس هذا الطرح والدولة توجهت                اإلعاقة أص 

توجهات جديدة على أساس ما طرحته اجلمعية، واتمع أصبح ينظر للمعوق وقضية املعاق قضية                 
أساسية اليوم، هذا من فضل اهللا سبحانه وتعاىل مث من فضل ما قامت به اجلمعية اليت متثل اآلالف من                    

 .الكثري منهم موجودون اليوم، ويعملون معهااألشخاص و
هو حمور البحث العلمي وكما قال الصديق الشيخ عبد املقصود أنين رجل               :  احملور الثاين 

البدايات الصعبة، كأنه كان قدرا من اهللا سبحانه وتعاىل أن اإلنسان دائماً يقع يف قضايا حتتاج إىل                    
شكل عام لكن قضية البحث العلمي ككلمة والسياحة        بدايات صعبة، قضية البحث العلمي واملعوقني ب      

 .(dirty word) تلتقيان يف شيء واحد هم يقولون يف اللغة اإلجنليزية ويعتربها الناس
حنن جمتمعنا أصالً فكرياً غري مكيف على قضية البحث والنظرة املستقبلية بعيدة املدى، الناس                

نت تنظر للبعيد، واد اإلسالمي بين على النظرة         أتت من ثقافة وحضارة، احلضارة القدمية فعالً كا        
االستراتيجية بعيدة املدى، مث أتت حضارة الفقر وحضارة اإلنسان جيد قوت يومه يأكل فقط اليوم                 

اهللا، فلم يتعود الناس مؤسسياً ثقافياً على ثقافة النظرة البعيدة وثقافة النظرة املستقبلية              "  حيلها"وغداً  
ا يتكلم اإلنسان عن البحث العلمي نقول اليوم يا أخي هناك قضايا تتعلق باإلعاقة              لألمور، لذلك عندم  

بدأت تستفحل يف اتمع إذا ما نظرنا هلا اليوم ووجدنا هلا حلوال للمدى البعيد املصاريف ترتفع                   
 والناس تتربع واإلخوان مثل عبد املقصود كل يوم نطلب منهم فلوسا ملراكز جديدة وكذا، فال يعقل                
أننا نصبح نسابق فقط املشكلة ونوازي ال ميكن، اليوم الوضع الصحي مثالً يف بالدنا ال ميكن أن تنظر                   

ألن هنالك توسعا   !  إليه كقضية ميزانية سنوية، كم مستشفى وكم طبيب وكم دواء تشتري ال ميكن             
ل والشرب  سكانيا عاليا جداً،وتوجد أمراض جديدة بدأت تتفشى وما نعلم عنها بعضها بسبب األك             

اجلديد ونوعية احلياة، اليوم هنالك استراتيجية طبية صحية وليست طبية لبالدنا وألي بالد أخرى                
أصبحت القضية حمسومة، اليوم ظهرت أمراض مثل السكري والكوليسترول والضغط والسرطان،             

ه، كلها  باألمس كنت أقرأ يف جريدة الوطن أو عكاظ أن سرطان الثدي استشرى بني النساء إىل آخر                
قضايا مستحدثة عندما تنظر إىل مرض اليوم مثل الكوليسترول هل السعودي يأكل أكثر من غريه؟،                

اليوم األكل عند األخ عبد املقصود وملا أحد يعزم الناس جيد ما شاء اهللا               صحيح ميكن طبعاً عندما يرى    
ملواطنني السعوديني اليوم ال    األكالت من مجيع األشكال واأللوان فيأكل أكثر من غريه، لكن كثريا من ا            

يأكلون أكثر من غريهم، الذي حدث أن تعود الفرنسي مثالً من آالف السنني أن يأكل املأكوالت                  
الدمسة مثل اللحوم واملأكوالت القوية فجسمه تكيف على هضمها، حنن اليوم لدينا جيل كامل أتى من                

ومأكوالت وأشياء مل يتعود عليها     عصر إىل عصر خمتلف، يف عصر الطفرة أصبحت أمامه منتجات             



اإلعاقة  جسمه فيحتاج جليل جيلني حىت تبدأ الكبد والكلى تتعودان، اليوم عندما يفكر اتمع يف قضايا              
األمراض اليت أصبحت تشغل بالنا اليوم، ملاذا         أو التوحد املستفحل عندنا أو اإلعاقات وهي من أنواع        

، فرأينا أنه ال بد من إستراتيجية للتعامل مع هذه القضية             يزداد املرض يف اململكة أكثر من غريها       
بالبحث العلمي، فأُنشئ مركز األمري سلمان ألحباث اإلعاقة، وتسمعون قريباً إن شاء اهللا أن هذا املركز                
انضم إليه حىت اآلن حوايل مخسة وستون مؤسسا منهم الشيخ عبد املقصود، وكل واحد من املؤسسني                

ة ماليني ريال لتأسيسه ويقوم على فكرة أن البحث العلمي، الوقف املخصص              دفع على األقل مخس   
 .للبحث العلمي ألول مرة ينظر فيه يف بالدنا كمؤسسة من نوع جديد وكتجربة جديدة

للدكتور فاروق الباز وهو صديق عزيز وكان يتكلم        Western Journal أنا مرة قرأت مقالة يف    
يقوم به األمراء وما يقوم به رجال املال ورجال العلم من قضية متويل             عن ما كان يقوم به اخللفاء وما        

اإلسالمي  البحث العلمي، كما أنه حتدث وتتحدث الوثائق عن أنه كيف بنيت املستشفيات يف العصر              
كانت كل هذه مركبة على وجود وقف من األوقاف، أنا             ،اخلوكيف بنيت الطرق ووصلت املياه      

ن اإلسالمية من االستنارة ما يكفيه أن يقول هذا اليوم بأن            شؤو وزير ال  سعيد أين وجدت يف معايل    
مؤسس من   وزارة الشؤون اإلسالمية أساساً دخلت يف مركز األمري سلمان ألحباث اإلعاقة كعضو             

الوقف، وقال يل معايل وزير الشؤون اإلسالمية بأننا نريد أن خنوض هذه التجربة كيف نوجه أموال                  
بحث الذي يالمس وينفع الناس، كيف نستطيع أن نوجه أموال األوقاف ألن تنقذ               األوقاف اآلن لل  

حياة الناس وتسعد الناس وتثقف الناس وتعلم الناس، اليوم هذا العمل املؤسسي يف البحث العلمي ويف                
  .الوقف أصبح هو منهج اجلمعيات اخلريية

الشيخ عبد املقصود قال نقطة     كما أن مجعية األطفال املعوقني انتهجت مناح جديدة، معايل            
أنين ال أخشى كشخص كفرد وصغري يف هذا اتمع ال أخشى شيئاً، وإين              :  حساسة منذ قليل، قال   

 التوتر  اجريء أن هناك جراءة يف التعامل مع القضايا، اليوم يف العصر الذي نعيش فيه ويف خضم هذ                 
يوم مىت يكون عندنا جراءة؟ اآلن نفكر خارج        والتشدد اللذين متر ما بالدنا إن مل يكن عندنا جرأة ال          

كلمة مستحدثة هذه مىت نفكر خارج الصندوق؟ إن مل          "out of the box" الصندوق مثل ما نسميه   
جند الناس أصحاب العزم واحلمد هللا بالدنا فيها الكثري من الناس الذين لديهم عزم، اليوم أحتدث عن                  

عمال اخلريية مثالً، واهللا يا إخوان وجدت من الناس الذين           اململكة العربية السعودية وأتكلم عن األ     
نستشريهم ونتعاون معهم من عندهم من الفكر وعندهم من االستنارة ولديهم من العزم ولديهم من                 

الدنيا، صحيح أن هذه البلد استثمرت       احملبة واإلخالص واخلريية واألرحيية ما ال يوجد يف أي مكان يف          
ستشفيات وكذا وبعضها جنح وبعضها أخفق، لكنها استثمرت استثماراً ناجحاً          يف الطرق والزراعة وامل   

وهو اإلنسان، هذه البلدة استثمرت يف اإلنسان ولو تأيت اليوم وتزورنا يف مجعية املعوقني أو يف هيئة                   



وقضية   السياحة أو تأيت وأعطيك قائمة بالناس الذين أشركناهم يف العمل جتد أناس وكفاءات كثرية،              
شراكة بالنسبة يل قضية أساسية يف كل شيء قمت به يف حيايت، ولذلك أنا دائماً أتأسف عندما تنسب                  ال

الناس النجاحات يل شخصياً وهي ال تعرف أا مل تكن جناحات شخصية بل كانت شراكة، النجاح هو                 
 أتأمل فيهم   توفيق من اهللا سبحانه وتعاىل، بسبب أين كنت أصر دائماً على أين أستقطب الناس الذين               

اخلري، وحنفزهم على أن يعملوا وينتجوا ومل يكونوا موظفني كانوا أناساً متطوعني وباملئات وباآلالف،               
ووجدت أن هذا هو البترول احلقيقي هلذه البالد، هم هؤالء الناس، فلذلك اليوم عندما أحتدث عن                  

أصبحنا نأيت     out of the box"خارج الصندوق "العمل اخلريي جلمعية األطفال املعوقني اليت خرجت        
أو سنتني أن اآلخرين يبادرون نفس املبادرات، وهذا يسعدنا ألن          ..  مببادرات جديدة وجند بعدها بسنة    

الصندوق هذا ممكن خترج منه فضاًء رحباً وواسعاً، وهناك أفكار كثرية وجديدة فبدأت اجلمعية تعمل                
 اليوم الشيخ عبد املقصود ذكر أن اجلمعية رأت          ذه الطريقة اليت حتاكي العصر وتفكر مستقبليا،ً       

مواردها املالية مثالً ضعفت بسبب احلصار والتنافس على التربعات وكذا، فرأت أا تستفرد ببعض               
 .الطرق اجلديدة اليت جنحت فيها واحلمد هللا

جلمعية اجلمعية اليوم أطلقت مثانية أوقاف خريية جديدة، هناك ثالثة منها حتت اإلنشاء، اآلن ا              
أكرب قدر من الدخل وأعتقد أن هنالك       قق   سوف تكون مجعية حت    -إن شاء اهللا  -خالل مخس سنوات    

نسبة كبرية جداً لدخلها عن طريق اإليراد الذايت، اجلمعية اليوم مل تتوان ومل ختجل ألن عامل االعتزاز                  
 نتراجع ال نتراجع ألن هناك      يف النفس ألغيناه، ومشكلتنا حنن يف كثري من األحيان أننا عندما حنتاج أن            

نوع من التخوف من االنتقاد، فعلى حساب املصلحة جتدنا اليوم ندخل يف               نوع من االعتزاز بالنفس،   
اجلمعية دخلت يف أنفاق ورأت      ..ما تتراجع ..  تراجع..  نفق ويقول لك يا أخي النفق مسدود تراجع       

ا مثالً مركز جدة بين واحلمد هللا بناء ممتاز         أا مسدودة وتراجعت ورأى الناس أنه شيء محيد، حنن رأين         
وكذا لكن رأينا أن الزمن يسبقنا يف عملية التشغيل، فوفقنا اهللا سبحانه وتعاىل أننا أجرنا جزء من مركز                  
جدة، وأنا أتاين بعض الناس قالوا يل سوفُ تنتقدون وأنت شخصياً سوف تنتقد، وأنت ستكون يف                  

هذا )  أكرشوه(إن شاء اهللا هنالك مجعية عمومية ميكن أن تقول هذا            احملك، قلت أُنتقد يا أخي خري       
ول هلم أنا ورطتكم وتغاضوا عن التوريط هذا، لكن تفاجأت عندما بدأنا            قجمنون هذا ورطكم لكين لن أ     

أن مجاعة الرياض طبقوه لنا وطبقناه يف عدة مناطق، اآلن أصبح مركز جدة                ة،يف هذا الربنامج يف جد    
 امليزانية، وبالعكس املنطقة اليت أخذناها يف مركز جده اآلن وطورنا فيها املركز يأتوين               يغطي لنا نصف  

، واهللا هذه أحسن لنا من األوىل،       خرباء عندنا والدكاترة رمبا يزورون يقولون يا أخي جزاك اهللا خرياً           
للمشروع كلهم  ألن ذاك فيه تباعدا وكذا هذا أفضل لنا ولطريقتنا، ما يف خجل الناس الذين تربعوا                 



استشرناهم قالوا يل يا أخي اهللا يقويك، توكل على اهللا بعضهم كتب قال جزاك اهللا خريا، إذا هذا                    
 .شغلكم سنعطيكم نقودا زيادة

اليوم هنالك تغيري حتيت يف الثقافة نفسها ثقافة الصراحة والشفافية وخاصة يف العمل اخلريي ال                
افس، اليوم حنن أيضاً مثل ما قلت منذ قليل ثقافتنا االستراتيجية           حيتمل اليوم البطوالت واملبارزات والتن    

رمبا حتتاج إىل تعزيز، أيضاً لدينا نوع ثاٍن من الثقافة حيتاج إىل تعزيز وهي ثقافة األهداف، لو كل واحد                   
منكم خيترب نفسه اليوم يف كل شيء يفعله يف حياته أو كل شيء يطلب مثالً من دولته أو يطلب من                      

جيد أنه دائماً يركز على اآلليات واألدوات، وأن تركيزنا على األهداف شبه منعدم، أنا رأيت                شركته  
كثريا مما يرفع من مقترحات أو ما يقدم من مبادرات كلها تتركز على آليات وأدوات لكنها تفقد                   
 صلتها باهلدف، ما هو اهلدف؟ هذه الثقافة أيضاً من نوع جديد حرصت مع األخوان والزمالء                  

 .واألخوات أننا ننميه يف كل عمل يكون لنا عالقة فيه
اليوم مركز األمري سلمان ألحباث اإلعاقة ما فائدة مؤسسة مثل هذه؟ هذه مؤسسة حبث علمي                

وعندما نعلن عنها إن شاء اهللا وترون فئة املؤسسني وإن شاء اهللا              جديدة من نوع جديد مل تألفوه أبداً،      
زيادة وآتيه    يستطيع أن يأتينا كمؤسس ويكلمين ويقول يل أعطين شرحا         املوجودون هنا اليوم منهم من    

يرى أنه فكر جديد، هذا شيء جديد على          Presentation بالطائرة أو السيارة واعمل له تقدمي      
جمتمعنا، املؤسسون بالنسبة لنا ليسوا نقودا ليسوا أصحاب رأس مال، املال احلمد هللا متوفر يف كل                  

 :نسبة لنا هم مصري مؤسسة حبثية مثل هذه، سوف تنطلق يف ثالث جهات أساسيةمكان، املؤسسون بال
سوف حتاكي فقط القضايا اليت أصبحت اليوم خطرة وحرجة يف جمتمعنا، سوف تنظر يف               :  أوالً

قضايا اليت أصبحت حمرجة بالنسبة ملستقبلنا ومستقبل أبنائنا، اليوم كل واحد جالس يعتقد أن اإلعاقة               ال
يته ال يعرف شيئا عن اإلعاقة، أصبحت اإلعاقة تصيب الناس الذين ليس هلم تاريخ يف                 بعيدة عن ب  

اإلعاقة أكثر مما تصيب الناس الذين لديهم تاريخ يف اإلعاقة، اإلنسان خيدم نفسه قبل كل شيء وعائلته                 
 .وأبناءه قبل أن خيدم غريه

 هم عمال بناء بالنسبة لنا، إن       سوف نبدأ اآلن مع املؤسسني فيما نسميه بناء اجلسور، املؤسسون         
الربنامج سوف يبدأ هذا العام إن شاء اهللا ملدة مخس سنني، كل مؤسس سوف يساعدنا ببناء جسور                   
جديدة لبالدنا عن طريق هذا املركز مع كربيات املؤسسات العلمية والشركات التجارية العاملية                

 نقدم كل سنة مئات املاليني للبحث        ومؤسسات البحث العلمي، حنن يف اململكة العربية السعودية        
العلمي للخارج ويشارك رجال أعمالنا وحكومتنا يف مؤسسات علمية دولية وال نستفيد من هذا الزخم               

 .العلمي أبداً



يف البحث العلمي، أصبحت هناك قواعد معلومات ال نصل إليها،            "  غري"أصبح العامل اليوم    
ائرات للهند وللصني ولكل مكان وحنن جالسون نتفرج        أصبحت هناك منح حبثية متر فوق رؤوسنا بالط       

اليوم  عليها، ليس عندنا اهليئات واهليكلية التنظيمية اليت تساعد مؤسساتنا العلمية أن نستفيد منها،              
.. ارتباطنا مع املؤسسات العلمية الدولية شبه مفقود فقط ارتباط رمسي عبارة عن كتابة تقارير وكذا                

ال، اليوم العاِلم السعودي الرجال والنساء أصبحوا من أهم علماء الدنيا، حنن            وليس ارتباطا علميا أصي   
ننسى هذا الشيء، أصبح يبحث عنهم الناس يف كل مكان، وأصبحت عندهم قدرات عالية جداً،                 
أصبحت الطاقات اليت أطلقتها مثالً تقنيات الكمبيوتر، البحث العلمي استغرقت سنة واحدة أصبحت             

أقل وقت ممكن، أو أن كثافة البحث نفسه وقوة البحث وعمق البحث أصبح شيئا               تستطيع عمله يف    
هائال، اإلنترنت وتقنية املعلومات والدخول على قواعد املعلومات واحلسابات اجلديدة والعلوم اجلديدة            
 عبارة عن ثورة علمية، واليوم حنن مقبلون يف العامل على ثورات علمية من نوع جديد، ال يعقل فالبلد                  
هي عمق العامل اإلسالمي، وهلا أكرب اقتصاد يف املنطقة، وهلا هذا املوقع اجلغرايف الذي تقاطعت فيه تاريخ                 
وحضارات الدنيا كلها، يبقى يتعامل مع اجلانب العلمي بالرمسية املوجودة اآلن، لذلك هذه جتربة                 

ية أو مع مراكز البحث     جديدة بالنسبة لنا، بناء هذه اجلسور الضخمة جداً، سواء مع شركات جتار            
 .العلمي

بناء جيل جديد من العلماء، اليوم العاِلم إذا ما احتضنته، ال يكفي فقط تعطيه مرتبا                  :  ثانياً
يف الواقع العِامل اليوم حيتاج احتضان، حنن نريد أن نبين جيال جديدا من العلماء              ..  ووظيفة ونقوداً وكذا  

عينا ثاين مسئول يف مركز األحباث العلمي وتبقى منصب املدير          املواطنني رجاالً ونساء، حنن اليوم مثالً       
التنفيذي، وهي أخت الدكتور عائض العسكري لتقود قطاع البحث العلمي عندنا يف املركز، ال                 
نستهني حنن احلمد هللا يف هذا البلد الذي استثمر النساء والرجال، فلذلك اليوم يف هذا اجليل اجلديد                  

و العشر سنوات القادمة سيكون لدينا جيل منتقى من العلماء املواطنني الذين             أ  ..نتوقع خالل اخلمس  
 .يشاركون يف أصقاع الدنيا ويدخلون يف املنح البحثية

مركز األحباث هذه السنة فقط يعمل على مثانية عشر حبثا أصيال، واحد منها مع ست جامعات                 
مويل نيابة عنهم، مركز األحباث اليوم      دولية، ست جامعات وهم يشاركون يف التمويل وحنن ندير الت          

قدم مشروعا وصرف عليه هذه السنة مبلغ كبري، وهنالك مشروع تارخيي للمملكة وهو الفحص                
مركز األحباث اآلن   ..  املبكر، الناس تتكلم دائماً عن الفحص قبل الزواج وفحص كذا وفحص كذا            

هيزا جديدا، ورفعنا عينات الفحص     استلم املختربات يف املستشفى التخصصي، استلمها وجهزناه جت        
األطفال يولدون يف أول سبعة أيام من أيام الوالدة اليت هي أخطر األيام وهم الذين يصابون بأمراض هلا                  
عالقة بزواج األقارب، معدالت اململكة والباكستان يف العامل هذا الذي نعيش فيه يعادل أربع مرات                



طفال ويعاق أطفال وميوت أطفال يف أول سبعة أيام بعد           معدالت العامل املتحضر، واليوم يصاب األ      
الوالدة وال نعرف عنهم شيئا، هناك أُسر تضم سبعة معوقني بعد اهللا سبحانه وتعاىل كان جيب أال                    

شف هذا يف أول سبعة أيام يف فحص تكلف قيمته أقل من ستني رياال، هذا                 تيكونوا معوقني لو اك   
ن اليت كانت بينها بعض املنافسات ست جهات حكومية كلها وقعت            الربنامج مجعنا مجيع اجلهات اآل    

ألنه يف خالل اخلمس سنني القادمة       اليوم اتفاقيات نافذة للصحة، ورفع هذا الربنامج وإن شاء اهللا ميول          
نستطيع من خالل املركز الوطين للبحث للفحص املبكر أن نفحص مخسمائة ألف طفل مجيع مواليد                 

اء، حىت مع مستشفيات القطاع اخلاص، وأهم من ذلك أن يكون عندنا قاعدة               اململكة بدون استثن  
معلومات للجينات وللمواليد حديثي الوالدة، ختيل أنت الشباك تفتحه اليوم ملا تفحص كل طفل بعينة               
دم، هي كلها عينة دم يضعوا يف ورقة وترسل بالربيد السريع، وترسل للمخترب وتفحص يف أقل من                  

التدخل ليس شيئاً كبريا قد يكون السبب هرمونا         ..  لغون بسرعة مبا حيتاجه من عالج      ساعة ويب  ١٢
!! معينة أو أعطيه شيئا معينا، ختيل مخسمائة ألف طفل         بسيطا أو يوقف عنه أو يطلب منه أن يأكل أكلة         

ل ختيل قاعة املعلومات والبحث العلمي، حنن سنسلم هذا املخترب لوزارة الصحة بعد مخس سنني يشتغ               
ويبين برناجما وطنيا لكن ختيل الربنامج البحثي الذي يستمر عندنا كيف وكم عدد األمراض اليت                  

عندنا تستكشفها مثالً بعد عشر سنني نتوقع أن يكون االرتفاع بنسبة            تستطيع تعريفها، حتوالت البشر   
عات كذا، من فحص األطفال والدم، الوقف الذي سوف ينشأ يف مركز األحباث من جراء ترب                 

اإلخوان واألخوات الذين يشاركون معنا واملؤسسون توقعوا أن يصل عددهم إن شاء اهللا مائة خالل                
حنن بدراسات أصيلة بالوقف اخلريي، واستكشفنا كل برامج اجلامعات العاملية           السنتني القادمتني، قمنا  

لس أمناء مركز األمري    والدول العربية كالكويت وغريها، وكتبنا هلم ولدينا تصور عندما ينتخب جم           
سلمان سنبحث اإلعاقة بعد احلج إن شاء اهللا، عندما يصدر النظام وينتخب الس، سيكون هنالك                 
أيضاً انتخاب للجنة الوقف حىت الواقفني أنفسهم يستطيعون اإلشراف على إدارة أوقافهم، ولكن لن               

 يشاركون يف ضخ هذه األموال      تكون إدارة الوقف بالطريقة املعتادة، هي نوع جديد من أن الناس           
 .ألوقاف تصب يف املناحي اليت م الناس وتلمس حيام بشكل مباشر

هذه املنهجية انتقلت وأنا أقول أين استفدت من جتربة العمل اخلريي وجتربة القطاع اخلاص،                
صناعة فعندما أتيت وعدت مرة ثانية للدولة يف قطاع السياحة، والسياحة كما تعرفون صناعة واعدة                

ضخمة جداً، ألن اليوم السياحة ليست مهرجانات، السياحة ليست فقاعات تأيت يف العيد وتندثر،                
السياحة اليوم صناعة ضخمة جداً، كل واحد منكم يضع قائمة ما هي القطاعات اليت تتقاطع معها                  

جتماعية، مع تنمية   لبنية التحتية، والقضايا اال   االسياحة؟ وسترى أا تتقاطع مع األمن مع الشريعة، مع          
البنية التحتية يف التحلية     املوارد البشرية، مع التموين يف األكل يف الشرب، مع اخلدمات، مع الطرق يف            



فاليوم تنظر إىل هذه الصناعة كيف تنميها؟ كيف تطورها؟ هي مهمة ليست مستحيلة،              ..  يف التأثريات 
وال اخلاص يب ووضع النغمة اخلاصة       أنا ابين الصغري عمره ثالث سنوات ونصف تقريباً أخذ اجل           
مهمة "أي   "Mission Impossible" باجلوال، ما أعرف كيف أعمل هذه النغمات وضع نغمة فيلم         

لكن ليست مهمة مستحيلة املهمة واقعية جداً، ألنه اليوم بالدنا حتتاج لعناصر بناء جديد                "  مستحيلة
وارتفع احلمد هللا البترول      - ال ميكن أن يستمر      لالقتصاد الوطين، االقتصاد الوطين الكل متعارف عليه      

لكن هذا ال يعفي ال بد من مدخالت جديدة تساهم            -هذا العام والسنة القادمة إن شاء اهللا يرتفع أكثر        
 .يف بناء االقتصاد الوطين

اململكة العربية السعودية متلك أكرب اقتصاد يف العامل العريب، وعندها إمكانيات اقتصادية ال                
ها أي بلد يف أي مكان آخر، اململكة العربية السعودية فيها احلرمان الشريفان ومها حمط نظر                  يضاهي

املسلمني ويسكنون إليها، وهناك نظرة خاصة للمملكة العربية السعودية، مث اململكة تقع يف هذا املوقع                
لذي يتكلم عن تزايد    اجلغرايف وحتت يدها هذه الثروات الكبرية مثل ما ذكرت وأمهها الثروة البشرية، ا            

السكان وكأنه سرطان ينتشر أنا أقول هذا بالعكس تتكلم عنه كأنه فرصة جيب أن تستغل، اليوم يتكلم                 
املواطن السعودي ويقول املوارد البشرية ال تنفع ألن السعودي يأتيك وال يشتغل وال حيضر وال يداوم                

 الطفرة والتنمية إذ ال بد لإلنسان أن        أقول له كالمك جزئياً صحيح، وحنن أغفلنا بعض الشيء خالل         
يرختي يف الطفرة ولو قليالً، صراحة اإلنسان يف الطفرة يريد أن يرختي، كل دول الدنيا مرت ذه                   

السعودي الذي كان يعمل كل عمله بنفسه، أنا أذكرها يف            املرحلة لكن ال بد أن نتذكر اإلنسان       
ون حولنا يف البادية أو غريها وخنتلط مع الناس ما           سنة كنت أرى من يعمل     ٤٧حيايت، أنا عمري اآلن     

كنت أرى أجانب إال قليالً جداً، السعودي كان يقوم بكل شيء، كان يزرع وحيصد ويتاجر ويرفع                 
على ظهره ويفتح دكانه ويقفل دكانه ويأكل رزقه ويأكل عيشه، يف املواطن السعودي فطرة واهللا                 

 طيب لكين أقول متأصلة وراثيا، حنن شعوبنا متأصل فيها الكرم،           متأصلة وراثيا، أنا أقول ميكن هذا نقاش      
متأصل فيها األخالق العالية، متأصل فيها حب اخلري بشكل عام، لكن متأصل             )  الفزعة(متأصل فيها   

 خري إن شاء اهللا نأخذ هذا اجليل كله نرميه ونقول نبدأ من             -فيها أيضا حب العمل، مرت فترة الطفرة        
ح، اآلن لدينا فرصة حتد كبري حتدي ممتاز ومشوق وأعتقد أن الدولة إن شاء اهللا                جديد هذا غري صحي   

 .مقبلة عليه يف منظور جديد تسمعونه قريباً
 من سكان العامل يعملون يف قطاع        ٪١٢لذلك السياحة أول وأهم موظِّف يف العامل أصبحت          

 يقل عن مليون ونصف إىل مليونني       السياحة، يف االستراتيجية الوطنية للسياحة حنن ننظر إىل خلق ما ال          
وثالمثائة ألف وظيفة يف العشرين سنة القادمة هذه أرقام متحفظة، ماذا نعمل جنلس هنا نتفرج نقول إن                 
شاء اهللا فقط، وإن شاء كلمة طيبة على كل حال، لكن فقط جنلس نقول دع األمور تسري كما جيب أن                    



ة حتتاج إىل بذل وحتتاج إىل منهج، لذلك عندما أقبلنا          تكون، اليوم هذه الصناعة ضخمة جداً، والصناع      
على النظرة املستقبلية للسياحة ورفعنا اسم السياحة العامة واالستراتيجية الوطنية الذي قرره جملس               

جاءتين استراتيجية وأتوقع االستراتيجية عبارة عن حماور       :  الشورى، كلمين أحد أعضاء الشورى قال يل      
 يسهل إذا نفذت، فوجدناها استراتيجية تنفيذية، أنتم أعطيتمونا استراتيجية          عامة وخطوط عريضة واهللا   

مرفق معها خطة مخسية مركزة واستراتيجية جاهزة للتنفيذ، مبا يف ذلك كل الصالحيات وتنقالت                
األنظمة وإعادة اهليكلة كلها نفضناها من األول وقدمناها، الناس تقول هذه السياحة ملاذا تأخرت                

ذا؟ حنن الذي عملناه ليست استراتيجية لستة شهور عملناها بسرعة ستة شهور وقلنا اآلن               سنتني وك 
هي للقراءة مث نبدأ نفاوض، حنن يف الواقع بدأنا بالعكس بدأنا بشراكة كاملة، االستراتيجية اليت عمل                 

 ذلك  فيها الدكتور خالد ميكن عمل فيها ألفان ومائة وتسعون شخصاً ومؤسسة منذ البداية مبا يف                 
الرؤية، رؤية اململكة العربية السعودية بالنسبة للسياحة، جلسنا يومني متتالية، النساء جلسن والرجال              

 ٣٥جلسوا مع املقررين يومني متتاليني يف قضية استراتيجية مجعنا يف حلقة الرجال اليت حضرا                  
، وأناس حمافظون وأناس    شخصية من هنا ومن كل مناطق اململكة منهم رجال الشريعة ورجال االقتصاد           

ليرباليون، وأناس من مجيع االجتاهات، كلهم أبناء البلد وجدنا يف يومني متتالني من التاسعة صباحا مثل                
ما هي النظرة ما    :  طالب املدارس إىل اخلامسة عصراً، وحنن يف نقاش حمتدم ولكن يف النهاية اتفقنا على             

    مت االستراتيجية قُدمت استراتيجية شاملة بعد ما خنلنا كل األشياء التحتية، كل          األهداف، فعندما قُد
 الوزراء املوقر أمامه استراتيجية، وأمامه نظام اهليئة          جملساملفاوضات واألنظمة والتغيريات، اآلن      

السياحة اجلديد الذي بعدما صدر التنظيم كان له أربع سنني على أنه قدمنا تنظيما يعطينا صالحيات                 
 الوزراء املوقر الضوء األخضر، يف الواقع نكون حنن انتهينا من           جملسية، عندما يعطينا    تغيري االستراتيج 

تنفيذ تسعني يف املائة من االستراتيجية، من تنفيذ البناء املؤسسي لقيام االستراتيجية؛ ألن الوقت اليوم ال                
 .حيتمل التمنيات وال حيتمل أن نرمي املشكلة على الشخص اآلخر

ن رأيها أساساً هو أننا نتوجه توجها مؤسسيا يكلة حتتية جيب أن تكون عميقة              هيئة السياحة كا  
تعود تمتكامال، مل    package تعود على أا تأخذ وقتها وتركز وتعطيك مشروعا       تجداً، الناس عندنا مل     

وحنن ..  على ذلك الشيء، فلذلك جاءتنا بعض العلقات من املقاالت الصحفية وجاءتنا انتقادات وكذا            
يف البداية عندما عرضنا    ":  رتاحون، مسو األمري عبد اهللا ومسو األمري سلطان باحلرف الواحد قاال يل            م

موضوع االستراتيجية وأننا حنتاج فترة تأسيسية حىت ندرس العمق والشيخ عبد املقصود قال نقطة                
خطوط مهمة أن هناك معوقات وهناك تداخالت وهناك تشابكات وهناك خطوط حمر وخطوط زرق و             

صفر، واكتشفنا ألواناً جديدة ما مسعتم عنها، فقلنا كيف تعمل استراتيجية لبلد ذا الثقل وهذا الوزن؟                
الوزن الديين، كيف تعمل استراتيجية وهناك       ..  الوزن البشري ..  الوزن االقتصادي ..  الوزن الثقايف 



 وشرب، هذه صناعة    صناعة اجتماعية؟ هذه ليست صناعة ماء أو صناعة كلينكس، أو صناعة أكل            
متس حياة كل واحد منكم يف الصميم، حقيقةً كيف نتوجه فيها بالعشوائية واالعتباطية؟ أنا موظف                 

..  كلفتين مبهمة، قالوا أنت عندك أربع سنني تفضل هذه املرتبة الفالنية            - الدولة حيفظها اهللا   -حكومة
طين ملستقبل وطين من منظور أنا أترقى أو        هذه الوظيفة الفالنية، ال ميكن أتوجه يف متثيل شيء لبلدي لو          

 .لن أترقى، أو جيددوا يل تعييين أو ال
أنا توجهت إىل والة األمر، عندما تكلمت معهم قلت هلم أوالً أحتاج إىل فترة تأسيسية، ألنين أنا                 
شخص جاهل بالقضية كلها، وأيضاً ال أريد أن أحيط نفسي مبجموعة جهالء، أحتاج أن أُحضر أناس                 

أحضر أناس يف اختصاصات خمتلفة، ال يوجد أحد متخصص سياحة حقيقةً، ما هي السياحة؟               ..  مأدر
هذا جزء آخر، هل هي الثقافة والتراث؟       .  صح هذا جزء من السياحة، هل هي االقتصاد       .  هي التسويق 

تاج هذا جزء ثاين، هل هي املوارد البشرية؟ حسناً أين يوجد الشخص الذي يعرف عن الدنيا كلها؟ أح                
أن أحضر كادراً، ناس أنتقيهم بيدي، وأحتاج أن يعطوين فرصة أرى هذا املارد اجلديد، ما هو حمتواه؟                  

تصبح :  أين أتوجه به؟ مث قلت أين أحتاج أيضاً شيئا آخر، تسلمت أنا مهمة فيها نظام اهليئة، يقول                  
ذا الكالم؟ بعد أربع سنني     أريد أن أعرف على أي شيء بين ه       :  السياحة قطاعا اقتصاديا منتجا، فقلت    

أن الذي كتب هذا الكالم ال يعرف هذا وأنا          أعود وأقول .  من اآلن ما يصبح قطاع اقتصادياً منتجاً      
 -سلمه اهللا -علمته بامسي، أنا قلت كان مسو األمري سلطان من أكثر الناس فعالً ما تفاجأت ألين أعرفه                 

أريد :  معك حق، قلت  :  نتبه هلذه الفقرة، فقال يل    عملت معه سنني، لكين سعدت بأنه كان أكثر إنسان ا         
 من هذا النظام الذي ظهر، من أثبت بأن السياحة ممكن أن تكون             ققأريد أن أحت   evaluation أن أعمل 

الدراسات وكذا  ..  قطاعا اقتصاديا منتجا؟ على أي أساس بين هذا الكالم؟ فعالً بدأت أقرأ احملاضر               
اعتبارات مستقاة من أرقام غري     ..  ثري منها، وجدت فيها رموزاً ألرقام       وكذا، واقتنعت مبا وجدت يف ك     

أعطوين فرصة، أتأكد من هذا التوجه االقتصادي       :  وهنالك تكرار وهكذا، فقلت هلم    ..  صحيحة أحياناً 
هل هو فعالً صحيح؟ والدولة تستطيع أن تتوجه فيه توجها قويا وتسحب معها اتمع، أم أن نضبط                  

 .يف هذا القطاع، رمبا ال نريد أن نتكلف فيه ولكن يكون جمرد بطولةعملية التوجه 
مثالً املعوقات اليت ذكرها الشيخ عبد       ..  ففعالً توجهنا ذا التوجه املنهجي الذي من أساسه        

املقصود أنا تكلم معي األمري عبد اهللا بن فيصل بن تركي يف هيئة االستثمار، وذكر يل اجتماع لس                   
ى، اجتماع ممتاز يتعلق بكذا وأن فيه جلنة معينة لدراسة معوقات االستثمار، تعرفون               االقتصاد األعل 

األمر ال حيتاج إىل إفتاء ومالك يف املدينة، أنتم كلكم وحدكم تقولون أنين أعطيكم اآلن حماضرة،                   
 وهو صديق وتعاونا على أشياء كثرية        -سلمه اهللا -معوقات، فقال يل األمري عبد اهللا        ..  معوقات

شهور كقطاع تعطوين معوقات     تعلمت منه أشياء كثرية فهو مدرس يل، فقال يل أنا أريدك بعد أربعة             و



أربعة شهور، هذا الكالم قاله     :  أربعة شهور، قال  :  السياحة، معوقات االستثمار السياحي، قلت له      
 أتذكر الدكتور   الساعة الثانية عشرة ليالً، كنت أسري على قدمي يف الليل أحياناً، صباح اليوم الثاين              

خالد دخيلي كان موجودا وهو مستشاري االقتصادي يف احلياة ومن الناس الذين أعتز م، أظن                  
الساعة احلادية عشرة صباحاً بعث هلم كرتونا كامالً جاهزاً من عندنا، كل معوقات االستثمار السياحي               

هذا تقرير  :  أين أحضرمت هذه؟ قلنا   من  :  موجودة يف تقارير مرتبة منظمة، كلمين األمري عبد اهللا قال يل          
، االستراتيجية اآلن موجودة على موقعنا اآلن على اإلنترنت مالمح عامة              ١٦استراتيجية الرقم   

  .لالستراتيجية
تقرير االستراتيجية مشل مخسة عشر حموراً، وكل حمور حتته ما ال يقل عن ثالثني إىل أربعني                   

آخره، ال يتصور عقلك الكم العايل من املعلومات، مركز         دراسة، أساسية وحبث وإحصائية ومسح وإىل       
بدأ اآلن ينطلق يف اإلنترنت، وقريباً سترون ضخا من           "  ماس"املعلومات يف هيئة السياحة أمسيه       

الدراسات اليت مرينا عليها واليت قرأناها وكنا ال ننام الليل إال ومنحصها، أنا يف يوم من األيام رمبا أنشر                   
، كل مالحظايت اليدوية ومالحظايت لبعض اإلخوان وبعضهم دكاترة يف            "التوثيق"ملفا أمسيه ملف    

رمبا طُرفة ولكن الدكتور علي وأيضاً الناس الذين أعتز م كمستشار الثقافة             ..  اجلامعة، سأقول نكتة  
ة والتراث عندي يف اهليئة رمبا يغضب من هذه العبارة عندما أقول هذه ليست اجلامعة، كانت هذه النقط                

 This is) أنا أحضرت لوحة عندي يف اهليئة صغرية، كتبت عليها باللغة اإلجنليزية    .  حساسة بالنسبة هلم  

not the university)        يعين هذه ليست اجلامعة، فأنا أعتز باجلامعة وبدكاترة اجلامعة، ويل جتربة ممتازة
 .بعد أن أدى مهمته.. امعةمعهم؛ فلذلك استقطبت جمموعة طيبة منهم، بعضهم بقي وبعضهم عاد للج

ولكن يدخلون بعض األحيان يف نقاش جامعي أو نقاش نظري أخرج هلم اللوحة وأضعها أمام                
، فتعودوا عليها طبعاً، وتعودوا علي وتعودت عليهم، وهم         "هذه ليست اجلامعة  "مكتيب، مكتوب عليها    

يوجد  الناحية، واال مفتوح ال   فال ختافون من هذه     "  هينني"فهم ليسوا   "  يعطوين على رأسي  "أحياناً  
فلذلك وجدنا أن االنطالق يف صناعة مثل هذه ال يأيت من فراغ بل جيب أن يأيت                  عندنا نوع من الفوقية،   

من عمق، عندما قُدمت االستراتيجية وقُدمت خطة العناية املركزة اشتملت على أن هناك حاجة هليكلة               
 .ع السياحة كان كنموذجأساسية ليست لقطاع السياحة فقط ولكن قطا

أنا اليوم يف الطائرة كنت أراجع ورقة طلبتها، واشتغلت أنا والدكتور خالد على حماورها امسها                
وقريباً إن شاء اهللا سوف ننشرها؛ ألن فيها مبادرات أصيلة، مبادرات             ،"مبادرات اهليئة العليا للسياحة   "

ها مبادرات كوسيلة يكون فيها عالقة       ال تنطبق على السياحة فقط، مبادرات قد تكون يف أساس           
احلكومة أصالً مع القطاع اخلاص، مسو األمري عبد اهللا بن سلطان عندما ذكرت هلم أننا نقوم بفترة                   
تأسيسية وننظر للقضايا بعمق ونستكشفها ونتكلم ونأيت بالشركاء ونعمل يف عملية شراكة حقيقية               



 اهللا كان هذا بعد تعييين حبوايل أربعة أو مخسة شهور،           وقوية، نفس الكالم تكرر يل، مث مسو األمري عبد        
 خمتصرا وكررت يف الصيف املاضي أيضاً عرضا خاصا كان يف بيته            -سلمه اهللا -عندما قدمت له عرضا     

يا بين إذا احتجت أن تأخذ عشرة سنني خذ عشر سنني، وال ندخل الناس                 :  ، قال -سلمه اهللا -
وإذا أحد قال لك شيئاً     ،  (take your time)  ستطيع أن خنرج منها   واملستثمرين والعامل يف متاهات ال ن     

حوهلا علي، طبعاً الصحفيون عندما يقولون شيئاً، مل يقولوا حولوها على األمري عبد اهللا، ألنه هو تعبان                  
 ، ولكن فعالً وجدنا أا فترة مهمة أننا فعالً وضعنا هذا التصور الشمويل، التصور              -سلمه اهللا -معهم  

الشمويل هو القضية املستقبلية اليوم يف اململكة، ال ميكن ننطلق اليوم من باب التمنيات يف هذا التوجه                  
 .ونريد أن نتجه هنا ونريد أن نذهب مشاالً ونذهب مييناً

فاليوم حنن مقبلون على عملية هيكلية أساسية عميقة جداً غري مسبوقة يف اململكة، سواًء يف                 
، أو يف اهليكلة األساسية للمؤسسات، أو يف اإلبداع يف مؤسسات جديدة اآلن              التنظيم أو يف النظام   

تريد أن خترج مع النظام، أو يف اجلمعيات التجارية املهنية، أو يف بناء قدرات القطاع احلكومي والقطاع                 
 عن  اخلاص يف املناطق، أو يف بناء الالمركزية أساساً كمحور لتنمية السياحة الوطنية، حنن ال نتحدث               

املركزية إننا ال نريد مركزية ولكن ضع يل فروعا يف كل مكان، هيئة السياحة رمبا يكون هلا فروع                    
سوف تعمل على هذا األساس هيئات جديدة يف املناطق، مناصفة بني القطاع العام والقطاع اخلاص،                

ة، أريد أن يكون    ال أريد أن يكون عندي ثالمثائة موظف يف هيئة السياح          :  حنن نرى وأنا دائماً أقول    
يف احملافظات اليت عندها    ..  عندي ثالثني ألف شريك يف مناطق اململكة، يف مناطق اململكة يف القرى            

سياحة قوية، ولكن الشريك ال ينفع أن يكون شريكا فقط وينطلق مبحض إرادته جيب أن يدرب، اليوم                 
ا للتدريب على جزء من االتفاقيات      مثالً أنا كنت أضع اللمسات األخرية على التصور املتكامل عندن          

اليت وقَّعناها مع املناطق، واتفاقية إن شاء اهللا منطقة مكة املكرمة أعتقد ستكون يف أول الشهر القادم مع                  
 .مسو األمري عبد ايد إذ كان املفروض التوقيع عليها قبل كم يوم أو اليوم لكنها تأخرت عدة أيام فقط

دما نؤسس جهاز السياحة يف املنطقة هيئة السياحة سوف تقوم على           يف ضمن اتفاقيات املناطق عن    
تأسيس جهاز مع املنطقة من أبناء املنطقة بدون جماراة وحماباة واهللا أنا أريد أن أضعه مديرا وأريد أن                    

ال يوجد شيء من ذلك، لكن جهاز سياحة من الطراز األول، من األجهزة اليت يسعد أي                ..  أضعه كذا 
وأي بنك يف اململكة يأيت ويقول أنا أريد هؤالء املوظفني عندي، هم فعالً اآلن بدءوا                مؤسسة جتارية   

ينافسونا يف البنوك وبعض الشركات الكربى، ولكن األهم من ذلك هو أن ال نرمي هذه الصناعة اليوم                 
تتعامل معها دون أن تكون      على منطقة ونتأمل املنطقة تتجاوب مع منو هذه الصناعة وتعرف كيف           

 .دربة عليهام



 مبادرة، أنا سأنشر شيئاً عن املبادرات       ١٢اليوم من إحدى مبادرات اهليئة اجلديدة أظنها وصلت         
اليت هي نوع جديد من أسلوب العمل منها تدريب احلكومة يف املناطق، وأنا سعيد أن أقول كل املناطق                  

أنا أريد  :  كل واحد منهم   دروا وقال يل  اليت وقَّعنا معها، كل أمراء املناطق بداية م، وافقوا وبالعكس با          
أن أكون أول املتدربني، مسو األمري سلمان، مسو األمري مقرن، حممد بن فهد ومسو األمري عبد احملسن،                  

أنا ال يكفيين التدريب    :  ومسو أمري منطقة الباحة، بل العكس مثالً مسو األمري مقرن بن عبد العزيز قال يل              
أنا أريد أن   :  أظنها كانت نصف أو أربعة أو مخسة أو نصف يوم، قال            اليتالتابع ألمري املنطقة مثالً     

أستلم الربنامج كل ثالثة أيام، ماذا يعين تدريب مسئويل احلكومة؟ انظر إىل هذه الطريقة األسلوب                 
اجلديد، وأن مسو األمري متعب بن عبد العزيز لديه جرأة أكثر عند املؤسسة أن تقول ملوظفي احلكومة أنا                  

د أن أدربكم، ولكين سعدت احلقيقة عندما وجدت التجاوب كبريا، مسو األمري متعب بن عبد                  أري
 موظفي البلدية اليوم أو     -طال عمرك -:  واهللا ممتاز، قلت  :  العزيز مثالً كان أكثر محاساً مين، قال يل        

لن أقول  (  ..نرئيس البلدية هو الواقع مسؤول التنمية احمللية، وال يعقل أن حنضر مسؤول بلدية آخذه م              
لكن آخذ مسؤول بلدية من أي مؤسسة وأرميه على         )  اجلامعة ال أريد أن أثقل على أصحاب اجلامعة       

بلده وأقول له أنت مسؤول، بعض مسئويل البلديات أفضل بكثري بال شك، الدكتور املعلمي جبانيب                 
أو "  الوطن"امجين   اًاستثنينا أنه صديق عزيز، من اإلحسان من اإلساءة ليس يل رأي يف املوضوع غد              

مثالً، لكن بعض مسئويل البلديات يف مناطق فيها تراث عمراين هائل، كأنك تأيت يف منطقة                "  عكاظ"
فيها بئر بترول وتقول واهللا أنا أحتاج أن مير شارع من هنا جيب أن مير الشارع فوق بئر البترول،                     

يها شاطئ مجيل وتقول واهللا أنا أحتاج بناء         وتغلق بئر البترول لن يستفيد منه أحدا، أو تأيت مبنطقة ف           
 .لشاطئ وتغلق املورد االقتصادي ألهل البلد نفسهامصنع يف هذا 

أتى بعض رؤساء البلديات أخذوا مثالً ميناء من املوانئ اجلميلة عندنا التارخيية وهدموه بالكامل               
لتوجه، اليوم رئيس البلدية رجل يف      وأجروه على املستثمر، التراث العمراين اليوم عاىن الكثري من هذا ا          

 عليه ضغط من احملافظ وضغط من أمري املنطقة أنا أعرف رؤساء بلديات يدفعون               -أعانه اهللا -احلقيقة  
حىت ينفذ ويعطي بدالت وكذا، أصبح مسئول البلدية         ..  من جيوم حقيقةً، من أجل مهرجانات      

ريها، اليوم رئيس البلدية إذا أخذته ودربته        مسئوالً عن املهرجان وعن النظافة وعن إدارة البشر وغ         
بالنسبة للسياحة فأنت حتتاج له كالعب رئيسي، مسو األمري متعب رمبا أول مرة أقول هذا الكالم قلت                 

أطال اهللا عمرك إذا ما استطعنا حنن كوزارة أن نوقع اتفاقية شراكه أنا أقترح أن حتضرين عندك                   :  له
 على أساس فقط يسري املوضوع يعمل، ألن اليوم مخسني باملائة            وضعين وكيل وزارة لشؤون السياحة    

البلديات، وال نريد أن يصبح فيها حالة توتر كل يوم           من السياحة ونشاط السياحة سيكون معتمداً على      
مع كل الوزارات والتليفونات، الطاقة اليت عندي حمدودة، أنا آيت إىل مكتيب كل يوم الساعة الثامنة                  



قة حمدودة، أريد ما أفعله على التليفونات أن يكون عبارة عن شغل وبناء وليس شغل                صباحاً فلدي طا  
 .فك اشتباكات وفك مشاكل، هذا منوذج جديد

 باملدينة املنورة ألن برناجمها تقريباً جاهز، بربنامج تدرييب لن          -عتقد يف البداية    أ  -حنن سوف نبدأ    
 حكومة ورموز القطاع اخلاص مبا يف ذلك         يأخذ ستة أشهر شهادات ومقررات دراسية لكل مسئويل        

القطاع اخلاص حىت يعرفوا هذه الصناعة اجلديدة ويتعاملوا معها من جديد، هذا              workshop ورشة
أسلوب جديد أنت ترغب أن يشاركك القطاع اخلاص احلمد هللا من مميزات الطفرة يف اململكة أيضاً أن                 

ودي يستطيع أن جياري أي مستثمر يف الدنيا، رجال         نشأ عندنا قطاع خاص قوي جداً، املستثمر السع       
األعمال عندنا ونساء األعمال يستطيعون اجللوس مع أكرب شركات يف الدنيا وأكرب بنوك الدنيا،                 
ويدورون حوهلم مبعىن يتغدون يف النهار ويتعشون يف الليل، ثقافة عالية جداً اختلطوا مع جتارب ضخمة                

أصبح لدينا أناس ميتازون بالعمق والفكر ما يؤهلهم لنقل اقتصاد البلد من            جداً فيما يتعلق باالستثمار، و    
ماذا حيتاج القطاع اخلاص اليوم؟ حيتاج أن تكون          الوضع احلايل إىل الوضع اجلديد يف املستقبل، إذن        

احلكومة باملقابل جاهزة أيضاً، ألن التنمية يف القطاع اخلاص تنطلق بنفس القوة وبنفس السرعة وبنفس               
 .لزخم الذي يستطيع القطاع العام أن ينطلق فيها
 

وهذا يف الواقع ما يسرين أن أقوله اليوم وأن هذا ما أعتقد وما               فلذلك جتهيز احلكومة أمر مهم،    
أعرفه من جراء عملي ومن جراء اشتراكي يف بعض اللجان احلكومية ومن جراء ما أمسح من قياديت؛                  

 تكوين احلكومة مبا يضمن أن تكون عامال إجيابيا بان يأخذ             بأن التوجه يف احلكومة اآلن هو إعادة       
القطاع اخلاص جماله، فاحلكومة حتتاج للقطاع لينمي االقتصاد احلكومي، حتتاج إىل أن تكون هي القطاع               

  .الذي يزيل املعوقات عن القطاع اخلاص الذي سينهض باالقتصاد
 

وقت تأخر سأعطي فرصة مثلما قال األخ       طبعاً احلديث طويل وكثري عن قضايا متشعبة، وألن ال        
عبد املقصود للحوار يف مثل هذه القضايا إذا أحببتم أو أي نقاش أو أي شيء نستفيد منه، األخ عبد                    
املقصود نبهين قبل أن آيت واملقرر الكرمي موجود بأن يكون هناك وقت زمين حمدد جداً قصري، ألن كل                  

شخص يريد أن ينفع الناس ويفيد الناس، أترك الفرصة          واحد منا عنده كالم كثري يريد قوله وكل          
  .شكراً. ألكرب عدد من الناس أن يأخذوا فرصتهم.. ألكرب قدر من الناس

 

نشكر لسموكم الكرمي ما تفضلتم به من شرح واٍف جلميع املهام           :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
موكم الليلة استفدت بكثري من     اليت يشرف عليها مسوكم، ويف احلقيقة ولو أنين من ألصق الناس بس            

 .املعلومات اليت تفضلتم ا



  ))احلوار مع احملتفى به(( 

لدي كثري من األسئلة سأطرح القدر املمكن ويعذرين اإلخوان إذا مل نتمكن من طرح كل                  
 .. األسئلة لضيق الوقت، فليتفضل عريف احلفل

 مع مسوه الكرمي وردين اعتذار من       أيها السادة بدايةً وقبل أن نفتح باب احلوار       :  عريف احلفل 
معايل الدكتور حممد عبده مياين وزير اإلعالم األسبق والداعية اإلسالمي املعروف، لعدم متكنه من                 

 .احلضور لتكرمي مسوه، حيث أن معاليه موجود اآلن خارج اململكة يف إيران
مناسبة تكرمي  وهذه قصيدة من سعادة األستاذ األديب حسني سراج بعثها من القاهرة يف                

 -:ممسوك
وعطــف مــنك مــنقطع الــنظري   

                                                            . 

شــرف يل حــضورك يــا أمــريي    
. 

يــؤدي الــشكر للفــضل الكــبري   
                                                            . 

فــآل ســعود ال شــعري ونثــري    
. 

ــري    ــال جم ــشيت ب ــي م ــى رأس عل
                                                         .    

وددت لــــوال بــــرح آالمــــي 
. 

يـــضئ لـــنا  اللـــيايل كالـــبدور
                                                            . 

وأدعـــو اهللا حيفظكــــم مــــنارا 
. 

 

أيضاً االثنينية تعتذر لبقية األخوة الذين طلبوا إلقاء قصائد شعرية، ولقد حاولنا يف هذه الليلة                 
وبتعليمات من الشيخ عبد املقصود أن نفرد أكرب مساحة من الوقت لكي نستمع إىل مسوه ونفتح باب                  

ل من الدكتور حامد السيوطي األستاذ      احلوار، األسئلة يا مسو األمري كثرية وأعانكم اهللا، فهذا سؤا          
  :املساعد بكلية املعلمني جبدة، يقول

لكم فضل الريادة يف اقتحام الفضاء اخلارجي، وأوجدمت للعرب مكاناً يف ساحة ال وجود               
فيها إال للعظماء األقوياء، وهذا شرف تعجز عنه الكلمات، ولكن ملاذا التوقف عند رحلة                 

لرحالت لتمكني املكان الذي أوجدمتوه ألمتكم؟ ملاذا مل تتبنوا مشروعاً           الريادة؟ وِلم ملْ تستمر ا    
عربياً للفضاء اخلارجي، وغزوه بالعلماء والباحثني، ِلنوجد ألمتنا قوة حقيقية تلك القوة اليت               

 !وصلت هلا الصني أخرياً رغم تأخر الريادة عنها؟
م كان نقطة حتول يف     ١٩٨٦ يف   الذي حصل )  تشالنجر(طبعاً حادثة   :  األمري سلطان بن سلمان   

برنامج الفضاء األمريكي، أنا أول شيء أقول أا كانت جتربة مهمة كثرياً، أنا كشخص مع الفريق                  
العلمي كانت جتربة رائعة أمتىن أن تعود تلك السنني، سنني التوافق وسنني البناء، ليست سنني التوتر                 

 الدول ما شاء اهللا حكومة اململكة العربية السعودية         خاصة يف العالقات البشرية، ال أقول العالقات بني       
واحلكومة األمريكية بينهما عالقات ممتازة اآلن وتبىن اآلن على أساس حقيقي وصحيح وهناك وضوح               



بني األطراف يف هذه القضية،      يف هذه العالقة، لكن أعتقد أن العالقات البشرية فيها نوع من التوجس           
  .جداًأذكر أا كانت جتربة غنية 

جتربة املعيشة يف أمريكا يف تلك الفترة والعمل مع اموعات العلمية وما تعلمناه يف هذه التجربة                
وأردنا أن تستمر هذه التجربة بعد رحلة الفضاء، فكان هناك نقاش قوي جداً مع                .   جداً اًكان كبري 

ني على أساس أن يصلوا     اإلدارة األمريكية بإتاحة عشر رحالت كل سنة للعلماء السعوديني واملختص          
يف احملطة الفضائية، من املؤسف أنه بسبب حادث         )  سبيس ستيشن (ملرحلة املشاركة يف وقت فيه       

تشالنجر، توقفت رحالت الفضاء لسنوات عديدة مث تاه مشروع احملطة الفضائية، ولكن يف كل                 
قمة اإلجناز العلمي هناك    األحوال ال ينظر إىل أن الوصول إىل الفضاء كبين بشر أنه هو قمة التطور و               

رمزية كبرية يف الصني أنا كنت فيها عندما أُطلق الصاروخ وأكن تقديرا كبريا للصني؛ ألن الصني اليوم                 
يبين نفسه وهناك مبادرات كثرية، يف الصني اليوم هناك البناء االقتصادي والبناء العلمي والبناء املتدرج               

سوف يسجلها يوماً من األيام من أجنح جتارب رحالت          ن التاريخ هي جتربة أعتقد أ   .  حنو البناء املؤسسايت  
النقالت يف اتمعات احمللية، لكن أيضاً الصني مل تأِت من فراغ، هناك برنامج يف الصني أقيم على                    
برنامج عسكري يف وقت التناحر والتنافس العسكري، والربنامج الصيين مل يقم من فراغ ولكن قام                 

 .على أساس علمي
  :م لو سألتين وتقول يلاليو

ما هي أكثر قضية ملحة يف اململكة العربية السعودية اليوم اليت جيب أن خيصص هلا كل                  
  طاقة وكل جهد؟
قضية التعليم، هي القضية رقم واحد، يف أي جمتمع يف الدنيا هي التعليم مث التعليم مث                :  أقول لك 

ساس االستقرار االجتماعي وأساس االستقرار     التعليم، التعليم هو أساس كل شيء، أساس االقتصاد وأ        
السياسي وأساس بناء الدول، وأساس العالقات اإلنسانية بني الناس، وال أقصد التلقني أو التربية أو                
الكالم هذا كله، أنا أقصد التعليم احلقيقي، وال أقصد التعليم أن يتعلم الطالب فقط مهنة أن يتخرج                  

  .ف الكمبيوتر، ال أنا أقصد التعليم من املنظور الواسعويكون صانعا يف شيء معني أو يعر
التجربة العلمية اإلنسانية اليت يعيشها اإلنسان حىت يكون إنساناً منتجاً وإنساناً صاحلاً ال يكفي               

، كانوا مثالً ينتجون    "جمانني"أن تكون إنسانا منتجا أيضاً، هناك جمتمعات كانت منتجة، لكنهم أناس             
بل ينتجون مصائب، لكن أنا أعتقد أن اإلنسان النافع الصاحل املنتج، واليوم حنن               أسلحة ينتجون قنا  

كمسلمني يستغرب ِمنا مثالً أننا نأيت وننظر يف أفكار اآلخرين وجتارب اآلخرين، بينما التجربة انطلقت               
عبد حقيقةً كان   من هنا حقيقةً، اتمع اإلصالحي األول كان يف هو هذا اتمع، اإلسالم مل يأِت دين ت               

دين إصالح جمتمع، إصالحاً بشرياً، مل يكن دين تعبد ودين نسك ودين تزمت أو دين انفصال عن                   



األمريكية  geographic احلياة، وال يزال دين التصاق باحلياة حقيقةً، أنا رأيت برنامج يف حمطة الناشر            
 أن يبحث عنه ويأيت به، احلقيقة       برنامج رائع جداً عدة حلقات عن اإلسالم، ومن مل يره منكم أنصحه           

برنامج رائع كيف أن غري مسلمني عاشوا جتربة، كان هناك دكتورة مخ طبيبة تقول عين أنا املسلم                   
الوحيد الذي تعرفه، تصور مل حتتك مع مسلمني أبداً، رمبا من حظها أحياناً بعض األحيان، ولكن مل                   

جد فيها مسلمني، قرأت عن اإلسالم وعرفت اإلسالم        حتتك مع املسلمني أبداً، تقول أعيش يف بلد ال يو         
وأتت للحج وصوروها وهي يف احلج وهي تعيش هذه التجربة وهذا التجلي اجلميل يف جتربة                وأسلمت

إنسانية وهي طبيبة مخ وليست شخصاً متسكعاً يف الشارع مل جيد له خمرجاً، طبيبة مخ، فاليوم حنن منلك                  
نطلق فينا حنو اإلجناز العلمي، طبعاً اإلجناز العلمي يف اململكة العربية            هذه الثروة الوحيدة اليت سوف ت     

السعودية ال ميكن أن يقاس بأن هؤالء الناس ذهبوا للفضاء وحنن مل نذهب، أو الناس عندهم صاروخ                  
وحنن ليس لدينا صاروخ، هذا غري صحيح، ومن اخلطأ أن نتوجه كما توجهت بعض الدول يف                    

 . علمية رد أن هلا بريقاصناعات أو يف توجهات
عندما تأيت إىل املستشفى التخصصي أو غريه وتنظر يف الطبيبات واألطباء السعوديني وهم                
يقومون بأدق العمليات اجلراحية فهذا إجناز علمي غري مسبوق حقيقةً، أنا قلت هذا الكالم عام                  

من الناس لست بشاعر،    م بعد رحلة الفضاء، وكان هناك شخص أكرمين بقصيدة وأنا واحد             ١٩٨٥
اضطر األمر أنظم بيتا أو بيتني هكذا وال خترج إال بشق األنفس، ولكين أحب الشعر وأتذوقه،                 رمبا لو 

ولكن ال أحب الشعر الذي فيه مدح لشخصي، ولكن الرجل قال كلمة معينة وقال أن هذا اإلجناز                   
نبهرة ذا اإلجناز ليس هناك شخص      التارخيي غري مسبوق، قلت له واهللا أنت خمطئ والناس كانت هنا م           

ذهب للفضاء وأن هذا قمة اإلجناز، مل يكن قمة اإلجناز ألن قمة اإلجناز كانت يف ذلك الوقت هم هؤالء                   
واألطباء ومن مجيع األشكال، الفضاء وما به من بريق والناس وعيت           ..  من العلماء والدكاترة  ..  الناس

الناس قد انتبهت، حنن     خاض أتت رحلة الفضاء وكانت    وكانت هناك تنمية والناس يف خضم هذا امل       
أصبحت لدينا تنمية إنسانية مل نعرف عنها، فلم يكن هذا اإلجناز بذاته، الناس مل تكن فرحة باإلجناز بأننا                  

كنا ركبنا صاروخ مثال، حنن وغرينا دول أخرى          وصلنا الفضاء وكان ميكن الوصول إليه بأي شيء،       
  .انت بأن بالدهم حتركت يف توجه جديدلكن فرحة الناس ك. أيضاً

بالدنا هذه مقبلة على خري كثري إن شاء اهللا، أنا من الناس املتفائلني دائماً لكن دائماً تفاؤيل يأيت                   
من منطلق موضوعي ليس من منطلق دعائي، بالدنا مقبلة على خري كثري إن شاء اهللا يف االقتصاد ويف                   

لديها األساس الذي تنطلق منه أساساً هذه البالد، واآلن أيضاً يف هذا            االستقرار ويف اال العلمي، ألن      
اجلو اجلميل جداً يف احلقيقة مما نراه يف بالدنا من جو احلوار وجو املصارحة وجو الشفافية، يا أخي منذ                   

لس مىت ال توجد لدينا مصارحة؟ أنا أستعني فيه وأتأسف عليه أن كثريا من اآلباء اليوم أصبح ابنه ال جي                  



معه مثالً، ال جيلس جمالس الرجال وجمالس الكبار ويتعلم منهم، أنا قضيت حيايت كلها يف جمالس                   
الرجال، كانت كلها جمالس صراحة وجمالس مفاحتة وجمالس صدق وإخالص وجمالس أخذ وعطاء، هذه              

يدة مثل ما قلنا هي     الثقافة اليت أتتنا ثقافة الرمسيات وثقافة التحفظ وثقافة تلوين احلقائق هي ثقافة جد             
أتت مع وضع معني، حنن اآلن نعود إىل الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي هو             ..  ثقافة العمل مع الكسل   

أن الناس تتكاتف مع بعضها يف اخلري والربكة وتبين بالدها وتفاتح بعضها يف بناء هذا املستقبل هذا                   
اسي وأن أهل البالد واحلمد هللا متماسكني       البلد مقبل على ضة كبرية جداً جداً، وألن هناك عنصر أس          

على شرع اهللا سبحانه وتعاىل وعلى تكاتفهم يف هذه الوحدة املباركة إن شاء اهللا، لكن أيضاً هناك                   
أساس أصالً يف هذه البالد أهلها حمبون للبناء وليسوا حمبني للهدم، وأهلها حمبون للتجمع يف اخلري                   

لذلك اليوم اجلانب العلمي أن هنالك إجنازات علمية كبرية يف           وليسوا حمبني للتجمع على التفرق، ف     
 .بالدنا رمبا ليست صواريخ مع أن هناك إطالق أقمار صناعية وإىل آخره

طبعاً أنا بالنسبة يل شخصياً يف هذا اليوم وضعي غري ذاك الوقت، اآلن لدي أطفال ومتوقع طفال                 
دي اآلن، عندي زوجة تأمرين مشال ميني وال يغركم         جديدا إن شاء اهللا خالل شهرين، وقرارايت ليست بي        

أين طيار عسكري وفضاء ووزارات وكذا وهذه األمور، ال يغركم هذا الكالم أنا عندي زوجة وأنا                  
زوج مطيع وأمشي باألوامر مثل أي أحد منكم حقيقةً، وعندي ابنيت الصغرية أيضاً استشرا مرة                 

 مثالً رحلة طويلة فما رأيك فجلست تبكي، فقلت هلا أنا            وقلت لو أذهب يف رحلة إىل املريخ سنتني       
 .غيرت رأيي لن أذهب إىل الرحلة

 

مسو األمري األسئلة كثرية وسوف حناول االختصار لو تكرمت، هذا سؤال من             :  عريف احلفل 
  :سعادة القنصل األمريكي السيدة جينا وينستانلي، تقول

لباحة وأا؟ كيف ميكن ملناطق ذا اجلمال       كم من احلضور هنا الليلة ذهبوا إىل مناطق ا         
 ومناطق أخرى مثلها أن تصبح أكثر استعداداً لقبول صناعة السياحة احمللية واخلارجية؟

أنا أقول لك ليس فقط احلضور، أنا عملت يف مرة إجراء يف هيئة              :  األمري سلطان بن سلمان   
 أثرياً ويعرف يف هذه األمور ولكنه كان         أنا عندي اخوة مثل الدكتور علي كان رجالً        -السياحة فأتيت   

أو أربعة من أساتذة اجلامعة، أحدهم متخصص يف اهلندسة، جاءين مرة وقال             ..   أتيت بثالثة  –مسافراً  
 منطقة؟  ١٣كم منطقة ذهبت من جمموع      :  هل تعرف أين أول مرة آيت إىل جيزان معك اليوم، سألته          :  يل

أوراق استبيان هنا ملعرفة كل شخص كم منطقة زارها من           ثالث مناطق، فاليوم لو توزعوا      :  قال يل 
 منطقة؟ سنرى مفاجآت كبرية، ملاذا القضية حرجة؟ ألين اليوم عندما أتكلم عن الوحدة               ١٣جمموع  

الوطنية وأتكلم احلمد هللا عن توافق الناس مع بعضهم، فإن مشكلتنا األساسية أيضاً أن الناس ال يعرفون                 



اس كلها تأيت إىل هنا، لكن الناس ال تعرف املناطق الباقية، تعتقد أن كل               بعضهم، مكة هنا وجدة الن    
أو مكة كمنطقة، البالد هذه واسعة       سكان اململكة مثل سكان جدة، جدة كمحافظة وليست جدة         

، مئات من البشر وأنا أسعد      )ماين ملحق (وكما ترون كل أسبوع أسافر بالطيارة أو بالسيارة، واهللا           
سفرات، ألتقي بأناس كثريين شيبا وشبابا، هيئة السياحة تقوم اآلن بإعداد املخطط               دائماً ذه ال  

االستراتيجي لتنمية السياحة يف كل منطقة على حدا، وأينا أربع مناطق اآلن، هذا املخطط                   
االستراتيجي سيكون لعشرين سنة قادمة، مبا يف ذلك يئة املنطقة بأن تكون منطقة جاذبة بنقاط القوة                 

 .سياح خارج املنطقةلل
حنن مثالً لدينا قطاع اجلوالت السياحية، ال ميكن لبلد أن ينمو سياحياً بدون هذا القطاع، الناس                
عندما تشتكي من غالء الفنادق وغالء السيارات، لكن اليوم يف اململكة ال جتد شركة تأخذ مواطنني                 

عندنا، حنن يف هيئة السياحة ننظر إىل       سعوديني حتجز هلم وترتب هلم وكذا، هذا قطاع حيتاج أن ينمو             
.. أهداف السياحة بأا ليست أهدافا اقتصادية فقط، أن السياحة أهدافها ثقافية، هذا التنوع الثقايف              

التنوع اجلميل يف لباسنا وطعامنا ويف فنوننا ويف عاداتنا وتقاليدنا وآثارنا وتراثنا العمراين ال يعرفه                  
اآلن يف السياحة بطريقة منهجية حقيقية، ليست فقط بطريقة دعايات           املواطن، وهذا ما سوف نربزه      

وتسويق، برامج الترميم سوف نبدأ فيها إن شاء اهللا، واآلن بعد انضمام هيكل اآلثار سوف جتدون                  
خالل هذه السنة إعالنات كثرية عن قضايا أساسية منها نظام اآلثار اجلديد، منها حمور البحر األمحر                  

منها حماور وسط اجلزيرة العربية، سوف حندث نقلة كبرية يف            ،  ور اخلليج العريب  السياحي منها حم  
السياحة، ليست السياحة كما تتصوروا اليوم، ليست سياحة مهرجانات وننظمها، من يعمل مهرجانا             
قبل ومن يعمل بعد؟ انتظروا هذا العام إن شاء اهللا، سوف تسمعون منا إعالنات متتالية عن أنواع                   

السياحة الرياضية، سياحة الرياضة واملغامرات، مائتني نوع من السياحة سوف          ،  اور جديدة للسياحة  وحم
نعلن عنها يف هذا العام إن شاء اهللا، سوف تسمعون عنها قريباً، السياحة العالجية، اليوم يف الصباح                   

ن مخسة وعشرين   كان معي وزير الصحة وكنا نناقش التصور النهائي للسياحة العالجية وسوف نعلن ع            
نوعاً جديداً من السياحة غري مسبوقة يف اململكة، اململكة قارة، لذلك مناطق مثل الباحة، مثل عسري،                 
نعمل اآلن على إيقاف تدمري املناطق السياحية والبناء العشوائي للمناطق السياحية، نعمل اآلن وقد                

األساسي للسياحة،   ين الذي هو املورد   أوقفنا بأوامر أساسية من السياحة هدم التراث العمراين الوط         
سوف ترون أننا نقاتل يف سبيل قوة املناطق، ولن حتتاج املناطق أن تتنافس مع بعضها البعض، ولن حتتاج                  

 .الباحة أن تستجدي الناس من منظور الوطنية للسياحة فيها
ال أحد يقول لك يا     الوطنية مل تنفع يف االستثمار ولن تنفع يف السياحة، كلنا عندنا وطنية ولكن              

، )يبلشونك(أخي ما عندك وطنية إذا مل تضع نقودك يف مشروع خاسر، يأخذوك منطقة سياحية الناس                



هذا يقول لك ال تدخل من هنا، هذا يقول لك اذهب مشال، هذا يقول لك                 ..  هذا يقول لك أغلق   
 نوع جديد من السياحة     اذهب ميني، اليوم السياحة اليت سألت عنها األخت الكرمية سعادة القنصل هي           

سوف تنطلق من نقاط القوة يف املناطق هذه، وهذا هو ما حنتاج أن نركز عليه، اآلن سوف ترون إن                    
شاء اهللا هذه السنة فقط من اآلن إىل الصيف أن اإلعالنات من هيئة السياحة ستتواىل، مثلما مسعتم                   

وطين هي املبادرة الوطنية للحرف      باألمس أول دراسات بدأناها يف املرحلة املبدئية للمشروع ال          
والصناعات التقليدية، اليوم احلرف والصناعات التقليدية أكرب قطاع اقتصادي مهمل يف بالدنا، هذه              
ليست صناعة عجائز ومعوقني فقط، هذه سوف تكون صناعة بعضكم اجلالسني هنا اليوم، ولكنها لن                

 قريباً سوف ينطلق برنامج مشروع اقتصادي       تنطلق من جمرد أا مبادرة، إن شاء اهللا سوف تسمعون          
متكامل العناصر، وأنا سعيد بأن أقول أن وزير املالية عندما كتبنا له بأن يعطينا مندوبا يعمل معنا يف                    

إن -هذه القضية، بعث يل خطابا قويا جداً بتأييد كامل وبعث يل مندوبني اثنني، وسوف تسمعون قريباً                 
 مشروعاً وطنياً متكامالً إلطالق هذه الصناعة         - رئاسة اموعة   والدكتور قائم على    -شاء اهللا 

االقتصادية الضخمة جداً يف بالدنا، هذه واحدة فقط من املبادرات اليت سوف تسمعون عنها هذا العام                
 .إن شاء اهللا

 

  :سؤال من األستاذ عبد اهللا فراج الشريف، يقول: عريف احلفل
أمهلت يف هذه البالد زمناً طويالً، نود أن نطمئن على           ال تزال النفس تتعلق باآلثار اليت       

 العمل هلا كشفاً وحفاظاً وعرضاً وقد بدئ بصورة جدية، فهل حدثنا مسوكم عن هذا؟
بشكل خمتصر حنن ننظر بأن اململكة العربية السعودية فيها إرث           :  األمري سلطان بن سلمان   

 عليها تاريخ كثري وحضارات كثرية، وِجدت آثار        حضاري وثقايف وأثري كبري جداً، بالدنا اليوم تقاطع       
قبل مليون سنة، هناك    "  الشوحيطية"قبل مليون سنة، يعين وجد أثر يف        ..  عندنا والدكتور علي يصححين   

آثار استيطان بشري من بدء التاريخ، فلذلك اململكة العربية السعودية فيها من أهم املواقع األثرية ومن                
 .، هذا انتهينا منه اآلنالدول األثرية يف العامل

حنن يف هيئة السياحة عندما كُلِّفنا بدراسة قضية قطاع اآلثار مل يكن رأينا هو أا تضم للسياحة،                 
كان رأينا أن يكون هناك هيئة مستقلة لآلثار والتراث الوطين، والدولة رأت وقد يكون إن شاء اهللا رأيا                  

وهناك منهجية معينة   ..  وهناك آلية جديدة لإلدارة يف اهليئة     سليما يف هذا الوقت بوجود اهليئة احلمد هللا         
يف العمل أن هذا الوقت هو األفضل هلذا القطاع الواعد اآلثار واملتاحف أن يضما إىل هيئة السياحة،                  
وحنن اآلن قدمنا رؤية وأقر جملس اهليئة للسياحة ونظام اهليئة اجلديد يشمل هذا الضم، لكن الرؤية                  

نظام اآلثار الذي صدر قبل عشرين أو ثالثني سنة تقريباً، هذا           :  اور أساسية، أول شيء   تتعلق بثالثة حم  



النظام اآلن ندرسه يف هيئة السياحة املسودة األوىل جاهزة، سوف منررها اآلن كطريقتنا العادة، على                
وعب جمموعات من الناس املتخصصني، نأخذ آراءهم، يكون هناك أحد املثقفني إن شاء اهللا حىت نست               

التجربة العاملية اجلديدة يف قضية تنظيم اآلثار والتراث العمراين، ألننا نعيش اليوم يف فراغ، نعيش يف                 
دول سبقتنا ونعيش يف زمن جتارب فشلت وجنحت، هيئة السياحة قامت بربنامج الستشعار مخسة                 

فرق، وجلسنا معهم أربعة    وأربعني دولة يف االستراتيجية الوطنية للسياحة، بعض الدول زرناها يف ثالثة            
خره، وكذلك  آأيام مثالً يف املوارد البشرية ويف هيكلة قطاعات السياحة ويف قضايا التراث العمراين إىل               

 .قضية اآلثار سوف ينطبق عليها نفس املنظور
هذه الرؤية تشمل نظام اآلثار اجلديد الذي نصت الدولة على أن يقوم بإعداد النظام اجلديد وإن                

أو شهرين، ويقوم على إعادة هيكلة وحتديد وسائل التنقيب والبحث           ..   يرفع خالل شهر   شاء اهللا 
العلمي، ألن قطاع اآلثار ليس قطاع سياحة فقط، ال شك أا جزء من اآلثار هي مواقع للزوار وكذا،                  
لكن اآلثار هي قطاع علمي ضخم فيه حبث وفيه تنقيب وفيه نشر وفيه قضايا علمية حساسة، وفيه                   

اية وفيه موجودات، فنحن ننظر لقطاع اآلثار كقطاع علمي ومن نفس املنظور ومن منظور آخر                 مح
  .كقطاع نستفيد منه يف عملية السياحة وإتاحة املواقع ويئتها

لذلك حنن اآلن يف هيئة السياحة، سوف نقدم استراتيجية، وعدنا جملس اإلدارة خالل الستة                
ية متكاملة لتنمية قطاع السياحة واستراتيجية قصرية املدى مدا          شهور القادمة نقدم استراتيجية وطن    

مخس سنوات إلحداث نقلة يف القطاع، تشمل كيف حنمي املواقع؟ كيف نقوم بعملية التنقيب مع                 
بعثات أجنبية مثالً؟ وضع ودور املتاحف مثالً، نظام املتاحف اجلديد سوف يصدر قريباً إن شاء اهللا،                  

 باملتاحف اخلاصة، يف الواقع حنن حاليا لدينا خمازن خاصة وليست متاحف خاصة،             اليوم لدينا ما يسمى   
ألن نظام املتاحف اجلديد سوف حيدث نقلة جديدة جداً متطابقة مع التوجهات العاملية لنظام املتاحف،                

ا  وباملناسبة فإن رئيسه زارن    -عندما زرته   "  اللوفر"سوف حندث نقلة كبرية يف املتحف الوطين، متحف         
عن وزارة  "  اللوفر" هذا العام قررت حكومة فرنسا أن تفصل متحف           -يف اململكة منذ فترة قصرية      

الثقافة، وأصبح مرتبطاً بالرئيس مباشرة، وقرأت عن املدير اجلديد الذي سوف نستفيد منه إن شاء اهللا                
 شخصية اجتماعية   يف كيفية إحداثهم نقلة كبرية للمتحف، رئيس املتحف يف الوقت احلايل مثالً أصبح             

شركات تدعمها، أصبحت للمتاحف    ..  كبرية جداً، وأصبح للمتاحف جمالس أمناء، أصبح هلا جهات        
الوطنية جهات علمية هلا عالقة بالبحث العلمي، املتروبوليتك يف نيويورك له عالقة ممتازة معهم، سوف               

لوطين سوف يكون نواة إن شاء      ومع املتحف الربيطاين، فلذلك املتحف ا     ..  نقوم بربنامج متعاون معهم   
اهللا النطالق املتاحف اإلقليمية، كنا نبين املتاحف اإلقليمية بعيدة عن البلد وكأا عيادات طبية، اليوم                



املتاحف جيب أن تكون مندجمة يف اتمعات احمللية، املتاحف احمللية جيب أن تكون جزءا من مباين التراث                 
  .العمراين، أو جزءا مكمال هلا

لذلك حنن اليوم نقوم بعملية حصر، فعندما طلبت جلنة اإلصالح اإلداري من هيئة السياحة أن                ف
تنضم حملور دراسة قطاع اآلثار والثقافة، أول شيء قدمناه للجنة كان كرتونا ممتلئا بالدراسات، حوايل                

لتراث الوطين،  ا ١٠٩ دراسة ويف أحد احملاور تقارير اخلطة االستراتيجية الذي أطلق عليه تقرير              ٣٥
 دراسة أصيلة حصرت التراث الوطين جبميع أبعاده مبا يف ذلك مواقع الشعر               ٣٥هذا التقرير حتته    

  .القدمية ومواقع السرية ومواقع اخلطوط والتجارة واملواقع األثرية
لدى اهليئة اليوم موقع إلكتروين لنظام املعلومات اجلغرافية وفيه معلومات غري مسبوقة، نفذناها              

لى أرض الواقع بثلث التكلفة، مسحنا عشرة آالف موقع من مصادرها احلقيقية وكل موقع يوجد فيه                ع
 معلومة وجمموعة صور، مث أعدنا املسح مع املناطق ومع خرباء املناطق أنفسهم، لذلك حنن فيما                 ١٨٠

ة إن شاء اهللا    يتعلق بقضية الثقافة واآلثار والتراث انتهينا من جانب املسوحات وسوف ترون نقلة كبري            
 .فيما يتعلق بقطاع اآلثار وأيضاً نظرة يف تغيري املفاهيم املتعلقة بقضية اآلثار

فإن اململكة العربية السعودية منطقة سياحية، ومن منظور إسالمي مثالً          ..  عندما أتكلم عن اآلثار   
سالة، هل اهللا سبحانه    أن اهللا سبحانه وتعاىل عندما اختار اإلسالم أن يرتل يف هذه األرض املباركة كر              

كان ممكن لإلسالم أن يرتل      وتعاىل أراد هلذا الدين العظيم أن يرتل يف منطقة مفرغة من احلضارة مثالً؟            
يف منطقة ال أريد أن أُمسي دوال ولكن يف جزيرة من اجلزر هذه، لو أنه دين ضعيف يريد أن يبحث عن                     

سمى الديانة وحبركات دينية، فيها نوع من اهلوس        وحصل هذا يف التاريخ هناك أناس بدءوا مبا ي        ..  أناس
 .وكذا فبدئت مع جمتمعات بدائية وكذا

اإلسالم نزل يف أكثر البالد حضارة، نزل يف عقر دار تقاطع احلضارات وهي مكة املكرمة                  
حرسها اهللا، ويف خطوط التجارة واحلضارة واحتكاك الناس، نزل يف تراكم حضاري، آالف السنني من               

والعامل وهذا التراكم احلضاري الضخم جداً، عندما نزل اإلسالم يف هذا            ..  نبطيني والفينيقيني تاريخ ال 
التراكم احلضاري وساد، نزل اإلسالم وساد يف أمم ودول لديها تراكم حضاري يوازي اململكة، يوازي             

 احلضاري، اليوم   اجلزيرة العربية، ملاذا؟ ألنه دين قوي، ودين عظيم، ودين سيادة، ودين فيه هذا البعد              
حنن واجبنا أن نربز آثار اململكة العربية السعودية، حىت ال يعتقد الناس وبعض املستشرقني الذين كتبوا                
خطاً أن اإلسالم نزل على أناس بدائيني وكذا، علينا أن نربز أن هذه البالد ليست بالدا بدائية، اإلسالم              

م وفيها تعاقب حضارات، فلذلك إبراز آثار اململكة        نزل يف بالد فيها حضارة وفيها تاريخ وفيها تراك        
العربية السعودية مبا ال يتعارض مع العقيدة، وال أحب أن أكرر أال أحد عاقل يريد أن يري اآلثار                    



تتعارض مع عقيدة أو مع جانب شرعي أبداً، هذا موضوع مفروغ منه، هذه البلد كلها أسست احلمد                 
 .على منهج ال إله إال اهللا وعلى توافق وعلى قيام احلق يف هذا االهللا على توافق على منهج الشريعة، 

فلذلك حنن يهمنا كثري أن هناك نوعا من اجلهل يف كثري من القضايا املتعلقة باآلثار، ويهمنا أال                  
نترك اجلاهل يف جهله ولكننا نصحح هذا اجلهل، وإبراز آثار اململكة العربية السعودية وجعلها متاحة                

ومضموا  وخاصة لفئات الشباب ولصغار السن، حىت يعرفوها ويعرفوا مضموا األثري            للناس  
التارخيي ويعرفوا أا ليست خمالفة للشريعة أيضاً، هذه فرصة أمامنا أن نربز هذا اجلانب، وحنن سوف                 

وأنا سعيد أن أقول أن كل من حتدثت معهم من مشاخينا الكرام ومن مفكرين ومن                  نعمل على ذلك،  
حريصون كل احلرص، ألن     ؤرخني وجدت لديهم التوجه وهذا اليقني ذا التوجه ألم يعرفون أننا           م

اإلنسان يف اية األمر ليس موظف حكومة، اإلنسان هو إنسان مسلم وحياسبه اهللا سبحانه وتعاىل،                 
 شاء اهللا   حساب اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه القضايا أيضاً حساب مهم، فلذلك حنن نتوجه خبطوات إن               

متوازنة يف حبيث ال نستعجل إحداث النقالت، وحتما ستكون نقالت يف سبيل اخلري وال حتتاج إىل                  
 .االستعجال يف هذا االجتاه

 

احلقيقة أسئلة كثرية وردت يف موضوع اآلثار مسو األمري وبعضها قد أجبتم عليه             :  عريف احلفل 
 .يها مرور الكرام يف اإلجابةيف ثنايا حديثكم، لكن بعض األسئلة ليتكم مترون عل
  :سؤال من األخ مصطفى علي رضا، يقول

ملاذا ال يتم أو تبين فكرة إقامة جملس اآلثار والتراث خاصة إلعادة إنشاء بعض اآلثار اليت                 
  هدمت؟

  :هذا أيضاً سؤال من األستاذ فؤاد بوقري، يقول
أعتقد أنكم أجبتم عليها،    .  نريد أن نتعرف من مسوكم على االستراتيجية اجلديدة لآلثار         

وكذلك حملات من خطوطكم للنهوض باألمة، ومبهمة ترسيخ النظرة اجلديدة لآلثار من األستاذ              
ملاذا ال تنفتح على استثمارها وفتح الباب ملريديها        :  طالل قسيت، والدكتور يوسف عارف، يقول     

األستاذ كامل أبو اخلري،    السياسات األثرية وإغالق باب سد الذرائع؟ سؤال أيضاً من            وتطوير
ملاذا ال تقام بانوراما لألماكن األثرية       :  خبري تصوير يف معهد خادم احلرمني لألحباث، يقول         

اإلسالمية يف مكة املكرمة، واملدينة املنورة بالصوت والصورة لتعريف احلجاج واملعتمرين              
 والزوار؟

قلة يف قطاع اآلثار واملتاحف أيضاً      أمامنا حتديات كبرية، يف إحداث ن     :  األمري سلطان بن سلمان   
أنا أمتىن وأتطلع وإن شاء اهللا تسمعون قريباً أن نظام املتاحف اجلديد سوف يتيح لنا الكثري من الفرص                   



االستثمارية، أنا مثالً ذهبت لربلني يف الصيف لزيارة قريب يل يف املستشفى، وجدت مدينة برلني اليت                 
 متحفا من مجيع أنواعها ومجيع      ١٧٢، وكما قيل يل أن فيها        كانت مهدمة وقد بنيت اآلن لوحدها     

أبواا، فلذلك ليس التحدي أمامنا بأننا ننطلق يف قطاع املتاحف، جيب أن تكون الثقافة العامة عندك                 
  ..هي ثقافة اليت تقنع الناس لزيارة املتاحف ويأخذون أطفاهلم إليها، وجتعلهم يتشوقون هلا

رؤوسنا يف الرمل، فأي شيء تفعله يف التعليم أو يف املتاحف أو يف أي               اليوم حنن جيب أال نضع      
نشاط إمنا تتنافس حبضارة جديدة، طفلك اليوم عندما تريد أن تعلمه شيئاً وتعطيه حماضرة أو درساً                  
فيجب أن تناقشه، مرة كلمين مدير مدرسة ابين وقال يل ابنك ينام بعد بداية احلصة بربع ساعة، وأنا                   

.. ابين متوقد النشاط وحيب يناقش ويعرف أمهية املناقشة ومتحفز وحيب أن يتعلم وكذا              أعرف أن   
بعد عشرين  ..  استغربت، فقلت للمدرس أريد أن أدخل معك الفصل، فذهبت إىل الفصل وجلست،            
انظر أنا أريد   :  دقيقة منت، فلما انتهت احلصة ذهبت باملدرس ملدير املدرسة وهو رجل قدير، وقلت له             

انظر للفيديو هذه كم لون فيها؟ انظر إىل         :  قلت له  video games يك شيئا فأحضرت له   أن أعط 
األصوات اليت ا، أطفالنا جبلوا على أفالم الكرتون وألعاب الفيديو، الطفل يف فيلم الكرتون ويف                 
خالل دقيقة واحدة متر عليه رمبا مخس أو ست أو سبع قضايا، يف دقيقة واحدة يعرض عليه مخسني                    

وناً، حىت أن الصوت يرتفع وينخفض هذا علم وليس شيئاً بسيطاً، فعندما تأيت يف فصل دراسي وتقول                 ل
 نفس الكالم وهكذا فتصبح القضية مملة، لذا        أللطالب اقرأ يل من صفحة كذا إىل كذا وللذي يليه يقر          

 .فإن قضية التعليم ال بد أن جتاري العصر
ال تتوقع أن جتر طفلك إىل املتحف بسلسلة ما مل جتعله           ونفس الشيء ينطبق على املتاحف، اليوم       

جزءا من عملية التشويق العلمي، لذا فإن العنصر الثقايف جيب أن يكون مبنياً بناءاً جيداً، أنا دائماً                   
أنا أستخدم مصطلح أنبوب النفط، أو أنبوب املاء حىت إذا أحببت أن خيرج شيئاً من األنبوب من                 :  أقول

 من  ٪٦٠ب أن تراه من اجلهة األوىل، عندنا يف اململكة العربية السعودية ما ال يقل                 اجلهة الثانية جي  
اجلمهور يف اململكة حتت سن العشرين أو اخلمس والعشرين، لذا جيب أن تستهدف هؤالء الناس، ويف                

سنة املدارس أيضاً جيب أن يكون هناك استهداف، لدينا برنامج امسه السياحة واتمع، برنامج ضخم ال              
هذه املاضية صرفنا عليه حوايل أربعة ماليني ريال، يف السنة القادمة سنصرف مثانية ماليني ريال، هذا                 
الربنامج مدته مخس سنني لتحقيق إعادة وإدخال مفهوم جديد للسياحة للمجتمع وخاصة للمدارس               

يف املستقبل  ومن منظور مستقبلي علينا أن نستثمر اآلن، علينا أن نوجد سائح املستقبل ومستض               
ومستثمر املستقبل من خالل برامج املدارس، ال أقول منهجاً ومقرراً، أنا أقول من خالل برنامج                  
متكامل للجوالت السياحية للمدارس برنامج يكون مرتبطاً بإجياد ثقافة جديدة، اليوم عندنا مثالً سياحة              

أن ابنك يدفع مبلغ بسيط مخسني        ،ال يوجد عندنا يف املدارس اليوم برنامج حمدد للسياحة        ..  الصحراء



رياالً أو ال يدفع شيئاً، وتذهب فئات من الطلبة للربع اخلايل، لكن أنا لن أذهب إىل هناك وألعب كرة                    
فقط، أنا لدي جمتمعات حملية، مثالً أذكر لكم جتربة، أنا اشتريت مزرعة خنيل يف الرياض يف وادي                   

ن شاء اهللا هناك، بعضكم زار املنطقة، كان ميلكها امللك           حنيفة يف منطقة مجيلة وأمتىن أن تزوروين إ        
، وكان فيها بيت قدمي من الطني، فرغبت أن أعيد بنائه، ومعنا املدرس األول                 -رمحه اهللا -فيصل  

الليلة يا عبد   )  وجوعته(الدكتور عبد الواحد عبد الوكيل، وهو موجود معنا اليوم وهو حيب األكل              
وأنتم تعرفونه بىن مساجد الكورنيش ونال اجلوائز الكبرية        )  هو مدرسة ف(املقصود، الرجل تعلمت منه     

يف اململكة، وامليقات والقبلتني وقباء، وهو عامل كبري وصديق عزيز، أمتتع بتجربة الصداقة هذه وأعتز                
ربة فيها، فبدأنا بتجربة أنه ملاذا ال نعيد بناء هذا البيت بالطني وباملواد احمللية؟ ليست جتربة تفنن وجت                  

حنني للماضي، املاضي شيء طيب، لكن أنت جيب أن تنظر إىل األمام، أنا رغبت أن يكون بيتاً مبنياً من                   
الناس تعتقد أن هناك مشاكل يف البناء       ..  مواد البيئة وكل شيء له حلول، ففيه متديدات املياه والكهرباء         

  .ذه املواد
ب طائرات وصواريخ وقد كنت أقود      هذا البيت أنا ساكن فيه اآلن، أنا الشخص الذي يرك          

مسكني عرقه يرتل وحالته حالة عندما رآين أقود         (الطائرة قبل قليل بينما ماجد القصيب كان معي          
أنا ساكن ببيت مبين من الطني ال أخجل منه، وهناك من يرسل يل إمييل وبسرعة يأتيه الرد من                  )  الطائرة

بين مبواد طبيعية، فكانت جتربة أن الشخص الذي        بيت الطني هذا، هو بيت عادي بيت مودرن ولكنه م         
 امسه ابن حامد من البنائني القدامى، وأنا أعرف أناس          -اهللا يعطيه طول العمر   -عمل معي وال زال حيا      

لكنه ..  من أهل جدة أيضاً من البنائني القدامى، فجاء رجل كبري يف السن ليس لديه أي تعليم وكذا                 
ملت معه بني وقت وآخر وعند آخر األسبوع آيت أجلس أربع أو            ، فأتيت وع  )أي معلم (صاحب صنعة   

أبين، وأحضر معي ابين الصغري وابنيت الصغرية، فكنت أحضرهم وأشغلهم          ..  مخس ساعات أعمل معه   
ملاذا ال جتلس فقط حنن خندمك، حنن خندمك حنن نعمل عنك، فهو اعتقد أين أريد               :  معي، فكان يقول يل   

جل كبري يف السن وكانت حليته ملونه كان يصبغها بألوان خمتلفة وكذا             أن أوفر نقود عمال، وهو ر     
يا :  فلحيته تارة خضراء وتارة محراء، حىت ابنيت عندما رأته ظنته جنياً أول األمر فخافت منه، فقلت له                 

فالن أنت فقط اعمل وال يهمك، فكنت أمسع كالمه مع العمال اآلخرين، وأمسع فلسفته يف بعض                  
حيلها بالفطرة فقد تعلمت منه كما تعلمت الكثري من والدي والناس الذين عاصرم،              القضايا وكيف   

القرآن مل يقل أبناء محلة الدكتوراه مثال هم أصحاب احلكمة، مع احترامي ألخواين             ..  احلكمة يف القرآن  
، مل يقل   ، لكنه مل يقل وهبناه الشهادات العليا      )ماين ناقص (،  الدكاترة، أنا عندي دكتوراه فخرية بعد     

، إذا التعليم اليوم مل يؤد إىل احلكمة فال فائدة منه، فلذلك التجربة             ..مثالً"  هارفارد"وهبناه الدورات يف    
اليوم عندما نقول مثالً سياحة الصحراء، عندما تأخذ جمموعة من مدرسة معينة ويذهبون إىل الصحراء                



صحراء أصالً، قل له خذ كرة واطبخ       فكيف ترميهم يف الصحراء مع مدرس يف حياته مل يذهب إىل ال            
، هذا ما يريده البعض من السياحة، السياحة جيب أن تكون           "بلوت"كبسة وأحضر آلة موسيقية والعب      

ممتعة جيب أن يتمتع ا الشخص، لكن اليوم هناك جمتمعات حملية ال تريد سياحة شركات كربى، أنا                  
 اتمعات احمللية الصغرية منهم من كان        أعرفهم وأعاصرهم أنا كنت يف الرب قبل أسبوع ووجدت         

 .سعيداً، إذ املفروض أال تكون السياحة عرب شركات كربى أو سياحة خنبة
اليوم هناك دول أقامت منتجعات سياحية، وأنا ذهبت وزرت اتمع الذي بعدها بعشرين كيلو              

هم ناس غري راضني أن     متر وجدم ميتني من اجلوع، استوردوا عماهلم من كل مكان يف العامل وعند             
يصرفوا عليهم ولو الشيء البسيط، عندما تأيت اليوم إىل جمتمع حملي مثالً بالربع اخلايل يسمونه اهلجرة                 

أو مركزين جبانب حممية الربع اخلايل، قلت واهللا هم أناس فامهون، عندهم              ..  عند البدو أو مركز   
اح، وعندهم أدالء وعندهم كبار السن الذين       مأكوالت ممتازة وعندهم متوين، مستعدون أن ميونوا السو       

ميكن أن يقضي معهم الشباب وقتاً يستمعون لشرحهم عن كيف يتعلم األثر؟ كيف ترصد النجوم؟                 
وكيف يكون الداللة يف الرب؟ وهذا اتمع احمللي ميكن أن يقدم العروض الشعبية، يقدم متوينا للرحالت                

ا العام إن شاء اهللا، وقس على ذلك أن السياحة يف املدارس ال             السياحية، وهي جتربة سوف نبدأ فيها هذ      
نريدها فقط أن تكون سياحة عبث حقيقةً، هدف السياحة يف اململكة العربية السعودية، ليس فقط هدفاً                

أساسياً لكن هلا هدفاً مرتبطاً أيضاً بإحداث نقلة كبرية يف حياة الناس عندما تزور بالدها،                ..  اقتصادياً
يزور بادية يف   ..   مثالً يذهبون ويزورون منطقة يف جيزان يف فيفا، ومن يزور منطقة يف تبوك              أهل جدة 

 .اجلنوب وهكذا
نصبح يف دولة تعرف الناس بعضها البعض، ال يكفي رؤية الفضائيات فقط، ألعرف عن لبنان                

 يا أخواين أين    شيئاً مثالً أكثر مما أعرف عن عرعر، ومن يسكن يف عرعر كأنه ساكن يف املريخ، واهللا                
أجد متعة كبرية يف السفر، أنا اليوم أكثر حظاً يف اململكة ألين عندما أذهب ألي بلد والناس يروين يف                    

ملاذا مل  :  التلفزيون ال أحد يكلمين يقول يل أنت ملاذا سافرت من مكتبك مثالً، وال أحد يقول يل                  
فعوا السماعة ويستأذنوا حىت يذهبوا من      تستأذن مين؟ انتقلت، واهللا مساكني الناس الذين جيب أن ير          

 واألخوان عندهم   -يف حقيبة السفر   بلد لبلد، أنا عندي كل إمكانيايت املتعلقة يئة السياحة موجودة          
خرب يعرفون كل واحد منهم عنده حقيبة يف سيارته، نروح نزور مناطق ونلتقي مبجتمعات حملية                  

 ونتعلم منهم ونعرف الكثري، ويف كل رحلة وكل          ونستمتع بلقاء أناس من كبار السن ومن الصغار        
زداد ثقتنا بأن هذا البلد بلد سياحي من الطراز األول، واصرب قليالً وسترى حىت اتمعات اليت                تزيارة  

ال تعتقد أا ترغب يف السياحة ستجد أا أصبحت سياحية عندما ترى ثقافة السياحة اجلديدة اليت                  
تراتيجية الوطنية لإلعالم السياحة وقد بدأت تعمل، وترى أيضاً أن جيب           نعمل عليها اآلن وسترى االس    



اإلنسان بدأ يتأثر بالسياحة، وترى أن هذا البلد إن شاء اهللا بتعاون أهله مع بعضهم البعض سوف                   
حتدث نقلة غري مسبوقة يف السياحة ونوعاً جديداً من السياحة، وسوف تكون هنالك متعة حقيقية وال                 

جتعلك وطنياً، كما يقال كن سائحاً ألنك وطين، وإذا ذهبت خارج الوطن لست وطنياً،              تكون سياحة   
أنا أرى أناساً أحياناً يسافرون للسياحة خارج اململكة، مرة يف الصيف ذهبت إىل أهلي يف اخلارج                   

أنت مسئول عن السياحة ما     :  أجلس معهم حوايل أسبوعني، وعندما رآين بعض الناس هناك قالوا يل           
  .أنا آيت ألعيدكم كلكم إىل السعودية، فلم يسألوين بعد ذلك: ي أتى بك إىل هنا؟ أقول هلمالذ

 

طال عمرك فيما خيص طبعاً بعض اآلثار اليت هدمت وأزيلت يف مكة واملدينة               :  عريف احلفل 
 .وإنشاء جملس اآلثار مل جتيبوا على هذا السؤال

يف هيئة السياحة عن هذا األمر قريباً ونتأمل أن         حنن اآلن طلبنا دراسة     :  األمري سلطان بن سلمان   
تكون هيئة السياحة واآلثار قد شرعت فيها، وأن اآلثار خسارة كبرية جداً ملفقودات اململكة سواء من                
تلك اليت هدمت أو من تلك اليت سِرقت، وهنالك بعض اآلثار تسربت خارج اململكة، هذه دراسة                  

ت ال أستطيع أن أعطي جواباً حامساً عليها اآلن، ال بد أا سياسة              كبرية جداً وحتتاج إىل وقت وما زل      
 .للدولة وهلا توجهها

كنت حظيت بلقاء يف جملس األعلى لآلثار يف اجتماع األسبوع املاضي قال األخ عبد املقصود                
وسعدت باالجتماع حقيقة، هذا كان آخر اجتماع لس األعلى لآلثار، ألن النظام اجلديد للدولة                

ر بأن يكون هناك دمج يف الس األعلى لآلثار يف جملس إدارة اهليئة العليا السياحة، وجملس اهليئة                  صد
العليا للسياحة ميثل يف الواقع مجيع الوزارات املمثلة يف الس األعلى لآلثار على مستوى وزير،                  

 أو سيكونون يف الس     باإلضافة إىل جمموعة من املواطنني املختصني من املوجودين يف الس احلايل           
 .القادم أيضاً

ولكن مع ذلك أنا مل أرد أن يرفّع أمني عام هيئة السياحة لس اهليئة للسياحة فيصبح خبرياً يف                   
اآلثار يف قضايا تتعلق بتصرحيات التنقيب وقضايا علمية ومصريية كبرية، فمن ضمن الرؤى اليت وافق                

 يكون هناك جملس استشاري لآلثار، ويلزم أمني عام اهليئة أال            عليها جملس اهليئة لآلثار والسياحة أن     
يقدم الس األعلى للهيئة والسياحة قرارات هلا صيغة معينة، تتعلق باآلثار والتنقيب وبتبادل اآلثار مع               
الدول، إال بعد أن تكون مرت على هذا الس الذي سيكون قناة لضبط قرارات اهليئة السياحية فيما                 

جلانب العلمي، حىت نطمئن أنفسنا ونطمئن الناس بأنه لن يكون هناك قرار سياسي أو قرار                 يتعلق با 
اقتصادي إمنا قرار مبين على جملس يعني يف الس األعلى للهيئة والسياحة من أناس مثل الشيخ عبد                  



وية جداً   هلم بعد وعمق ثقايف كبري ومن احملبني واملخلصني لبلدهم، وعندهم معرفة ق              ناملقصود الذي 
 .وكبرية جداً، وهذا يف احلقيقة خيلق ويوجد هذا التوازن إن شاء اهللا

 

األخ حممد مهيوب اجلنيد، إدارة العالقات العامة مبجموعة أجواء للصناعات           :  عريف احلفل 
الغذائية القابضة، بعد أن يشكر مسوكم على جهودكم برئاسة اجلمعية اخلريية لرعاية األطفال املعاقني،               

  :يقول
ملاذا جند أولياء أمور األطفال يتجهون بأبنائهم إىل اململكة األردنية اهلامشية حيث أنه ال                
مكان لألطفال املعاقني هنا، وأقصد األطفال ذوي اإلعاقة الشديدة أو اإلعاقة الكاملة، فنجد أن              

 املعاقني من   يف كل مدرسة ومركز يف العاصمة األردنية ما يقارب مثانني باملائة من منسويب وأطفال             
  هنا من اململكة العربية السعودية، ملاذا؟

ألن شعب اململكة العربية السعودية يتزايد واإلعاقة تتزايد، وهذا          :  األمري سلطان بن سلمان   
تكلمت عنه أول شيء، مركز األحباث اليوم أصبح ليس ترفاً يف الواقع أصبح ضرورة حامسة وعاجلة،                 

حكومية دخلت مع املؤسسني ألول مرة، وزارات حكومية تقول عندما          الدليل أنه لدينا أربع وزارات      
 املؤسسات اخلريية مثل مؤسسة األمري سلطان اخلريية، ومؤسسات خريية          هيكون معنا مؤسس ننطلق ذ    

تستجدي الدعم قدمت لنا منحاً تأسيسية حىت تدخل معنا مؤسسياً ألن ذلك أصبح قضية حساسة،                 
 لبناء  اًيف حائل اآلن واحلمد جاءنا التربع من الشيخ ناصر جزاه اهللا خري            طبعاً حنن أعلمنا عن مركز      

املركز، وتعرفون أن مراكز اجلمعية انتشرت، فهذا العام قد نعلن عن مركزين أو ثالثة جدد، أنتم                  
تعتقدون أين أكون مسروراً عندما أعلن عن مراكز جديدة، وأنا يف الواقع ال أكون مبسوطاً عندما يعلن                 

أنت كم تأمل أن تبين مركزا للمعوقني       :  حاجتنا لبناء مراكز جديدة، فعندما سألين شخص قال يل        عن  
آمل أن أغلق كل مراكز املعوقني، حقيقةً هذا هو اهلدف، ألنه عندما أتأمل معىن               :  يف اململكة؟ قلت له   

أو أخوان  ذلك أنين مل أعاجل املشكلة من جذورها، أنا لست شركة حممد عبد اللطيف مجيل رمبا                   
يف التصوير على كل حال، كلما ازداد نشاطه         للسيارات، أو خالد خضر املصور القدير هذا مدرسنا       

 .كلما فتح حمالت أنا ال أريد زبائن، أنا يف مجعية املعوقني ال أريد زبائن، أنا أريد أن أقلل من الزبائن
التزاوج بني األقارب، وأنا ال     فلذلك اليوم مع تزايد السكان تزايدت العلل واألمراض الوراثية و         

أقول أن زواج األقارب سيئ أو حسن، أنا أقول أن الفحص ما قبل الزواج أصبح ضرورة، ملاذا؟                   
واألسف أنه مل يواكب موضوع الفحص قبل الزواج محلة إعالمية تثقيفية يف العمق، لكي تعرف الناس                 

ا ال يعين أال تتزوج الفتاة، الواحد يقول        ماذا نقصد، اليوم الفحص قبل الزواج أصبح مهما ملاذا؟ وهذ         
 .يا أخي أحبها



 الزواج لكن جيب أن تكون على حذر لتعرف ما حيتاجه الطفل من             ققيف معظم احلاالت قد يتح    
عناية طبية مثالً أثناء احلمل، أو ما حتتاجه زوجتك من أدوية، أو حتتاط ملثل هذه احلاالت، ولذلك يتجه                  

ن لعدم توفر مراكز قبول األطفال، الدولة تصرف أمواالً ضخمة جداً على             مواطنو اململكة إىل األرد   
مواجهة هذه القضية وال ميكن للدولة أن تغطيها أبداً مستحيل ومهما عملت، هناك قيادة الدولة ومعايل                
وزير العمل الدكتور علي رجل خير وقدير حياولون واجلمعيات اخلريية تشتغل وكل الناس تصرف                

هذه املشكلة، وقد أصبح من الضروري أننا نتجه حلل القضايا حالً علمياً، واحد من األحباث               نقودا حلل   
الثمانية عشر اليت تكلمت عنها اخلاصة ذه السنة يتعلق بالتوحد، حنن اليوم نعمل أحباثاً وقدمنا منحة                 

تتسبب "  جينات"حبثية مببلغ ثالثة ماليني ريال، مع مخس جامعات دولية، وركزنا للبحث عن موروث               
يف مرض التوحد يف اململكة العربية السعودية، موروث واحد، اليوم عندما تأتيك شركة مايكروسوفت              

ملاذا يا أخي دفعتم مائيت مليون دوالر ألحباث اإليدز يف          :  وأنا تكلمت معهم يف هذه املسألة وقلت هلم       
يه مرض اإليدز كالواليات    فلد انتشر   اهلند؟ ملاذا مل تعطوها ملركز يف سان فرانسيسكو مثالً أو يف ب            

مائتا مليون يف أمريكا لبحث مرض مثل        :  املتحدة األمريكية وأبقيتم نقودكم عندكم؟ فاجأين بقوله       
اإليدز هذا املبلغ ميثل فقط فواتري غداء وعشاء وجولف للدكاترة والباحثني املتعودين على البحبوحة،               

ر عبارة عن مائيت ألف مليون، وهؤالء أناس لديهم مشكلة           لكن يف اهلند فإن مبلغ املائيت مليون دوال       
فإذا حلوها يف اهلند حليناها يف العامل كله، سأقوم بزيارات بعد الربيع إن شاء اهللا لعدد من املؤسسات                   

 أنتم تعرفون اليوم أن هناك مؤسسات متويل يف العامل          ،العلمية األمريكية ومؤسسة متويل البحوث العلمية     
وخمرجاً، سوف ألتقي مع والد بيل جيتس       أيت لتمول مشاريع حبثية عندنا، أنا أعرف هلا مدخالً        تتمىن أن ت  

يل هذا بدالً ما نصرف     بحملاولة أن نقول هلم أنتم لديكم نفس قضايانا الطبية، حنن ندخل يف هذا الس              
ءه يف  عندنا عشرة ماليني على حبث، دعنا ندخل يف شراكة حبث قيمته مائة مليون يريدون إجرا                 

احلل لكن نستفيد مع الناس الذين يستفيدون، فهذا          السودان أو يف أمريكا أو يف روسيا، دعنا جند         
منظور جديد للتوجه يف هذا االجتاه، جيب أن يكون لدينا محاس وعزم وهي قضية ليست صعبة على                   

تفاديها بالكامل لكن   تفادي اإلعاقة، تفادي اإلعاقة اليوم أصبح قضية مقدوراً عليها إن شاء اهللا، ال ل              
حبد كبري جداً أمر يف غاية األمهية، بنسب تزايد املصابني وهذا ميثل أول              أعتقد أن التقليل من املصابني    

 .حل يف التوجه حنو تقليل عدد املعاقني الذين يسافرون إىل األردن للعالج
 

األستاذ طال عمرك موضوع مهم بالنسبة للفحص قبل الزواج هذا سؤال من             :  عريف احلفل 
 :إحسان صاحل طيب مدير اإلدارة العامة للشؤون االجتماعية منطقة مكة يقول



الفحص قبل الزواج مسألة مهمة للغاية للوقاية من اإلعاقة، دِرست هذه املسألة أو درسها              
جملس املنطقة قبل مثاين سنوات أو يزيد وظهرت مبادرة من صاحب السمو امللكي األمري عبد                

 العزيز بتعميد احملاكم ومأذوين األنكحة واملستشفيات باألخذ ذا االجتاه بصورة            ايد بن عبد  
غري إلزامية، مىت ميكن أن يكون هذا األمر إلزامياً خاصة وأن أرقام اإلعاقة ومعدالا تتصاعد،                
وهناك نقطة طال عمرك فيما يتعلق مبوضوع الفحص قبل الزواج أنا أتذكر واهللا أعلم يف كتاب                

 حممد سعيد خوجه، ورد قبل سبعني عاما ذكر          -رمحه اهللا -ال وآثاره الكاملة للشيخ     األعم
 .االهتمام بالفحص قبل الزواج

أنا أستغرب من تصرفات بعض اتمعات عندنا، أعرف أحد أقربائي          :  األمري سلطان بن سلمان   
ال واهللا األهل   من البادية خطب بنتاً قبل حوايل أسبوعني أو ثالث أسابيع، وقلت كيف البنت ق                

: ميدحوا، أمي متدحها أخوايت ميدحوا قلت زين، مىت العرس من أجل أن نعاونك، جاء بعد شهر قلت                
ما :  واهللا أمي قالت أن أختها فيها برص، قلت       :  العملية، ملاذا؟ قال  )  فركشت(أين اخلطيبة؟ قال واهللا     

 .رية وكأا شيء كبريدخل أختها فيها؟ أنا أستغرب الناس دائماً ترى األشياء الصغ
أنا أعتقد أن موضوع إلزامية الفحص قبل الزواج أمر هام، هناك اآلن نقاش شرعي وليس نقاشاً                
شرعياً يف اململكة فقط بل يف مصر ويف دول عربية أخرى وهناك مدارس، دع النقاش الشرعي احملتدم                  

س ملن يقومون ذا الفحص بدون      اآلن يستقر دعنا نقوم حبملة توعية واسعة لنكسب أكثر عدد من النا           
شيء إلزامي تطوعاً قدر اإلمكان، وعندما نستطيع أن نكسب ولو ثلثي اتمع فهذه خطوة تعترب يف                 
الطريق الصحيح، دع الثلث املتردد أو الثلث الذي مل يرض أن يقتنع، دعه وسيأيت الوقت عندما يكون                 

 قريباً إن شاء اهللا كمؤسسة خريية مستقلة، ومسو         موضوعا إلزامياً، وسوف نعلن عن قيام مركز األحباث       
األمري عبد ايد بن عبد العزيز عضو مؤسس معنا يف املركز أيضاً ورجل خري، سوف يقوم املركز أيضاً                  
بربامج رائدة يف عملية الثقافة االجتماعية وعملية التثقيف اإلعالمي يف قضايا املعوقني، سوف ترون                

الن عن ثالث أو أربع مبادرات أساسية تنطلق يف سبيل موضوع الفحص قبل              قريباً إن شاء اهللا اإلع    
الزواج أي الفحص املبكر، ألن هذه قضية أصبحت قضية مصريية وليست قضية نستطيع أن نؤجلها                

  .مثل ما نؤجل بعض القضايا املصريية األخرى
 كثرية إال أن الليل     أشكر مسوكم باسم اجلمع الكرمي، ولدينا أسئلة      :  الشيخ عبد املقصود خوجه   

أطال اهللا  -قد انتصف، وحرصاً على وقت مسوكم وباعتباركم من املوظفني ادين فاألسئلة كثرية               
 ولو استمر مسوكم يف اإلجابة عليها رمبا نصلي هنا الفجر مجاعة، وحيث أنكم من املوظفني فقد                 -عمرك

 .عليك إذا تأخرت عن دوام الغد" خيصمون"



أنا أخصم على نفسي، الواقع غداً لدي موعد مع معايل األمني            :  ..  ماناألمري سلطان بن سل   
 .حول موضوع جدة القدمية

 ما  -نشفق بصراحة على مسوك الكرمي ألين أعرف أنك من الناس           :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
ال بد أن    لكن   -أطال اهللا عمرك  - امللتزمني باملواعيد وبالدقيقة، ولو أنك اليوم تأخرت علينا          –شاء اهللا   
، فكان بودنا أن نستمر يف االستماع إىل مسوكم إال أننا نقدم االعتذار لألخوة الذين مل نطرح                 اًلك عذر 

أسئلتهم لضيق الوقت، والليلة ليلة فأل خري واحلمد هللا، فقد أُجنز كتاب االثنينية اجلزء العشرون كما                 
غد ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا       تعودنا منذ ثالث سنوات وإن شاء اهللا سيوزع اعتباراً من ال           

 .لطباعة فعاليات كل موسم أوالً بأول
ذه املناسبة سبق أن ذكرنا أن االثنينية تِعد لربنامج اختيار مكة املكرمة عاصمة للثقافة                  

ملؤلفيه سيدي الوالد   "  وحي الصحراء "اإلسالمية، بطباعة كتب الرواد املرصودة أمساؤهم يف كتاب          
 وحىت اآلن أجنزنا طباعة     -رمحهما اهللا -د عبد املقصود خوجه ومعايل الشيخ عبد اهللا بلخري           حممد سعي 

إنتاج شاعرنا وكاتبنا الكبري األستاذ حسني باشا سراج أطال اهللا يف عمره، وكان مفاجأة أن وصل                  
تعاىل يف  إذا أمد اهللا سبحانه و    -إنتاجه إىل عشرة أجزاء أُجنزت مجيعها ولكنها طبعاً ستبقى حبيسة             

 .ةمكة املكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمي  وسيوزع يف مناسبة اختيار-أعمارنا مجيعاً يف اخلري ويف طاعة اهللا
أيضاً أجنزنا كتاب األعمال الكاملة لألستاذ عبد احلميد عنرب، وأجنزنا األعمال الكاملة لألستاذ              

وحي "محد العريب، وخارج كتاب     عبد احلق بن عبد السالم النقشبندي وحتت الطبع كتاب السيد أ           
وكان من  ،  لدينا حتت الطبع األعمال الكاملة لألستاذ حممد إمساعيل جوهرجي الشاعر املكي          "  الصحراء

أربع أجزاء وأثناء التصحيح والطبع أكرمه املوىل سبحانه وتعاىل بتأليف كتاب فريد من نوعه فإن شاء                 
 -رمحه اهللا -قدمت أستاذنا الكبري حممد حسني زيدان       اهللا ستتكون جمموعته من مخسة أجزاء، وكلكم افت       

اليت ألقاها يف االثنينية،     فوجدنا من الوفاء أن جنمع كل كتبه ونطبعها وسنضيف عليها الكلمات            
وستستغربون إذ وجدنا أن هناك ما يقارب اخلمس والسبعني كلمة ألقاها يف حمافل االثنينية فسنخصص               

 .هلا جزءاً منفصالً
طبعنا له اموعة الكاملة وهناك جزء مل       "  وحي الصحراء "د قنديل أيضاً من رواد      األستاذ أمح 

سنضيفه للمجموعة الكاملة، األستاذ عبد الوهاب آشي أيضاً له أعمال           "  قناديل"ينشر حتت عنوان    
أدبية ستكون يف جزء جديد مل ينشر، وكما قلت لكم إن هذه ليلة خري أزف إليكم فيها هذه األخبار                    

 .لة ونعترب وجه مسو األمري فأال حسناً عليناًاجلمي
وباعتبار أن ليس يل يف االثنينية أكثر ما لكم ال بد وكما عودتكم أن أعطيكم األخبار أوالً بأول                  
فهذه آخر أخبارنا، وإن شاء اهللا تدعون لنا بالتوفيق وتساعدوننا وهنالك شيء مهم جداً إذ نشرت يف                 



 ما له عالقة بإنتاج رواد وحي الصحراء، وأي فكرة تصلنا منك            الصحف أن كل من يعرف أو جيد كل       
 .ستكون حمل تقديري واهتمامي الشخصي فنحن منفتحني لالستماع إليكم

لكم الشكر مجيعاً ولسمو األمري الشكر اجلزيل بامسكم وأصالة، وال أحتاج أن أنوب عنكم فأنا                
الليلة رغم أين لصيق باألعمال اليت شرفين       واحد منكم، فقد أخذنا الشيء الكثري من وقته، ويف هذه            

مسو األمري بأن أكون جبانبه فيها، مع بقية األساتذة األفاضل الكبار، إال أنين استفدت مبعلومات جديدة                
أثرت معلومايت السابقة، وال شك أنكم فوجئتم بكثري من املعلومات اهلامة اليت أوردها مسوه يف حديثه                 

 أعماله وأن نكون مجيعاً يداً واحدة ملساعدة هذا الوطن            ققوتعاىل أن حي  املاتع، نسأل اهللا سبحانه      
والشكر موصول دائماً وأبداً لكل من يقدم        وخدمته فذلك واجب علينا، لن نتأخر عنه إن شاء اهللا،          

خدماته هلذا الوطن وعلى رأس هذا اجلهاز صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان بن عبد                  
 أن يلقاه مبا له من أعمال       -إن شاء اهللا  -ن للقيادة الدور الكبري يف الدعم الذي نرجو         العزيز وال شك أ   

 ..إجيابية مثمرة، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))ختام األمسية(( 
نذكر حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادمة إن شاء اهللا سيكون سعادة الدكتور            :  عريف احلفل 

  .ة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز والكاتب اإلسالمي املعروفعاصم محدان علي عضو هيئ
ختاماً أيها السادة شكراً لصاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، واآلن               
جاء دور تقدمي اهلدية التذكارية لسموه الكرمي ذه املناسبة، وهي عبارة عن لوحة االثنينية هلذا املوسم                 

ة تذكارية من الفنان خالد خضر يقدمها هدية لسموه الكرمي ذه املناسبة،، كما يقدم                وكذلك لوح 
 .الفنان املعروف الدكتور الربوفيسور عبد احلليم رضوي هدية تذكارية لسمو األمري ذه املناسبة

شكراً لكم يا صاحب السمو امللكي على هذا التشريف وشكراً لصحبكم الكرام وإىل أن نلتقي               
 إن شاء اهللا يف اثنينية األسبوع القادم نترككم يف رعاية اهللا وحفظه، والسالم عليكم ورمحة اهللا                  جمدداً

 ..وبركاته
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