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طالل بن عبد العزیز آل سعود
طالل بن عبد العزیز آل سعود (1 ربیع اآلخر 1350 ھـ / 15 أغسطس 1931 - 15 ربیع اآلخر
1440 ھـ / 22 دیسمبر 2018م): أمیر سعودي وھو االبن الثامن عشر من أبناء الملك عبد العزیز بن
عبدالرحمن آل سعود الذكور. أول وزیر للمواصالت من 1372 ھـ - 1374 ھـ ثم وزیًرا للمالیة من
1380 ھـ - 1381 ھـ ثم سفیر في فرنسا. تزعم حركة األمراء األحرار التي طالبت بإنشاء حكم دستوري

برلماني في البالد، وفصل أسرة آل سعود المالكة عن الحكم، والمساواة بین الرجال والنساء.

مناصبه الحكومية

حركة ا��مراء ا��حرار

بعيًدا عن السياسة

المناصب التي تو��ها

أ��ته

وفاته

مراجع

كانت بدایة دخولھ للحیاة العملیة في عام 1372 ھـ عندما عین وزیًرا للمواصالت لیكون أول وزیٍر لھا،
وظل یتولى شؤونھا حتى عام 1374 ھـ عندما عین نائبًا لوزیر المالیة، وفي عام 1380 ھـ عین وزیًرا

للمالیة. وفي عام 1381 ھـ ترك الوزارة وعین سفیًرا للمملكة لدى فرنسا.

 مقالة مفصلة: ا��مراء ا��حرار

في عام 1958 أسس مع أربعة من إخوتھ حركة األمراء األحرار وذلك بسبب التوترات الحاصلة بین
الملك سعود واألمیر فیصل، ونادت الحركة بإنشاء حكم دستوري برلماني وإبعاد أسرة آل سعود عن شئون
الحكم. وبعد تأسیس الحركة غادر السعودیة إلى مصر واستضافھ الرئیس المصري السابق جمال عبد
الناصر الذي كان یناھض الحكم الملكي المطلق، وقام الملك سعود بسحب الجواز الدبلوماسي منھ. وظل

مقیًما في مصر حتى سمح لھ بالعودة في عھد الملك فیصل بشرط عدم تدخلھ في شؤون الحكم.

وفي 16 نوفمبر 2011 أعلن استقالتھ من ھیئة البیعة، وأعلن إنھ رفعھا ألخیھ الملك عبد هللا، وتأتي
استقالتھ بعد ثالثة أسابیع من تعیین أخیھ غیر الشقیق األمیر نایف بمنصب ولي العھد[1]. وبعد وفاة األمیر
نایف وقیام الملك عبد هللا بتعیین األمیر سلمان ولیًا للعھد قال إن ھیئة البیعة لم تدع لالجتماع للتشاور حول
ھذا التعیین[2]، وقال إن الملكیات العربیة یجب أن تتغیر إلى ملكیات دستوریة ألن الممالك المطلقة لم تعد

صيتة بنت عبد العزيز آلتواكب ھذا العصر، وتوقع انھیار السعودیة مثل االتحاد السوفیتي[2].
سعود،  والبندري بنت عبد

محتویات
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تعديل

آل سعود عائلة

مناصب

وزير  

في المنصب 
1951  – 1 أبريل 1955 

اتصال في

معلومات أخرى

سيا��،  ورائد أعمال،  وسفير المهنة

اللغات
المحكية

أو
المكتوبة

اللغة العربية 

 

بعد عودتھ للسعودیة ظل یعمل بعیًدا عن السیاسة في أمور تنمویة وتعلیمیة، حیث قام بعام 1980 بتأسیس
«برنامج الخلیج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائیة»، وذلك بغرض دعم جھود التنمیة البشریة
المستدامة في دول العالم النامیة، ومن خالل ھذا البرنامج قام وبالتعاون مع شركاء دولیین بإنشاء عدد من

المؤسسات وھي:

مؤسسة منتور.

المجلس العربي للطفولة والتنمية.

مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوتر).

الشبكة العربية للمنظمات ا��هلية.

بنك الفقراء.

الجامعة العربية المفتوحة.

الجمعية السعودية للتربية والتأهيل لرعاية ا��طفال المعاقين من ذوي مت��زمة

داون.

جائزة برنامج الخليج العربي العالمية للم��وعات التنموية الرائدة.

تولى عدد من المناصب وعضویات في عدد من الجمعیات والمنظمات:

رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات ا��مم المتحدة ا��نمائية.

رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية.

رئيس مجلس أمناء الشبكة العربية للمنظمات ا��هلية.

رئيس مجلس أمناء مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث.

رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة.

الرئيس الفخري للجمعية السعودية للتربية والتأهيل.

الرئيس الفخري للجمعية السعودية لطب ا����ة والمجتمع ورئيس ا��عضاء ال��فيين.

الرئيس ال��في لمعهد أمين الريحاني في واشنطن.

الرئيس الفخري لجمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمة ا��عاقة الب��ية.

الرئيس الفخري لوحدة منظمة التجارة العالمية، مركز التمييز با��دارة.

سفير المملكة العربية السعودية لدى فرنسا.

عضو مجلس أمناء مؤسسة منتور.

عضو مؤسس في اللجنة المستقلة للقضايا ا��نسانية الدولية.

عضو رابطة معهد باستور في باريس.

عضو منتدى الفكر العربي.

المبعوث الخاص لليونسكو للمياه.

المبعوث الخاص لليونسيف.

العزيز آل سعود،  والجوهرة
بنت عبد العزيز آل سعود،

 ولطيفة بنت عبد العزيز آل
سعود،  ومتعب بن عبد العزيز

آل سعود،  وفهد بن عبد
بن وخالد سعود، آل العزيز

بعيًدا عن السياسة

المناصب التي تو��ها
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أبناؤه منهاالزوجة

ا��مير فيصل مواليد 1949 (متوفى)غير معروفه

ا��مير الوليد،ا��ميرة ريما[3]، وا��مير خالدمنى رياض الصلح (لبنانية، مطلقة)

مو�� بنت عبد المحسن العنقري

(مطلقة، متوفية)
ا��مير تركي، ا��ميرة سارة، وا��ميرة نورة

ا��ميرة ماجدة بنت تركي بن خالد

ا��حمد السديري

ا��ميرة الجوهرة، ا��مير عبد العزيز، ا��مير عبد الرحمن، ا��ميرة هبة، ا��ميرة مها، ا��مير منصور،

ا��مير محمد، وا��مير مشهور

توفي األمیر طالل بن عبد العزیز في یوم السبت 15 ربیع الثاني 1440 ھـ، الموافق 22 دیسمبر 2018، عن عمر ناھز 87 عاما بعد صراع طویل مع المرض،[4] وغرد
نجلھ األمیر عبدالعزیز بن طالل: «انتقل إلى رحمة هللا األمیر طالل بن عبد العزیز غفر هللا لھ وأسكنھ فسیح جناتھ الیوم السبت».[5][6][7] وأعلن الدیوان الملكي السعودي في
بیان رسمي عن وفاتھ یوم السبت 15 ربیع الثاني 1440ھـ الموافق 22 دیسمبر 2018.[8] وقد ُصلي علیھ صالة المیت عقب صالة العصر یوم األحد 16 ربیع اآلخر
1440ھـ الموافق 23 دیسمبر 2018 بجامع اإلمام تركي بن عبدهللا في مدینة الریاض، وقد تقدم المصلین علیھ الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود وعدد من األمراء وأبنائھ

وعدد من المسؤولین.[9]

سبقه 
متعب

ترتيب أبناء الملك عبد العزيز

 
تبعه 

مشاري

سبقه 
�� يوجد

وزير المواص��ت

1372 هـ - 1374 هـ
تبعه 

سلطان بن عبد العزيز آل سعود

سبقه 
فيصل بن عبد العزيز آل سعود

وزير المالية

1380 هـ - 1381 هـ

تبعه 
محمد بن سعود بن عبد العزيز آل

سعود

1. استقالة ا��مير ط��ل بن عبد العزيز من هيئة البيعة بالسعودية، بوابة ا��هرام، دخل في 20 نوفمبر 2011

2. شقيق الملك السعودي: أتوقع انهيار المملكة كا��تحاد السوفيتي، عربي برس، دخل في 22 يونيو 2012

3. كانت متزوجة من ا��مير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز ثم انفص��

4. نيوز، إرم (2018-12-22). "وفاة ا��مير ط��ل بن عبدالعزيز". إرم نیوز  . اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2018.

5. ط��ل، عبدالعزيز بن (2018-12-22). "خبر وفاة ا��مير ط��ل بن عبد العزيز". @AAzizTalal. اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2018.

Sputnik .6. "أمراء وأميرات يشعلون مواقع التواصل بسبب ط��ل بن عبد العزيز". arabic.sputniknews.com (باللغة ا��نجليزية).
اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2018.
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8. عام / الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي ا��مير ط��ل بن عبدالعزيز آل سعود نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2018 على
موقع واي باك مشين.

9. عام / خادم الحرمين ال��يفين يؤدي ص��ة الميت على ا��مير ط��ل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه هللا-

تصنیف:وفیات 2018

"https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=ط��ل_بن_عبد_العزيز_آل_سعود&oldid=32286529" مجلوبة من

آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم 24 ديسمبر 2018، الساعة 19:05.

النصوص منشورة برخصة المشاع ا��بداعي. طالع ��وط ا��ستخدام للتفاصيل.

https://www.spa.gov.sa/1855994
http://web.archive.org/web/20181222221418/https://www.spa.gov.sa/1855994
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://www.spa.gov.sa/1856259
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_2018
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&oldid=32286529
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85


12/25/2018 Twitter | (TalalAbdulaziz@) طالل بن عبدالعزیز

https://twitter.com/talalabdulaziz?lang=en 1/23

ط��ل بن عبدالعزيز
@TalalAbdulaziz

رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية



المملكة العربية السعودية

agfund.org

Joined March 2011

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · Dec 22
انتقل إلى رحمة هللا ا��مير ط��ل بن عبد العزيز، غفرهللا له وأسكنه فسيح جناته، ع�� اليوم 

tl.gd/n_1sqon0n (cont) السبت 15 ربيع ا��خر

 

  489   594  453

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 3 May 2017
وما زال لبنان وشعبه في القلب والعقل 

al-sayad.com/article.php?ar…

 

  195   1.1K  290

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 30 Oct 2015
بمناسبة انعقاد مؤتمر فيينا الموسع حول سورية فإنني أرى وهللا أعلم أن الحل فيما يتعلق 

tl.gd/n_1snoo71 (cont) بالقضية السورية وكما

 

  223   157  384

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 6 Sep 2015
رؤيتي ��يقاف نزيف الدماء في سورية ن��حظ هذه ا��يام أن هناك تحركاً دولي وإقليمي حتى 

twenth.com/bsews6 ..ولو كان بنسبة بسيطة تجاه إيجاد

 

  170   154  323

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 3 Jun 2015
طفح الكيل من عراقيل جهات سيادية ممثلة في الديوان الملكي ووزارة الخارجية ووزارة 

tl.gd/n_1smginj (cont) المالية إنه لمما ُيرثى له من

 

  496   377  476

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 29 Apr 2015
فوجئت عند نهاية العهد ما قبل الحالي وهذا العهد بقرارات ارتجالية أعتقد بعد التوكل على 

tl.gd/n_1sm06s5 (cont) هللا أنها �� تتفق مع

 

  2.4K   41K  2.3K

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 24 Apr 2015
We have read the news item published via VOX Media Inc., Germany. The news 
item attributed to us an alleged (cont) tl.gd/n_1sltngi

 

  25   43  132

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 23 Apr 2015
اطلعنا على خبر ن�� عبر قناة فوكس ا��لمانية VOX MEDIA وقد ُنسب فيه لنا ت��يح 

tl.gd/n_1slt9t5 (cont) ,مزعوم يتعلق بعملية عاصفة الحزم

 

  66   223  231

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 23 Jan 2015 

Tweets  Tweets & replies

Tweets
262

Followers
868K Follow

Home Moments Search Twitter  Have an account? Log in

https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/help/verified
http://t.co/DbMoYu3S
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/1076480520698114048
https://t.co/MDO4vnbsv1
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/859706056133533697
https://t.co/dOTEIjhmTm
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/660155435140411397
https://t.co/26f118057T
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/640477321649070080
http://t.co/FhQhW69JXz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/606028820571955200
http://t.co/kqpLlpXckX
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/593462325769830400
http://t.co/dzheCz5NS2
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/591580864762482688
http://t.co/bZ9ldhlHnx
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/591255841195560961
http://t.co/jyt88ocRjR
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/558707174541901824
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/with_replies
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/followers
https://twitter.com/
https://twitter.com/i/moments
https://twitter.com/login


12/25/2018 Twitter | (TalalAbdulaziz@) طالل بن عبدالعزیز

https://twitter.com/talalabdulaziz?lang=en 2/23

زيز ب بن ل
بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره ننعي ا��خ المغفور له بإذن هللا الملك عبدهللا بن عبدالعزيز 

tl.gd/n_1sk7hkt (cont) الذي إنتقل الى رحمة

  505   444  493

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 30 Jun 2014
التجربة العمانية هذا العام هو عام الصناعة والعام المقبل للبيئة والذي يليه للتعليم وا��خر 

tl.gd/n_1s2aifh (cont) للصحة. هكذا كانت

 

  364   467  413

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 4 May 2014
مر وقت كان عبد العزيز رحمه هللا عندما يعقد مجلسه العمومي الذي كان يتكرر ث��ث أو أربع 

tl.gd/n_1s1kkbh (cont) مرات خ��ل اليوم الواحد

 

  200   310  302

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 30 Apr 2014
تلقيت اليوم رسالة شكر من سمو ا��مير مقرن بن عبد العزيز يشير فيها إلى تهنئتي له 

tl.gd/n_1s1j57r (cont) بتعيينه ولياً لولي العهد وحيث

 

  307   717  371

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 5 Jan 2014
استجابة للنداء الذي وجهه السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي بتقديم الدعم 

tl.gd/n_1rvenp1 (cont) والمستلزمات والمساعدات

 

  214   184  170

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 7 Dec 2013
مخرج جهاد النكاح يواصل مشوار الهبوط يعرض في دمشق في الوقت الراهن فيلماً 

tl.gd/n_1rt246i (cont) سينمائياً بعنوان ملك الرمال للمخرج

 

  280   794  227

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 7 Oct 2013
يبدو أن مصطلح الفو�� الخ��قة الذي اخترعته كونداليزا رايس وزيرة خارجية أمريكا في 

tl.gd/n_1rpg60p (cont) إدارة الرئيس السابق جورج بوش

 

  312   978  243

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 28 Sep 2013
صدر عن المكتب ا��ع��مي ��جفند بيان بعنوان: فض ��اكة تنموية إع��مية انط��قاً من إيمان 

tl.gd/n_1rp4idb (cont) سمو ا��مير ط��ل بن عبد

 

  74   1.1K  111

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 13 Sep 2013
آمنت دوماً بأهمية ا��ع��م، وكنت وما زلت في مقدمة الداعمين لوسائله المختلفة وخصوصاً 

tl.gd/n_1rmdvao (cont) المقروءة منها، وقد آثرت

 

  122   1.3K  117

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 2 Aug 2013
أصدرت اليوم قرار تعيين الدكتور عبد الحي الرفاعي محمد عبيد مديراً لفرع الجامعة العربية 

المفتوحة بجمهورية م�� العربية.

 

  321   1.4K  100

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 3 Jun 2013
بين الحين وا��خر ُينسب لي ملكية أرض شاسعة وسبق أن أعلنت ما أملك فعلياً وهو لم 

يتغير. إن ا����ار على المبالغة ي�� بالمصداقية ويفسد الحقيقة

 

  434   1.6K  163

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 30 May 2013
أزعجني ما تناقلته وسائل ا��ع��م عن تسليح روسيا لسوريا ا��سد بصواريخ (300أس) وكان 

tl gd/n 1rkijs7 (cont) الدول جامعة اتخذت لو بودي
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tl.gd/n_1rkijs7 (cont) بودي لو اتخذت جامعة الدول

  160   1.7K  98

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 30 May 2013
أسعدني اليوم رئاسة اجتماع الجمعية العمومية لجمعية إبصار الخيرية لخدمة ا��عاقة 

tl.gd/n_1rkibhn (cont) الب��ية بجدة. وهي جمعية تقدم

 

  52   1.6K  74

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 9 May 2013
اطلعت على مقال للدكتور محمد إبراهيم السقا في جريدة ا��قتصادية بعنوان: ماذا لو 

tl.gd/n_1rk6seh (cont) أستمر تراجع أسعار النفط؟ ومع

 

  88   1.6K  75

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Mar 2013
يبدو أن الحكام �� يفهمون أن من يأبى اليوم قبول النصيحة التي �� تكلفه شيئا فسوف 

يضطر في الغد إلى ��اء ا��سف بأغلى سعر. د.حسام بدراوي

 

  419   3.3K  327

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 9 Mar 2013
At the present time, Arab democracy is undergoing difficult times as certain (cont) 
tl.gd/l8r9u4

 

  58   1.9K  60

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 9 Mar 2013
tl.gd/l8nun1 (cont) يشهد الوقت الراهن مخاضاً عسيراً لديمقراطية

 

  122   2.0K  98

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 2 Mar 2013
tl.gd/l709b2 (cont) أسعدني كثيراً رعاية حفل توزيع جوائز برنامج

 

  45   1.9K  55

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 16 Feb 2013
tl.gd/l2git0 (cont) ي��ني أن أزف لبناتي وأبنائي الط��ب خبر موافقة وزارة التعليم

 

  193   2.1K  137

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 1 Feb 2013
tl.gd/kt8rik (cont) إن الحكومات الرشيدة وهي تسن ا��نظمة والقوانين تضع نصب عينيها

 

  122   2.0K  75

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 16 Jan 2013
 (cont) بمناسبة صدور ا��مر الملكي بتعيين 30 امرأة لعضوية مجلس الشورى

tl.gd/knphsu

 

  149   2.0K  99

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 6 Jan 2013
tl.gd/kkfkqv (cont) خلط أحد الكتاب الكبار في عموده اليومي في جريدة تصدر من لندن

 

  63   2.0K  69

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 13 Dec 2012
tl.gd/kb8hjs (cont) :أبارك لبناتي وأبنائي خريجي فروع الجامعة العربية المفتوحة في

 

  114   2.0K  61

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 11 Nov 2012
tl.gd/jvf1ue (cont) إن موقف الشابة الباكستانية (م����)  يجعلها جديرة بنيل جائزة

 

  116   2.2K  83

ال ط��ل @T l lAbd l i 9 N 2012
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ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 9 Nov 2012
على مسؤولية د: أسامة الغزالي حرب: هناك ازدواجية في الع��قات "التركية ا����ائيلية" 

eda2a.com/news.php?id=22…

 

  33   2.0K  48

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 9 Nov 2012
على مسؤولية د. مصطفى الفقي: تركيا ليست م��كاً بريئاً وتاريخها مليء بالمآ�� وا��ثام 

eda2a.com/news.php?id=22…

 

  50   2.1K  48

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 9 Nov 2012
eda2a.com/news.php? "على مسؤولية د.الشبراوي: م�� غنية بالموارد لكن إدارتها "غبية

id=22…

 

  49   2.0K  39

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 9 Nov 2012
جريدة إضاءة ا��لكترونية: ا��مير ط��ل: م�� أهم بلد بالنسبة للعالم العربي 

eda2a.com/news.php?id=22…

 

  23   1.9K  35

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 9 Nov 2012
جريدة إضاءة ا��لكترونية: ا��مير ط��ل يكرم الباحث التركي د. سمير صالحه 

eda2a.com/news.php?id=22…

 

  18   2.0K  27

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 29 Oct 2012
كلما أفصحت عن أملي في رؤية شعوٍب عزيزة وأوطان قوية وحكومات رشيدة انطلقت 

ماكينة افتراءات ما زالت ُتردد أكاذيب حول قطر الشقيقة. حقاً خيال مريض

 

  198   2.5K  127

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 26 Oct 2012
وأدعو هللا أن يوفق القيادات للسير في طريق ا��ص��حات الشاملة وا��ستمرار فيه فقد أثبتت 

ا��يام أنه طريقاً �� مفر من سلوكه حفاظاً على ا��ستقرار

 

  146   2.2K  61

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 26 Oct 2012
أهنئكم بمناسبة عيد ا��ضحى المبارك وأرجو أن يعيده هللا على الجميع بالصحة والسعادة 

وأن يتحقق ل��متين العربية وا��س��مية الرخاء وا��زدهار

 

  117   2.1K  49

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 24 Oct 2012
 (cont) طالعت اليوم في الصحف أن المستشار محمود مكي نائب الرئيس الم��ي

tl.gd/jom56l

 

  32   2.0K  41

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 23 Oct 2012
عندما يتساوى خطر الخروج من البيت مع البقاء فيه، فقد ضاع  

ا��مان. ما أق�� ا��نسان. ادعوا معي ليحفظ هللا لبنان.

 

  227   2.2K  63

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Oct 2012
tl.gd/jnbj0i (cont) تم بحمد هللا عند الساعة السابعة والنصف مساًء بتوقيت القاهرة

 

  50   2.0K  41

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 18 Sep 2012
tl.gd/jb70vu (cont) استجابة لما كتبه لي بناتي وأبنائي ط��ب الجامعة العربية
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  171   2.1K  61

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 8 Sep 2012
tl.gd/j7dpd9 (cont) تابعت باهتمام وتقدير كلمة الدكتور نبيل العربي ا��مين العام

 

  89   2.0K  44

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 19 Aug 2012
tl.gd/iu8gf8 (cont) أهنئكم جميعاً بمناسبة عيد الفطر المبارك تلك المناسبة السعيدة

 

  259   2.0K  56

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 24 Jul 2012
tl.gd/igvq5f (cont) ا��خ الذي يرى أنه �� مستقبل بعد مرور أكثر من عام لدول ما ُسمي

 

  209   2.2K  105

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 24 Jul 2012
tl.gd/igr6b2 (cont) ا��خ الذي يرى أن الديمقراطية العربية فاشلة كيف وصل إلى هذا

 

  127   2.0K  38

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Jul 2012
وأدعو هللا سبحانه وتعالى أن يقدرنا لتقديم ما نستطيع لهذا الوطن الذي أعطانا كل ��ء

 

  329   2.0K  61

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 20 Jul 2012
راجياً في هذا الشهر المبارك أن ينعم كل إنسان في هذه الب��د با��ستقرار والرخاء والحرية 

والكرامة

 

  98   2.0K  36

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Jul 2012
بمناسبة الشهر الكريم أتوجه بالتهاني القلبية لجميع المواطنين السعوديين
 

  184   2.0K  38

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 14 Jun 2012
جريدة النهار اللبنانية  

 2012-06-14
tl.gd/hret76 (cont) بقلم ا��مير ط��ل بن عبد

 

  147   2.0K  73

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 2 Jun 2012
خ��ل ثمانية ع�� شهر ستتمكنون من ا��نتقال للدراسة بمبنى جامعتكم الجديد الذي أثق أنه 

سيحوز رضاكم بإذن هللا مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

 

  212   2.1K  60

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 2 Jun 2012
أزف لبناتي وأبنائي خبر وضع حجر أساس مبنى الجامعة العربية المفتوحة الذي سيكون عل 

مستوى عاٍل من حيث تصميمه وتلبية النشاطات العلمية والط��بية

 

  256   2.1K  59

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 23 May 2012
bit.ly/KT4jDQ :جريدة إضاءة ا��لكترونية: عمرو مو��.. الطاووس الطامح إلى عرش م��

 

  71   2.0K  30

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 5 May 2012
 (cont) هناك بعض ا��مور التي تشغل بالي وتوجه لي أسئلة بخصوصها وعلى

tl.gd/h9r9tg

 

  158   2.1K  65

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 5 May 2012 
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زيز ب بن ل y
tl.gd/h9lqhm (cont) كلمتي أمام اجتماع الجمعية العمومية لجمعية إبصار الخيرية

  54   1.9K  22

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 22 Apr 2012
tl.gd/h3j6ks (cont) هناك بعض ا��مور التي تزعج ا��نسان من بعض الكتاب والمفكرين

 

  73   2.0K  31

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 22 Apr 2012
There are some foreign journalists/intellectuals who I find troubling, such as the 
American writer Simon (cont) tl.gd/h3j6as

 

  19   2.0K  19

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 14 Apr 2012
tl.gd/gvgrtv (cont) سبق أن أكدت غير مرة لجلسائي في المملكة وخارجها بأنني أقف على

 

  75   2.0K  59

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 14 Apr 2012
ا��خ خاطر عبدهللا محمد الزهراني أحلنا موضوع مرض والدتكم لوزارة الصحة وسنتابعه إن 

شاء هللا ويكون خير ونبلغكم أو��ً بأول

 

  157   1.9K  38

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 9 Apr 2012
tl.gd/gss7tr (cont) من ذكر موضوع عمل المرأة كعاملة منزل لم يقصد ا��هانة ولكنه

 

  232   2.0K  36

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 9 Apr 2012
tl.gd/gss78d (cont) منطقة الحجاز غالية على الجميع خاصة أنها أرض الحرمين ال��يفين

 

  94   2.0K  32

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 7 Apr 2012
كلمتنا بمناسبة رعاية 

توقيع اتفاقية الدعم الشامل بين 
tl.gd/grmhs3 (cont) 

 

  85   1.9K  19

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 4 Apr 2012
tl.gd/gq5rul (cont) توضيحاً لما ُذكر في بعض المواقع ا��لكترونية وفي تويتر أوضح

 

  195   2.1K  59

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 4 Apr 2012
بيان يوضح حقيقة ا��رض المملوكة ل��مير ط��ل 

 
tl.gd/gq4jt7 (cont) أوضح بيان أصدره

 

  265   2.3K  126

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 31 Mar 2012
علماً بأننا �� يمكن أن نحيد عن النهج الذي أسسه عبد العزيز رحمه هللا مؤسس المملكة 

العربية السعودية وباني نهضتها

 

  123   1.9K  26

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 31 Mar 2012
ونحن هنا نؤكد ما ورد في ك��م الشيخ الغنو�� لموضوعيته واعتداله

 

  11   2.0K  13

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 31 Mar 2012
والدستور التون�� يحتكم إلى ال��يعة في مختلف قوانينه وسنسعى إلى إص��ح البنود 
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المخالفة لهذه التعاليم في الدستور القادم

  19   2.1K  13

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 31 Mar 2012
مؤكداً على أن ال��يعة ا��س��مية موجودة في ثنايا الدستور الذي ستقترحه حركة النهضة و�� 

يمكن التفريق بين الدين والدولة بأي حال من ا��حوال

 

  16   2.0K  15

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 31 Mar 2012
وهو فصل توافقي ا��ن بين جميع التونسيين وأوضح الغنو�� أن الدساتير في مختلف دول 

العالم ُتصاغ با��جماع �� با��غلبية

 

  4   1.9K  10

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 31 Mar 2012
أكد زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنو�� أن الفصل ا��ول من دستور تونس المعد سنة 

1959 يبين أن ال��يعة ا��س��مية هي أهم مصدر بالت��يع الدستوري

 

  15   2.0K  8

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 31 Mar 2012
رداً على التجاذبات التي تشهدها الساحة التونسية حول مضمون الدستور الجديد ومناداة 

بعض الحركات ا��س��مية بوجوب اعتماد ال��يعة ا��س��مية فيه

 

  11   2.0K  10

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 29 Mar 2012
والجميع يدعون إلى الدولة المدنية ونحن نؤيد العق��ء الذين يتخذون من تحكيم العقل وسيلة 

لتحقيق ما تصبوا إليه شعوبهم

 

  64   2.0K  16

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 29 Mar 2012
وبجانب ذلك أنظروا إلى الوثائق التي طرحت من ِقبل أهم حزبين إس��ميين أحدهما تولى 

السلطة في تونس والثاني ينتظر دوره في سوريا بعد زوال النظام

 

  17   1.9K  17

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 29 Mar 2012
يجب أ�� نكون بمنأى عن العالم حيث أنه بدون هذه ا��ص��حات الجذرية من الصعب جداً أن 

نبحث عن تلك الكلمة الصالحة المعروفة با��ص��ح

 

  40   2.0K  22

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 29 Mar 2012
جميعها صبت وتصب في اتجاه الدولة الع��ية والديمقراطية والحرية وحقوق ا��نسان 

وتداول السلطة إلى آخر هذه ا��ص��حات السياسية

 

  25   2.0K  15

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 29 Mar 2012
أنظروا إلى التطورات التي حدثت وتحدث في المنطقة العربية منذ ما ُسمي بالربيع العربي 

وحتى انعقاد مؤتمر القمة في بغداد

 

  32   1.9K  15

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Mar 2012
@_581845334392 من الصعب بقاء بناتي 19 عام أوحتى عاًم ب�� عمل عليكن طرق كل 

ا��بواب ��يجاد الحل ل��سف في الوقت الراهن ليس باستطاعتي فعل أي ��ء

 

  196   2.0K  25

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 15 Mar 2012
بالتأكيد الخ��ف في وجهات النظر �� ُيفسد للود قضية لكن علينا إع��ن ذلك وتكراره بصوٍت 

عاٍل ليدركه ا��خرون فالخ��ف وارد وطبيعي في كل زمان ومكان
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  107   2.0K  31

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 13 Mar 2012
ما نسب لي حول قطر يهدف ل��ساءة لع��قات الصداقة والعمل المشترك التي تربطني 

با��شقاء فيها.أنفي بشكل قاطع ونهائي هذه الخرافات التي �� أساس لها

 

  93   2.1K  39

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 11 Mar 2012
علينا أن نكافح في سبيل البحث عن الوسائل الكفيلة بأن نتمكن من إيصال كلمة الحق لمن 

يجب أن تصله هذه الكلمة منا ومنكم بإذنه تعالى

 

  145   2.0K  24

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 11 Mar 2012
�� تظنوا أيها ا��خوان وا��خوات أن كلمة الحق ُتسمع مني وأمثالي و�� تسمع منكم ل��سف  

مضت علينا فترات لم تكن ُتسمع كلمة الحق حتى مني شخصياً

 

  105   2.1K  24

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 11 Mar 2012
المفروض أن تصل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الجميع �� فرق بين كبيٍر وصغير 

المستقيم له مكانته وتقديره أما الفاسد يجب أن تطاله يد العدالة

 

  161   2.1K  34

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 11 Mar 2012
وتحتاج للمزيد من الوقت و�� يكون الحبل على الغارب إنما مدروساً بدقة تحت إ��اف 

المعنيين حتى تتضح ا��مور ونصل لما وصل إليه ا��خرون بإذن هللا

 

  29   2.0K  10

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 11 Mar 2012
ا��عتصامات والمسيرات السلمية حق مكفول تضمنته المواثيق وا��تفاقيات الدولية إنما في 

الدول النامية التي في بداية خطواتها الحضارية يجب التدرج

 

  103   2.2K  34

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 11 Mar 2012
بالنسبة للكلية المتوسطة المسؤولية تقع على المعنيين بها وأحتاج معرفة المزيد عن 

القضية بخاصة قولكم أن حقكم مسلوب وي��ني أن أقرأه في نفس المكان

 

  84   2.0K  16

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 3 Mar 2012
في العراق ا��ن تتم التفرقة بين السني والشيعي بالنسبة للوظائف السياسية العليا ورئيس 

الوزراء هو الذي يدافع عن هذا ولست أنا

 

  133   2.0K  31

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 3 Mar 2012
هذا الشخص الذي أقيل عنوة من البرلمان يعتبر من زعماء السنة في العراق
 

  25   2.0K  14

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 3 Mar 2012
أنا بطبعي �� أؤمن بالطائفية أو الفئوية منذ خلقني هللا ومن يعرفني يؤكد ذلك

 

  59   2.0K  27

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 3 Mar 2012
يسألني بعض ا��خوة عما ذكرته عن النائب السني الذي ُاقيل عنوة من برلمان ب��ده وإدخال 

الطائفية في الموضوع

 

  17   2.0K  12

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 29 Feb 2012
ورد في ا��نجيل أن النبي عي�� عليه الس��م ذكر أن هناك نبياً سيأتي من بعده أسمه محمد 

أ
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وصار لغط وأخذ ورد في ا��ع��م الدولي والعربي بهذا الخصوص

  125   2.1K  29

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 29 Feb 2012
هناك خبر ورد من لندن مصدره اسطانبول عن العثور على إنجيل عمره 1500 سنة

 

  218   2.0K  38

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 28 Feb 2012
نحمد هللا أن وفق شعب اليمن باختيار رئيسه بأسس ديمقراطية دستورية ونرجو لهذا البلد 

الجار ا��ستقرار المبني على الحرية والديمقراطية

 

  78   2.0K  19

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 28 Feb 2012
إني رسول هللا إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومب��اً برسول يأتي من بعدي اسمه 

أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين

 

  15   2.0K  14

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 28 Feb 2012
والحقيقة أن ا��مر �� يعدو كونه محتوماً فقد جاء في القرآن الكريم في ا��ية رقم 6 من سورة 

الصف: إذ قال عي�� ابن مريم يا بني إ��ائيل

 

  8   2.0K  9

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 28 Feb 2012
وهذا ما يؤكد ما ذكره أحد الزعماء في هذا البلد منذ وقت م�� عن ديكتاتورية هذا الزعيم

 

  6   1.8K  7

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 28 Feb 2012
فهناك مث��ً نائباً مسلماً سنياً تحدث عن ديكتاتورية زعيم هذا البلد فنتج عن ذلك طرده من 

البرلمان الذي أنتخب فيه نائباً

 

  16   2.0K  12

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 28 Feb 2012
وعلى وحي ما ذكرته عن ب��د العروبة أود أن أتحدث قلي��ً عما يدور حولنا في الب��د العربية

 

  11   1.4K  12

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 28 Feb 2012
nemo25nemo@ ومع ذلك اتصل بنا على رقم التليفون الموجود في الدليل حتى نرى ما 

نستطيع عمله حيال الموضوع الذي أ��ت إليه

 

  11   1.3K  6

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 28 Feb 2012
nemo25nemo@ كان بودي مساعدتك ولكن ما باليد حيلة وأنت وا��خوة وا��خوات جميعاً 

تعلمون كيف تق�� الحاجات في ب��د العروبة

 

  18   806  19

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 20 Feb 2012
 facebook.com لزيادة التواصل مع الناس فقد فتحت حساب على الفيس بوك هو

talalabdulazizسأضيف إليه ا��سماء الحقيقية والجادة فقط

 

  191   905  77

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 16 Feb 2012
قرأت مؤخراً خطاباً مرس��ً ��حدهم ي��خ في ثناياه ويقول: أختاروا الرجل القوي والعادل 

ليقوم بمهمة البحث عن الفاسدين

 

  167   651  25

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 16 Feb 2012
ا ن ش ال ة للق أ ث لك ل تط أ ا �� اً ن ف تل نا ل ات ة الك ت ا�� ا أ
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أيها ا��خت الكريمة اتصلي بنا تليفونيا ��رى ما أستطيع عمله لك حيث أن للقمة العيش نداًء 
ورسالة ت��ي في أعماق النفوس و�� حول و�� قوة إ�� با�

  57   490  24

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 16 Feb 2012
تقول متى تشبعون أنت وأ��تك؟ يا أخي عليك أن تكون منصفاً وأ�� تعمم الموضوع.. وإذا 

كان لديك شيئاً واضحاً فعليك تحديده وأن تذكر ا��شخاص بأسمائهم

 

  69   548  22

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 16 Feb 2012
يا إخواني وأخواتي موضوع حمزة الكشغري ليس با��مر السهل وأرى أن مرجعية ذلك هي 

المحكمة

 

  60   416  12

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 16 Feb 2012
إن الذي منعكم من إيصال مشكلتكم ل��ع��م إنسان �� يخاف هللا وليس لديه ضمير وعند 

حضور مندوبكم سأعمل على ن��ها في ا��ع��م إن شاء هللا

 

  39   206  10

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 16 Feb 2012
ما دام لديكم صكوك ��عية فعليكم ا����ار على المطالبة بحقوقكم غير منقوصة ولو 

يأتيني مندوب عنكم للرياض فسوف أعمل ما أستطيع ��نصافكم إن شاء هللا

 

  39   167  22

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 16 Feb 2012
حي الرويس وتثمين العقارات بعد نزع ملكيتها.. ظلماً

 

  29   187  36

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 16 Feb 2012
بعد عودتي من رحلة طويلة بحثاً عن ع��ج أحد أفراد أ��تي وجدت بالمجتمعات العربية أمور 

ذات شقين أحدهم يطالب با��ص��ح وا��خر أصيب بمزيد من الترهل

 

  55   100  16

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 11 Feb 2012
ال��ب في الميت حرام

 

  278   214  58

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 29 Jan 2012
ومع تأييدي لذلك أدعو الهيئة إلى تجاوز صغائر ا��مور إلى من هم أكبر لتصل للفاسدين 

لصوص المال العام وأرجو أن يوفقنا هللا جميعاً لما يحبه ويرضاه

 

  299   256  49

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 29 Jan 2012
قرأت بالصحف عن نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيسها ا��خ محمد ال��يف 

وأبارك تحركاتها ببعض الدوائر الحكومية لمحاسبة من يمد يده للحرام

 

  146   185  28

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 23 Jan 2012
أما ما عداه ف�� طاعة ��حد بعده إ�� إذا أتى من هو جدير بذلك ومتقيد ب��يعة هللا أو��ً ثم 

القوانين المرعية ونضمن أ�� يتجاوزها لنبتعد عن الفرقة

 

  93   103  25

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 23 Jan 2012
تصحيحاً لما سبق السبت.. هناك أمر شغل بالي وهو مبني على ما يردنا من أسئلة وأقولها 

��يحة إن و��ئي فقط هو � أو��ً ثم عبد هللا بن عبد العزيز

 

  84   97  25
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TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 21 Jan 2012
حيث أوصانا والد الجميع عبد العزيز رحمه هللا با��بتعاد عن الفرقة بالتعاضد والتماسك وهذا 

ما عملت و�� أزال أعمل وسأظل أعمل عليه إن شاء هللا

 

  119   58  21

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 21 Jan 2012
في رأيي الذي �� يتبدل معظم ا��مور يمكن إص��حها لوحسنت النوايا بالحوار الذي طالما 

دعوت وركزت عليه ف�� مستقبل لبلد أوشعب إ�� بتحاور أهله وبنيه

 

  36   42  17

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 21 Jan 2012
أما اجتهادي الشخ�� فإنه يتركز على ما كنت أفكر به في الما�� و�� أزال بإذن هللا مستمراً 

عليه وهو حا�� ب��دنا ومستقبلها وحا�� عائلتنا ومستقبلها

 

  68   22  13

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 21 Jan 2012
تأتيني بعض ا��تصا��ت والرسائل من وقٍت ��خر تتساءل معظمها عن مقاصدي ونواياي 

المستقبلية.. أقول إن النوايا �� يعلمها إ�� � سبحانه وتعالى

 

  37   28  18

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 14 Jan 2012
هل تعلم أن واحداً من المالكين للمساحات الشاسعة من ا��را�� يمتلك ما ُيقارب 

الخمسمائة مليون مترا مربعاً؟! هذا معروف عند الجميع..

 

  913   2.7K  473

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 14 Jan 2012
إنني �� أملك من ا��را�� في ب��دي إ�� ما �� يتجاوز ا��ربعون ألف متر وهي أرض منزلي وما 

حولها من بعض القطع الصغيرة

 

  769   828  116

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 14 Jan 2012
إذا كان هذا الجهاز يعمل فقط في الهيئة فهذا في رأيي غير كاٍف فعليه أن يأمر بالمعروف 

وينهى عن المنكر بمختلف أجهزة الدولة وفقاً ل��ية الكريمة

 

  41   89  19

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 14 Jan 2012
الفاضيين هم الذين �� يداومون إ�� ساعة أو ساعتين يومياً ثم يعودوا لفراغهم الذهني 

والروحي ويهملون شؤون غيرهم أرجو أن توجهوا رسالتكم إلى هؤ��ء

 

  32   74  18

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 14 Jan 2012
تسمعون طقطقة الفناجين و�� ت��بون القهوة ما أستطيع قوله أن هذا ليس مني بل من 

غيري فأرجو أن توجهوا هذا السؤال الواضح إلى الذين يفعلون ذلك

 

  32   78  17

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 14 Jan 2012
لم يعترف أحد حتى هذه اللحظة بوجود البدون في ب��دنا وأعتقد أننا إذا أعلنا ا��مور بشكٍل 

��يح وشفاف ��ستطعنا معالجتها بأسلوب جيد ومفيد للجميع

 

  84   151  23

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 14 Jan 2012
ليس هناك حرجاً على أحد أن يسألني طالما كانت ا��سئلة إيجابية ورصينة و�� تخرج عن 

نطاق العقل والمنطق

 

  137   27  13

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 12 Jan 2012
ط ال ل القائ ف كلة ال ا ل ��ف �� ك ال ال ف ال ا��

 

Home Moments Search Twitter  Have an account? Log in

https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/160679279879913472
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/160678685043732480
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/160678207476080640
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/160678092405346305
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/158131852761247744
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/158131252174659584
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/158130940433006592
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/158130756462460928
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/158130512634978304
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/158130309412556800
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/158130083020808192
https://twitter.com/TalalAbdulaziz
https://twitter.com/TalalAbdulaziz/status/157486261215563777
https://twitter.com/
https://twitter.com/i/moments
https://twitter.com/login


12/25/2018 Twitter | (TalalAbdulaziz@) طالل بن عبدالعزیز

https://twitter.com/talalabdulaziz?lang=en 12/23

ا��مر بالمعروف والنهي عن المنكر �� خ��ف عليها المشكلة في بعض القائمين على التطبيق 
عليهم مراعاة هللا وضميرهم فيما يفعلون وذلك لخير ا��نسان

  172   183  34

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 12 Jan 2012
ا��سئلة ا��يجابية تتوقف على السائل وطالما تتطرق لموضوعات جادة وبناءة أرحب بها وكما 

سبق أن وعدتكم فإنني جاهز لتبادل الحوار ال��يح والشفاف

 

  126   24  10

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 12 Jan 2012
إن صدري يتسع ��سئلة الشباب الم��وعة والتي تهتم بمشاكلهم وتهدف لخيرهم وخير 

وطنهم

 

  140   37  22

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 12 Jan 2012
النقد الذاتي هو مرآة ا��نسان لعيوبه و�� أتصور أن هناك شخصاً ذو عقل راجح يميز الحق من 

الباطل يرفض النقد الذي هو سمة من سمات ا��مم المتح��ة

 

  40   125  31

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 12 Jan 2012
إذا كان هناك حواراً في ب��دنا فلم يصل للدرجة المطلوبة بعد على عكس ما أطالب وأتمنى.. 

فنحن نحتاج لحواٍر جاد وحقيقي وذلك ليس ترفاً بل ��ورة

 

  34   86  17

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 12 Jan 2012
إن الشعب بالتأكيد له حقوق يستحقها دون منة من أحد وعلى المسئولين بذل أق�� ما 

يستطيعون لخدمة الشعب وتحقيق رفاهيته في كل المجا��ت

 

  97   154  27

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 12 Jan 2012
إن الذين يثيرون الفتنة لهم حسابهم في الدنيا وا��خرة ونعوذ با� من أعمالهم التي تؤذي 

ا��نسان وا��وطان

 

  46   64  12

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 12 Jan 2012
إن ا��ختبارات في جميع فروع الجامعة العربية المفتوحة تتم في تاريخ واحد ووقٍت واحد 

وذلك لوحدة ا��سئلة والحرص على عدم ت��بها

 

  79   34  9

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 4 Jan 2012
أحياناً أقرأ تعليقات تضع كاتبها تحت طائلة العقاب ولكنني حريص على التحاور الراقي 

فالتجريح الشخ�� �� يصنع أمة متح��ة و�� يؤسس لمستقبل زاهر

 

  310   239  75

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 4 Jan 2012
سبق أن أبديت سعادتي بالتواصل مع الناس من منطلق البناء �� الهدم وقد اخترت الطريق 

ا��صعب وقناعتي أن المملكة تذخر بالشباب القادر على البناء

 

  104   55  32

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 1 Jan 2012
ولنجعل التحاور سمة أساسية من سمات سياسة ب��دنا حيث أن الحوار.. والحوار وحده يجب 

أن يأتي في أولويات كل من يدعو إلى ا��ص��ح

 

  117   89  31

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 1 Jan 2012
علينا أن نتيح مجا��ً أرحب للحوار بين مختلف فئات المجتمع المدني ولنبدأ بالعلماء ورجال 

الدين وأفراد عائلة آل سعود والمفكرين وا��دباء والُكتاب
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  127   93  23

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 27 Dec 2011
الرقيب الثاني السلطة الت��يعية المنتخبة وهي رقابة أساسية لموارد الدولة.الرقيب الثالث 

أجهزة الدولة كديوان المراقبة وغيره من مؤسسات الرقابة

 

  129   76  19

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 27 Dec 2011
الرقابة أصبحت معروفة محصورة في ث��ث جهات رئيسية ا��ولى ا��ع��م بصفة عامة وا��ع��م 

المقروء بصفة خاصة الذي يتتبع كل صغيرة وكبيرة

 

  33   64  16

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 27 Dec 2011
تحتاج الب��د رقابة مالية شديدة حذرة فهذه المبالغ الضخمة قد يت��ب منها ��ء هنا وهناك 

ويستغلها من �� يخافون هللا عديمي الضمير لغير ما خصصت له

 

  196   344  27

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 27 Dec 2011
قرأت في الصحف عن الميزانية وفاجئني رقمها الفلكي وأبواب ال��ف فيها داعياً هللا أن 

يوفق العاملين عليها بحسن الت��ف وتوزيعها على الوجه المطلوب

 

  153   151  21

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 25 Dec 2011
التحقيق منوط بجهات متخصصة فلتبق الهيئة عين لتلك الجهات ولو وجدت منكراً تبلغه لها 

لتقوم بعملها.. وأعتقد أن هذا ا��مر يتفق مع طبيعة عمل الهيئة

 

  110   58  18

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 25 Dec 2011
ا��مر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكله المعروف بب��دنا، دعوت منذ فترة طويلة وكررت 

أن تكون الدعوة مقت��ة على رصد المنكر وليس التحقيق مع مرتكبه

 

  121   186  35

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 25 Dec 2011
هناك من يظن أن الشعب السعودي �� يدرك ا��مور التي نطرحها في تويتر... هذا غير صحيح 

فهو شعب لماح وذكي ولد على الفطرة

 

  92   178  48

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 25 Dec 2011
أنا شخصياً كنت ولم أزل قريباً منهم يزورونني بالمكتب أو المنزل وأذهب إليهم في الصحراء 

وهذه السنة خرجت للبرث��ث مرات والتقيت بهم وتحدثت معهم

 

  89   33  24

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 25 Dec 2011
قبل توحيد الب��د كانت القبائل تختلف فيما بينها وتقتتل. وأتى هذا الرجل ا��ستثنائي المؤمن 

با� ووحدها على أساس القرآن والسنة وا��نظمة العادلة

 

  65   49  13

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 25 Dec 2011
ربما أنا من الق��ئل الذي أعطي القبائل حقها اقتداًء بخطى عبدالعزيز. ففي المملكة قبائل 

متفرقة لها مصالح كثيرة علينا المساعدة بإنجازها ما أمكن

 

  50   33  16

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 25 Dec 2011
أمريكا والسيادة.. أمريكا الدولة ا��ولى في العالم مدت نفوذها من شيلي بأمريكا ال��تينية 

لمينامار بال��ق ا��ق�� وهي لها مصالح ومطامع هنا وهناك

 

  15   20  11
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TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 25 Dec 2011
البعض يطرح سؤا��ً أصبح مثل الحديث المعاد وهو: هل لدينا مطمع في الحكم؟ لو كان 

الجواب نعم لتم ا��مر منذ سنين مضت عندما أتيحت الفرص لنا

 

  100   97  26

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 21 Dec 2011
موضوع ا��رض الفضاء كنت أتمنى أن تستولي الدولة على ما لم يستغل منها ولكن هذا لم 

يحدث ولمعرفتي با��حوال السائدة اقترحت فرض ��يبة أو زكاة عليها

 

  140   68  23

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 21 Dec 2011
سأل البعض عن عدم حضوري لبعض المناسبات.. لم يدعوني أحد

 

  104   115  22

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 18 Dec 2011
هذا إجحاف واستغ��ل ف��بد من تحريك ا��را�� لقد سمعت أن هناك من يملك م��يين ا��متار 

من ا��را�� الفضاء خاصة وأنها قد أتت إليهم عن طريق المنحة

 

  267   299  59

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 18 Dec 2011
في الحالتين تجب الزكاة أو ال��يبة فهناك مساحات هائلة �� ُتستعمل هذا اسمه ببعض 

الدول العربية تسقيع أي تركها ليصل سعرهاأضعافاً مضاعفة ثم تتباع

 

  28   88  21

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 18 Dec 2011
موضوع ال��يبة أو الزكاة على ا��را�� الفضاء أذكر منذ سنوات تناقش بعض المشائخ 

فمنهم من أجازها إذا مر عليها الحول ومنهم من أقرها في حال البيع

 

  23   70  13

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 18 Dec 2011
لكي أغلق هذا الباب فالمطلوب من النظام ا��سا�� للحكم أو الدستور أ�� يخرج عن نطاق 

ال��ع وما ذكرته واضح لكل واٍع ومدرٍك أو باحث عن الحقيقة

 

  26   40  9

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 18 Dec 2011
العلمانية وفق تعريف بريطاني هي حركة اجتماعية تهتم بشؤون الدنيا بد��ً من ا��خرةوهذا 

ي��ي على ا��تحاد السوفيتي الشيوعي الذي �� يعترف با��ديان

 

  17   82  21

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 18 Dec 2011
في أغلب الدول يضعون دستوراً ُيسمى بالدستور المدني أو العلماني وكلمة علماني 

مرفوضة لدينا ��نها تعني فصل الدين عن الدولة

 

  28   75  20

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 18 Dec 2011
الدستور المطلوب لب��دنا يجب أن �� يخرج بحاٍل من ا��حوال عن ال��يعة ا��س��مية أي ما 

ورد في القرآن الكريم وما صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم

 

  45   100  18

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 18 Dec 2011
هناك من يتساءل عن جدوى الحديث عن الحكومة الدستورية أو وضع دستور للب��د أو ما 

ُيعرف بب��دنا بالنظام ا��سا�� للحكم

 

  23   47  16

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 14 Dec 2011
الصندوق السيادي الذي سبق وناديت بإنشائه كإحدى دول الخليج رأس ماله 750 بليون دو��ر 
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حقق في السنوات الماضية عائداً يعادل أرباح بترول هذه الدولة

  110   127  32

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 13 Dec 2011
ما أدعو إليه ا��ن هو وضع نظام أسا�� جديد وحديث ينظم كل ا��مور ا��ساسية الخاصة 

بالدولة حتى نسير على بينة من أمرنا

 

  155   414  78

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 13 Dec 2011
أول نظام أسا�� وضع في المملكة العربية السعودية كان سنة 1926 مي��دي ثم تم وضع 

نظام آخر سنة 1984 إن لم تخني الذاكرة تجديداً للنظام ا��ول

 

  17   69  15

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 13 Dec 2011
كلمة دستور هي كلمة فارسية ا��صل من مقطعين دست قاعدة وور صاحب حلت عبارة 

النظام ا��سا�� للحكم محل كلمة دستور ف�� بأس إذا كانت كلمة دستور منفرة

 

  29   148  20

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 13 Dec 2011
ُيقال أن دستورنا هو القرآن وهذا فيه ��ء من التجني ��ن القرآن فوق الدساتير وفوق 

القوانين وجميعها تستمد ص��حياتها ونفوذها من القرآن والسنة

 

  71   511  94

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 13 Dec 2011
توجس رجال الدين وقتها من كلمة دستور ��ن مفهومهم أن من يدعو إلى الدولة القائمة 

على الدستور والقانون يهدف إلى إح��لهما محل ال��يعة ا��س��مية

 

  18   99  14

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 13 Dec 2011
عند بداية تأسيس المملكة دارت أحاديث ومناقشات عن الدولة القائمة على ال��يعة 

ا��س��مية وتلك القائمة على الدستور والقانون

 

  9   62  7

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 13 Dec 2011
من أهم أهداف الدستور الفصل بين السلطات الث��ث التنفيذية والت��يعية والقضائية 

وتحديد المسؤوليات والص��حيات المنوطة بها وتنظيم الع��قة بينهم

 

  39   171  21

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 13 Dec 2011
يسألنا البعض ماذا قصدنا بالك��م عن الدستور؟ الدستور هو العقد ا��جتماعي بين الحاكم 

والمحكوم وهو الذي يعين وُيرتب ا��مور الخاصة بشؤون الدولة

 

  47   132  13

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 10 Dec 2011
�� يجوز صدور أنظمة أو قوانين �� ُتحترم ولتكن السوابق عبرة لنا في يومنا ومستقبلنا لتتم 

ا��مور بالطريق الطبيعي والم��وع لمصلحة الب��د والعباد

 

  126   233  41

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 10 Dec 2011
نحن لسنا لعبة ُيلعب بنا فقد آمنا ب��ء وصدقناه وعند الجد كل ��ء تبخر ولم يتحقق ��ء 

مما وعدنا به ووافقنا عليه وذلك دفعني لما اتخذته من قرار

 

  103   447  70

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 10 Dec 2011
يسألوني باستمرار عن سبب استقالتي من هيئة البيعة وأنا �� أريد أن أخوض في التفاصيل 

ولكن أستطيع أن أعطيكم بعض التلميحات التي أسمح لنف�� بذكرها
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  45   298  63

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 10 Dec 2011
بعد أن تولى جورباتشوف حصل ا��نهيار التام للدولة العظمى الثانية في العالم ليس بسببه 

بل ل��سباب التي تراكمت من عهد الرؤساء الث��ثة المذكورين

 

  18   50  23

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 10 Dec 2011
بسبب المسنين المر�� دب الخلل في الجهاز ا��داري والحزبي في دولة السوفيت وبدأ 

ا��نهيار في عهد يلسين فالفو�� كانت تنخر في هذا الكيان الكبير

 

  40   140  25

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 10 Dec 2011
خلف بريجينيف ث��ثة أمناء للحزب الشيوعي السوفيتي أندروبوف وت��نينكو وجروميكو 

والث��ثة كانوا مسنين ومصابين با��مراض وماتوا أحدهم خلف ا��خر

 

  29   74  20

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 10 Dec 2011
سألنا البعض ماذا نقصد بكبار السن ا��مثلة كثيرة كا��تحاد السوفيتي قبل ا��نهيار من 82-77 

حكم بريجينيف كان عهده فيه استقرار ولكن ليس فيه إص��ح

 

  19   59  17

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 7 Dec 2011
إخواني وأخواتي تجاهل هذه ا��مور الجوهرية المصيرية يعرضنا ومستقبلنا ��مور نعمل 

جميعاً لتجنبها وهللا الموفق إلى سواء السبيل

 

  115   148  35

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 7 Dec 2011
هؤ��ء الشباب يجب أن نبدأ بتأهيلهم السيا�� وا��داري وغير ذلك من أمور الدولة حتى 

يتمكنوا من تحمل المسؤولية وقيادة ب��دهم لخير الوطن والمواطن

 

  75   148  18

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 7 Dec 2011
الدول العربية والعالم الثالث في وقتنا الحا�� ينبذون وجود المسنين في السلطة ويطالبون 

بإح��ل الشباب محلهم في تحمل المسؤولية في ب��دهم

 

  72   282  22

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 7 Dec 2011
على سبيل المثال البحرين أنشأت مجلسين أحدهما منتخب وا��خر معين وقد انتفض الشعب 

مطالباً بمجلس واحد منتخب بأكمله ذو ص��حيات ت��يعية ورقابية

 

  49   545  24

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 7 Dec 2011
أنصاف الحلول كانت يوماً متاحة ومرغوبة أما ا��ن وبعد ما يسمى الربيع العربي لم تعد 

مقبولة لدى شعوب تنشد الحلول الجذرية بأساليب سليمة واضحة

 

  74   683  68

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 7 Dec 2011
هناك بعض أخبار ُ��بت مؤخرا وكأنها تب�� بأمور لها ع��قة بالديمقراطية أو الشورية على 

المواطنين إدراك أن أنصاف الحلول لم تعد مقبولة هذه ا��يام

 

  59   387  28

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 3 Dec 2011
بعد هذه التجربة فإني أؤيد هذا ا��قتراح في أهمية إ��اك هذه الفعاليات وأعتقد أن ذلك 

سيقوي هذا الجهاز المهم ويبعده عن الشبهات ويضمن استق��ليته

 

  47   18  8
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TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 3 Dec 2011
أوافق على ما ذكره أحد ا��خوة عن إ��اك بعض الفئات الفاعلة بالمملكة في نظام البيعة 

خاصة بعد ما قيل أن النظام هذا ُطبق في تجربته ا��ولى مؤخراً

 

  50   44  8

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 2 Dec 2011
و��نني لم أقل هذا الك��م و�� أعتقد به أص��ً ��نه من ا��شاعات التي تتردد فإنني أكذب ذلك 

وأرجو من الصحف التي لها اعتبار أن تكون حذرة فيما تن��

 

  31   38  18

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 2 Dec 2011
أدعت هذه الصحف أن من أقوالي وجود مؤامرة تقسيم إحدى الدول العربية وأن دولة كبرى 

با��تفاق مع دولة خليجية عضو في مجلس التعاون تقوم بالمؤامرة

 

  12   35  10

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 2 Dec 2011
هناك بعض ا��قوال التي ُن��ت مؤخراً في بعض الصحف الصادرة في لبنان وفلسطين 

ذكرت بعض ا��حاديث التي جرت في م�� بوجودي وبعض الشخصيات العربية

 

  16   36  15

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 29 Nov 2011
تقول هذه الرواية: أو�� رحمه هللا أن يتولى العرش من بعده ا��كبر سناً وا��صلح بين 

الجميع فقد ربط ا��كبر بالص��ح

 

  101   111  22

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 29 Nov 2011
وراثة العرش بعد الملك عبد العزيز أو�� بها شخصياً أو��ده من بعده وقد سمعناها في 

رواية من إخواني الكبار

 

  48   104  16

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 26 Nov 2011
في هذا الع�� بب��دنا أو غيرها لم يعد حكم الفرد المطلق مقبو��ً إضافة إلى أن من ُيكلف 

بالمسؤولية والمهام العامة فيجب أن يخضع للمساءلة

 

  120   622  88

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 26 Nov 2011
أثبتت تجارب الدول المتقدمة أن مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار من خ��ل الديمقراطية 

هي لصالح الحاكم والمحكوم وما زلت عند رأيي في ا��خذ بها

 

  91   606  89

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 26 Nov 2011
تتحدثون عن الديمقراطية وإ��اك المواطن في الرأي والقرار وهذا ليس بجديٍد علي فقد 

ناديت بذلك منذ نشأتي وما زلت أدعو لذلك

 

  77   174  22

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 24 Nov 2011
أهمية الصندوق السيادي تكمن في أنه يمثل احتياطي إستراتيجي آمن لدول الخليج التي 

تعتمد على دخل البترول عندما يتم اكتشاف بدائل أخرى له أو ينضب

 

  51   37  16

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 24 Nov 2011
ناديت سابقاً بإنشاء صندوق سيادي كإحدى دول الخليج فقد حقق 750 بليون دو��ر تقريباً 

عائد استثمار في أصول داخلية وخارجية وهذا يوازي دخل بترولهم

 

  25   31  17

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 24 Nov 2011
المملكة تأسست منذ أنه قصدته وما الب�� من بغيره ُيقارن �� وسلم عليه هللا صلى الرسول
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الرسول صلى هللا عليه وسلم �� يقارن بغيره من الب�� وما قصدته أنه منذ تأسست المملكة 
حتى اللحظة لم نجد شخصاً يماثل عبد العزيز بأهميته لع��ه

  63   30  7

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 21 Nov 2011
إن ما ُنسب لي من ك��م إثر حادثة حريق مدرسة براعم الوطن للبنات بجدة أو ما حدث لهن 

بحائل لم يحدث مطلقاً

 

  75   40  16

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 21 Nov 2011
دولة المؤسسات والقانون مطلب من ينشد التقدم والرفاهية لب��ده، لكن ماذا نقول عن 

الجهل وعدم المقدرة على استيعاب هذه ا��مور ا��ساسية والجوهرية

 

  82   403  36

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 21 Nov 2011
في الب��د التي تحرم الربا عملياً تعمل بنوك الفقراء فيها وفقاً لنظام المرابحة ا��س��مية وهي 

بنوك �� تهدف إلى الربح أساساً

 

  26   31  12

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 21 Nov 2011
أحب أن ألفت نظر ا��خوة وا��خوات أن هناك من يدس أسئلة مفتعلة ومغرضة لنخرج عن 

الموضوعية وما وعدناكم به من الحوار البناء ونحن �� نلتفت لهؤ��ء

 

  29   27  14

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 21 Nov 2011
أولويات ��ف الم��يين على المشاريع يجب أن تكون بب��دنا ومن الفائض نساعد الدول 

الشقيقة والصديقة التي تخدم أهدافها التنموية والعروبة وا��س��م

 

  63   182  17

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 21 Nov 2011
عن السؤال هل عجزت هذه ا��مة عن أن تنجب مثل هذا الملك أقول نعم لم تنجب ا��مة مثل 

عبد العزيز وهذا ليس تحيزاً مني إنما هكذا أثبتت ا��يام

 

  134   69  19

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 20 Nov 2011
موضوع وزارة المالية ليس فخراً عندما أقول أنها شهادة � من الجميع بأن أفضل مرحلة 

مرت فيها هذه الوزارة كانت في عهدي وسأ��ح لكم ذلك مستقب��ً

 

  159   86  21

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Nov 2011
أعتقد أن التحفظ في بعض ا��مور صفة محمودة وليس هناك مشكلة تعتري ا��نسان أو 

تواجهه عندما يستعمل هذه الكلمة عند ال��ورة و�� يخوض فيما �� يفيد

 

  27   26  9

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 20 Nov 2011
ا��خطاء ا��م��ئية تحدث وفي إحدى مشاركاتي التي يساعدني فيها أو��دي في وقت فراغي 

أخطأ أحدهم في كتابة إن شاء هللا وأرجو أ�� يتكرر ذلك ثانية

 

  22   16  8

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Nov 2011
إن إنشاء مجلس أعلى حكومي وأهلي ��ستقبال الزكوات من الكافة و��فها على 

الم��وعات التي ُيتفق عليها مع الجهات المعنية سيؤدي للحد من ظاهرة الفقر

 

  40   56  12

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 20 Nov 2011
بعض ا��مور تحتاج نوع من الوضوح وال��ح، وهذا ليس من ا��مور المملة ولكنها مفيدة 

حتى نعطي الشخص الفرصة لمزيد من التفكير استناداً على الحقائق
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  9   16  10

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Nov 2011
السعودية تحتاج إلى أكثر من بنك فقراء ونحن مستعدين فوراً بإنشاء بنك فقراء أو بنوك 

وتأخير ذلك يستدعي تساؤ��ت ولكن توجيهها ليس لنا بل لغيرنا

 

  57   117  13

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 20 Nov 2011
منذ فترة طويلة دعونا ��قامة بنك للفقراء في المملكة كغيرها من الدول العربية ا��ربعة 

والخامس ا��فريقية وهي تخدم أكثر من مليون رجل وامرأة وطفل

 

  25   55  12

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Nov 2011
ا��ستقالة قناعة شخصية ولم تكن رغبة في الراحة وا��بتعاد عن مجلس البيعة ويمكن أن 

تكون كتعبير عن ا��عتراض على أشياء معينة وليست شيئاً واحداً

 

  44   193  18

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 20 Nov 2011
أؤكد على حر�� على لم الشمل وكل ما أريده هو إط��ق أفكاري ال��يحة التي تعودت 

عليها من أجل إص��ح هذه الب��د وتنمية أمورها ا��ساسية إن شاء هللا

 

  33   45  10

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Nov 2011
أتمسك بإص��ح ذات البين ولم الشمل منذ عرفت هذه الدنيا إذا كان هناك تجاوزات فلست أنا 

مصدرها الوحيد فهي ُمتشعبة وشائكة و�� أريد إزعاجكم بها

 

  21   26  9

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 20 Nov 2011
دولة المؤسسات مطلب جوهري يتفق عليه الجميع  المجتمع المدني ورجال الدين 

والمثقفين وأرجو أن نراها بأ��ع وقت في ب��دنا المملكة العربية السعودية

 

  52   261  23

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Nov 2011
ا��خت��سات موجودة في كل زمان ومكان كسلوك ��ء إنما يحز في نف�� تكرار أقاويل 

بعيدة عن الحقيقة مر عليها الزمن ولكنها �� تزال تشغل بالي

 

  27   57  14

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 20 Nov 2011
�� يمكن تجاهل ُسنة هللا فكلنا إلى فناء وتبقى ا��وطان وقد حذرت في مناسبات سابقة من 

المستقبل الذي قيل عنه مظلماً حتى ننتبه من هذه اللحظة

 

  12   71  11

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Nov 2011
اقترح الملك عبد هللا لتطوير نظرية الملك فهد نظام البيعة التي أيدتها ��تاحة الفرص ��حفاد 

أبناء عبد العزيز ودعائي لكبار السن بطول العمر

 

  16   43  10

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 20 Nov 2011
دعوت لتأهيل بعض أبناء عبد العزيز الذين يقع عليهم الدور لتحمل المسؤولية وفقاً لنظرية 

الملك فهد لو��ية العهد بأن يكون أحد ا��بناء أو ا��حفاد

 

  23   75  13

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Nov 2011
في موقعنا على ا��نترنت حصل ��ء من العجلة ارتبطت بسوء الفهم وتم ربط موضوع 

ا��ستقالة بالتويتر فألغينا التويتر حتى �� يتم ربطه با��ستقالة

 

  4   11  3
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TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 20 Nov 2011
�� ع��قة لحسابي بتويتر با��ستقالة إنما هي رغبة ��ستعمال وسائل التواصل الع��ية 

ل��قتراب من الشباب لمعرفة مشاكلهم وتصادف ذلك مع ا��ستقالة

 

  51   58  10

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Nov 2011
موضوع بيان استقالتي سأتحدث عنه إن شاء هللا عندما ُتتاح الفرصة لكم ولنا وسنذيع كل 

التفاصيل الخاصة بمثل هذا الموضوع المهم جداً من وجهة نظري

 

  9   30  3

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 20 Nov 2011
المستقبل �� يزال غامضاً ونرجو من هللا سبحانه أن تنقشع الغيمة وأن ُنساعد الجميع في هذا 

البلد ��زالة هذا الغموض الذي يعتريه مستقبل المملكة

 

  26   136  32

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Nov 2011
أنا لن أتراجع عن م��وعي ا��ص��حي فالعملية تتوقف على الظروف التي تعتري ب��دنا 

وتعتريني شخصياً إن مطالباتي ا��ص��حية مستمرة إن شاء هللا

 

  42   99  13

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 20 Nov 2011
لماذا �� نرى حاكماً خليجي ث��ثيني واقتصار المناصب على المسنين أنا أول من نادى بتهيئة 

الجيل الثاني والثالث لتحمل المسؤولية فذلك لصالح الوطن

 

  147   652  34

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Nov 2011
نعم نحتاج إلى حزمة من ا��ص��حات وأرجو أن يوفقنا هللا جميعاً لتحقيقها حيث أنها تخدم 

الب��د والعباد وذلك حتى نلحق بركب الدول التي سبقتنا

 

  14   84  8

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 20 Nov 2011
من الصعب ا��جابة حالياً عن سؤال متى يتكلم المواطن بحرية و�� يدخل السجن فا��مور 

تتعلق بأسبابها وآمل أن يتمكن الناس من التحاور حكاماً ومحكومين

 

  34   214  55

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Nov 2011
سبق أن قلت أن النظام الفاسد هو الذي دفع الم��يين للثورة ��قت��ع الفساد والظلم، وأنا 

أؤيد الثورة الم��ية ب��ط أ�� تخرج عن ا��س��م والعروبة

 

  24   89  8

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 20 Nov 2011
لن أعلق عما قيل من أن ط��ل بن عبد العزيز زع��ن من إخوانه ��نهم لم يعطوه منصب 

فالمناصب �� تعنيني اهتمامي ينح�� في وضع ا��سس العادلة والواضحة

 

  88   181  23

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 20 Nov 2011
أزعجني ما قيل عن أن الجامعة العربية المفتوحة تهتم بجمع المال فالحقيقة أن ما تجنيه 

ُي��ف على الطالب والمناهج وبالكاد يغطي م��وفات تسييرها

 

  90   40  8

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 19 Nov 2011
و للجواب على السؤال، في وقت فراغي أجلس مع أو��دي و بناتي ليساعدوني وأن أحدهم 

أخطأ، سبحان من �� يخطئ بعض ا��خطاء ا��م��ئية تحدث هنا و هناك.

 

  54   22  11

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 19 Nov 2011
فقط ا ا ئا ش ل نة ا أش ل اض ت ا : ا ال
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الجواب: اعتراض على أشياء معينة و ليس شيئا واحدا فقط.

  43   87  10

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 19 Nov 2011
هل ا��ستقالة قناعة أو ا��عتراض على ��ء معين؟

 

  27   80  9

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 19 Nov 2011
نعم �� يزال غامضا و نرجو من هللا سبحانه و تعالى أن تنقشع الغيمة و أن نساعدالجميع في 

هذا البلد ��زالة هذه الغموض الذي يعتبره مستقبل المملكه.

 

  27   50  7

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 19 Nov 2011
هل �� يزال المستقبل غامضا؟

 

  65   43  12

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 19 Nov 2011
٢- بركب الدول ا��خرى التي سبقتنا في هذا المجال.

 

  11   31  6

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 19 Nov 2011
١-الجواب: نعم، نحتاج الى حزمة من ا��ص��حات، وأرجو أن يوفقنا هللا جميعا لتحقيقها حيث 

أنها تخدم الب��د و الشعب وذلك نلحق ..

 

  33   50  8

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 19 Nov 2011
سؤال: هل الوضع الداخلي يحتاج الى حزمة من ا��ص��حات ؟

 

  208   62  7

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 17 Nov 2011
ليس فخرا عندما اقول انها شهادة للله ثم من الجميع بان افضل مرحله مرت فيها هذه 

الوزارة كانت في عهدي و� الحمد.

 

  142   129  22

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 17 Nov 2011
وزارة المالية: هذا الموضوع اعتبره أثقل من الحديث المعاد حيث انه سبق و��حناه وبيناه 

 بكل شفافيه ووضوح و بدون اي لبس.

 

  32   48  10

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 17 Nov 2011
 السؤال المطروح عن منتديات الفاخريه فهي توقفت ��سباب ��داعي لذكرها في هذا المقام، 

ولكن اعد أني سوف أعود اليها في يوم من ا��يام ان شاء هللا

 

  25   11  5

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 17 Nov 2011
وربطو موضوع ا��ستقاله بالتويتر, وفورا الغينا موضوع التويتر حتى �� يكون له ع��قه إط��قا 

با��ستقاله

 

  32   36  6

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 17 Nov 2011
تتعجبون اذا ذكرتلكم ان في الموقع (موقعنا) في ا��نترنت، حصل �� من العجله ارتبطت 

بسوء من الفهم..

 

  15   24  4

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 17 Nov 2011
عن موضوع بيان استقالتي سيتم ذالك انشاء هللا عندما تتاح الفرصة لكم ولنا حتى نذيع كل 

المهم الموضوع لهذا الخاصة التفاصيل
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التفاصيل الخاصة لهذا الموضوع المهم

  128   188  12

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 15 Nov 2011
نعم باستطاعتكم التكلم في موضوع نظام الحكم في الدولة وغيره من ا��موراللتي 

تعتبربالنسبة للبعض حساسه، اما بالنسبة لي كل ��ءقابل للنقاش والحوار.

 

  381   504  94

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 15 Nov 2011
اما بالنسبة لسوريا فإن للدور السعودي كان مشاركا بل هو الرائد و ذلك في قرارات الجامعة 

العربيه الخاصة بسوريه

 

  66   94  18

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 15 Nov 2011
..أنا أبارك غياب الدور السعودي في ليبيا حتى �� يختلط بالدور ا��جنبي

 

  48   73  18

ط��ل بن عبدالعزيز  @TalalAbdulaziz · 15 Nov 2011
اشكر كل من كتب لنا و رحب بنا و أبلغكم جميعا سعادتي مشاركتكم النقاشات والحوارات

 

  139   80  22

TalalAbdulaziz@  ط��ل بن عبدالعزيز · 15 Nov 2011
بسم هللا الرحمن الرحيم و به نستعين

 

  148   87  42
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تعديل

عبد العزيز بن ط��ل بن عبد
العزيز آل سعود

معلومات شخصية

5 سبتمبر 1982 المي��د
جدة

 السعودية مواطنة

ط��ل بن عبد العزيز آل سعود ا��ب

أخوة
وأخوات

سارة بنت ط��ل بن عبد العزيز
آل سعود،  وخالد بن ط��ل بن

عبد العزيز آل سعود،  والوليد بن
ط��ل،  وتركي بن ط��ل بن عبد

العزيز آل سعود 

آل سعود عائلة

 

عبد العزیز بن طالل بن عبد العزیز آل سعود
األمیر عبد العزیز بن طالل بن عبد العزیز آل سعود (1402/1982) ولد في جدة، أحد افراد األسرة المالكة

السعودیة، وھو االبن الخامس من أبناء األمیر طالل بن عبد العزیز آل سعود.

نشأته وحالته ا��جتماعية

زوجتة

مناصب وأعمال

وص��ت اضافية

جّده من والده ھو الملك عبد العزیز آل سعود مؤسس المملكة العربیة السعودیة. وجده من والدتھ ھو األستاذ
تركي بن خالد بن أحمد السدیري الرئیس السابق لھیئة حقوق اإلنسان السعودیة، ورئیس دیوان الخدمة المدنیة

سابقا.

ا��ميرة ��ى بنت سعود بن سعد آل سعود. والدتها هي ا��ميرة علياء بنت عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود.

رئيس مجموعة التواجد الدولي.

.WSITGC الرئيس الفخري للمؤتمر الخليجي ا��ول للتكنولوجيا

عضو اللجنة ا��ستشارية الدولية بالمجلس الوطني للع��قات العربية ا��مريكية.

عضو ملتقى التمويل ا��س��مي والكارثة ا��قتصادية العالمية.

عضو المجلس ا��ستشاري لقمة كونكورديا.

رئيس مجلس إدارة منتدى الجامعة العربية المفتوحة سابقاً.

رئيس مجلس إدارة مجموعة البث الدولي سابقاً.

.WSITGC

منتدى الجامعة العربية المفتوحة.

محتویات

نشأتھ وحالتھ االجتماعیة

زوجتة

مناصب وأعمال

وصالت اضافیة
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الوليد بن ط��ل بن عبد العزيز
آل سعود

 

معلومات شخصية

7 مارس 1955 (63 سنة)[1]  المي��د
جدة 

الرياض[2] ا��قامة

 السعودية مواطنة
 لبنان 

ا��س��م[3] الديانة

أميرة الطويل (2007–1 نوفمبر 2013) الزوجة

ريم بنت الوليد بن ط��ل بنأبناء
عبدالعزيز آل سعود 

ط��ل بن عبد العزيز آل سعود ا��ب

منى الصلح ا��م

أخوة
وأخوات

سارة بنت ط��ل بن عبد العزيز آل
سعود،  وعبد العزيز بن ط��ل بن
عبد العزيز آل سعود،  وتركي بن

الولید بن طالل بن عبد العزیز آل سعود
األمیر الولید بن طالل بن عبد العزیز آل سعود ولد في الریاض في 7 مارس 1955 وھو االبن الثاني
لألمیر طالل بن عبد العزیز، رجل أعمال سعودي یعد من أكبر المستثمرین في العالم. في العام 2004،
أدرجت مجلة فوربس الولید كرابع أغنى رجل بالعالم بثروة تقدر ب 21 ملیار دوالر.[10] بعد ذلك
بسنوات صنفتھ المجلة األمریكیة عام 2009 في الترتیب 22 من أغنیاء العالم بثروة تقدر ب 13.3 ملیار
دوالر وفي عام 2010 ارتفع ترتیبھ إلى الترتیب 19 من أغنى أغنیاء العالم بثروة تقدر بـ 19.4 ملیار
دوالر، [11] جّده لوالده ھو الملك عبد العزیز آل سعود مؤسس المملكة العربیة السعودیة، وجده ألمھ ھو
ریاض الصلح رئیس أول حكومة استقاللیة في لبنان. حصل األمیر الولید على درجة البكالوریوس في
العلوم اإلداریة واالقتصادیة بامتیاز وتفوق من كلیة مینلو Menlo College في والیة كالیفورنیا

.1979

النشأة

سيرته

بعد الحادي ع�� من سبتمبر

إيقافه في 2017

استثماراته

كتاب الوليد

ا��عمال الخيرية

زوجاته

ا��بناء

أوسمة

المصادر

انظر أيضا

وص��ت خارجية

ولد الولید بن طالل في 7 مارس 1955 في الریاض، ألم لبنانیة وأب سعودي. أمھ ھي منى الصلح ابنة
ریاض الصلح أول رئیس وزراء للبنان المستقل في سنة 1943.[12] والده ھو األمیر طالل بن عبدالعزیز

شغل منصب سفیر السعودیة في فرنسا، ووزیر مالیة الملك سعود لفترة وجیزة.

كان في السابعة، عندما انفصل والداه وذھب للعیش مع أمھ في بیروت. درس المرحلة اإلبتدائیة في مدرسة
غابة الصنوبر في بیروت. بدت طبیعة األمیر المتمردة تتضح في المدرسة عندما كان یعتاد الفرار والتغیب
بدون إذن.[13] بحلول عام 1968، أجبره والده على االلتحاق بكلیة الملك عبد العزیز الحربیة في المملكة.

محتویات

النشأة
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تعديل

ط��ل بن عبد العزيز آل سعود،
 وخالد بن ط��ل بن عبد العزيز آل

سعود 

آل سعود عائلة

الحياة العملية

المدرسة
ا��م

جامعة سيراكيوز[2] 

شهادة
جامعية

درجة الماجستير في العلوم 

رائد أعمال،  وفاعل خير[4][5]،المهنة
 ومستثمر[6][7][8][9] 

18300000000 دو��ر أمريكي (10الثروة
فبراير 2017)[2] 

الجوائز

المواقع

IMDB IMDB صفحته على

 

أسلوب مخاطبة 
الوليد بن ط��ل

خطابات
رسمية

صاحب السمو الملكي
ا��مير

سمو ا��ميرأخرى

في عام 1974 عاد األمیر ثانیة إلى بیروت، والتحق بمدرسة الشویفات .

بدأ الولید بن طـالل مزاولة نشاطاتھ االستثماریة والتجاریة عند عودتھ إلى السعودیة بعد حصولھ على
درجة البكالوریوس في إدارة األعمال من الوالیات المتحدة األمریكیة عام 1979 وأسس في حینھا العدید
من المشاریع تحت مظلة مؤسسة المملكة للتجارة والمقاوالت التي حققت نمواً سـریعاً بالتركیز على أعمال
اإلنشاء وتطویر البنیة التحتیة والمشاریع العقاریة. وتنوعت أعمال المؤسسة فأصبحت تمتلك استثمارات في
قطاعات متعددة. وفي عام 1996 تم تحویل المؤسسة إلى شركة المملكة القابضة التي تقوم بإدارة

استثمارات متنوعة.

وطبقاً لتصریحاتھ التي تضمنتھا مقابالت صحافیة عدیدة أجریت معھ بوصفھ ظاھرة في عالم االستثمار فقد
بدأ الولید بن طالل حیاتھ في التجارة عام 1980 عن طریق شركة المملكة للمقاوالت في الریاض.

والیوم، یتابع الولید بن طالل أعمالھ التجاریة عقب أن وّحد استثماراتھ في مجموعة تحت اسم شركة
المملكة القابضة، وھي االسم الذي أخذتھ من مؤسسة المملكة للتجارة والمقاوالت بعد تطویرھا من قبل
مؤسسة استشاریة، وتتخذ من العاصمة الریاض مقراً لھا في برج المملكة، وتنطوي تحت ھذه الشركة عدة
ً فیھا، فیما تستقر المكاتب الرئیسیة للشركة في مبنى برج شركات عالمیة یمتلكھا الولید أو یمتلك حصصا
المملكة في الطابق 66، (وبرج المملكة ھو ملك للولید أیضاً) الذي یعد معلماً بارزاً في العاصمة السعودیة
الریاض نظیر تصمیمھ الفرید الذي حصل عام 2003 على جائزة أجمل تصمیم لمبنًى برجي في العالم عام

.2001

مباشرة بعد ھجمات 11 سبتمبر، أعطى الولید شیكا بقیمة 10 مالیین دوالر لعمدة مدینة نیویورك رودي
جولیاني. ونشر بیاناً عن تبرعھ، قائال "في مثل ھذه األوقات، یجب أن نعالج بعض القضایا التي أدت إلى
مثل ھذا الھجوم اإلجرامي. وأعتقد أن حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة یجب أن تعید النظر في سیاساتھا
ً تجاه القضیة الفلسطینیة". نتیجة لبیانھ، أعاد عمدة نیویورك ً أكثر توازنا تجاه الشرق األوسط وتبني موقفا

رودي جولیاني الشیك.[14][15]

صرح الولید لمجلة السعودیة األسبوعیة، بشأن رفض الشیك لھ من قبل رئیس البلدیة: "إن المسألة برمتھا
ھو أنني تحدثت عن موقفھم بشأن الصراع في الشرق األوسط، وأنھم لم یرغبوا بسماعھ ألن ھناك ضغوط

یھودیة وھم یخافون منھم.[16]

في 2013، ألزمت محكمة بریطانیة الولید بن طالل بدفع عمولة قدرھا عشرة مالیین دوالر في قضیة رفعتھا
ً بصفقة بیع طائرة خاصة فاخرة لمعمر القذافي في العام 2003 ب ضده سیدة أعمال أردنیة كانت وسیطا

120 ملیون دوالر.[17] كان قد اشتراھا الولید من سلطان بروناي ب 95 ملیون دوالر.[18]
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أصدر العاھل السعودي الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود أمراً ملكیاً في مساء السبت الموافق 4 نوفمبر 2017 بتشكیل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة نجلھ ولي العھد األمیر
محمد بن سلمان، حیث أوقفت اللجنة 11 أمیراً. وقد أكد حساب "أخبار السعودیة"، المقرب من الحكومة السعودیة، بإیقاف األمیر الولید بن طالل، ومعھ كل من األمیر متعب
بن عبد هللا وزیر الحرس الوطني السابق، واألمیر تركي بن عبد هللا أمیر الریاض السابق.[19] واعتقلت اللجنة كذلك عددا من الوزراء الموجودین بالتشكیل الحكومي وغیرھم
من الوزراء والمسؤولین السابقین وعدًدا من رجال األعمال السعودیین بعدة تھم فساد من ضمنھا االعتداء على المال العام وقضایا فساد أخرى، كما قامت اللجنة بإعادة فتح

ملف سیول جدة وملف التحقیق في قضیة وباء كورونا.[19]

 وسام الوحدة اليمنية 

 وسام الجمهورية (تونس)  
 وسام الكوكب ا��ردني 

 وسام العلويين الفي��ليين  من رتبة
الصليب ا��كبر  

 نيشان القلب الذهبي لكينيا 
 وسام عبد العزيز آل سعود  

طن ال ية أ سا

سیرتھ

بعد الحادي ع�� من سبتمبر

إيقافه في 2017
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ً مختلفة فیھا، وفنادق جورج ینشط األمیر السعودي في قطاعات استثماریة متباینة تتقدمھا الفنادق العالمیة، مثل فور سیزونس وفیرمونت وموفنبیك، التي یمتلك حصصا
الخامس في باریس و"كوبلي بالزا" في بوسطن و"بالزا" في نیویورك، التي یمتلكھا، كما ینشط في قطاع اإلعالم إذ یمتلك شركة روتانا لإلنتاج الفني باالضافة لقناة الرسالة،

واشترى حصصاً في شركتي نیوز كورب ومیدیا سیت العالمیتین وسي أن أن وفوكس، كما أن لھ استثمارات في القطاع التقني أھمھا في شركةأبل وشركة إي باي.

في أغسطس 2011، أعلن الولید أن شركتھ قد تعاقدت مع مجموعة بن الدن لبناء برج المملكة في جدة لیكون أطول مبنى في العالم، على ارتفاع 1000 متر بتكلفة 4.6
ملیار لایر سعودي.[20]

قام الكاتب والصحفي البریطاني ریز خان، مراسل قناة الجزیرة اإلنجلیزیة، بكتابة كتاب عن األمیر الولید وبیع منھ ما یقارب الملیون نسخة. ویتحدث عن حیاة الولید بن
طالل، بناء على حوارات ولقاءات مع الولید ومن حولھ یصور النجاح الباھر لھ في األعمال. یتكون الكتاب من 18 فصالً وقامت بنشره شركة ھاربركولینز (باإلنجلیزیة:

.(HarperCollins

یمتلك الولید بن طالل مؤسسة خیریة باسم مؤسسة الولید بن طالل الخیریة واإلنسانیة، تنطوي تحت ھذه التسمیة ثالث مؤسسات في المملكة العربیة السعودیة ولبنان وأخرى
تشمل جمیع أنحاء العالم.

على مدى 35 عاماً وفي أكثر من 92 دولة حول العالم، قدم الولید 3.5 ملیار دوالر لدعم المشاریع الخیریة.[21]

ا��ميرة د��ل بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود (والدة خالد وريم) (مطلقة)

ا��ميرة إيمان السديري (مطلقة)

ا��ميرة خلود مليح العنزي (مطلقة)

ا��ميرة مها بنت راشد آل سعيّد التميمي (مطلقة)

ا��ميرة أسماء بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي (مطلقة) (تزوجت بعده ا��مير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل

سعود)

ا��ميرة أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي (مطلقة)

ا��مير خالد بن الوليد بن ط��ل آل سعود متزوج من منيرة بنت إبراهيم العساف (مطلقة) لديه ا��ميرة جنى وا��ميرة مايا

ا��ميرة ريم بنت الوليد بن ط��ل بن عبدالعزيز آل سعود متزوجة من ا��مير عبد العزيز بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود لديها ا��ميرة

سارة وا��ميرة د��ل وا��ميرة نورة

في العام 2009 حصل الوليد على وسام فارس مادارا وهو أعلى وسام في بلغاريا من الرئيس جورجي بارفانوف خ��ل زيارة رسمية
لجمهورية بلغاريا..[22]

استثماراتھ

كتاب الولید

األعمال الخیریة

زوجاتھ

ا��بناء

أوسمة
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وسام من درجة ا��سد من الرئيس السنغالي 2013.[23]
[24] وسام الملك عبد العزيز من الدرجة ا��ولى لرجال ا��عمال المتميزين للعام 1421هـ (2002) 
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تعديل

ا��مير خالد بن ط��ل بن عبد
العزيز آل سعود

معلومات شخصية

1376هـ المي��د
 السعودية الرياض, 

 السعوديةالجنسية

أبو الوليداللقب

ا��ميرة الجازي بنت سعود بن عبدالزوجة
العزيز آل سعود

الوليد / سعود / محمدأبناء

ط��ل بن عبد العزيز آل سعود ا��ب

أخوة
وأخوات

سارة بنت ط��ل بن عبد العزيز
آل سعود،  وعبد العزيز بن ط��ل

بن عبد العزيز آل سعود،
 والوليد بن ط��ل،  وتركي بن

ط��ل بن عبد العزيز آل سعود 

آل سعودعائلة

الحياة العملية

عضو ��ف نادي اله��لالمهنة

 

خالد بن طالل بن عبد العزیز آل سعود
األمیر خالد بن طالل بن عبد العزیز آل سعود االبن الثالث لألمیر طالل بن عبد العزیز آل سعود وشقیق
األمیر الولید بن طالل بن عبد العزیز آل سعود وعضو من اعضاء ھیئة البیعة [1] ووالدتھم ھي األمیرة منى

ریاض الصلح ابنة الزعیم اللبناني وأول رئیس لمجلس الوزراء بلبنان الحدیثة بعد االستقالل.[2][3][4]

مناصبه

مكافأة من يأ�� جندي إ��ائيلي

أ��ته

زوجته

أبنائه

المراجع

عضو ��ف نادي اله��ل و يعتبرالداعم ا��ول للعبة كرة الطائرة بالنادي، وأحد أكبر

أعضاء ال��ف المهتمين بهذه اللعبة التي حققت إنجازات محلية و خارجية.

مالك ��كة سوليدرتي للتأمين

عضو مجلس إدارة ��كة أهل.

��يك في موقع لجينيات المعروف

أعلن خالد عن مكافأة مالیة قدرھا 900 ألف دوالر لمن یأسر جندیا إسرائیلیا بھدف مبادلتھ بأسرى في سجون اإلسرائیلیة.[5]

األمیرة الجازي بنت سعود بن عبد العزیز آل سعود.[6]

ا��مير الوليد بن خالد بن ط��ل آل سعود. تعرض لحادث مروري تسبب في غيبوبه كاملة ويرقد ا��ن في مستشفى التخص�� بالرياض .

محتویات

مناصبھ

مكافأة من یأسر جندي إسرائیلي

أسرتھ

زوجته

أبنائه
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8:%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%AE%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
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ا��مير سعود بن خالد بن ط��ل آل سعود.

ا��مير محمد بن خالد بن ط��ل آل سعود.

ا��ميرة نوف بنت خالد بن ط��ل آل سعود.

1. 82 % من أصوات هيئة البيعة ل��مير محمد بن سلمان - العربية.نت | الصفحة الرئيسية

.October 2011 31 .أسوشيتد برس .Saudi royal raises bounty for capturing Israeli soldier to $1 million". Denver Post" .2
تمت أرشفته من ا��صل في March 2016 4. نسخة محفوظة 15 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

Abdelhadi، Magdi (June 29, 2009). "Saudi royal denounces his brother". BBC News Middle East .3. تمت أرشفته من
.April 6, 2012 ا��صل في 16 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ

Excerpt: .(شبكة تلفاز) آر تي ,million for the catch - Saudi royal boosts bounty on Israeli soldier. 30 Oct 2011 $1 .4
Israelis are not alien to bounty-offering either. According to Al-Qarani, his move was inspired by the

Libman family offering a similar reward for the capture of the murderer of their relative Shlomo Libman
in 1998. نسخة محفوظة 17 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

5. أمير سعودي يرصد 900 ألف دو��ر لمن يأ�� جنديا إ��ائيليا الدستور

6. ا��ميرة الجازي في مقابلة نادرة عن أبنها الوليد نسخة محفوظة 18 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.

"https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=خالد_بن_ط��ل_بن_عبد_العزيز_آل_سعود&oldid=31316326" مجلوبة من

آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم 1 نوفمبر 2018، الساعة 03:56.

النصوص منشورة برخصة المشاع ا��بداعي. طالع ��وط ا��ستخدام للتفاصيل.

المراجع
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/8124693.stm
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http://web.archive.org/web/20160317131949/https://www.rt.com/news/saudi-bounty-kidnapping-israeli-121/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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http://lojainiat.com/c-88720
http://web.archive.org/web/20170718203407/http://lojainiat.com:80/c-88720
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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رياض الصلح

معلومات شخصية

ا��سم عند
الو��دة

رياض رضا أحمد الصلح

 الدولة العثمانية المي��د  1894
صيدا

يوليو 17، 1951 الوفاة
 ا��ردن عمان 

اغتيالسبب الوفاة

 لبنانالجنسية

عربيالعرق

ا��س��مالديانة

جمعية ا��تحاد والترقي الحزب

فايزة الجابريالزوجة

ليلى الصلح حمادة،  ومنىأبناء
الصلح 

رضا بك الصلحا��ب

منصب

رئيس وزراء لبنان

ریاض الصلح
ریاض الصلح (1894 - 16 یولیو 1951)، أول رئیس وزراء لبناني بعد االستقالل. تولى من بعد االستقالل
رئاسة الوزراء لعدة فترات وكان لھ أثر كبیر في فصل لبنان عن سوریا وبناء كیان سیاسي مستقل للبنان تحت

االنتداب الفرنسي.

ولد في صیدا عام 1893 وحصل على إجازة في الحقوق. حكم علیھ الدیوان العرفي التركي في عالیھ بالنفي
مع والده بسبب مناوئتھم لـحزب االتحاد والترقي العثماني فأمضیا سنوات 1916 و1918 في األناضول. بعد
نھایة الحرب العالمیة األولى، أقام في دمشق ودخل في جمعیة العربیة الفتاة السریة،. وبعد االحتالل الفرنسي

لسوریا عام 1920 ذھب إلى مصر.

شارك في المؤتمر السوري في جنیف ونشط بالدعایة الستقالل سوریا الكبرى آنذاك. عاد عام 1935 إلى
لبنان واشتغل بالمحاماة ودخل بعد ذلك المجلس النیابي والتف حولھ جمھور من الناس وأیدوه. في عام 1943
تولى رئاسة الوزراء واقترح تعدیل مواد بالدستور كان الفرنسیون قد وضعوھا ألغراضھم االستعماریة،
وكانت ھذه التعدیالت قد قام بھا بمشاركة مع الرئیس بشارة الخوري وھي المیثاق الوطني الذي ینظم تركیبة
الحكم الطائفي في لبنان، ولما أقر مجلس النواب التعدیل غضب الفرنسیون واعتقلوه مع رئیس الجمھوریة
بشارة الخوري مع أكثر الوزراء وبعض النواب وحبسوھم في قلعة راشیا [1] فأدى ذلك االعتقال إلى ثورة
اللبنانیین على ھذا القرار والذي أدى بدوره في النھایة إلى إطالق سراحھم وإعالن استقالل لبنان بتاریخ 22

نوفمبر 1943.

في 16 یولیو 1951 وبینما ھو ذاھب إلى مطار ماركا في شمال شرق العاصمة األردنیة عمان باألردن لیعود
إلى بیروت بعد زیارة قام بھا إلى عّمان اغتالھ عدد من رجال الحزب القومي السوري اإلجتماعي بإطالق
النار علیھ في سیارتھ. دفن جثمانھ في جوار مقام األوزاعي في بیروت وتسمى الساحة القریبة منھ اآلن بساحة

ریاض الصلح.

لدیھ من األبناء:

علياء.

منى (كانت متزوجة من األمیر طالل بن عبد العزيز آل سعود وھي أم الولید

بن طالل).

بهيجة.

لمياء (أرملة األمیر المغربي موالي عبد هللا والدة ابَنیه األمیَرين: موالي

ھشام وموالي إسماعیل).

ليلى (زوجة ماجد حماده ابن الرئیس صبري حماده).

1. الموسوعة السياسية د. عبدالوهاب كيالي و كامل زهيري ص 120

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/92EB76DC-4D8E-4F17-BEEC-20212E>
</BD2F8E.htm

حیاتھ العائلیة

مصادر
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األمراء األحرار
األمراء األحرار حركة سیاسیة سعودیة أسست في 1958 من قبل بعض أبناء مؤسس الدولة السعودیة الحدیثة الملك عبد العزیز آل سعود، وھم األمیر طالل بن عبد العزیز
آل سعود كرئیس الحركة واألمیر مشاري بن عبد العزیز آل سعود واألمیر بدر بن عبد العزیز آل سعود واألمیر تركي الثاني بن عبد العزیز آل سعود واألمیر فواز بن عبد
العزیز آل سعود. بسبب التوترات بین الملك فیصل والملك سعود. خرج أعضاؤھا إلى لبنان ثم إلى مصر، وسحبت منھم الجنسیة، وخالل السنین التي قضوھا خارج المملكة
نادى األمراء الخمسة بالعدید من المبادئ مثل إنشاء حكم دستوري وبرلماني في البالد وفصل األسرة الحاكمة عن الحكم، والمساواة بین الرجال والنساء وإلغاء العبودیة،[1]

تنازلوا طواعیة عن لقب أمیر قبل عودتھم من المنفى في منتصف الستینیات، وتم العفو عنھم وتولى منھم األمیر فواز إمارة مكة المكرمة من سنة 1970م حتى 1980م.

الخ��ف

ا��طراف

عرقلة ا��ص��حات

مسودة الدستور

سيطرة جماعة فيصل على القيادة

الخروج من الب��د

مراجع

في تلك الفترة انقسمت األسرة السعودیة الحاكمة إلى ثالثة مراكز متصارعة على السلطة. فقد كان الملك سعود یستند إلى مجموعة من األمراء وبعض شیوخ القبائل، بینما
حظي فیصل بمساندة مجموعة أخرى من األمراء والكثیر من علماء الدین وتجار الحجاز المتنفذین، أما الفئة الثالثة فتزعمھا األمیر طالل المتمتع بتأیید فئة المثقفین الناشئة من

خریجي الجامعات األجنبیة وعدد من الموظفین، وھي التي انبثق منھا الحقا ما سمي باألمراء األحرار.

وكان االنتقال من معسكر إلى آخر أمراً طبیعیاً؛ فبعض أعمام وإخوان الملك سعود، سرعان ما انتقلوا إلى جانب فیصل؛ ومن مجموعة األمراء األحرار انضم طالل وبدر
وعبدالمحسن إلى مجلس الوزراء وعین فواز حاكماً للریاض، واستقال نواف من منصب وزیر الداخلیة وظل محایداً، وسرعان ما عین رئیساً للدیوان الملكي.

ركزت مجموعة فیصل ھجومھا على طالل متجنبة المساس بشخص الملك؛ وأخذ الذین یناصرون فیصل سراً أو عالنیة یوحون للملك بأن اإلصالحات سوف تضر بھ
وحذروه من الوزراء الجدد. وعمل أنصار فیصل على عرقلة إجراءات األمراء األحرار اإلصالحیة؛ وكان األمراء المحافظون من آل سعود وكبار الموظفین یتحالفون في

نشاطاتھم مع العلماء الذین خشوا من أن تؤدي اإلصالحات إلى تقلیص دورھم.

طالبت ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر بغلق استودیوھات التصویر في الریاض، وأمر الملك الحكومة الخضوع لھذا المطلب، وكان تنفیذ ھذا األمر یعني انھیار ھیبة
الحكومة، فأقدمت الحكومة على حل وسط برفع الالفتات عن االستودیوھات وإزالة واجھاتھا الزجاجیة. [بحاجة لمصدر]
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مقال تفصیلي: مشروع دستور 1960 في السعودية

في 25 دیسمبر 1960 أعلنت إذاعة مكة أن مجلس الوزراء وافق على تشكیل مجلس وطني منتخب جزئیاً، ووضع مسودة دستور؛ ولكن اإلذاعة عادت بعد ثالثة أیام لتنفي
الخبر. نشرت الجریدة اللبنانیة نص مسودة الدستور المؤلفة من مائتي مادة والتي وضعھا حقوقیون مصریون بتكلیف من األمیر طالل وزمالئھ من مجموعة األمراء الشباب.

حاول الملك سعود التوصل إلى حل وسط مع فیصل وجماعتھ بالتضحیة بطالل وفریقھ، فأصدر في 11 سبتمبر مرسوماً أقال فیھ طالل من الوزارة.

تدھورت صحة الملك إلى حد نقلھ فاقداً الوعي في 16 نوفمبر إلى المستشفى األمریكي بقاعدة الظھران، ثم اضطر للسفر إلى الوالیات المتحدة للعالج. وقبل مغادرتھ عین
سعود في 21 تشرین الثاني فیصل ولیا للعھد، فاستغل فیصل غیاب الملك للقضاء على خصومھ وتعزیز سلطتھ.

ً للحكومة، فطالب فیصل بإقصاء عبد هللا بن حمود الطریقي من مجلس الوزراء، فوافق الملك على ذلك. ً رئیسا في مارس 1962 اضطر الملك إلى تعیین فیصل رسمیا
استقبلت أرامكو ھذه الخطوة بفرح، إذ أنھا كانت تعتبر وزیر النفط عدوا وكانت تندد بنشاط عبد هللا الطریقي وتتھمھ بالشیوعیة.

واصل طالل وجماعتھ المطالبة باإلصالحات، كإجراء تغییرات في نطاق الشرع على أساس االجتھاد، األمر الذي كان یعني عملیاً إدخال أحكام قانونیة جدیدة على الشرع
لمسایرة مقتضیات العصر.

لم یجد األمراء األحرار دعماً داخل بالدھم فتركوھا وھاجروا للخارج؛ وفي 15 أغسطس 1962 عقدوا مؤتمراً صحفیاً ببیروت، انتقد فیھ النظام السعودي رغم أنھ لم یذكر
ملك السعودیة باالسم. وقال األمیر طالل أن ھدف مجموعتھ یتمثل في إقامة نظام دستوري دیمقراطي في اإلطار الملكي التي حظیت بتأیید أربعة أمراء ھم عبدالمحسن بن عبد

العزیز، وبدر بن عبد العزیز، وفواز بن عبد العزیز، وسعد بن فھد.

وخشیة الوقوع في أزمة دیبلوماسیة مع السعودیة، حاولت حكومة لبنان التخلص من األمراء األحرار فغادروا إلى مصر، حیث استقبلھم الرئیس جمال عبد الناصر. وأدت
حرب الیمن إلى تمدید نشاط األمراء األحرار.

بعد فشلھم في اإلقناع باإلصالحات صعد األمراء األحرار من مطالبھم ودعو إلى إلغاء ما أسموه "نظام االستبداد الملكي" وإقامة نظام برلماني، ووضع سیاسة اقتصادیة
وطنیة، وإعادة النظر في كل االتفاقیات النفطیة، ودعوا إلى الحیاد اإلیجابي، ورفض تأجیر قاعدة الظھران. ھذه المطالب الرادیكالیة لم تشجع المجتمع السعودي المحافظ على

المیل لھا.[2]

1. وفاة أحد ا��مراء ا��حرار السعوديين في باريس أرابيان بزنس، تاريخ الولوج 26 يونيو 2012 نسخة محفوظة 07 أبريل 2013 على
موقع واي باك مشين.

2. الحركة ا��ص��حية في السعودية الحوار المتمدن، سعد الجهني، تاريخ الولوج 26 يونيو 2012

"https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=ا��مراء_ا��حرار&oldid=32286559" مجلوبة من

آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم 24 ديسمبر 2018، الساعة 19:09.

النصوص منشورة برخصة المشاع ا��بداعي. طالع ��وط ا��ستخدام للتفاصيل.

سيطرة جماعة فيصل على القيادة

الخروج من الب��د

مراجع
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تعديل

سارة بنت ط��ل بن عبد
العزيز آل سعود

معلومات شخصية

تاريخ
المي��د

1973

 السعودية مواطنة

ط��ل بن عبد العزيز آل سعود ا��ب

أخوة
وأخوات

الوليد بن ط��ل،  وعبد العزيز
بن ط��ل بن عبد العزيز آل

سعود،  وخالد بن ط��ل بن عبد
العزيز آل سعود،  وتركي بن

ط��ل بن عبد العزيز آل سعود 

آل سعود عائلة

الحياة العملية

المدرسة
ا��م

جامعة الملك سعود 

 

سارة بنت طالل بن عبد العزیز آل سعود
سارة بنت طالل بن عبد العزیز آل سعود من موالید مدینة الریاض عام 1973؛ والدتھا ھي موضي بنت عبد
المحسن العنقري التمیمي، وبعد تخرجھا من جامعة الملك سعود في الریاض، تزوجت من أحد أبناء عمومتھا
من آل سعود، ولكنھا تطلقت وھي في العشرینات من عمرھا.[1] ھي شقیقة تركي بن طالل بن عبد العزیز آل

سعود.[2]

سارة ُمقیمة في لندن منذ عام 2007، وھي سفیرة عالمیة وتعقد فعالیات لجمع التبرعات لمحاربة مرض
السرطان وھو المرض الذي ألم بوالدتھا األمیرة موضي.[3] وتساھم كذلك في األعمال الخیریة التي تشرف
علیھا مؤسسة عمار الصحیة الخیریة العالمیة، التي تأسست في 1991 بعد حرب الخلیج األولى بمبادرة من

البارونة البریطانیة إیما نیكلسون.[4]

ا��نشطة وا��راء

المنفى في المملكة المتحدة

حق اللجوء السيا��

انظر أيضا

المراجع

ساھمت األمیرة سارة بوضوح في األعمال واألنشطة الخیریة وذلّك منذ عام 2000. بعدما تسلَّم ولي العھد األمیر عبد هللا مقالید العرش في آب/أغسطس 2005؛ ذكرت
سارة أن والدھا كان أیًضا منافسا على العرش الملكي السعودي.[5] كما صّرحت لوكالة فرانس برس في وقٍت الحق قائلة: «نحن معشَر الشعب السعودي نر�ُد آلية أو��

ل��الفة ... جميعنا [أعضاء العائلة املالكة] وافقنا ع�� و�� الع�د األم�� عبد هللا نظًرا ألنھ �و األك�� وأفضل املؤ�ل�ن كما تم االتفاق ع�� أن ُيصبَح األم�� سلطان ولًيا للع�د، ولكن ماذا

سيحدث �عد ذلك؟[6]»

ذكرت بي بي سي من خالِل مجموعة مَن التقاریر أّن سارة كانت تعیش في المملكة المتحدة منذ عام 2007 مع أطفالھا األربعة،[7] أّما السبب في ذلك فغیر معروٍف لكن بي
بي سي رجحت أن الصراع مع والدھا قد یكون أحد األسباب.[8] بشكٍل عام؛ فإّن سارة كانت محمیة من قبل عمھا الراحل ولي العھد األمیر نایف بن عبد العزیز ُمنافس والدھا

حتى وفاتھ في حزیران/یونیو 2012. صراعات سارة امتدت للخالف حول المیراث مع شقیقھا األمیر تركي.[9]

قدمت سارة حق اللجوء السیاسي بعد رفض السفارة السعودیة في بریطانیا تجدید جواز سفرھا.[10] وبعد سلسلة مضایقات تعرضت لھا من أفراد في العائلة المالكة، فضالً عن
الفساد المستشري داخل أجھزة المملكة على حد قولھا.[11]

محتویات

األنشطة واآلراء

المنفى في المملكة المتحدة

حق اللجوء السیاسي
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دينا علي

النسوية ا��س��مية

سمر بدوي

حمزة كاشغري

مشاعل بنت فهد بن محمد آل سعود

منال ال��يف

Saudi Arabia's Princess Sara claims asylum in the UK - Telegraph .1 نسخة محفوظة 24 يناير 2018 على موقع واي باك
مشين.

2. ا��ميرة سارة بنت ط��ل بن عبد العزيز آل سعود تدّعي على شقيقها في لبنان نسخة محفوظة 08 ديسمبر 2015 على موقع واي
باك مشين.

http://elbadil.com/international-press/2012/07/08/54332 .3

4. ا��ميرة سارة بنت ط��ل ناشطة مثيرة للجدل - ا��فق نيوز

Prince Talal hails smooth transition of power". Middle East Online. 3 August 2005" .5. اطلع عليه بتاريخ 11 فبراير
.2013

Ali Khalil (1 August 2005). "Ageing Saudi leadership keeps succession question alive". Lebanonwire .6. اطلع عليه
بتاريخ 11 فبراير 2013.

Saudi Arabia's Princess Sara in UK asylum claim". BBC. 8 July 2012" .7. اطلع عليه بتاريخ 08 يوليو 2012.

My father wanted to crush me, claims Saudi princess seeking UK asylum". Daily Bhaskar. 9 July 2012" .8. اطلع عليه
بتاريخ 09 يوليو 2012.

Saudi princess who is niece of country's ruler seeks political asylum in UK". Daily Mail. 8 July 2012" .9. اطلع عليه
بتاريخ 17 سبتمبر 2012.

10. لهذا طلبت سارة بنت ط��ل اللجوء | ا��خبار نسخة محفوظة 14 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.

11. حوار صحيفة لبنانية مع ا��ميرة سارة بنت ط��ل بن عبد العزيز | مجتمع | أريبيان بزنس نسخة محفوظة 01 سبتمبر 2013 على
موقع واي باك مشين.
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آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم 16 أكتوبر 2018، الساعة 10:26.

النصوص منشورة برخصة المشاع ا��بداعي. طالع ��وط ا��ستخدام للتفاصيل.
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صاحب السمو الملكي ا��مير

تركي بن ط��ل بن عبدالعزيز
آل سعود

معلومات شخصية

11 مايو 1968 (50 سنة) المي��د

سعوديالجنسية

مسلمالديانة

عبد العزيز ن�� تركي ن�� ط��لأبناء
السعود 

ط��ل بن عبد العزيز آل سعودا��ب

مو�� بنت عبدالمحسن العنقريا��م
التميمي

أخوة
وأخوات

الوليد بن ط��ل،  وخالد بن ط��ل
بن عبد العزيز آل سعود،  وسارة

بنت ط��ل بن عبد العزيز آل
سعود،  وعبد العزيز بن ط��ل

بن عبد العزيز آل سعود 

آل سعود عائلة

منصب

تركي بن طالل بن عبد العزیز آل سعود
األمیر تركي بن طالل بن عبد العزیز آل سعود) 11 مایو 1968 م ھو نائب امیر منطقة عسیر. وھواالبن

الرابع لألمیر طالل بن عبد العزیز آل سعود من الذكور والدتھ: موضي بنت عبد المحسن العنقري التمیمي.

المؤه��ت العلمية

المهام التي يشغلها

نشاطات أخرى

مقا��ت

ا����ة

مصادر

1. بكالوريوس في العلوم السياسية.
2. أكاديمية ساندهيرست الحربية البريطانية.[1]

3. كلية طيران الجيش الو��يات المتحدة ا��مريكية.

4. دورات مدنيه وعسكريه في مجا��ت القيادة.

عميد طيار بالقوات المسلحة السعودية .

الممثل الشخ�� ل��مير ط��ل بن عبد العزيز آل سعود.

* رئيس مجلس أمناء مؤسسة مينتور العربية للوقاية من المخدرات.

رئيس الهيئة ا��ستشارية لمباني الجامعة العربية المفتوحة.

الم��ف العام على مبادرة نلبي النداء ا��نسانية .

نائب ��مير منطقة عسير خلفا للنائب السابق منصور بن مقرن.

إقامة اللقاءات الفكرية المتنوعة وأبرزها الندوات الرمضانية.

عرف عنه مبادراته الوطنية ومن أبرزها إتمام مساعي الصلح بين القبائل في قضايا

القصاص إضافة لمبادرات وطنية متنوعة كتجسيد ملحمة فتح الرياض من خ��ل

محتویات

المؤھالت العلمیة

المھام التي یشغلھا

نشاطات أخرى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Turki-Talal.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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تعديل

نائب أمير منطقة عسير

2018/02/26مبداية

منصور بن مقرن بن عبدالعزيزسبقه
آل سعود

الحياة العملية

المدرسة
ا��م

أكاديمية ساندهيرست العسكرية
الملكية 

سيا�� المهنة

 

أسلوب مخاطبة 
تركي بن ط��ل بن عبد العزيز آل

سعود
صاحب السمو الملكي ا��ميرلقب

سمو ا��ميرأخرى

م��وع بوابة الرياض وترميم ق�� العناقرالتاريخي بثرمداء وغيرها.

قاد عملية إغاثية عاجلة ل��خوة الفلسطينيين شاركت بها عدة منظمات دولية وعربية

ومحلية، نتج عنها زيارته ل��را�� المحتلة وص��ته في المسجد ا��ق��.

قاد عمليات إغاثية من أبرزها إغاثة برية للجمعيات ا��هلية إبان الحرب ا����ائيلية في

يوليو 2006 على لبنان، وإبان الهجوم ا����ائيلي على غزة في يناير 2009 ونقل مواد

ا��غاثة الطبية ونقل الجرحى وإدخال ا��عاشة للمت��رين وقت الحرب .

تأسيس مبادرات إنسانية إغاثية كمبادرة نلبي النداء ��غاثة ال��جئين السوريين ( حصل

بموجبها على جائزة الشخصية العربية المتميزة في العمل ا��غاثي ).

حصل على تكريم سمو أمير منطقة الرياض للمشاركين بمشاريع " مبادرة ثمين "

لتدعيم التراث العمراني بالمنطقة .

يرأس الهيئة ا����افية لمباني الجامعة العربية المفتوحة، والتي نفذت خمسة جامعات

في خمس دول عربية وهي المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وا��ردن

وم��، ويجري ا����اف على تنفيذ ث��ثة مباني أخرى لها.

شارك في عدة مؤتمرات دولية منها:

المشاركة وتقديم ورقة عمل في ندوة أمين الريحاني (مد الجسور بين الشــــرق والغــــرب)/واشنطن 2002 [1][2]
رعاية والقاء كلمة في مؤتمر الطاقة المائية والبيئة / بيروت 2002 [2][3]
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