
 سريته و أعماله
 ة من سريتهحمل
 

األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود أحد الشخصيات العربية اليت اشتهرت بنشاطها 
ومداخالهتا القومية والدولية على امتداد أكثر من أربعة عقود يف جماالت عدة �يت يف 

فة قيام فلس على مقدمتها ميدان التنمية عمومًا وتنمية العنصر البشري خصوصًا ، اعتماداً 
الكوادر الوطنية يف العامل الثالث ببناء بالدها ، وضمان تقدمها ورخائها ، أخذاً ابملثل الصيين 
القدمي واحلكيم : " إذا أعطيت رجًال مسكًة فإنه يتغذى يومًا واحداً ، وإذا علمته الصيد فإنه 

 �كل طول حياته ". 
عه مبسؤوليات عديدة. ولعل مترسه اضطاللدى بدأت نشاطات األمري طالل يف التبلور مبكرا 

من خالل تويل املسؤوليات التنفيذية يف جماالت عديدة قد ساهم يف تشكيل قناعاته جبدوى 
العمل املؤسسي املنظم واملخطط له وفعاليته ، بعيدا من العفوية اليت تطبع معظم النشاطات 

 يف دول العامل الثالث .
 

الفعلية ، تبىن األمري طالل مشاريع تنموية رائدة  ربةواخل وبناء على هذا األساس الفكري
خاصة يف جماالت الصحة والشؤون االجتماعية والتعليم . ويف جمال العمل اإلنساين واخلريي  
كان من أوائل الذين تبنوا إرسال الشباب السعودي يف بعثات تعليمية على نفقته اخلاصة ، 

ونظرا لقناعته الراسخة ابلتعليم بوصفه ت . سينافدرسوا يف جامعات مصر ولبنان يف اخلم
عنصرا أساسيا يف تقدم الشعوب ورخائها خباصة تعليم املرأة ، فقد أسس أول مدرسة لتعليم 
البنات يف الر�ض يف أواخر اخلمسينات ، وكذلك أسس أول مدرسة للتدريب املهين يف الفرتة 

حكومة لتحويله إىل أول كلية ة للكرمنفسها , وأهدى قصر الزهراء الذي ميلكه يف مكة امل
% من 70للبنني . ويف أواخر اخلمسينات أسس أول مستشفى خاص ابلر�ض وخصص 

%لعالج األطفال، مث أهدى املستشفى للدولة وأصبح اآلن 10إمكانياته للعالج اجملاين و
 مستشفى امللك عبد العزيز اجلامعي ابلر�ض.

 جهود األمري طالل اإلنسانية والتنموية، ولذلك مت عالياً تحدة ويف اجملال الدويل مثنت األمم امل
مبعواث خاصا ملنظمة اليونيسيف، وهو املنصب األول من نوعه  1980اختياره يف عام 



للمنظمة. وخالل اضطالعه هبذه املهمة، كما مت اختياره مبعواًث خاصًا ملنظمة اليونسكو 
طفال والنساء يف دول العامل الثالث، ل األأحوا للمياه وز�رته شىت دول العامل، ووقوفه على

ملس األمري طالل مدى احلاجة إىل قيام مؤسسة أو هيئة عربية ترعى هاتني الفئتني وتساهم 
م 1981يف إعانه املنظمات اليت تقدم هلم الدعم، فكان أتسيس بر�مج اخلليج العريب عام 

دون تفرقة بني لون أو جنس أو ثالث مل المببادرة من مسوه، بغرض دعم مشاريع التنمية يف العا
 دين أو توجه سياسي، وإظهاراً للمشاركة اخلليجية يف دفع عجلة التنمية يف العامل الثالث.

 
م يف مدينة الطائف، حيث أثر الزمان واملكان 1935ولد األمري طالل بن عبد العزيز سنة 

 من مع الفقراء. التضارورة بعمق يف تكوين شخصيته ، فشب حمباً لعمل اخلري مؤمناً بض
 

تقوم فلسفة األمري طالل يف عمله اإلنساين على قناعته القوية أبن التنمية البشرية وحفظ  
كرامة احملرومني يف العامل ميكن أن يتم حتقيقها فقط من خالل االستثمار يف اإلنسان . وهي 

دويل يف جماهبة مع الاجملتفلسفة تساعد على تعزيز اجلهود اإلمنائية املتواصلة اليت يبذهلا 
 التحد�ت اليت يواجهها ماليني الناس يف العامل.

 
ولقد كرس األمري طالل حياته للعمل على األخذ بيد الفئات الفقرية ، خاصة النساء 
واألطفال يف اجملتمعات النامية . و بذل يف ذلك جهودًا حثيثة أمثرت إجنازات كبرية جعلته 

املعروفة بنشاطاهتا وإسهاماهتا اهلامة يف ميدان التنمية  امليةوالع من أبرز الشخصيات العربية
 وخباصة التنمية البشرية املستدامة . 

 
 
 
 
 



 املناصب العامة
 

تقلد األمري طالل عددا من املناصب العامة يف اجملاالت السياسية واإلمنائية حمليا وعربيا 
 ودوليًاَ◌:

 حدة اإلمنائية (الر�ض). املت األممرئيس بر�مج اخلليج العريب لدعم منظمات 
 رئيس اجمللس العريب للطفولة والتنمية ( القاهرة). 

 رئيس جملس أمناء الشبكة العربية للمنظمات األهلية (القاهرة) 
 رئيس جملس أمناء مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث ( تونس). 

 رئيس جملس أمناء اجلامعة العربية املفتوحة (الكويت). 
 لفخري للجمعية السعودية للرتبية والتأهيل ( الر�ض). يس االرئ

 الرئيس الفخري للجمعية السعودية لطب األسرة واجملتمع ورئيس األعضاء الشرفيني (اخلرب). 
 الرئيس الشريف ملعهد أمني الرحياين (واشنطون). 

 الرئيس الشريف ملركز إبصار لرعاية املكفوفني (جدة). 
ة التجارة العاملية، مركز التمييز ابإلدارة ـ جامعة الكويت منظم لوحدةالرئيس الفخري 

 (الكويت). 
 عضو جملس أمناء مؤسسة منتور ( جنيف ). 

 عضو مؤسس يف اللجنة املستقلة للقضا� اإلنسانية الدولية ( جنيف ). 
 عضو رابطة معهد ابستور ( ابريس ). 

 عضو منتدى الفكر العريب (عمان ـ األردن) 
 اص لليونسكو للمياه. ث اخلملبعو ا

 املبعوث اخلاص لليونيسيف. 
وزير املالية واالقتصاد الوطين، �ئب رئيس اجمللس األعلى للتخطيط، و�ئب رئيس اجمللس 

 األعلى لألماكن املقدسة يف مكة املكرمة. 
 سفري اململكة العربية السعودية لدى فرنسا. 

 وزير املواصالت. 



 منائيةية واإلالنشاطات اإلنسان
 

بدأت نشاطات صاحب السمو امللكي األمري طالل وجهوده اإلنسانية يف التبلور مبكراً 
 حيث قام بسلسلة من األعمال اهلامة: 

تبىن إرسال الشباب السعودي يف بعثات تعليمية على نفقته اخلاصة للدراسة اجلامعية يف 
 اخلارج، يف مطلع اخلمسينيات. 

 م 1954ملكة العربية السعودية عام  يف املب املهينأسس أول مدرسة للتدري
 م. 1957أسس أول مدرسة لتعليم البنات يف الر�ض، عام 

 م ليصبح أول كلية للبنني. 1957أهدى ( قصر الزهراء ) يف مكة املكرمة للحكومة عام 
% من 70م، وخصص 1957أسس أول مستشفى غري حكومي يف مدينة الر�ض عام 

% لعالج األطفال، مث أهدى املستشفى فيما بعد للدولة  10ين و ج اجملاإمكانياته للعال
 وهو ما يعرف اآلن مبستشفى امللك عبد العزيز اجلامعي. 

م 1980ابدر بتأسيس بر�مج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية عام 
 ة. بغرض دعم جهود التنمية البشرية املستدامة يف دول العامل النامي

قا من قناعة األمري طالل ابلدور الفاعل للعمل املؤسسي يف حتقيق أهداف التنمية طالوان
البشرية املستدامة، قام مسوه إبنشاء عدد من املؤسسات العربية اإلقليمية الفريدة، هبدف 
رئيسي هو ضمان التعاون والتنسيق واملشاركة بني خمتلف الفعاليات العاملة يف ميدان التنمية. 

هود اليت تتم من خالل هذه املؤسسات احلكومات، القطاع اخلاص، ك يف اجليث تشار ح
اجلمعيات األهلية، املؤسسات األكادميية، أجهزة اإلعالم، الباحثون املختصون والعلماء، 
وذلك من أجل ختفيف معا�ة الفقراء ومساعدهتم ومتكينهم من املشاركة يف قيادة اجملتمعات 

 أفضل. العربية حنو مستقبل
ويف هذا اإلطار أنشأ مسو األمري طالل من خالل بر�مج اخلليج العريب وابلتعاون مع شركاء 

 دوليني آخرين، عدداً من املؤسسات هي:
 

 اجمللس العريب للطفولة والتنمية. 



 مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث ( كوتر). 
 الشبكة العربية للمنظمات األهلية. 

 بنك الفقراء. 
 املفتوحة.  العربيةجلامعة ا

 اجلمعية السعودية للرتبية والتأهيل لرعاية األطفال املعاقني من ذوي متالزمة داون. 
صاحب فكرة جائزة بر�مج اخلليج العريب العاملية للمشروعات التنموية الرائدة ـ عام 

 م. 1999
 
   
  

  طروحاته و رؤاه الفكرية 
 
 

دا�ت الطرح الفكري لألمري هـ ب1380م/1960شهدت الصحافة السعودية منذ عام 
وبعض الصحف األخرى، » بكل صراحة«طالل ضمن مقاالته يف صحيفة القصيم بعنوان 

هـ يف هذه الزاوية 15/5/1381 -م1961أكتوبر  24بتاريخ  96فقد قال يف العدد 
الرأي  (جيب أن منكن اآلخرين أن يقولوا رأيهم حبرية وصراحة اتمتني، وال شك أنَّ صاحب

إذا كان رأيه خملصًا لن خيشى اجلهر إببداء وجهة نظره يف آراء اآلخرين، خصوصاً  املعارض
 إذا كانت وجهة نظره هذه مدعمة ابحلجج والرباهني).

 
ومن املقابالت املبكرة اليت عقدهتا الصحافة السعودية مع مسوه اللقاء الذي أجرته صحيفة 

م عندما كان 25/6/1961–هـ 12/1/1381بتاريخ  279اليمامة يف عددها رقم 
األمري طالل وزيرًا للمالية واالقتصاد الوطين و�ئبًا لرئيس اجمللس األعلى للتخطيط. ومما قاله 
يف حينها (إن لدينا الكثري من اخلرباء العرب الذين يساعدوننا يف �ضة بالد�، وإننــا نؤمـن 

توح أمام الشباب املثقف، طريق مفوأن ال ابلوحـــدة العربية، سياسية كانت أو اقتصادية،
وسنوطن أبناء البادية ونوجههم حنـــو العمل واالنتاج، وأن النظام األساسي للحكم سريى 

 النور يف مدة قصرية، وأن معاهد التدريب املهين ستنتشر يف ربوع البالد).



 
ل رب وسائاربه عومن ذلك احلني إىل يومنا احلاضر واألمري يقدم رؤاه وطروحاته وخالصة جت

اإلعالم يف الصحف واجملالت، والربامج التلفزيونية، والندوات واملؤمترات ومجيع هذه املواد 
حمفوظة لدى املكتبة اخلاصة ومن أبرز النماذج اليت نربزها هنا على سبيل املثال ال احلصر ما 

 يلي:
 
  
  

 احلوارات الصحفية
 
 
  

 مقابالت الصحف و اجملالت   
  
  

 معد اللقاء    التاریخ      ابلة سل المقالتسل
 عبد الوھاب بن عبد هللا الخمیس    2004 -مارس  - 01حوار مجلة مركز الملك فھد الوطني ألورام األطفال  98
    2003 -دیسمبر  - 10حوار صحیفة الوطن السعودیة  97
   حسین عبدالرحمن 2002 -دیسمبر  - 28حوار مع صحیفة القبس الكویتیة  96
    2002 -نوفمبر  - 16مع صحیفة عكاظ السعودیة وار ح 95
 ستیفان مارشان   2002 -اكتوبر  - 29حوار مع مجلة لو فیجارو الفرنسیة  94
 الیمن    2001 -أغسطس  - 15سبتمبر الیمنیة  26حوار مع صحیفة  93
 محمد مرعي    2001 -مارس  - 01حوار مع مجلة أسرتي الكویتیة  92
 ھاشم الجحدلي   2000 -مایو  - 15السعودیة  فة عكاظمع صحی حوار 91
-Rania AL 1998 -مارس  - 30) اللبنانیة  Monday Morningحوار مع مجلة صدى الجنوب (  90

Hashem   
 لبنان    1998 -مارس  - 28حوار مع مجلة البیرق اللبنانیة  89
   لبنان  1998 -مارس  - 27حوار مع مجلة الحوادث اللبنانیة  88
 فیلیب جیلي   1998 -مارس  - 05حوار مع صحیفة لوفیجارو الفرنسیة  87
 أبوبكر حسین   1997 -دیسمبر  - 01حوار مع مجلة راشد اإلماراتیة   86
 أحمد رشوان   1997 -اكتوبر  - 31حوار مع صحیفة األنباء الكویتیة  85
 ة  أبوغزالدالل  1997 -مایو  - 19حوار مع صحیفة النھار اللبنانیة  84
 منیر عامر   1994 -ینایر  - 09حوار مع مجلة كل الناس المصریة  83
 الكویت   1993 -یونیو  - 01حوار مع مجلة سمرة الكویتیة  82
 السعودیة   1993 -ابریل  - 03حوار مع مجلة الشرق السعودیة  81
 رات  اإلما 1993 -ینایر  - 01حوار مع مجلة العروسة اإلماراتیة  80
 مصر   1992 -مایو  - 17حوار مع مجلة نصف الدنیا المصریة  79
 لبنان   1991 -دیسمبر  - 02حوار مع صحیفة األنوار اللبنانیة  78
 مصر   1989 -فبرایر  - 05حوار مع صحیفة األھرام المصریة  77
 وداد یونس   1988 -مایو  - 20حوار مع مجلة الحسناء اللبنانیة  76
 أندرو جوورز   1988 -ابریل  - 13تایمز البریطانیة نانشال ع الفایحوار م 75



 محمد الوزان   1988 -مارس  - 22حوار مع صحیفة البالد السعودیة  74
 جیفري كریسب   1988 -مارس  - 01حوار مع مجلة الالجئون العربیة  73
 ماجدة مھنا   1988 -فبرایر  - 15حوار مع صحیفة األھرام المصریة  72
 السعودیة   1988 -فبرایر  - 04فة لوموند الفرنسیة مع صحی حوار 71
 نوف عبدهللا   1988 -ینایر  - 24حوار مع صحیفة القبس الكویتیة  70
 أشرف صادق   1987 -دیسمبر  - 19حوار مع صحیفة الرأي العام الكویتیة  69
  السالم آمال عبد 1987 -دیسمبر  - 07حوار مع صحیفة األخبار المصریة  68
 نوف عبدهللا   1987 -نوفمبر  - 28حوار مع صحیفة القبس الكویتیة  67
 مروان خوري   1987 -نوفمبر  - 28حوار مع مجلة فیزنیوز اللبنانیة  66
 سوسن أبو حسین   1987 -اكتوبر  - 19حوار مع صحیفة األنباء الكویتیة  65
 ي  یة مصطففوق 1987 -اكتوبر  - 16حوار مع مجلة الیقظة الكویتیة  64
 بثینة البیلي   1987 -ابریل  - 24حوار مع مجلة المصور المصریة  63
 نعم الباز   1987 -ابریل  - 18حوار مع صحیفة أخبار الیوم المصریة  62
 رشید خشانھ   1986 -نوفمبر  - 13حوار مع مجلة التضامن العربیة  61
 تونس   1986 - نوفمبر - 13حوار مع صحیفة العمل التونسیة  60
 حنان یاسمین   1986 -اكتوبر  - 08حوار مع مجلة یاسمین المصریة  59
 لبنان   1986 -اكتوبر  - 08حوار مع مجلة المستقبل اللبنانیة  58
 سامي حداد   1986 -سبتمبر  - 01حوار مع مجلة ھنا لندن العربیة  57
 یفج   العرعبدهللا 1986 -أغسطس  - 26حوار مع صحیفة المسائیة السعودیة  56
 حسن صبرا   1986 -یولیو  - 21حوار مع مجلة الشراع اللبنانیة  55
 حبیب شامي   1986 -یولیو  - 21حوار مع صحیفة سعودي جازیت السعودیة  54
 شرفان شرفان   1986 -یولیو  - 16حوار مع مجلة كل العرب العربیة  53
 محمود  حافظ  1986 -و یونی - 01حوار مع مجلة فیروز اللبنانیة  52
 اندریا بونوكوري   1986 -مایو  - 15حوار مع صحیفة التمبو اإلیطالیة  51
 نھده نكد   1986 -مایو  - 14حوار مع مجلة الحوادث اللبنانیة  50
 انتوني مكدورمیت   1986 -مایو  - 13حوار مع الفاینانشال تایمز البریطانیة  49
 مفید فوزي   1986 -ریل اب - 17لمصریة حوار مع مجلة صباح الخیر ا 48
 عدنان الطریف   1986 -مارس  - 30حوار مع صحیفة الریاض السعودیة  47
 سعید النعماني   1986 -مارس  - 26حوار مع صحیفة عمان العمانیة  46
 السعودیة   1986 -مارس  - 25حوار مع صحیفة الفجر العالمي اإلماراتیة  45
 غسان منصور   1986 -مارس  - 01بیة بر العرحوار مع مجلة المن 44
 أمین السباعي   1986 -فبرایر  - 21حوار مع مجلة الحوادث اللبنانیة  43
 حسین كریم   1986 -فبرایر  - 01حوار مع مجلة الرشاقة العربیة  42
 فیكتور فرانكو   1986 -ینایر  - 18حوار مع مجلة جوردي فرانس  41
 عبدالوھاب بدرخان   1986 -ینایر  - 13ي اللبنانیة والدول العربي حوار مع مجلة النھار 40
 محمد عبدالمولي   1986 -ینایر  - 01حوار مع مجلة الصیاد اللبنانیة  39
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 ُمقابلة 
 صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز

 نمارشا ستيفانمع الصحفي الفرنسي 

 من جملة لو فيجارو

 2002 أكتوبر 29الثالاثء الر�ض ـ 

 (التفريغ احلريف لشريط احلوار)

 

 الصحفي:

أ� صحفي من جملة الفيجارو، يكتب كتاب عن التحد�ت اليت تواجهها 
 اململكة، وهلذا السبب طلبت مقابلة مسوكم..

 مسو األمري:

يُقال عن التحد�ت اليت  بة ملاابلنس أ� أعتقد أن فيه مبالغات كثرية وكبرية
تواجهها السعودية.. هناك حتد�ت ال شك ولكنها ليست هبذه الضخامة 
اليت يصورو�ا فأ� ال أتصور يف الواقع أن تواجه السعودية مثل هذه 
التحد�ت لكن إحنا اليوم يف عامل احلقيقة كل جزء من العامل عنده مشاكله 

قال عن السعودية أ�ا حتد�ت كما يُ   ل عنهاوعنده من األمور اليت يُقا
تواجه هذا البلد أو ذاك.. الربازيل انتخبوا من كان عامًال رئيسًا للربازيل 
وأول شعار أطلقه على العامل أن الربازيل حيتاج إىل ثالث وجبات.. ألنه 

بليون دوالر ديون.. أوضاعه االقتصادية  230-220عنده حوايل 
رًا ابلشرق األوسط فلسطني عندها  مرو .. مثالً الداخلية ليست مضبوطه

مشاكلها مع إسرائيل.. إندونيسيا عندها مشاكلها وعندها حتد�هتا.. إذن 



فيه حتد�ت يف السعودية.. هل يقصد حتد�ت داخلية أو حتد�ت 
خارجية.. الداخلية توجد أشياء وأصبحت مزمنة واحلديث فيها ُمكرر كل 

ند� النظام املوجود حمبوب.. أ� ثًال عار.. مما حتتاجه اآلن اختاذ القر 
إنسان من العائلة وطول عمري أحاول أقول احلقيقة وحمايد.. من هذا 
املنطلق نتكلم.. طوال حيايت أحاول أكون حمايد ورأيي ليس له دخل بني 
هذا أو ذاك.. من هذا املنطلق هذا ال يكفي ألننا دائمًا نقول أن يف 

ها.. وجود العائلة املالكة.. والشريعة د تغيري ال يريالسعودية ثوابت الشعب 
اإلسالمية.. والوحدة.. وحدة اململكة.. هذه ثالث عوامل ال يريد أحد 
تغيريها إال قلة من الناس وليس هلم قيمة.. ولكن هذا االستقرار الثالثي 
جيب أنه يسري جنبًا إىل جنب مع اإلصالح اجلذري لتثبيت هذه الثوابت 

رها.. إذا ضمنا اإلصالح اجلذري هلذه األمور استقراوضمان الثالثة.. 
الثوابت أعتقد أنه يستطيع أن جينبنا الكثري من املشاكل وأ� يف رأيي أن 
اإلصالحات ابلنسبة هلذه األمور اليت ذكر�ها ليست ابلصعوبة اليت 

 يصورها البعض..

 الصحفي:

ن م ينوو وهل ه سؤال حول السعوديني الذين يضعون أمواهلم يف اخلارج
 إعادهتا إىل االستثمار داخل اململكة.. وهل هم ال يؤمنون ببلدهم..

 مسو األمري:

لألسف سؤال وجيه ومطروح.. لكن هؤالء الذين أمواهلم يف اخلارج ال 
أتصور إن عندهم النية الصادقة إلعادهتا هلذه البالد.. يبدو ذلك.. أ� ال 

الثقة التامة يف هناك  نه ليسأعمل من خالل عقوهلم.. لكنين أتصور أ
أوضاع بالدهم الداخلية.. وإال ملاذا ال يعيدون القسم املعقول من أمواهلم 
املوجودة يف اخلارج. وأ� أعتقد أن هذه النظرة وإن كانت صحيحة.. فأرى 
أ�م خمطئني يف هذا.. ألن املزيد من األموال الستعماهلا واستثمارها يف 



. خيلق فرص عمل أكثر.. ينتج عنه البلد.تقرار السعودية هذا يزيد من اس
رواج جتاري واقتصادي ويف الوقت نفسه يشارك االستثمارات اخلارجية 
ويشجعها.. االستثمار اخلارجي ملا يرى استثمار سعودي يعود من اخلارج 
ُيشارك هو أيضًا يف االستثمار يف السعودية.. كل هذه العوامل تدعو 

ة وبشكل جدي يف إعادة ة اثنيكري مر أصحاب رؤوس األموال للتف
استثمار بعض أمواهلم وال أقول كلها يف هذه البالد. العائلة وإصالحها.. 
جيب أن تنتبه العائلة وأن تصلح تلك األمور اليت فيها خلل حىت أن تساير 
العصر الذي نعيشه.. حنن يف القرن الواحد والعشرين.. وذلك من خالل 

. جيب أن تكون هناك خطط أوراق و فيه.أ� عضاجمللس العائلي املوجود و 
عمل تعطى كل واحد يدلو بدلوه إنه كيف ميكن هذا اإلصالح العائلي 

 ونتبىن خطط.. وهذا ملصلحة العائلة.. هذا رقم واحد..

 

 :الصحفي

 ماذا هو وضع مسوكم يف جملس العائلة؟

 مسو األمري:

ارج خل واخل الداأ� عضو.. عندك هناك فيه انتقادات موجهة للعائلة يف
وحنن نعلمها.. هذه االنتقادات تطرح على الطاولة.. نشوف ما هو 
الصحيح اخلطأ منها.. نطرحها على الطاولة للنقاش.. األعضاء كلهم 
يناقشون.. إذا كان األمر خطأ أو مبالغ فيه نقول لآلخرين أن هذا غري 

ممكن صحيح.. ممكن يتم وضع آلية.. كيف ميكن أن نقول صح أو خطأ 
لس العائلة أ� أوقل ذلك ُجمرد حديث صحفي اآلن.. األمر الثاين رجع جملن

أنه علينا فورًا كجيل.. جيلي أ� وجيل أخواين الكبار أن نعمل الرتتيبات 
الضرورية للتنازل ألوالد�.. وأ� آمل أن يكون ذلك خالل عام من العمل 

 اجلاد.. أ� أود أن أذكر مىت.. ولكن ال أستطيع..



 :الصحفي

هل تعتقد مسوكم أن ويل العهد القادم بعد األمري عبد هللا ممكن أن يكون 
 من األجيال الشابة؟

 مسو األمري:

رمبا جيب نعطي فرصة لألمري سلطان ليكون ملك سنة أو سنتني ال 
أمانع.. ولكن ماذا بعد ذلك؟ لدينا جمموعة من اإلخوان ولكن سيكونون  

ألبنائنا اآلن طاملا أن ذلك قد لفرصة نعطي اكبارًا يف السن.. فلماذا ال 
ورد يف الدستور. علينا أن نضع اآللية اليت نعرف من خالهلا كيفية القيام 
ابخلطوات ذات العالقة. رمبا حيدث صراع على السلطة بني أبنائنا. فهم 
مئات. ولكن جيب أن نضع الرتتيبات من اآلن. وهناك بند يف الدستور 

 نسب ولكن جيب أن خنربهم بذلك.هم األسناً  يشري إىل أن األكرب

 

 الصحفي:

 �خذ مثاًال عن جملس العائلة، هل يوجد كثريين من اجليل اجلديد؟

 مسو األمري:

عضو.. اجمللس يبحث  80نعم.. كأعضاء.. ابين أيضًا عضو.. رمبا هناك 
اآلن كيف سينتقل احلكم من جيلنا إىل جيل أبنائنا.. الرتتيبات جيب أن 

صلحة البلد وملصلحة العائلة.. وهذا هو لبقاء العائلة ألن وهذا ملفورًا تتم 
الناس كما قلنا حتب العائلة.. إمنا شرط أن يكون هناك إصالح.. قلنا 
اإلصالح األول واإلصالح الثاين.. ننتقل إىل الشريعة.. املثقفني السعوديني 

ية تنوير  شريعة وأ� واحد منهم يقولون أننا مع الشريعة على شرط أن تكون
وليست مغلقة وليست متطرفة وهذا موجود عند� يف اإلسالم.. حممد 
صلى هللا عليه وسلم كان متفتح ومتنور.. ولكن جاء� بعض الفقهاء وما 
يسمون أنفسهم ابجملتهدين وأغلقوا علينا هذه الشريعة.. هذه الشريعة 



هو الذي  املغلقة أو املتطرفة مرفوضة من الشباب السعودي املتعلم
كمنا بكره.. غري املتطرفني.. يعين مغلقني أنفسهم ودعواهتم وأسلوهبم سيح

خيلق التطرف.. (املؤسسة الدينية).. مثًال موقفهم جتاه املرأة هذا مني يقبله 
يف القرن الواحد والعشرين.. هؤالء ليسوا متنوريني.. الزعيق والصياح وعلى 

ية.. يرفضوا اآلخرين.. إلسالمشاعر ااملنابر يسبوا اآلخرين هذا ليس من امل
هذه األمور كلها احلقيقة.. الناس تقبل الشريعة اإلسالمية يف السعودية مع 

 اإلصالح الديين.. 

�يت على وحدة اململكة العربية السعودية.. اجلميع مع الوحدة ولكن هناك 
ميالدي.. مثًال  1932بعض الثغرات مع املمارسة اليت حصلت بعد سنة 

.. جند.. املناطقية هذه تضعف من قوة الوحدة.. يقولون . حجازاطقية.املن
أن منطقتنا جند هي املهيمنة يف الوظائف يف كذا وكذا.. ورمبا يكون 
عندهم حق يف هذا الكالم.. إذا كان صحيح ننظر يف هذا األمر.. ألن 
السعودية وحدة متكاملة..وصية عبد العزيز ألوالده: ال تفرقوا بني جندي 

عشريي ومدين.. حنن وحّد� البلد حىت يكون فيه مساواة . بني حجازي.و 
 يف احلقوق والواجبات..

 

 الصحفي:

أشرمت مسوكم إىل أن جيل الشباب يرفضون التطرف، ولكن يف نفس الوقت 
شاب يدخلون سوق العمل سنوً� وال يتمكن  15000جند أن حوايل 

شباب إىل من ال كبرية  الكثريون منهم من إجياد وظائف ما يدفع أعداد
 التطرف.

 
 مسو األمري:



هذه رغم إ�ا ظاهرة دولية.. البطالة.. لكن نتكلم عن البالد العربية وعن 
ميالدي  1932السعودية ابلذات.. الرئيس روزفلت ملا مت انتخابه سنة 

ميالدي جاء يف وقت كانت فيه البطالة منتشرة..ماذا  1933وتوىل سنة 
دًال عن عامل واحد كان حيضر ض.. وبر األر فعل.. جعل الناس حتف

عشرة.. ويساعد املزارعني بدًال من مزارع حيضر عشرين.. ويشتغلون 
ويعطيهم مرتبات علشان خيفف من عبء حاجة الناس إىل العمل 
واالنتاجية..وخالل هذا العمل الذي عمله الرئيس روزفلت كانت احلكومة 

ة اآلن فورًا جيب لسعوديد أن اتبحث عن أعمال دائمة هلؤالء.. أ� أعتق
أن تتبع طريقة روزفلت وأن ختلق وظائف مؤقتة هنا أو هناك وإجياد املوارد 
الضرورية هلؤالء الناس حىت يعيشوا.. ألن علي بن أيب طالب اخلليفة الرابع 
قال: وهللا لو كان الفقر رجًال لقتلته.. الشخص عندما جيوع يتحول إىل 

.. ضد عائله.. ضد ويل أمره.. بوه حىتن ضد أ�قم مش بس منتقم.. ميك
فهذه من األمور األساسية اليت جيب أن تنتبه هلا السعودية مع إجياد 
األعمال السريعة ويف الوقت نفسه النظر لألعمال الدائمة هلؤالء الناس.. 
وحنن ينقصنا أمرين.. التعليم اجليد.. وعلينا فورًا نسف مش تعديل.. 

جد عمًال.. ألننا خنرج الكثري من الطلبة ميذ ليج التلبعض املناهج.. ويتخر 
دون أن يكون هذا العلم الذي اكتسبوه يتفق مع سوق العمل.. هذه 
مهمة.. والتدريب..التدريب.. احلكومة ألقت كثري من مسؤوليته على 
أصحاب العمل وهذا فيه مبالغة.. الذي جيب أن يقوم ابلتدريب أوًال وقبل  

اخلاص ال أبس.. ابلنسبة للتعليم لقطاع اعدة اكل شيء احلكومة مبس
 والتدريب هذا على املدى الطويل.. والتدريب عنصر أساسي مع التعليم..

األمر األهم واألخري يف هذا املوضوع.. هو أن نشرك الناس يف الرأي 
والقرار.. هذه األمور اليت طرحناها.. لو أشركنا الناس يف احلوار ألثرينا 

ركة اآلخرين يف مثل هذه األمور األساسية مع مشالنقاش عملية البحث  وا



اللي قلنا عنها الثالثة وتفتحت لنا األبواب ومع اشرتاكنا معًا سيكون 
 لديهم قناعة أكثر وجدية يف اختاذ القرار لإلصالح..

 

 الصحفي:

لدى انطباع أبنه يف اململكة العربية السعودية على خالف ما هو يف الدول 
ة املالكة ممكن أن توصف أب�ا مستنرية ولكن العائلى فإن العربية األخر 

 الشعب حمافظ جداً أليس هذا هو شعوركم؟

 مسو األمري:

تعلمون أن اجلهل كان سائدًا بني معظم الناس، ال يعلمون ماذا يدور يف 
الساحة، قليل من الناس هم يعلمون ما حقيقة األمر، إال أن الناس بصفة 

شوا. منذ شهر تقريبًا متت دعويت أن يعيكلوا و عامة يريدون فقط أن �
ملؤمتر ديين، كان أبناء بعض رجال الدين جيلسون معنا، وقد تساءل 
أحدهم ملاذا ال ترتكون الفرصة للجيل اجلديد للمشاركة يف حواراتنا.. وقيل 
له أ�م فقط يبحثون عن فرص العمل وال يهتمون أبي شيء آخر غري 

زواج واإلجناب وتوفري الغداء عون اليستطي الوظيفة. فبدون وظائف ال
 ألسرهم. فهم يريدون الوظائف.

أما الفئة من الناس اليت تعترب خطرية جدًا ما مل �تم هبم، فهم املثقفون، 
ومنهم اولئك الذين تعلموا يف أورواب وأمريكا واآلن هؤالء يتقلدون مناصب 

ونيون وهم والقانطباء رفيعة يف الدولة فمنهم االقتصاديون واملهندسون واأل
 مدركون ملا جيري يف الساحة وهذا أمر ضروري.

 

 الصحفي:



هل تقصدون أن هؤالء الشبان سيتحولون إىل التطرف الديين عندما ال 
 جيدون وظائف؟

 مسو األمري:

نعم سيتحولون إىل التطرف واحلقد على احلكومة واحلكام، سيقولون إن 
كهرابء، ماء، سيارات، لديهم  وهتم، هؤالء لديهم كل وسائل الراحة يف بي

 وغريها وحنن ال منلك شيء وهم على حق ماذا تعتقد؟

 

 الصحفي:

نعم ففي فرنسا جند نفس الشيء. أود أن أحتدث أيضًا عن أمريكا. هل 
 تعتقدون أن الوال�ت املتحدة ما تزال حليفاً يعتمد عليه ابلنسبة لبالدكم.

 مسو األمري:

ق فالوال�ت املتحدة اآلن هي اإلطال خر علىنعم، ليس أمامنا خيار آ
القوى العظمى الوحيدة يف العامل. وقد مسعت الرئيس شرياك يقول ذلك يف 

عندما وقعنا اتفاقية شركة أرامكو  1933بريوت. كانت مصاحلنا يف عام 
منذ ذلك الوقت وحنن أصدقاء مقربون ألمريكا. وأرجو أن ال تنسوا أننا يف 

يف فرنسا قاومتهم أمريكا ألن تلك هي لنفط. غري ا هذا البلد ال منلك
سياسة دجيول، سياسة شرياك هي سياسة دجيولية، ولكنكم يف النهاية 

شال دجيول عندما وصل إىل الشانزليزيه  –هذا اتريخ  –تبعتم أمريكا 
وصل عن طريق اجليش األمريكي فإذا كانت هذه هي فرنسا فما ابلك 

مليون نسمة  14ر حلافنا" حنن على قدرجلنا ابلسعودية. علينا أن "مند أ
نعاين نقص يف املياه ليس لدينا أمطار وال جليد وال غاابت، لقد استنزفت 
 مياهنا اجلوفية وعليه جيب أن نكون متواضعني وال نصرخ كثرياً ضد أمريكا.

 الصحفي:



 ولكن األمريكان يصرخون كثرياً ضد السعودية؟

 

 مسو األمري:

شخص من السعوديني اقتحموا  15ون أن م يقولاألمر خمتلف أل�
بالدهم، يقولون أن هؤالء من بالدكم وابن الدن من بالدكم، هؤالء 
متشددين، نظامكم ديين متشدد "وهايب" حماكم دينية، فهم يعرتفون أن  
كل ذلك �يت من هذا البلد إضافة إىل وجود اللويب الصهيوين القوي 

وأن دعم املقاومة  سرائيلة ضد إهناك. ويقال أن األفكار املتطرف
الفلسطينية �يت دائمًا من الر�ض. وأننا نقدم األموال هنا وهناك ونرسلها 
شهرً� للناس يف فلسطني ونقدمها ملنظمة التحرير الفلسطينية. كما أن 

تقف بشده مع الصهيونية ضد العرب  –اليمني املتطرف  –احلركة اجلديدة 
 يحيني يف أعالمهم.واملس العرب وضد املسلمني، فهم يهامجون

 

 الصحفي:

 ومع ذلك ال تزالون تثقون يف الوال�ت املتحدة.

 مسو األمري:

نعم.. هذا شر البد منه، وال نستطيع أن تتخذ السعودية وال أقبل أ� على 
نفسي، أن أتظاهر يف الشارع، أن السعودية أتخذ هلا موقف وحدها �خذ 

�خذ إحنا موقف ونتظاهر  ية، مشإلسالمموقف ضمن املنظومة العربية وا
مث يرتكو� وحد� يف الساحة، وحنن عند� جتارب يف التاريخ.. نتحرك 
ضمن املنظومة العربية واإلسالمية يف القضا� املصريية اليت متس اإلسالم 
والعرب. حتركنا ضمن منظومة جملس التعاون بشكل أو آبخر جاءت لنا 

تيننتال وحاولت أن تبعبص يف نرتكونسكان ادولة عدد سكا�ا ال يضاهون 



هذه األمور هذا وزير خارجيتها وأمريها يتنططون من مكان ملكان وهلا 
 مكانه عند الوال�ت املتحدة األمريكية.

 

 مسو األمري:

السعودية قبل النيب حممد، كانت عبارة عن قبائل متناحرة وكل رئيس قبيلة 
و هناك.. بالد قاحلة.. هنا أ صغرية يعترب نفسه ملك أو إمرباطور وأمارات

هذا وضع السعودية زمان.. طبعًا ملا جاء حممد الرسول..هو الذي أوجد 
العرب.. العرب كانوا جهالء ومتفرقني وهو الذي أوجدهم بدعوته 
احملمدية.. كانت مجيع احلضارات اليت متر على البالد العربية تتجنب ما 

يها حضارة.. فلذلك مل يكن ف ة.. ملعرف اآلن ابململكة العربية السعودي
ميالدي جاءت دعوة حممد  1744يكن عند� بقا� حضارة.. إىل سنة 

بن عبد الوهاب وتصاحل مع آل سعود.. بدأت اململكة يكون هلا شيئًا من 
الكيان يسمى إمامة توجد يف هذه اجلزيرة بشكل بدائي.. املهم انتهت 

ت ابإلمام عبد هللا بن ة انتهلسعوديهذه املرحلة وصار انقالابت.. الدولة ا
سعود الذي أخذوه وقتلوه يف تركيا.. الدولة الثانية انتهت أيضًا بعد هللا.. 
لك.. هي صدفة.. الدولتان ابسم عبد 

ُ
أوجد فتنه بينه وبني أخوه وضاع امل

هللا.. عندما جاء امللك عبد العزيز وشكل جمموعة من البدو كانوا جنوده 
هم أن يكون حاكمًا على مكة وآخر أراد احد منأراد و آنذاك، وفتح مكة 

أن يكون حاكمًا للمدينة ولكن امللك عبد العزيز رفض فرتكوه وجاءواً 
وقد  1927ملنطقة جند حىت خيلقون املشاكل فيها وكان املؤمتر األول عام 

مجعهم يف الر�ض مع رجال الدين وعرض على رجال الدين شكوته هبؤالء 
سبب وقوفهم ضد عبد العزيز قالوا ألنه جلب  هلم عنمت سؤاالقادة وعندما 

التكنولوجيا "اهلاتف،  الراديو، وغريها". وابلطبع فقد رفض ذلك الزعم. 
قاموا بثورة ضده "السبلة"، وقد هزمهم. هل لك أن  1929ويف عام 



تتصور ماذا كان سيحدث للمملكة لو أ�م هزموا عبد العزيز؟ حنن نقول 
  أيضاً أقول أنه هزمهم أيضاً إبرادته.ولكنين ن هللاأنه هزمهم بعو 

 

 

 الصحفي:

 ويف هذه املرة هل ستهزمو�م أيضًا؟

 مسو األمري:

حنن لسنا يف حرب ضدهم بعد، ولكن أعتقد أننا جيب أن نكون حذرين 
جداً. ففي هذه البالد هنالك رجال متدينون جداً، يف السابق كان ابن ابز 

يؤمنون به ولكن اآلن مل يعد هنالك  شيئاً  ا يقولمنوذجًا آخر، وكان عندم
بن ابز. ولكن هنالك جمموعة من رجال الدين ميكن للناس أن يستمعوا 

ليس موثقاً  –إليهم وأعتقد أن هنالك نوع من التعاون املتعارف عليه 
لكنه متعارف عليه بني األسرة املالكة ورجال الدين. وذلك  -ابلتوقيع

حممد بن عبد الوهاب يف القرن  والشيخ جدي مستمد من املعاهدة بني
السابع عشر، كانت تلك معاهدة موقعة، ولكن بعد ذلك مل يتم توقيع أي 
معاهدة. فقط شيء متعارف عليه وهو أن حنافظ عليهم وأن حيرتموننا، 
تلك هي احلقيقة يف هذه البالد. من بني تلك املؤسسات الدينية اآلن 

العقول املتفتحة ولكن ليس  من ذوي، وهم هنالك الشباب من املتدينيني
لديهم نفوذ، فهم يعلمون ما جيري على الساحة الدولية ويعلمون ماذا يعين 
القرن احلادي والعشرين. حنن نتمىن أن يتعاون هؤالء من أجل التغيريات 
اجلديدة اليت أدعو هلا اآلن. وأ� أعتقد أن هؤالء ميكن أن حيدثوا تغيرياً 

 نا، ليس هنالك حاجة إىل هذه احلرب.رب بينهناك حولكن لن تكون 

 

 الصحفي:



 يعين أن املعاهدة ما تزال سارية املفعول؟

 

 

 مسو األمري:

حنن نعتقد أن صناع القرار يف هذه البالد وهم امللك وويل العهد  واآلن 
األمري سلمان، هؤالء الثالثة إذا أرادوا شيئاً فسيفعلونه. ولكن هذه ال متس 

ًال ال يسمحون ابلدعارة، اخلمر، وغريها.. فطاملا األمر ة، فمثالدينيالثوابت 
ال ميس الثوابت الدينية فإن األمور تظل هادئة والقرار السياسي �فذ، ألن 
امللك عبد العزيز قد جلب كل التقنيات املتاحة وحارب أولئك املتشددين، 

دها انوا ضمعة وكهذا أوًال، مث تاله امللك سعود وأدخل تعليم املرأة واجلا
فحارهبم، وكذلك يف عهد امللك سعود حارهبم من أجل التلفزيون وكذلك 
امللك خالد، لدينا أمثلة كثرية على أن صناع القرار عند� يستطيعون عمل 

 ما يريدون ولكن يف إطار الثوابت الشرعية.

 

 الصحفي:

 وعليه ليس هناك خطورة من انقالب ديين؟

 مسو األمري:

 ال.

 الصحفي:

  بطريقة طبيعية؟ر تسرياألمو 

 مسو األمري:

 نعم.



 الصحفي:

عندما أشرمت إىل أن اجليل اجلديد من رجال الدين هم ذوي عقول 
 متفتحة، هل أنت فعًال مقتنع بذلك، وأن هؤالء أكثر انفتاحاً؟

 مسو األمري:

 هل تعين من بني رجال الدين؟

 

 الصحفي:

 نعم.

 مسو األمري:

الك إ�س حتت السطح يعملون رى، فهنن عن أخنعم، رمبا أنكم تتحدثو 
يف اخلفاء وهم يزعمون أ�م ينتمون إىل املؤسسة الدينية ولكن األمر ليس  
كذلك فهم يعملون من أجل أنفسهم مثل تنظيمات اجلهاد يف مصر، 
حزب هللا، وغريها، هم يعملون ولكننا ال نراهم.. يعملون يف اخلفاء 

، أشرطة كاسيت، وهم ضد  منشوراتيوزعون ولكنهم أقلية وليسوا أقو�ء، 
كل شيء. ولكن حلسن احلظ فهم حىت اآلن ليسوا أقو�ء، ولكن دون أن 
يكون هنالك إصالح فإ�م سيصبحون أقو�ء وسيستغلون الفساد املايل 
واإلداري وغريه لتقوية أنفسهم ورمبا تسللوا ذات يوم إىل القوة العسكرية، 

 اً.ذرين جدنكون ج ال أحد يعلم.. وعليه جيب أن

 

 الصحفي:

وهل تعتقد أ، ما حدث يف إيران والقضاء على الشاه، ميكن أن حيدث 
 هنا؟

 مسو األمري:



الوضع خمتلف متاماً، ألن الشيعة خيتلفون عن السنة، يف إيران جاء الدستور 
األول من رجال الدين، وعندهم يف املذهب الشيعي فإن رجال الدين 

التجار، هذه تذهب إىل املؤسسة لة ومن ية الدو �خذون العشر من ميزان
الدينية. عندهم مزارعهم اخلاصة وجتارهتم اخلاصة، لذلك جند أن البازارات 
من مصلحتهم الوقوف مع الشاه إال أ�م وقفوا مع اخلميين، فاملذهب 

 السلفي خيتلف عن الشيعي.
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  حوار صاحب السمو امللكي حوار صاحب السمو امللكي 

  األمري طالل بن عبدالعزيزاألمري طالل بن عبدالعزيز
 سبتمربسبتمرب  2626مع صحيفة مع صحيفة 

 م2001أغسطس  15األربعاء 
 
 

بر�مج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية  : الصحفي
"أجفند" الذي ترأسونه مسوكم ، هنالك الكثريون ليست 

بدأ� ابحلديث عنه  وكم لوذا مسلديهم فكرة كاملة عنه ، حبّ 
، وهل صحيح أن دول جملس التعاون اليت شّكلت هذا 
الرب�مج تستفيد من مشاريعه بصورة أقل من الدول 

 األخرى؟
 

م ، 1980الفكرة األساسية للرب�مج تبلورت عند� عام  : مسو األمري
ورفعناها إىل مسو ويل العهد يف ذلك الوقت ، امللك فهد 

 واقتناعًا ، ومن مث بدأ اتصاالته ه قبوالً جدت مناآلن ، فو 
مبلوك ورؤساء وأمراء دول اخلليج العربية ، فاقتنعوا هبا . بعد 
ذلك قمت بز�رات لزعماء تلك الدول ، خالل الفرتة من 

، حيث غطيت املنطقة   1980أغسطس عام  22 – 20
كلها يف أ�م ثالثة ، فوافقوا على الفكرة . من مث اجتمع 

 الكويت فيما بعد ، وأقروا الرب�مج ، وعقد� الية يفاء املوزر 



أول اجتماع يف البحرين مباشرة بعد إقرار وزراء املالية لفكرة 
 الرب�مج .

ويف اعتقادي أن أمهية الفكرة وجودهتا كانت الدافع لتلك   
املوافقات ، بدليل ثبوت فعالياهتا جتاه التنمية واإلسهام يف 

داية مل يكن هناك خمصص للدول يف البامل . التنمية بدول الع
العربية ، كان الدعم موجهًا فقط لدول العامل الثالث، مث 
اقرتحنا على أعضاء جلنة الرب�مج ، اليت كانت مشّكلة من 
ممثلني لسبع دول هي دول جملس التعاون الست والعراق ، 
قبل أن ينعزل تلقائيًا بنفسه عن حضور االجتماعات بسبب 

وبذلك أصبحت جلنة إدارة الرب�مج  ليج .حرب اخلظروف 
مشّكلة من ممثلني لست دول هي دول جملس التعاون . 

% من موارد الرب�مج للدول العربية ، 15فاقرتحنا ختصيص 
% ،  15م، واحلقيقة حنن مل نتقيد بـ 1981وافقوا يف سنة 

كنا نتجاوز هذه النسبة يف كثري من األحيان ملشاريع عربية ، 
أت تصلنا من هنا وهناك وتقول أن األموال وات بدن األصأل

عربية ، علينا أن نستفيد أكثر من هذه األموال ، وقلنا على 
الرحب والسعة ، شريطة أن ال منس جوهر أهداف الرب�مج 
أصًال ، الذي وافق عليه الزعماء ووزراء املالية اخلليجيون ، 

 ث .الثال اليت تقضي أبن تكون املساعدات لدول العامل
حنن وصلنا تقريبًا إىل كل القارات يف آسيا وأفريقيا وأمريكا   

اجلنوبية، بل وصلنا إىل أورواب الشرقية وأورواب الوسطى ، اليت 
حتررت يف التسعينيات ، من نري االستعمار الشيوعي وبدأت 
أتخذ خطوات إجيابية جتاه الليربالية الدميقراطية ، وهي يف 

 ت .ساعداحاجة كبرية إىل امل



هذا موجز عن نشأة الرب�مج وبداية املسرية ، مث تواصلت   
 مشاريع الرب�مج، ومنها مشاريع ر�ض األطفال . 

عند� ست دول عربية ، بدأ املشروع يف السعودية من حوايل   
سنوات ، وطلبت منا كثري من الدول أن يشملها تنفيذ  9

يل من حوافذ�ه هذا املشروع احليوي . هناك أيضًا مشروع ن
مخس سنوات أو أربع سنوات ونصف واآلن يسري بشكل 
طبيعي واخرت� موقعه يف دولة عربية ، وهي تونس ، حيث 
أنشئ مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث ، الغاية منه أن 
�يئ وندّرب املرأة العربية .. حنن دائمًا من أنصار إشراك 

سنه جبهودها فيما حتلعمل املرأة يف التنمية ، يف العمل ، اب
اليت تعطلت ، فقد كانت املرأة يف العامل العريب تعمل يف كثري 
من اجملاالت ، إمنا لألسف الشديد ، بدًال من أن تتقدم 
خطوات وتطور جهودها السابقة حدثت انتكاسة وعادت 

 مشاركة املرأة إىل الوراء ، وأصبحت رهينة املنزل . 
حلادي والعشرين . وللعلم لقرن ابيعة اطبعًا هذا ال يتواءم وط  

فإن هذا املركز القائم بتونس بدأ عمله ، وحنن سعداء أن 
منظمات دوليـة كربى تشرتك معنـا يف متويله ، منها منظمة الـ 

UNDP  ، ومنظمة األمم املتحدة لألنشطة السكانية
االحتاد األورويب ، وغريها ، طبعًا املركز فكرة الرب�مج، 

 من الرب�مج . سي جاءاألسا والتمويل
مشروع آخر ، هو بنك الفقراء ، أو ابألحرى بنوك الفقراء ،   

والرب�مج هو أول من تبىن الفكرة يف العامل العريب ، وأ� 
أطرح هذا املوضوع يف كل مكان أو اجتماع عريب . وكانت 
اليمن أول دولة عربية استوعبت الفكرة وهضمتها وتبنتها. 

كانت األردن ، وحنن معها يف اليمن  ى بعد الدولة األخر 



اتصاالت حىت تتبىن هذا املشروع الذي يساعد أولئك الذين 
حيتاجون ملثل هذه املساعدة . حنن يف العامل العريب لدينا بني 

يف املائة من أبنائنا وبناتنا من الذين  60أو  50أو  40
يعيشون حتت خط الفقر أبقل من دوالر يف اليوم ، وهذه 

% ألنه ليس 60أو   50أو  40أقول  عندما ساة ..مأ
لدينا إحصائيات دقيقة .البنوك التجارية ، أو ما يسمى 
ابلبنوك التقليدية املوجودة ال تقرض الفقري ، تقرض فقط من 
لديه ماًال ، هذا من حقها على كل حال ، وحنن ال نلومها 
 يف هذا ألن هذه طبيعة الرأمسالية . جئنا حنن ووجد� أن

 أنشئ يف السبعينات يف بنغالديش ، امسه مشروعاً هناك 
(غرامني بنك) أو (بنك القرية) ، أنشأه الدكتور حممد 
يونس، وبدأ بسبعة وعشرين دوالراً ، وتبىن الفكرة وجنحت ، 
واآلن هناك البنك غطى نصف قرى بنغالديش ، وحنو 

% من الفقراء الذين أقرضهم البنك هم من النساء ، 95
مليون دوالر ، وأصبح الفقري  2000م ه اليو رأمسالوأصبح 

الذي يعتربه اجملتمع لألسف عالة عليه، وهو نفسه ال يقبلها 
على كرامته ، أصبح منتجًا وأنتشل من الفقر بفضل هذه 
القروض البسيطة ، بل وحتول إىل مساهم يف البنوك. مبعىن 

رت أن هذا الفقري املعدم أصبح ميتلك شيئًا من املال وتوف
اجلنيهات االسرتلينية أو الدوالرات أو أي أموال ه بعض لدي

حسب العملة احمللية لكل بلد ، أصبح عنده رأمسال بسيط 
، يعيشه ويعيش أهله ، ولكن ليس هذا فحسب ، بل حتول 

كما يسمونه ، حتول إىل مساهم يف   Share holderإىل 
له  البنك ، وابلتايل ُهّيئ له وضع معيشي أفضل ، وُحفظت 



إذًا بنوك الفقراء هذه أبعادها إنسانية واجتماعية مته . كرا
 واقتصادية .

مشروع آخر حنن سعداء أبنه يسري يف طريقه املناسب هو   
اجلامعة العربية املفتوحة ، وهو مشروع مهم على املستوى 

 القومي العريب ..
طبعًا هذه هي املشاريع الكربى ، ولكن هناك أكثر من   

يف متويله ، استفاد منها الطفل  رب�مجاهم المشروع س 700
) دولة �مية . وقد غطت هذه املشاريع 126واملرأة يف (

جماالت : التعليم ، والصحة ، والبناء املؤسسي ، ابإلضافة 
إىل مشاريع حماربة الفقر واملساعدات الطارئة يف حاالت 

 الكوارث . 
 

غريه من  اين عناإلنس مسو األمري ، ملاذا استهواكم اجلانب : الصحفي
 اجملاالت األخرى؟ 

 
هذا التوجه � سيدي ليس جديدًا علينا .. حنن منذ حياة  : مسو األمري

 الوالد يرمحه هللا وحنن صغار اهتممنا مبشاريع مماثلة تقريباً . 
يف اخلمسينات أنشأ� أول مدرسة  للبنات يف الر�ض ،   

 � أولا أنشأوأول كلية للبنني أنشأ�ها يف مكة ، كم
مستشفى خاص يف الر�ض ، خصصنا منه نسبة معينة 
لألطفال ، وأول معهد مهين يف الر�ض .. هذه كلها 
مشاريع وافق عليها امللك عبدالعزيز .. إذاً حنن نؤمن جبدوى 
العمل يف هذا اجملال ، وهو توّجه جيري يف دمنا وتفكري� 

 وليس ابجلديد علينا .
 



كثرياً من برامج األمم املتحدة كما   ون أبنالكثري لكن يالحظ  : الصحفي
يراها املتابعون ذات صبغة سياسية وختدم أهدافًا معينة ، ما 
تعليقكم على ذلك ، وخاصة أنكم هتتمون ابجلوانب 

 اإلنسانية؟
 

ال أعتقد ذلك ، هذه مبالغة ، لرمبا يف بعض النواحي جتد  : مسو األمري
ه لرمبا لكن هذية ، و منظمات قد ُتستغّل ألهداف سياس

تعود مليول بعض األفراد العاملني فيها ، وليست لسياسة 
هذه املنظمات ، علمًا أن هذه املنظمات أنشئت بقرارات 
دولية سامهت الدول العربية األعضاء يف هذه اهليئات الدولية 
يف إنشائها. مبعىن أن لنا ممثلني يف جمالسها ، فإذا صّح أن 

ات جيب أن تعّرف ، املنظمهلذه  هناك اجتاهات سياسية
بصوت عال ، من خالل مندوبينا يف هذه املنظمات، ومن 
مث العمل على تعديل املسار ألن هذا يتعارض مع األهداف 

 اليت من أجلها أنشئت هذه املنظمات .
 

برأيكم هل دول اخلليج العربية مبا فيها السعودية حباجة إىل  : الصحفي
ملعروفة ، إبمكا�هتا لدول اوهي ا برامج مساعدات إمنائية ،

 الكبرية؟ 
 

إذا كنت تقصد مساعدات الرب�مج فدول اخلليج العربية ال  : مسو األمري
تستفيد إال القليل جدًا من الرب�مج . مثًال اليمن استفادهتا 
أكثر بكثري من استفادة اململكة العربية السعودية ، وكذلك 

بية أكثر ل العر ن الدو استفادة مصر أو األردن أو غريها م
 بكثري من قطر ومن الكويت .



 
زرمت اليمن أكثر من مرة ، وتبنيتم مشاريع إنسانية متعددة ،  : الصحفي

ما اجلديد فيها ، وهل هناك مشاريع أصبحت ملموسة على 
 أرض الواقع؟

 
) مشروعًا ابلتعاون 50حنن سعداء مبسامهاتنا يف أكثر من ( : مسو األمري

خالل شركائنا من منظمات  ، ومن ليمنيةمع احلكومة ا
األمم املتحدة اإلمنائية ، ابإلضافة إىل بعض اجلمعيات 
األهلية العاملة يف جمال التنمية البشرية . وقد كان آخر هذه 
املشاريع مع احلكومة اليمنية هو بنك الفقراء ، الذي نعمل 
سوً� مع احلكومة اليمنية والقطاع اخلاص إلنشائه قريباً 

 ليعد أول بنك للفقراء يف الوطن العريب . هللا ،شيئة مب
 

ذكرمت بنك الفقراء وأن اليمن كانت أول دولة عربية ابدرت  : الصحفي
بقبول هذه الفكرة ، املشروع الذي يتبناه مسوكم ، هل 

 تتابعون مع اهليئات اليمنية املسؤولة لتنفيذ هذا املشروع؟
 

يناه من اليمن كان ساراً رب تلقوأخر خنعم متابعة مستمرة ،  : مسو األمري
جدًا ، وهو أن القطاع اخلاص الذي كانت مسامهته يف 

مليون  2البداية مليون دوالر ، طلب أن ترفع مسامهته إىل 
دوالر بقناعة منهم ، دون أن يطلب ذلك منهم أحد ، 
ومعىن هذا أن القطاع اخلاص أصبحت لديه قناعة جبدوى 

الفقراء ، فاملطلوب اليوم جتاه  لتحركهذا املشروع ، وقناعة اب
من أصحاب رؤوس األموال يف العامل العريب أن يتحركوا 

 ويساعدوا الفقراء واحملتاجني .



ابملناسبة العامل املتقدم سبق أن تعب كثريًا من بعض رجال   
األعمال املماثلني لبعض رجال األعمال لدينا هداهم هللا، 

اريع التنمية ، يف مش اخلاص ووجد أنه جبانب مشاركة القطاع
أنه ال بّد من ضريبة على املداخيل املالية ، لذلك جتد العامل 
املتحّضر متقدم بكل نواحي احلياة ، من مدارس وجامعات 
ومستشفيات ومراكز رعاية الطفولة واملعوقني ، وغري ذلك 

من املشاريع اليت ال جتهلو�ا ..  هذه معظمها  من الضرائب  
مثًال ، عندها خاصية فريدة ،  أمريكاذلك ، . أضف إىل 

وهي اخلصم من الضريبة .. مثًال فورد فاونديشن وروكفلر 
فاونديشن ، ومؤسسات مماثلة كثرية يف أمريكا ، فالثري 
يطلب من مصلحة الضرائب حسب القانون هناك  أن 
ختصم من الضريبة املرتتبة عليه مبالغ عالية من املال ألنه 

أو غريه من املشاريع احليوية يف مثًال ستشفى سيتربع هبا مل
بالده .. وعلى سبيل املثال عندما تدخل مستشفى جتد 
األجهزة من املدخل إىل جهاز األشعة قد تربع هبا األغنياء ، 
ومكتوب عليها تربع فالن هبذا الشيء ، واآلخر تربع 
بدسك ، وتربع آخر ببناء جناح وغري ذلك من األمور اليت 

تشفيات ، هذا ليس موجوداً عند� يف ه املسمثل هذحتتاجها 
العامل العريب ، كان موجوداً أ�م األوقاف ، األوقاف يف مكة 
، األوقاف يف مصر على سبيل املثال ، كثري من املشاريع 
املوجودة حاليًا كانت من األوقاف اإلسالمية ، األوقاف 

،  اإلسالمية ُعطلت اآلن بشكل أو آبخر ، يف مصر أُممت
ية ُأمهلت طويًال ، وأخريا أعادوا النظر فيها اآلن . السعوديف 

ابلنسبة لليمن ال أعرف الوضع فيه ، وهلذا فال بد للقطاع 
اخلاص العريب أن يشارك يف هذه املشاريع من خالل 



األوقاف . إذاً الوقف اإلسالمي ال ينظر إليه فقط من �حية 
 .نموية عية وتدينية ، ولكن له نواحي اقتصادية واجتما

أعود إىل سؤالك .. حنن اآلن سعداء بتحرك القطاع اخلاص   
مليون  2اليمين ومبادرته برفع مسامهته يف بنك الفقراء إىل 

بدًال من مليون دوالر . ابلنسبة للحكومة وعلى رأسها 
فخامة الرئيس علي عبدهللا صاحل ، فإنه هو الذي تبىن 

الغداء يف  عه علىكنا م  الفكرة ودعمها منذ البداية ، وملا
عدن نظر يل أمام رجاالت الدولة املوجودين معنا على 
طاولة الغداء ، وقال يل كم يف رأيك سوف تكون مسامهة 
اليمن .. قلت له نسأل األخوان ، قال إنت تقول ألنك 
إنت صاحب املشروع ، قلت أ� أقول لك عن مسامهتنا أوًال 

مليون  2هم بـ ج سنسا� فخامة الرئيس ، حنن يف الرب�م
 مليون دوالر . 2.5دوالر ، قال وحنن سوف نساهم بـ 

لقد أعجبين يف الرئيس سرعة اختاذ القرار ، وهذا طبعًا بعد   
أن متت دراسة املشروع من قبل املسؤولني يف كل من 
حكومة اليمن والرب�مج، إن مثل هذا هو ما حنتاجه من 

جملس ل إىل وف حياالزعامات العربية . اآلن املشروع س
النواب ، وقد استأذنت فخامة الرئيس ، قلت له عندكم 
جملس نواب ، هل تسمح يل االتصال ابلعناصر الربملانية يف 
صنعاء إلقناعهم جبدوى املشروع حىت ميرروه يف الربملان؟ قال 
يل هذا شأنك .. فأول من اتصلت به األخ عبدهللا األمحر 

قالوا هذا لس ، و ء اجملرئيس جملس النّواب وبعض أعضا
مشروع إنساين وإمنائي مسعنا عنه وإن شاء هللا سوف نعمل 
على متريره يف اجمللس .. املشروع الذي متت املوافقة عليه مل 
تتم فقط يف جلسة غداء، ال ، فمنذ أشهر مضت كانت 



اتصاالتنا مع اجلهات املعنية يف اليمن للتفاوض على إنشاء 
لدراسات والوفود قامت اومات و هذا البنك وتبادل املعل

 لليمن وأتتنا يف الر�ض والقاهرة. 
وعقدت ندوة بنوك الفقراء يف صنعاء برعاية فخامة الرئيس   

م ، وأوصت الندوة 2000علي عبدهللا صاحل يف شهر يونيو 
إبنشاء بنك الفقراء يف اليمن. إذًا متت دراسة املشروع 

على بناًء دوة، و وصارت هنالك قناعة به من خالل تلك الن
ذلك اختذ الرئيس قراره ابملوافقة .. وهذه ميزة من امليزات 

 اليت تشكرون عليها .
 

 ماذا عن جائزة الرب�مج ، وما اهلدف منها؟ : الصحفي
 

اجلائزة � سيدي يف حد ذاهتا هي تعريف اجملتمع الدويل  : مسو األمري
ن حفل ابلتحرك العريب جتاه التنمية ، لذلك قرر� أن يكو 

اجلائزة كل سنة يف جنيف ، حيث املقر األورويب تسليم 
لألمم املتحدة . فاهلدف هو حتريك اجملتمع الدويل ولفت 
نظره من خالل هذه اجلائزة ملا يقوم به الرب�مج من دعم 
للجهود املميزة اهلادفة إىل تنمية وتطوير مفاهيم التنمية 

سسات ك املؤ البشرية املستدامة . حنن يف الرب�مج نشار 
لدولية يف التنمية املستدامة مبختلف أوجهها، ويف مقدمتها ا

التنمية البشرية . هذا هو األساس الذي مبوجبه أنشأ� هذه 
 اجلائزة .

 
ننتقل إىل العالقات اليمنية السعودية ، كيف ينظر مسوكم إىل  : الصحفي

السعودية على ضوء ما  –الواقع الراهن للعالقات اليمنية 



من تطورات إجيابية وحراك غري عادي  األ�مه هذه تشهد
 مثل تبادل ز�رات املسؤولني يف البلدين؟

 
� سيدي حنن �نئ من قلوبنا فخامة الرئيس والقادة يف  : مسو األمري

اليمن ، و�نئ من قلوبنا امللك فهد والقيادات السعودية 
على هذه اخلطوة اليت كانت حلمًا ، وهو توقيع اتفاقية 

هذه عقبة حقيقة يف طريق التفاهم كانت   دود ،احل
والعالقات احلسنة بني البلدين وبني الشعبني .. أعتقد اآلن 
العالقات جيدة وحنن نباركها. فالشعوب تعترب نفسها عائلة 
واحدة ، قد تكون هنالك جوازات سفر وأتشريات أو كفالة 
أو ما إىل ذلك من ضوابط التنقل من بلد آلخر ، ولكن 

ب صالت كثرية . مثال لذلك عندما أتيت الشعو  قة بنيحقي
إىل جنوب اململكة واليمن جتد هناك مصاهرات بينهم ، جتد 
هناك تنقل بني القبائل ومواشيهم ، كل هذا من قبيل التفاهم 
اإلجيايب بني الشعوب . واالتفاقيات اليت وقعت بني 

ن احلكومتني كرست هذا التفاهم بني الشعبني . املطلوب اآل
 هذه العالقات . عي يف الو 

أ� من دعاة أن تساعد الدول بعضها البعض ، وأرى أن يتم   
ذلك عن طريق شركات مشرتكة تقوم مبشاريع مدروسة 

 يستفيد منها الطرفان . 
إن املواطن عندما يذهب ر�ل واحد من بلده إىل أي مكان   

 يتساءل، أ� أوىل ، أ� عندي مشاريع معطلة هنا ، أصبح
دي عاليًا ، وأصبح له صداه ، هذا ال جيب السعو  الصوت

أن نتجاهله . حىت أ� يف الرب�مج أصبحت آخذ حذري 
جتاه هذه املواضيع،  لذلك أ� أعتقد أن املساعدات اليت 



تذهب إىل هنا وهناك جيب أن تكون عن طريق شركات 
 مشرتكة ، تساهم فيها احلكومات املعنية والقطاع اخلاص.

ن هو اخلصخصة ، حتويل األعمال من ملي اآله العاالتوج  
احلكومة أي القطاع العام إىل القطاع اخلاص ، هذا هو 
التوجه اآلن ، أ� من أنصار هذا التوجه ، ألن فيه انضباطية 
ومرونة أكثر من �حية اإلدارة ومن �حية العمالة وما إىل 
ذلك ، ميكن فيها عمالة أقل ، ولكن هذا ال يهم ، يف 

 (الديكتاتوري) وخاصة يف الدول الشيوعية الشمويلاحلكم 
سواء االحتاد السوفيييت سابقًا أو الدول الشيوعية املوجودة 
اآلن ، ابإلضافة إىل الدول الديكتاتورية الشمولية يف بعض 

موظفني ، تعني  5الدول العربية ، جتد أن دائرة ما حتتاج إىل 
عيشة ري املة وتوفموظف حبجة تقليل البطال 100احلكومة 

هلؤالء ، هذا اقتصادً� خطأ ألن تكّدس املوظفني يؤثر على 
األداء واإلنتاجية ، سواًء كان ذلك يف القطاع احلكومي أو 
العام ، مما يؤثر سلبًا على اقتصاد البلد وميزانيته. القطاع 
اخلاص يعني فقط ما حيتاجه . صحيح أن هنالك بعض 

لكن مع  خلاص ،قطاع ااجلشع يف بعض احلاالت يف ال
املزاولة واملنافسة واملراقبة والشفافية ميكن للحكومات أن 
تراقب هذا اجلشع ، وحتد منه أو حىت تقضي عليه . فمثل 
هذه الشركات املشرتكة يكون عائدها مشرتكًا  أيضاً. الشركة 
تكون مستقلة عن الدولتني تدار إدارة جتارية اقتصادية حبتة 

 يداً .دوها جوابلتايل يكون مرو 
  

هذا سؤال يبدو أن مسوكم قد أجبتم عليه ، لكن ال بد من  : الصحفي
طرحه ، أال ترون أن التعاون املشرتك بني اليمن واململكة 



جيب أن يرقى إىل خمتلف اجملاالت وصوًال إىل حتقيق الشراكة 
االسرتاتيجية الكاملة ، وكيف ميكن أن يتم التنسيق يف 

ن رؤى ومواقف موحدة للبلدييكون  اجلانب السياسي حبيث
 من خمتلف القضا�؟

 
إذا أرد� أن يتحقق ذلك ، ولو على املدى البعيد ، فال بد  : مسو األمري

أن نعمل على توحيد املناهج التعليمية أوًال ، مث املشاركة 
االقتصادية ، مث رفع درجة الوعي بني الشعبني عن طريق 

صعب ،  فاألمرحلاضر اإلعالم الواعي . أما يف الوقت ا
فحىت يف االحتاد األورويب إىل اآلن مل يتفقوا على توحيد 
السياسات اخلارجية، عينوا سوال� املنسق األعلى، اآلن يف 
مقدونيا ينتقل هنا وهناك ، يبعثوه يف أحوال معينة للتنسيق . 
حىت أورواب مل تستطع أن توّحد سياساهتا اخلارجية كلها .. 

منا وقت طويل لنصل إىل ال أماوما يز هذا صعب جدًا ، 
 ذلك.

 
ولكن أال ترون من خالل رأيكم الشخصي وكمفكر عريب  : الصحفي

 أن اليمن مكانه الطبيعي يف جملس التعاون اخلليجي؟
 

شخصيًا سبق أن قلت يف التلفزيون ويف الصحف ، حول  : مسو األمري
انضمام اليمن جمللس التعاون : ال بد من عمل دراسة 

يتم قبول انضمام اليمن للمجلس أو  وجبهاى ، ومبجدو 
عدمه ، لنرى ما مصلحة اليمن يف انضمامها للمجلس ، 
وما مصلحة اجمللس يف ذلك ، هل انضمامها سيفيد جملس 
التعاون أم سيزيد مشاكلنا ، حنن عند� مشاكل يف جملس 



التعاون إىل اآلن ما خلصنا منها .. املهم أن ُتدرس جدوى 
 مجلس .يمن للانضمام ال

 
إذا كانت الفكرة مرفوضة أصًال ، كيف يتم قبول مثل هذه  : الصحفي

 الفكرة؟
 

حسب علمي  مل ترفض اليمن بشكل قاطع ولكننا نستطيع  : مسو األمري
القول أن بعض الدول يف جملس التعاون لديها بعض 
التحفظات على ذلك . وإلجياد حل لذلك تدرس جدوى 

مو أمري قطر الشيخ الم لسذا الكانضمامها ، وأ� قلت ه
محد ، وقال سوف أتبىن هذه الفكرة يف جملس التعاون ، هل 
هناك أكثر من هذا؟ قال يل الفكرة جيدة وسوف أطرحها 
يف االجتماع القادم للقمة اخلليجية ، أ� أقول دائمًا من 
مصلحتنا أن تنضم اليمن واألردن كذلك إىل جملس التعاون 

بدل ما نقول نعم  ذلك ، س جدوى، ولكن بعد أن تدر 
بدون أن نعمل دراسة .. اليمن كمثال ، ما مصلحة اليمن 
يف انضمامها وما مصلحة جملس التعاون يف انضمام اليمن. 
اليوم الدنيا  مصاحل مشرتكة .. نقول يف العامل العريب الشقيقة 
الفالنية ، وقد قابلت أخي ، وذهبت إىل بلدي الثاين ، هذا 

اليوم مصاحل مشرتكة بني الدول  أصبحت طفي ..الكالم عا
 ، واملصاحل املشرتكة حتتم علينا التعاون العريب .

أ� أبعادي اجلغرافية والتارخيية عربية، ما ابلك جبرياين فهم   
أوىل . ولذلك أعتقد طرح األمور للدراسة العلمية الصحيحة 
 الدقيقة ، وابلشفافية التامة ميكن الوصول إىل مبتغا�

 تامة جلميع األطراف .اعة الوالقن



 
 

ال شك أن معاهدة جدة احلدودية التارخيية قد شكلت  : الصحفي
انتصاراً كبرياً للقيادتني احلكيمتني يف البلدين أل�ا استطاعت 
أن حتل أعقد مشكلة حدودية مزمنة يف الوطن العريب بطرق 
سلمية ، هل يستحق مثل هذا العمل الكبري أن يقتدى به  

 شاكل األمنية بني الدول العربية؟ل املموذج حلكن
 

اهلاجس األمين هو الذي يشغل ابل هذه الدول ، وال جيب  : مسو األمري
أن يتجاوز هذا اهلاجس احلدود املعقولة .. يعين مثًال مطروح 
منذ سنني شيء امسه السوق العربية املشرتكة ، شخصياً 

عت ون اطلمنحت هذا املوضوع اهتمامي البالغ وميكن تك
املقال الذي نشر�ه يف صحيفة الشرق األوسط بتاريخ  على
م .. فقد قمت بز�رة ملنظمة التجارة 2001يونيو  19

العاملية يف مقرها جبنيف ، ورافقين شخص معروف هو 
الدكتور سعيد النجار ، وهو أستاذ كبري ، له خربة واسعة يف 

ة التجار منظمات دولية عديدة منها البنك الدويل ومنظمة 
ملية ، وهو صديق لنا . اجتمعنا معهم لساعات .. العا

وجدت من خالل اجتماعي واقعًا خيتلف متاما عما يتداول 
عن هذه املنظمة يف البالد العربية سواًء ما نسمعه من 
احلكومات من تصرحيات أو ما نسمعه يف اجملالس من كالم 

 ، فنشر� تلك املقالة . 
ة املشرتكة وسألنا وروبيسوق األنفس الشيء اهتممت ابل  

ووصلنا للنتيجة التالية : إن تنفيذ السوق العربية املشرتكة 
اليوم فيه استحالة .. اختالف األنظمة السياسية 



واالقتصادية مع ما يتبع ذلك من اختالف السياسات 
االقتصادية واالجتماعية ، والسياسات األخرى املتعددة . 

سوق العربية طبق الوىل وتضعف اإلدارات اليت سوف  تت
املشرتكة ، إذًا ال بد من أتجيل السوق العربية املشرتكة إىل 

 حني جتاوز هذه العقبات .
أورواب ظلت منذ اخلمسينيات من القرن املاضي تعمل جبهد   

مكّثف إىل أن توّصلت إىل رفع احلواجز بشكل كامل 
ىت النتقال السلع ورؤوس األموال واألشخاص والعمالة . وح

يخ مل تتمكن بعض دول أورواب الشرقية من دخول التار  هذا
عضوية االحتاد األورويب ( الذي خلف السوق ) وما زالت 
حتتاج إىل إصالحات لرفع كفاءة أجهزهتا اإلدارية قبل قبول 
عضويتها . فنحن وصنا إىل قناعة بعد استشاراتنا املختلفة 

ا عمول هبأن يكون هناك تكثيف للتسهيالت التجارية امل
يًا ورفع احلواجز تدرجييًا عن تنقل املال والعمالة ، والعمل حال

على تقريب السياسات االقتصادية عن طريق حترير األسواق 
الداخلية . كل ذلك يساعد على ز�دة اإلنتاجية واإلنتاج 
والتجارة البينية يف املنطقة .. االحتاد األورويب لديه إنتاج ، 

. كيف ننجح حنن؟ ليس يارة .ة والسيصنع الداببة والطائر 
لدينا إنتاج .. حنن جيب أن نواجه احلقائق . فمدينة البندقية 
يف العصور السابقة اشتهرت بسبب التسهيالت التجارية ، مل 
تكن هناك أنظمة وقوانني يف ذلك الوقت .. اآلن هونج  
كونج مثًال ، وأذكر أن السفري الصيين السابق يف السعودية 

رات الصني ، اليت يبلغ عدد من صاد% 70ن قال يل إ
مليون نسمة ، تتم عن طريق هونج كونج ،  1300سكا�ا 

ملاذا؟ ألن هونج كونج آلياهتا رأمسالية ، آليات الصني 



الشيوعية آليات ابلية ، ما عندهم الكوادر البشرية اليت 
مبوجبها يستطيعوا أن يصدروا هذه البضاعة اهلائلة .. 

ا بلد مفتوح جتارً� ، اآلن ، أل� ج كونجفاستعانوا هبون
التجربة اليت يف هونج كونج تدرس يف قسم مستقل يف 
جامعة بكني .. طّيب ملاذا ال نتعّلم من هذه الدروس؟ 
أشياء بسيطة أمثلة مطروحة للعامل العريب ، إذًا نسميها 
التسهيالت التجارية ، وهذه ال حتتاج الكثري من العناء وال 

الت واحلوارات والكالم ، فقط حتتاج املقابري من حتتاج الكث
إىل قرار سياسي وتكليف املختصني ووضع اآلليات التنفيذية 
الفاعلة ونبدأ ابلتسهيالت ، وسوف جتد االزدهار من خالل 
التجارة والتسهيالت والتبادل مثل ما حدث يف البندقية 

 وهونج كونج .
 

ية ، كيف السعودليمن و اإلعالم يف البلدين الشقيقني ا : الصحفي
تتصورون الدور الذي جيب أن يقوم به لتعزيز الصالت 
اإلعالمية وتوجيهه ملا فيه خدمة البلدين يف الوقت الذي 
توجد فيه صحف غري موضوعية فيما تنشر ، فما هو رأي 

 مسوكم ، وأنتم ِمْن مْن يشهد هلم حبياد الرأي؟
 

اول أن أكون د ، أحري شاهمنذ أن خلقين هللا ، وهللا خ : مسو األمري
إنساً� حمايدًا يف رأيي وأ� قومي عريب ليس ابملعىن التقليدي 
الذي كان سائدًا يف العامل العريب يف حقبة مضت من اترخيه 
، فقد ُقرنت العروبة يف مرحلة من املراحل ابلديكتاتورية ،  

 كما ُقرنت العروبة والقومية ابالشرتاكية العلمية . 



ميقراطي .. مع احلر�ت ، مع عريب دقومي  ال .. أ�  
 الشفافية ، وأعتقد أنك قرأت عين هذا الكالم .

� سيدي أنتم عندكم اآلن تعددية حزبية ، وعندكم عشرات   
الصحف ، ميكن بعضها قد ال يوزع سوى عشر نسخ ، 
لكن جمرد ما تكتب هذه الصحف كلمة ضد السعودية تقوم 

عكس رأي ا ال يب ، هذالدنيا .. � أخي خليها تكت
احلكومة، وال يعكس رأي الغالبية اليمنية . يعكس رأي فئة 
معينة ورمبا تكون مغرضة.. ملاذا أغضب .. كذلك قد 

 تكتب صحيفة سعودية كذا أو كذا ، دعها تكتب .
هنالك حساسية غريبة من مثل هذه األمور . إمنا أعتقد من   

هنا  إلعالموجهة نظري وحىت يكون هناك انسجام بني ا
هناك ال بّد من تبادل الز�رات واحلوار وطرح املواضيع من و 

هذا املنطلق ميكن يكون التقارب ، وال ميكن أن حيدث 
التقارب بني يوم وليلة ، ال بّد من أن �خذ وقته ، وال تنسى 
أن من رجال األعالم أفراد معدودون قد تكون هلم أغراض 

 معينة .
 

 يتجاوز احلساسيات؟ي أن ب الرمسلكن كيف للجان : الصحفي
 

اجلانب الرمسي ال جيب أن يكون مغلقاً أو منغلقاً على نفسه  : مسو األمري
، جيب أن يتحرك أيضًا ويشجع مثل هذه اخلطوات .. 
نتكلم عن الدول العربية ، حنن من العامل الثالث ، 
احلكومات فيها مركزية وال تزال هيمنتها سائدة على كل 

ة؟ يف األردن ميكن مداها اهليمنى هذه شيء ، ما مد
% ، لكن هلا تسلط مباشر 50% ، ميكن يف اليمن 20



وغري مباشر على هذه األجهزة وهلا أتثري عليها ، هذه 
مشكلتنا ، ال بد ملثل هذه األجهزة احلكومية أن تتحرر من 
قوقعتها ومن هاجسها األمين املبالغ فيه وأن تدرك أننا اآلن 

احلوار ، ألن التاريخ أثبت أن أي واصل و ح والتيف قرن االنفتا 
مشكلة ال حتل إال عن طريق احلوار . هل حتل مشاكل 
الدول عن طريق السالح؟ اجلواب ال ، ماذا حققت 
املناوشات اليت كانت بيننا وبينكم؟ ال شيء .. جاء  وعي 
سياسي وجاء قرار سياسي ، وعن طريق احلوار عملنا هذه 

ر والتخفيف من هيمنة احلوا ن طريقاالتفاقية ، إذًا ع
احلكومات املركزية على هذه الفعاليات املختلفة ميكن إجياد 

 احللول .
 

العمالة اليمنية يف اململكة ال تزال تعاين من بعض املشاكل ،  : الصحفي
أمهها عدم االستقدام بصورة منظمة أسوة مبا حيدث مع 

تقدم  ليت قدالدول األخرى ، يف رأيكم ما أهم التسهيالت ا
هلا ، وما تعليقكم على وجهة نظركم السابقة أبن لكم حتفظ 
على نظام الكفيل الذي تطبقه كل دول جملس التعاون 

 اخلليجي؟
 

أوًال ، أ� متحفظ على نظام الكفيل ، وأ� ضد الكفيل  : مسو األمري
"كما تعلم" ألنه جيب أن نبحث عن بدائل أفضل ألن 

عض املسؤولني ، ابعتبار على ب ِكل "إلغاءه فورًا رمبا " ُيشْ 
أن املسألة تراكمية قدمية، فال بّد من اختاذ قرار إنه ال كفالة 
، ولكن مع اختاذ القرار جيب البحث عن البدائل هلذا 
الكفيل ، وهذا ممكن . أما ابلنسبة للعمالة اليمنية ، فأ� 



أعرف جيدًا بعض اليمنيني ، وأعرف أن هناك وجودًا كبرياً 
ية، ولكن مع األسف فإن املواقف املسجلة أثناء اليمن لعمالةل

االجتياح الدكتاتوري للكويت ، هي اليت أضّرت ابلعمالة 
اليمنية . وعلى أي حال هم مل يطردوا كما ذكرت بعض 
وسائل اإلعالم آنذاك ، بل طلب منهم أن يكون هلم كفالء 

  يكن لهأسوة ابلعمالة العربية األخرى . العامل اليمين مل 
مليون عامل ويكون املوقف اليمين غري إجيايب؟  2 كفيل،

هل هذا معقول؟  هللا يعلم من هي اجلهة اليت وراء هذا 
املوقف ، ولكن هذا الذي حدث ، كان اليمين يف السابق 
متساوً� مع السعودي ، أصبح اآلن متساوً� مع املواطن 

ذه العريب اآلخر .. فغضب اإلخوة اليمنيون .. ترى ه
ة .. أؤكد لك إذ األمور سارت على الطريقة ت مشكلليس

اليت حنن وأنتم نراها إن شاء هللا يف مصلحة البلدين ، وحنن 
يف حاجة إىل هذا العامل اليمين ، فهو عريب ومسلم وجار ، 
والعامل اليمين له مسعة طيبة يف أوساط السعوديني . وأعتقد 

،  عالقاتمنو الأنه مع الطريقة اليت نسري هبا اآلن مع 
فسوف تعود األمور إىل شكلها الطبيعي املناسب لكال 

 البلدين إن شاء هللا . 
 

لكن املشكلة � سيدي يف عملية االستقدام ، استقدام  : الصحفي
العمالة من اليمن ليس ابلطريقة اليت يتم هبا االستقدام من 

 الدول األخرى؟
 

 هذا غري صحيح . : مسو األمري
 



ع والشراء يف الفيزا؟ االستقدام من اليمن عن م البياذا يتمل : الصحفي
طريق بيع وشراء الفيز وليس بطريقة منظمة كما يستقدم من 

 الدول األخرى عن طريق املؤسسات؟
 

حكاية البيع والشراء إذا صح أ�ا موجودة حسبما ذكرت يف  : مسو األمري
 سؤالك ، فهي ال تقتصر على اليمين فقط ، وهي مسألة ال

ل .. هذه سوق سوداء .. مساسرة يسعون وراء ا الدو تقّره
الربح مبختلف السبل . ملاذا ال نقضي على عملية الشراء 
هذه ، جيب أن نقضي عليها مبا يتفق والقوانني وتسهيل 
منح الفيز ملن يطلبها لعمل .. حنن مع القانون ، والقانون 

 يرفض عملية السوق السوداء .
 
 

ا يتعلق بدخول السيارات احململة يل فيمالعراقهناك بعض  : الصحفي
ابملنتوجات اليمنية يف احلدود ال يسمح هلا بدخول اململكة ، 

 بينما السيارات السعودية تدخل إىل اليمن .
 

أ� مل أمسع مبثل هذا الكالم ولكن لرمبا يكون ذلك من ابب  : مسو األمري
إثنني االحرتاس من هتريب القات وبشكل حمدود لسيارة أو 

.. قد أتيت شاحنة كبرية حمّملة بفواكه أو أي من مثًال 
املنتجات األخرى ، وخيشى أن يكون يف داخلها قات .. 
والقات هنا ممنوع . أ� أتصور أن هذا هو تعليل ملا قد يوجد 

 من عراقيل .
 

خالفات القيادات على املستوى األعلى تنعكس على  : الصحفي
 هذا؟ الشعوب ، ما ذنب الشعوب يف



 
هذا جيب أن نتجنبه عن طريق احلوار والنقاش ، احلوار بني  : مسو األمري

الدول العربية على املستوى الذي أريده مبا فيها اليمن هذا 
غري موجود وغري متوفر ، فالقيادات يف وادي والشعوب يف 
وادي آخر . فاليوم مثًال قرأت خربًا أوردته وسائل اإلعالم 

القبض على البخاري  ب ألقتاملغر  يقول أن السلطات يف
يف الرابط بتهمة إنه وّقع شيكات بدون رصيد .. مني 

البخاري؟ البخاري هو الذي برز كعميل سابق للمخابرات  
يف قضية بن بركه .. أين احلكمة يف القبض على البخاري؟ 
حىت لو ارتكب جناية كان األجدر أن ال تتعرض له يف هذا 

ة قبضت عليه احلكومال إن الوقت ابلذات حىت ال يق
بسبب موضوع بن بركه إذ ًا ليست هنالك حنكة سياسية ، 
رغم أن صديقنا رئيس احلكومة عبدالرمحن اليوسفي ، وهو 
رجل معروف مبواقفه الوطنية وقد أتى به امللك احلسن ، 
وتشهد بالده اآلن تداوًال للسلطة حنن نباركه .. فكيف إذاً 

 هبا؟مع شعو ميكن للحكومات أن تتفاهم 
 

 26بعض الذين كانت هلم مشاركة يف قيام الثورة اليمنية  : الصحفي
أكتوبر �خذون على مسوكم أنكم مل تنصفوا  14سبتمرب و

الثورة اليمنية يف شهادتكم على العصر اليت بثتها قناة اجلزيرة 
 ، ما ردكم عليهم وما هو تعليقكم على هذا املأخذ؟

 
أ� قلت إن اليمن كان يعيش  العصر هد علىيف بر�مج شا : مسو األمري

يف حالة مظلمة داكنة ، أ�م حكم اإلمام . فأ� لست ضد 
الثورة يف حد ذاهتا ، ولكن ضد التدخل األجنيب . أ� 



سألت كثريًا من الفعاليات اليمنية بقويل : ملاذا مل حيدث 
التغيري منكم أنتم  ، ملاذا ألوم فالن أو غريه ، أ� عندما 

بعني فاحصة ، وجدت أن االنقالابت  األمورت إىل نظر 
العسكرية هي سبب كل البالوي . الرئيس علي عبدهللا 
صاحل مل �ت ابنقالب عسكري ، جاء يف ظروف معينة 
حتمت جميئه ، لكن هذا الرجل ماذا عمل ، عمل دميقراطية 
، عمل تعددية ، مني يتصور أن حيدث ذلك وهبذه السرعة؟ 

مل أكن ضد التحّول الذي  . فأ�دين  .فاحلكم عندكم م
، بل ابلعكس أ� قلت إن عهد اإلمام كان  62حدث يف 

عهداً مظلماً وقامتاً .. مث كيف كانت عالقاته بنا؟ هل كانت 
عالقاته طيبة مع السعودية؟ أعوذ ابهلل ، يوم من األ�م 
صارت عندكم مشكلة ، عاد اإلمام من إيطاليا عندما 

يف ميناء احلديدة . وصار  ى وجهههده علضرب ابنه وويل ع
زعيم هربوا للسعودية  12أو  10يقتل الزعامات .. هنالك 

، أبقاهم امللك سعود ، حدثت اتصاالت ، جاء خطاب 
من اإلمام أمحد ، يرجو من امللك سعود إعادة الفارين ، 
وقد تعهد ابلعفو عنهم وضمان سالمتهم ، ولكن عندما 

� ممكن أحب هذا النوع . هل أقتلهم عادوا إىل اليمن قام ب
من احلّكام؟ ابلعكس ، ولكن ملا كنا يف مصر كنا نرى 
النعمان والزبريي وزمالءهم هناك يقولوا حنن كنا أيد� البدر 
ألنه كان يسري مبشروعنا ، اللي هو اجمللس النيايب والدستور، 
وابلتايل  الدميقراطية بشكلها املتكامل، وما إىل ذلك ، 

 والسادات بيعملوا مؤامرة من وراء لبيضاينكان ا  ولكن
ظهور� ، هذا كالمهم ، ولذلك أ� قلت هذه الكلمة فقط 

 ، بل ابلعكس حنن نبارك اخلطوات اليت قطعتوها يف اليمن .



 
اجلامعة العربية املفتوحة اليت ينادي هبا مسوكم ، إىل أي مدى  : الصحفي

ا ضعت هلاليت و أصبحت حقيقة قائمة ، وما أهم األهداف 
بعد أن مت حتديد املقر ، وهل هناك مثة رؤى أخرى يف هذا 
 اجلانب ، وما مدى االستفادة من التقنية املعلوماتية احلديثة؟

 
� سيدي اجلامعة العربية املفتوحة فكرة نقلها يل رئيس  : مسو األمري

وأعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 
، وقالوا جيب أن نقيمها ، وأ�  م1987 ان سنةيف الظهر 

م  1996غضيت النظر يف هذه الفكرة آنذاك ، ويف سنة 
كتب عبدالرمحن الراشد يف الشرق األوسط يشري إىل التعليم 
املفتوح، فرجعت إىل الفكرة اليت عندي ، وصرت أحبث 
وأسأل ، وصارت عندي قناعة ابلفكرة ألن اجلامعات 

عريب أصبحت مكتظة وليس يف امل اليف العاحلكومية اجملانية 
إمكا�ا أن تستوعب املزيد ، ما هو احلل ، هو القطاع 
األهلي . إذًا حنن قطاع أهلي ، حنن قطاع شبه حكومي ، 
فاألموال من الرب�مج . وجد� من بعض الدول العربية نوعاً 
من الرفض أل�ا مل تكن مستوعبة الفكرة ، فالفكرة جديدة. 

إىل أن تقرر اجتماع وزراء التعليم  ل جد ،لنا بكاملهم عم
العايل العرب يف بريوت يف أواخر سبتمرب من القرن املاضي ، 
اجتماع من أجل اجلامعة العربية املفتوحة، حنن بعثنا هلم 
األوراق وراسلناهم كثريًا ، فجاءوا لبريوت كلهم عن قناعة 

حنن  ميع ،جبدوى هذه اجلامعة ، ومتت املوافقة عليها من اجل
لنا أن اجلامعات احلكومية ال تستوعب املزيد من الطلبة ق

واحلكومات ليس يف استطاعتها ماليًا وبشرً� أن تبين املزيد 



من اجلامعات ، فما هو احلل؟ احلل أن نسمح للقطاع 
اخلاص ، حنن عند� مرونة أحسن ، ليس عند� بريوقراطية 

د� ار وعنذ القر احلكومات والوزارات ، عند� سرعة اختا
إمكانيات تؤهلنا ومتكنا من القيام هبذا املشروع . األمر 
الثاين أن التعليم املستقبلي اجلامعي وحىت الثانوي يف العامل  
كله هو التعليم عن بعد، الناس تتحرر من عملية األربعة 
حيطان ، واملوظفني والروتني ومشاكله .. اجلامعة املفتوحة 

تلفزيون ، اهلاتف، ثل: الئل ، متدرس عن طريق عدة وسا
االنرتنت ، الكاسيت ، الراديو، واالتصال الشخصي . 

طالبًا مشرف يف أقرب مركز له ، هناك مراكز هبا  20ولكل 
معيدين ومكتبات .. إذًا هذا هو تعليم املستقبل . قبل ما 
نقوم بطرح الفكرة على العامل العريب اتصلنا مبنظمات دولية 

األورويب واليونسكو . يف عام حتاد يل واالمنها البنك الدو 
جامعة مفتوحة  800م عندما بدأ� كانت هنالك 1996

جامعة مفتوحة ، إذاً  1200يف دول العامل ، اليوم أصبحت 
هذا هو التعليم املستقبلي ، والشهادات معرتف هبا دوليًا . 
اجلامعة الربيطانية املفتوحة اليت عملنا توأمة معها هي اليت 

و�خذ منها املناهج ابللغة اإلجنليزية  اداتناتمد شهستع
والتقنية والكمبيوتر ، هذه اجلامعة حتتل املرتبة احلادية عشرة 
يف بريطانيا بني اجلامعات الربيطانية ، من بينها أكسفورد ،  
كامربدج، وجامعة لندن ، وجالسقو . كما حتتل املركز األول 

احلمد ّدمة و ات متقيف علوم األرض . لقد قطعنا اآلن خطو 
 هلل ، واخرت� الكويت مقراً هلا.

ملاذا اخرت� الكويت؟ لقد حدث يف مؤمتر بريوت الذي   
أشر� إليه أن كان الدكتور حممد بيضون وزير الثقافة اللبناين 



يف ذلك الوقت ، أ�م وزارة الدكتور احلص ، قد ألقى 
فليس  خطابه وطالب أن يكون لبنان هو املقر . ابلنسبة يل

رق بني الدول العربية .. لكنين وجدت بعض هناك ف
األعضاء يف عدد من الدول تريد املقر عندها ، فرفع 
املندوب املصري د. شهاب يده وقال ال نريد التسرع يف 
اختاذ القرار ، نريد أن نشكل جلنة ثالثية أو رابعية وهي اليت 
 تقرر ، فاختريت جلنة شّكلت من وزير التعليم العايل

وزير التعليم املغريب ، ومنظمة العربية للرتبية دي ، و السعو 
والثقافة والعلوم (ألكسو) ، عقدت اللجنة عدة اجتماعات 
وآخر اجتماع كان يف املغرب .. كنا قد طلبنا من كل الدول 
أن تبعث هلذه اللجنة إمكانياهتا لقبول املقر ، وجدت 

لكويت ن ، وااللجنة ثالث دول مؤهلة ، هي : لبنان ، األرد
، فرفعت توصياهتا يل ألن االجتماع قرر ذلك، أحرجوين ، 
ولكن هذا قرارهم ، وطلبت من العاملني يف الرب�مج أن 
يعدوا بيا�ً أبننا اختذ� قراراً أبن يكون املقر بني قوسني بدون 
ذكر االسم ، وبعد االطالع على البيان وضعت خبط يدي 

عقد من الذي  الصحفي(الكويت) ، وذلك خالل املؤمتر 
أجل إعالن دولة املقر. ملاذا الكويت؟ أوًال الكويت مؤهلة 
مثل األردن ومثل لبنان ، لكن مزا�ها أ�ا عضو مؤسس يف 
الرب�مج، أموال الكويت ولو كانت قليلة هي اليت ستمول 
اجلامعة ، اثنيها أ�ا عضو جملس التعاون ، من هذا املنطلق 

 . حلقيقيلسبب ااخرتت الكويت هذا هو ا
 



الدميقراطيات املتطورة والناشئة مفاهيم أصبحت تضع نفسها  : الصحفي
ابلقوة يف املنطقة ، كيف ترى اخلارطة الدميقراطية يف منطقة 

 اجلزيرة العربية ، واليمن ابلذات؟
 

حنن مع التوجه الدميقراطي أو الشورى . نعم ، حنن مع  : مسو األمري
خطوات متت يف  ، هناكمكان  التوجه الدميقراطي يف كل

بعض الدول العربية ، نباركها ، امللك عبدالعزيز أول من 
م 1926أنشأ جملس الشورى ، وأول من عمل دستور سنة 

، أول من عمل انتخاابت بلدية ، أنظمة امللك عبدالعزيز ، 
جملس الشورى ، النظام األساسي وهو الدستور ، نظام 

مع مرور  لألسف وبعديناالنتخاابت ، جملس الوكالء ، 
، وأ�  1992الوقت تعطلت ، مث أحياها امللك فهد عام 

أابركها ، وامللك فهد قال يل بنفسه أنه كل مخس سنوات 
سوف ننظر فيها ونطورها إىل األفضل . يف إذاعة الكويت 
سألين األخ يوسف اجلاسم عن بعض الدول العربية ، وقلت 

سّرعوا ، ألن أال يتعليهم أ� أابرك ما مت يف البحرين ولكن 
ما مسعناه من تصرحيات أدهشين ، ولكن ال بد أن نبارك 
اخلطوات اليت اختذها مسو أمري البحرين الشيخ محد بن 
عيسى آل خليفة عندما عفا عن املعتقلني ، وأعاد املنفيني ، 
ورفع قانون الطوارئ ، كل هذه خطوات محيدة ولكن ماذا 

هنا ملاذا؟  اخلوف ؟2004 عن الدستور الذي سيوضع سنة
 –وأرجو هلا التوفيق واهلداية  –ألن الفئات اليت يف البحرين 

واليت من أجلها قال أمري البحرين الشيخ املرحوم عيسى بن 
وكان رمحه هللا رجًال خلوقًا متواضعاً  –سلمان آل خليفة 
م ، هذه 1975أنه حل الربملان سنة  –حمبواًب لدى الناس 



، طيب هؤالء أنفسهم  ومشاكلوشرات الفئات عندها ش
الذين سينتخبو�م غدًا .. هذه اليت ستأيت إىل الربملان ، هل 
نعمل برملان وحنله مرة أخرى ، ال بد من عمل شيء يتفق 
واملفاهيم املناسبة لظروف كل بلد ، الربملان هو : الرقابة ، 
التشريع ، وحق املساءلة، هذه هي العناصر األساسية ، 

زنة إال بعد موافقة الربملان ، وكذلك مساءلة املوا ال تقرفمثًال 
املسؤول ، ويطبق عليه مبدأ الثواب والعقاب. فالبحرين هي 
آخر دولة أعلنت هذا التوجه، وحنن نباركه ، ولكن نرجو أال 
يتسرعوا وأن تكون دميقراطية مرحلية ، كيف؟ هذا هو بيت 

كم س احلا ة ، ليالقصيد .. طيب من يقر املرحلية أو املنهجي
، بل �يت أبهل احلل والعقد ، أو ما يعرف اآلن ابلنقاابت ، 
أو املثقفني ورجال الفكر ، أو ابلفعاليات املدنية والعشائرية 
. أقول أ� عندي دميقراطية تعالوا نفصلها أ� وأنتم . 
الدستور يوضع كما تريدون ، ونعمل مرحليًا . وعندما �يت 

ب ، من الذي طالب هبا أبحزا طالبونإىل الكويت ، اآلن ي
، احلركة الدستورية اإلسالميـة ، هؤالء إخـوان مسلمني ، ويل 
من بينهم معارف ، الدويلة ، ود. الشطي  على سبيل املثال 
، قلت هلم سيقال عنكم أنتم تطالبون بتداول السلطة ، 
األكثرية ، وتطالبون أبحزاب ، وسيقال أنكم تؤسلمون 

حلكم ، هذه هتمة ستوجه لكم، لقد إىل ا أتتوا الربملان حىت
تسرعتم . وقد حتّدثت مع د. امساعيل الشطي هاتفيًا خالل 
حوار له يف قناة اجلزيرة ، كيف تطالب هبذا � دكتور مع 
القبلية والفئوية واملذهبية ، ألنه أثناء بث الرب�مج عندما 
سأله املذيع ، هل ستعمل أحزاب مثل الدول العربية 

، سنعمل أحزاب مثل أورواب، قلت كيف؟  قال الخرى؟ األ



هل ستبدل الشعب الكوييت وأتيت بشعب سويدي ، 
الشعب الكوييت مثل املصري ، والسوري ، مثل أي شعب 
عريب آخر ، نفس األحزاب ، لو تعملها ستكون نفس 
اخلناقات، نفس التفرقة ، نفس املشاكل ، وستتدخل 

حلزبية ال تزال يف ربية ابة العاحلكومة . وال ننسى أن التجر 
بدايتها رغم أن تلك البالد العربية ليست (عشائرية مثلنا يف 
شبه اجلزيرة العربية) . أما حنن يف شبه اجلزيرة العربية فال تزال 
القبلية ختيم على جمتمعاتنا بشكل واضح ، فال بد إذًا أن 
تؤخذ بشكل تدرجيي تتم املرجعية من خالله كما حدث 

ان . فالسلطان قابوس يقوم أبشياء طنة عميف سل وحيدث
جيدة على مراحل ، واملرأة أدخلت جملس الشورى هناك 
مؤخراً، ونشاهد يف التليفزيون العماين مساءالت للوزراء .. 
عمومًا هناك حترك عريب ابلنسبة للتوجه الشوري أو 
الدميقراطي حنن نباركه . يف اليمن هناك توّجه دميقراطي، 

هذا ديكور ، وأ� ضد مثل هذا ون أن ن يقولوهناك م
الكالم طبعًا ، هذا كان حلمًا ، اليمن ابلذات . جاء 
الرئيس علي عبدهللا صاحل وله اجتهاداته اليت قد ال يوافقه 
عليها الغري ، مثله مثل أي زعيم عريب ، ولكن كجوهر 
األمور ، أعتقد أن هناك توجهاً جيداً ويشكر عليه ، حنن يف 

قرار اليمن ، وتنمية اليمن ، واالستقرار نا استكة يهماململ
األمين والسياسي ، أحياً� يقولون استقرار أمين ، هاجس 
أمين ، هذا ال يكفي، يعين لو مجعت الناس ووضعتهم يف 

 حظرية وحوهلا شبك ، أهذا معناه أن هناك استقراراً أمنياً؟
اعياً  اجتمابلتايلاالستقرار ال بد أن يكون أمنيًا وسياسيًا ، و    

، أنتم اآلن حتاولون أن حتققوا هذه األمور. عندما كنت يف 



اليمن زرت مؤسساتكم ، وبعض مشاريعكم ، وحتدثت مع 
الفعاليات املدنية والقبلية، وجدت القناعة اليت عند اجلميع 
هبذا التوجه مع بعض املالحظات، وأشهد هللا أن كثريًا من 

رئيس الوزراء ا عند ًال كنمالحظاهتم كانت هادفة . مث
اإلر�ين ومعنا بعض الوزراء ، عندما برز مشروع تعديل مدة 

سنوات ، قلت هلم رأيي : هذا خطأ ، ملاذا؟  7الرائسة إىل 
، ألنه سيقال إن الرئيس يسعى ألن يصبح رئيسًا مدى 
احلياة ، مثل السادات وغريه . قلت رأيي هذا ألن يل ثقة يف 

 الرئيس ملا قلته .أغضب  خشى أنالرئيس ، ولو كنت أ
 

 الرئيس نفسه كان معرتضاً على الفكرة . : الصحفي
 

فليكن ، إمنا أ� قلت رأيي عند رئيس الوزراء ألين مبسوط  : مسو األمري
من توجهكم . إذًا هنالك حتركات عربية ، وأ� كما تعلم مع 
 اجملتمع املدين ، ملاذا تكون احلكومات ضد اجملتمع املدين ،

يت يف التلفزيون ، هل يكون احلاكم ضد شعبه  الكو قلت يف
، اجملتمع املدين ميثل الشعب ، تعرف من الذي خيشى 
اجملتمع املدين ، هو احلاكم الذي ال يثق يف نفسه وال يثق يف 
حكمه وال يف توجهاته ، لذلك خيشى اجملتمع املدين . 

دين ، احلاكم الواثق من نفسه ابلعكس ال خيشى اجملتمع امل
 تمع املدين هو الذي رفع من حضارة الغرب.ألن اجمل

وهلذا السبب أعتقد أن جتاربكم يف اليمن جيدة ، وقد   
ابركناها وحنن اآلن نباركها ونبارك كل التوجهات الدميقراطية 

 والدستورية يف العامل العريب .
 



جملس الشورى السعودي ، يرى الغربيون أنه إطار حباجة إىل  : الصحفي
ة احلركة ، ما تعليقكم على مثل هذا الطرح ، ن مرونمزيد م

وهل جملس الشورى برأيكم مهيأ إىل أن يتحول إىل برملان 
 قادم للمملكة؟

 
نعم ، قال يل امللك فهد ، هللا يعطيه الصحة والعافية ، وهو  : مسو األمري

صاحب املشروع، قال يل : كل فرتة سوف ننظر يف اجمللس 
 ونطورّه . 

 م إيش تقصدوا؟ ل عمركت : طاقل  
 قال : كل فرتة و�ايتها انتخاابت .  
من الذي يقول هذا الكالم ، هو ملك البلد ، أ� أعتقد أن   

مشروع امللك فهد الذي نعيش يف ظله مصريه سيكون 
 دميقراطياً إن شاء هللا.

 
املرأة يف اململكة تعترب احلد الفاصل بني االجتاه املتشدد  : الصحفي

ين ، فهل ستقومون مبنح حر�ت أوسع للمرأة العقال الجتاهوا
 حبيث تقوم بدورها املنوط هبا؟

 
هنالك حركة ، وهنالك تشدد غري طبيعي وال �مر به الشرع  : مسو األمري

ضد املرأة ، كان أكثر من يتشدد ضد اخلطوات احلضارية أو 
ئل احلقوق املكتسبة لإلنسان عمومًا واملرأة خصوصًا هم القبا

ادية إيش عنده ، عنده إبله وغنمه وينتظر املطر بن الب، إ
ويعبد ربه ، مقيماً للصالة ، وصائماً لرمضان ، ومؤد�ً للزكاة 
، واآلن أول من أعطى املرأة بعض حقوقها مثل سياقة 
السيارة هم البادية ، يف القرى والبادية السعودية اليوم جتد 



دسة ..  ين مهنا ، يعاملرأة تقود السيارة وتتوىل إصالحه
طيب وهل أنتم أيها املتشّددون الواقفون عثرة أمام املرأة مبا مل 
�مر به الشرع ، هل أنتم أكثر حمافظة على التقاليد أو أكثر 
تدينا من البدو؟ األمر الثاين حنن ال نطالب إال إبعطاء املرأة 
حقوقها الشرعية اليت وردت يف القرآن ، كتاب هللا الكرمي ، 

 أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم .صح من يف ما و 
اآلن يتحدثون عن اختالط املرأة ، أي اختالط؟ حنن هنا يف   

بلد� كانت املرأة ختتلط مع الرجال يف الفالحة ، يف رعاية 
اإلبل واألغنام ، تستقبل الضيوف عندما يغيب زوجها أو 

 اآلن ،عائلها ، كانت هي شريكة للرجل ، هل نرجع للوراء 
ة ختتلط ابلرجل يف أقدس بيت هو بيت هللا احلرام ، املرأ

تسعى وتطوف ، لو كان هذا فيه شيء كان الرسول صلى 
هللا عليه وسلم عزل بعضهم عن بعض ، فهناك أدلة وشواهد 
. نشأت اململكة العربية السعودية واإلسالم رائدها من دعوة 

لدولة عود واالشيخ حممد بن عبدالوهاب ، وتويل حممد بن س
األوىل والثانية والثالثة ، هم يقولوا دستور� القرآن ، لكن 
هناك نقطة أحب أوضحها، يقال دستوري القرآن ، � أخي 
أنت هبذا تقلل من قيمة القرآن، القرآن فوق الدساتري ، 
وفوق القوانني ، أنت دستورك أو قوانينك مستمدة من 

ليست  لشريعةألن ا القرآن ، لكن ال تقول دستوري القرآن ،
قرآن فقط ، الشريعة قرآن وحديث وفقه وهو االجتهاد . لو 
استبعد� احلديث عن القرآن مل يعد عندي شريعة ، لو 
استبعد� الفقه من احلديث والقرآن مل يعد عندي شريعة ، 
الشريعة إذًا شيء متكامل ، ال تسمى القرآن دستورًا ، 

عن ما صح ، مع  القرآن هو املرجع األساسي للدستور



الرسول صلى هللا عليه وسلم من أحاديث . وهلذا فال بّد من 
تقنني الشريعة لتكون وفقاً ملا جاء به الكتاب والسنة ومراعية 

 ملطالب العصر ومستجداته .
 

األعمال ، االستثمار ، التجارة يف قوانينها وعالقاهتا ال تتفق   : الصحفي
، كيف  سالميةة واإلكثريًا مع ثوابت جمتمعاتنا العربي

 استطعتم يف اململكة أن توفقوا بني هذه املقارنة؟
 

لقد حّض اإلسالم على التجارة واالستثمار ، ولقد اشتغل  : مسو األمري
الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلتجارة قبل البعثة . كما عمل 
هبا بعض اخللفاء الراشدين . وعندما شّجع امللك عبدالعزيز 

ا منطلقه ، إىل جانب ما كان كان هذتثمار  التجارة واالس
 يراه كبار العلماء واملشائخ الذين كانوا حييطون به .

ومن املفيد أن ال ينسى املعارضون لشركات التأمني ، أن   
هناك عشرات الشركات األجنبية اليت تعمل يف جمال التأمني 
وأن الطريان الذي نستعمله والسكة احلديد واملرافق 

اليت نستوردها ونصدرها مؤمن عليها بضائع ية والاالسرتاتيج
 ، وِمْن مْن؟

من شركات أجنبية أتخذ فلوسنا وتستويل على أموالنا وحتوهلا   
 حلساابهتا يف اخلارج . فهل هذا معقول؟

أحد التجار الكبار ابملنطقة الشرقية ، وكان رئيسًا للغرفة   
ن نتني حنالتجارية هناك ، قال يف جريدة االقتصادية قبل س

بليون ر�ل سعودي سنوً� أرابح تذهب  7 – 6ر بني خنس
 إىل الشركات األجنبية .



من هنا لزم على علماء املسلمني يف كل مكان أن يواكبوا   
املستجدات يف جمال االقتصاد للخروج ابجتهاد مجاعي .. 
وعليهم أن يعرتفوا بقصورهم يف بلورة االقتصاد املعاصر يف 

 لرغم من سعة التشريع ومرونته .مية اباإلسالإطار التعاليم 
 

والشعب الفلسطيين ينتهك أو  …الطفل الفلسطيين ينتهك  : الصحفي
ينّكل به ، واململكة هلا موقف ممتاز يتمثل يف مسو ويل العهد 
، كيف ميكن أن يستمر دعم االنتفاضة واستمراريتها 

 وتشجيع العامل العريب للوقوف إىل جانبها؟
 

وأمريكا ابلذات شعبيتها منحدرة يف املنطقة العربية  لغرب ،ا : ريمسو األم
بشكل ال يتصوره عقل ، قد مييل الشعب العريب يف أكثره 
إىل صدام حسني ، فهل كان ذلك حبًا لصدام؟ ال بل كرهاً 
ألمريكا .. شعوب العامل العريب ضد سياسة أمريكا ، خاصة 

 ابلنسبة للقضية الفلسطينية .
نت أقوله يف السابق : بدًال من أن د ما ك� أؤكولذلك فأ  

تقاطع احلكومات العربية هذه الدولة أو تلك ، جيب 
الذهاب هلا يف عقر دارها بوفود مؤّلفة من بعض الزعامات 
العربية ، يرافقهم خرباء وخمتصون ، يتفقون قبل ذهاهبم على 
نقاط حمددة وواضحة املعامل ومبنية على ما قرره اجملتمع 

ات خاصة ابلقضية الفلسطينية . ونقول حنن ن قرار دويل مال
جئنا من أجل هذه املطالب ، وهي عادلة ، وال نطلب إال 
تطبيق القرارات الدولية اليت وافقتم عليها أنتم وأقريتموها ، 
وال نرتك املوضوع معلقًا ، بل ال بد أن حنصل على جواب 

ة هذه ترضى به شعوبنا ، إذ ال نستطيع العودة ملواجه



ابستمرار العالقات احلسنة معكم إال إذا حصلنا  الشعوب
على مطالبنا املشروعة . أمريكا بلد فيها شفافية ومفاتيح 
اختاذ القرار فيها متعددة ، ومعروفة ، على سبيل املثال : 
البيت األبيض ، البنتاجون ، اخلارجية ، الكوجنرس ، رجال 

بدل أن ناك . ليات هاإلعالم ، رجال املال ، وغريها من فعا
منكث ثالثة أو أربعة أ�م فلتكن شهرًا أو أكثر . هناك 
مصاحل متبادلة بيننا وبينهم ، جيب أن يعلم اجلميع أن 
املصاحل املشرتكة بني الدول هي اليت حتكم عالقاهتا ، وابلتايل 
ال أتصور أن علينا كعرب أن حنافظ على مصاحلهم يف 

نا . وأعتقد أن مصاحل ظة علىالوقت الذي يرفضون هم احملاف
مثل هذه اخلطوة ال بد أن يكون هلا إجيابيات يف احلصول 
ولو على بعض مطالبنا . أما جتميد األمور هبذا الشكل فهو 

 يف منتهى اخلطورة . 
االنتفاضة اليوم هي الفرصة األخرية للشعب الفلسطيين   

ل وعلينا االستمرار يف دعمها ، وجيب أن تؤيد بكل الوسائ
لي صاحل قال كلمة وقامت الدنيا عليه ، قال : رئيس ع. ال

�ريت عندي أرض جبانب إسرائيل . أ� أقول أكثر من 
ذلك، اآلن األردن ومصر جماورة إلسرائيل وبينهما وبني 
إسرائيل اتفاقيات سالم ، أ� ال أطلب أن تلغى االتفاقيات 

طع ازم بق، أ� أطالب فقط بتجميد العالقات . اثنيًا قرار ح
تصاالت ووقف فتح مكاتب هنا وهناك إلسرائيل . األمر اال

 األهم املقاطعة العربية تعود كما كانت عليه . 
أمل يكن عند� مقاطعة ومكتب يف دمشق؟ ماذا عملوا يف   

 9يوماً؟ اجتمعوا هناك ، حضرت االجتماع  20دمشق من 
دول فقط، الدول األخرى قاطعت االجتماع ، هل هذا 



اطعة الشركات اليت تتعاون مع إسرائيل كما  مع مق ز؟ حننجيو 
كان الوضع يف السابق ، بل أؤيد بكل قوة املقاطعة الشعبية 
لكل املنتجات من الدول اليت تؤيد إسرائيل ابلباطل ، خمالفة 

 بذلك كل قرارات اجملتمع الدويل اخلاصة هبذا الشأن .
ك فاملل سرية ،األمر األهم من هذا كله ، ملاذا ال نعمل م  

 500م عمل مسرية خضراء ، 1975احلسن الثاين سنة 
ألف مغريب جتمعوا يف الصحراء اليت كانت حتتلها اسبانيا 
حيملون املاء وبعض األكل ، يف مسرية سلمية ، ما معهم وال 
حىت عصا ، ممنوع ، يقولك لو جاءك أحد بداببته ال ترفع 

جت ، وخر  فعوهلاعليه العصا، دعه يقتلك . املسرية أدت م
 اسبانيا .

مليون عريب تتقدمها  5تصّور � أخي لو قامت مسرية من   
بعض القيادات العربية وممثلني للمجتمع املدين . مسرية 
سلمية تزحف على فلسطني رافعة شعار اسرتداد احلقوق 
الفلسطينية املغتصبة املبنية على قرارات دولية صرحية وواضحة 

ت عاٍل أننا ال نريد من ة بصو املسري  وأُْعِلن من خالل هذه
وراء هذه املسرية احتالل أرض الغري . أتصور أن مثل هذا 
العمل العريب لو مت سوف يكون له أوقع األثر لدى اجملتمع 
الدويل وسوف يغري من صورة العريب النائم املتقاعس املسّلم 

درجة . سوف ترى اإلعالم الغريب  180أمره للمغتصبني بـ 
ز على مثل هذه املسرية ، وابلتايل ال أتصور ة يركّ اهلائلبقوته 

أن إسرائيليًا واحدًا سوف يقدم على إطالق رصاصة واحدة 
 جتاه أحد من املشاركني يف هذه املسرية .

وهذا ما سوف حيدث متامًا مثل ما حدث يف مسرية الـ   
ألف يف املغرب ، أما أن يسكت العرب ويظلوا يف  500



يشكل خطورة قصوى ، ورمبا  ف فهذااملخي سباهتم العميق
اليت بدأت يف سور�   1949يعيد� إىل انقالابت عام 

بسبب القضية الفلسطينية ألن الشحن اإلعالمي العريب 
اليومي الذي يبث علينا على مدار الساعة مآسي الشعب 
الفلسطيين سوف ينعكس بشكل خطري على اإلنسان 

 العريب الذي أدركه اإلحباط . 
 

راق ، أال ترون أن احلصار قد طال؟ كيف تعلقون على الع : الصحفي
الوضع يف العراق وخاصة أنكم من دعاة رفع احلصار عن 

 العراق؟
 

جيب أن يرفع احلصار عن العراق فورًا ، ولكن على العراق  : مسو األمري
 أن يطبق القرارات الدولية ، فالعراق اآلن يطور صوارخيه .. 

ل؟ فصدام أرسل كذا صاروخ سرائيخيه؟ إلملن يطور صوار   
إلسرائيل ، صواريخ ال حتمل شيء ، فلمن يطور صوارخيه؟ 
هذا خييف جريانه . فأ� مع رفع احلصار ولكن أيضًا مع 
تطبيق قرارات األمم املتحدة ، فيما يتعلق أبسلحة الدمار 
الشامل ، فهو دائمًا يقول عندي مواد كيماوية ، ومواد 

مرت من  100نزيل يقع على بعد أ� م ريها .بيولوجية ، وغ
وادي األيسن الذي وقع فيه صاروخ بعث به صدام حسني 

 إلينا .
فأ� � سيدي أقول : على هذا النظام جيب أن يطبق قرارات   

األمم املتحدة حبذافريها وجيعل جريانه واجملتمع الدويل 
 قراطيةيطمئنون إىل أهداف العراق املستقبلية ، وحنن مع الدمي

عراق ، إمنا أريد أن أقول لك شيء مهم ابلنسبة يف ال



للكويت ، ال تلوموا الكويتيني ، ال تلوموهم ، ماذا عندهم ، 
ألف من البشر ، والبقية   800ألف كيلومرت مربع ،  16

كلهم أجانب .. أنتم اآلن عالقاتكم بدأت تتحسن معهم ، 
ن ون؟ أيا يعملعملوا اتفاقية مع أمريكا ، مع بريطانيا ، ماذ

يذهبون؟ فعندما جنلس معهم يقولون لك حنن مستعدين منذ 
الغد أن نتربّأ من هذه االتفاقيات ، فهل عندك حل بديل؟ 
ال تلوموا الكويت ، ألنه جاره وكان صديقه مؤمتن عليه ، 

ألف جندي  300،  250،  150بني يوم وليلة �يت 
. بعض على رؤوسهم ، � �س ال تلوموا هذا البلد .

ئيني العرب لألسف يضعون اللوم على الكويتيني ، الغوغا
 هذا غري معقول .

 
 أال يكفي سنوات من العقاب؟ : الصحفي

 
 بوجود النظام على حالته احلاضرة ، ال ، ألنه هو املسؤول . : مسو األمري

 
 

يف ختام هذا اللقاء أشكر مسوكم على إاتحة الفرصة  : الصحفي
قاء ، رغمًا عن مشاغل ذا اللجراء هسبتمرب إل 26لصحيفة 

 وارتباطات مسوكم العديدة .
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  حوار صاحب السمو امللكيحوار صاحب السمو امللكي

  األمري طالل بن عبد العزيزاألمري طالل بن عبد العزيز

  مع جملة أسريت الكويتيةمع جملة أسريت الكويتية

 مت نشره على ثالث حلقاتمت نشره على ثالث حلقات

 حوار جملة أسريت

  2001ل من مارس يف األو ُنشرت  (احللقة األوىل) اليت 
 

 أسريت تقوم برحلة داخل عقل ووجدان األمري طالل بن عبد العزيز.
 
 حنن أهل شورى ولسنا مشوليني ♦
 امللك عبد العزيز بىن بالده وقاد عملية حتديثها ♦
أتثر ابإلصالحات يف الغرب.. لكنه  كان حذرًا  من السلوك  ♦

 احليايت هناك ، أي يف الغرب .
 ، فاملهم ما يُعرض يف السينما من أفالمالسينمان وجود ال أبس م ♦
الديكتاتورية  العسكرية يف اخلمسينيات حىت أوائل السبعينيات أخرت األمة  ♦

 العربية ، علماً أن بعضها استمر إىل أواسط التسعينيات .
 أخطر أمراض األمة العربية حالياً مركزية القرار ♦
وم  فهل يف الي ف دوالريف عاملنا العريب من يعيش أبقل من نص ♦

 هذا معقول؟



أمحد زويل حائر.. وما تلقاه إلنشاء أكادميية علوم عربية جمرد   ♦
 كالم
 يف عاملنا العريب عناصر جيدة لديها أفكار مجيلة فما املشكلة؟ ♦
 تصرحيات الدكتور خالد املذكور عن " هال فرباير " أخذهتا عليه ♦

 قام ابلرحلة : حممد مرعي
 آل سعودالعزيز صورة : امللك عبد 

 صورة : الدكتور أمحد زويل
 صورة : امللك فهد
 صورة : امللكة رانيا

 
ال يضيق بنقد.. ال يصادر فكراً.. ال يرفض رأ�ً.. وال يفرض رأ�ً.. يؤمن ابحلوار احلر 

 الدميقراطي طريقاً للوصول إىل احلقيقة..

 وع؟ؤال ممنيف بداية حواري معه وحنن نتحاور يف مكتبه سألته: هل هناك س
 أجاب: إطالقاً.

سألته: هل هناك مناطق محراء ال جيوز الدخول إليها.ز أو خطوط محراء ال 
 جيوز ختطيها؟

 أجاب: إطالقاً.
وبدأ جهاز التسجيل يدور.. ليسجل حواراً، البطولة فيه للصراحة.. والصدق 

ابة والوضوح.. حوارًا عفو�ً.. بدون مراقبة ُمسبقة للسؤال.. أو حتضري لإلج
 اء أو مستشارين.ِقبل خرب من 

 
 عفواً:

 طرفا احلوار:
 األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود.



وجملة أسريت.. شهد اللقاء واتبعه عبد اللطيف بن غصاب الضوحيي مدير 
إدارة اإلعالم يف بر�مج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية 

AGFUND  
 .ه األمريوهو الرب�مج الذي يقود 

 يف بداية اللقاء قلت لألمري طالل:
دعنا حندد حماور اللقاء، وهو مبثابة رحلة داخل عقلك وفكرك.. داخل قلبك 
ووجدانك.. دعنا نركز على جتربتك يف العمل الوطين اجتماعيًا وتربو�ً 
وتنمو�ً.. وصوًال إىل رسم صورة لطالل بن عبد العزيز آل سعود اإلنسان.. 

تركوا بصمة على فكرك: تعتز بصداقاهتم أ, أشخاص  ب.. عربالزوج واأل
أتسف عليها، وعرب كتب قرأهتا، أضافت إليك، أو عرب قيمة من قيم احلياة 
العربية، أو عرب كتب ممنوعة ال تدخل مكتبتك، أو عرب األغاين اليت تطرب هلا 

 ملطربني تستمع إليهم.
 أجاب األمري طالل:

وتربينا وترعرعنا يف قصر امللك عبد ولد�  ه، إحنابداية ابلنسبة ملا تفضلت ب
العزيز وبني أحضانه.. وتعلمنا يف مدرسته. ومن هذا املنطلق ـ يتابع األمري 
طالل ـ كان للرجل بعظمته وجبهوده اليت بذهلا يف بناء هذا الكيان الكبري ـ  
كانت له توجهاته احلضارية املتأثرة ابإلصالحات يف الغرب رغم حذره 

احليايت يف الغرب ـ كانت له نظرته يف التعليم أو الصحة السلوك ديد من الش
أو يف التدريب املهين، لكنه ليس يف الرقص.. كان على سبيل املثال  يقول: 

) هو العلة واملصيبة.. وإذا كان قد أعجب أو أتثر  Dancingالرقص ( 
 إبصالحات الغرب فإنه كان حذراً منها.

 ويواصل األمري طالل:
شغل له السينما.. فتعجب بعض الناس.. نعم كنا نشغل : كنا نذلك قلتل

لعبد العزيز السينما.. أ� كنت أشغلها له.. جند البعض له وجهة نظر يف 
وجود السينما يف بعض البالد العربية أو اإلسالمية.. ال أبس.. لقد ضربنا 

توقف األمر يمثال ابلسينما لنثبت أن السينما يف حد ذاهتا ليس فيها أبس.. 



ى ما هي األفالم املعروضة يف هذه السينما.. مثل ما حيدث حاليًا يف عل
بعض التلفزيو�ت وما يُقدم من خالله من متثيليات أو مسلسالت.. ففي 
التلفزيون رقابة على كل ما يعرض. فإذا كان هبا إابحية منعوا عرضها.. نفس 

سينما يف ن هناك أن تكو  الشيء أيضًا يف السينما.. إ�ا رسالة ملن يرفض
 بعض البالد العربية.

 األمري طالل يواصل:
كانت لعبد العزيز نظرة حضارية يف ذلك رغم أنه مل يسافر إطالقًا إىل خارج 
بالده إال ثالث مرات بعد أن أسس اململكة العربية السعودية. سافر إىل 

يس فلت ورئمث سافر إىل مصر ملقابلة الرئيس األمريكي روز  39البحرين عام 
مث سافر إىل مصر مرة اثنية عام  1945راء الربيطاين تشرشل وذلك عام الوز 

 بدعوة من امللك فاروق.. 1946
 مللك عبد العزيز بنظرته التقدميةحنن تربينا يف هذا اجلو.. املناخ.. يف ظل هذا التوجه من ا

ر.. ث األمو إللي حدالبعيدة.. هو الباين.. هو املؤسس، ليس هذا فقط.. وإمنا هو احملدث 

فهو أول من بىن مدرسة ومستشفى، وأول من أسس سكة احلديد، وأول من أسس املوانئ 

 احلديثة، وأول من أسس اخلطوط السعودية، وأول من أمر إبنشاء مصنع لألمسنت.. إخل.

ابإلضافة إىل أنه أول من وضع األنظمة احلديثة مثل املالية واجلمركية 
ذلك إنشاء أول جملس شورى أهم من ما هو  واملطبوعات، إضافة إىل

م، وإجراء انتخاابت بلدية ووضع نظام أساسي 1926ابالنتخاب سنة 
للحكم (دستور)، علماً أبن القوانني يف ذلك الوقت كانت ُتسمى أبمسائها ومل 
ُيطلق عليها األنظمة كما هو احلال اليوم، فمعلوم لدى اجلميع الفرق الكبري 

 .أو نظامقانون  بني ما ُيطلق عليه



كانت له نظرات اثقبة حضارية تقدمية.. ويف هذا اجلو ربينا: أول مدرسة 
للبنات حنن أنشأ�ها بتوجيه منه. أول مدرسة للتدريب املهين وهي موجودة 
حىت اآلن أنشأ�ها بتوجيه منه. أول مستشفى، مستشفى امللك عبد العزيز 

حنا اللي عملناه راء.. إدق الزهموجودة حىت اآلن.. أول من أسس فندقاً.. فن
 بتوجيه منه، أخذ� األرض نقيم كل هذه املشروعات كنواة.

 
 احلوار ينتقل إىل نقطة جديدة.. حول العمل الوطين..

 يسألين األمري: ماذا تقصد ابلعمل الوطين؟
 أشرح له مفهومي للعمل الوطين..

 يُعلق:
كثرية   من أمورالعمل الوطين الذي تفضلت به وشرحته لنا هو خليط 

 اجتماعياً واقتصاد�ً وثقافياً.
 بداية أقول لك:

حنن توجهنا قومي عريب إسالمي.. مبعىن أن ما يضر السعودية يضر مصر.. 
ما يضر لبنان يضر الكويت.. ما يضر اإلمارات يضر سور�.. حنن نكمل 

 بعضنا بعضا.
 األمري طالل يواصل:

قومي.. لكن: لسنا  عريب.. الثقايفبُعد� التارخيي واجلغرايف.. احلضاري و 
 قوميني مشوليني.. حنن قوميون شوريون دميقراطيون.

حنن أهل شورى.. ولسنا مشوليني مبعىن ال نؤمن ابحلكم الديكتاوري.. حنن 
ضد الديكتاتورية.. الديكتاتورية هي اليت أخرت األمة العربية.. يف 

م � احلكجند بقااخلمسينيات والستينيات وأوائل السبعينيات ولألسف 
 الشمويل الديكتاتوري حىت اآلن يف بعض البالد العربية.

 األمري طالل يواصل:



من هذا املنطلق جند أن أي عمل جيب أن مير على أصحاب القرار السياسي. 
احلكومات العربية حكومات مركزية. حنن كحكومات عربية حىت اآلن مل نتنبه 

األقل بصورة تدرجيية،  زية علىي املركإىل هذه النقطة احلساسة.. جيب أن نلغ
حبيث منكن القطاعات األخرى من أن تكون لديها مرونة كافية الختاذ القرار 
يف خمتلف األمور اليت تفضلت هبا، لذلك وجد� بعض الصعوابت يف 

 أعمالنا.
 وأسأل كيف؟

 جييب األمري طالل:
اء، ك الفقر نشاء بنعندما دعيت إىل إنشاء اجلامعة العربية املفتوحة أو إىل إ

ومها أكرب املشروعات اليت نتبناها حالياً، وجد� أن الوعي هبذه املشروعني غري  
كاف.. لكن ابإلصرار واإلحلاح واالتصاالت بدأوا هضمها، عرفوا حقيقتها 
وأبعادها فقبلوها.. وإذا وصلنا إىل أرض الواقع اآلن جند أننا وقعنا اتفاقية مع 

مشروع القانون معروض حاليًا على  مة له..غ الالز اليمن.. ورصد� املبال
 الربملان اليمين إلقراره.

اجلامعة العربية املفتوحة تلكأت يف البداية.. وعندما بدأـ املشروع مل تكن لدينا 
فكرة كاملة.. لكن ابحلوار مع املختصني وأصحاب الشأن من مربني 

ليم يف هو التعلتعليم ومتخصصني يف قضا� التعليم وجد� أن هذا النوع من ا
املستقبل ألن ثورة املعلومات واالتصاالت أصبحت هي احملك األساسي يف  

 كل جماالت حياتنا، فما ابلنا ابلتعليم؟
وأتذكر أن أحد أعضاء اللجنة العليا للجامعة، وهو يف الوقت نفسه عضو 

يف  ابلبنك الدويل قال: حنن اآلن بدأ� فعال يف أمريكا لعمل جامعة مفتوحة 
 وال�ت املتحدة األمريكية.حناء الكل أ

 
األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود يواصل حتليله ألكرب أمراض األمة العربية 

 "مركزية القرار" ويقول:



 مطلوب أن نفتت هذه املركزية.. لكن من يفتت هذه املركزية؟
 جييب األمري طالل:

القرار هي   اختاذركزية يفهم أصحاب القرار أنفسهم.. البد أن يدركوا أن امل
 أول املعوقات لتقدم األمة العربية.

 إليك اآليت:
دكتور أمحد زويل، يفكر يف إنشاء أكادميية عربية للعلوم والتكنولوجيا، تكون 
مرتبطة بتلك املوجودة يف الغرب ومواكبة للتقدم.. ولكن الرجل مل جيد حىت 

 اآلن سوى الوعود من هنا أو هناك.
 طالل: ويعلق األمري

أمثلة ضربتها لك.. تصور املعوقات اليت تواجه أصحاب املشروعات الكربى 
يف األمة العربية وتتسبب يف أن ُحيرم اإلنسان العريب من فوائد هذه 

و  30املشروعات.. حنن اليوم يف الوطن العريب نسبة الفقر ترتاوح بني 
من  %.. هناك من يعيش حتت اخلط األمحر للفقر.. يعيشون أبقل80

يف اليوم. فهل هذا معقول؟ ماذا نفعل؟ جيب أن نفعل هلم دوالر  نصف
 الكثري.. فكان بنك الفقراء.. إنه جزء صغري ملساعدة الفقراء.

 مالحظة:

فرباير  12و  11و  10كان األمري طالل يستعد للسفر إىل األردن أ�م 
 األمري املاضي " بدعوة من امللكة رانيا اليت تتبىن عدة مشروعات . وقال

سوف نبحث هذه املشروعات يف ز�رتنا، فامللكة رانيا متبنية هذه طالل :
املشروعات اليت حتتاج إىل صاحب قرار وهي صاحبة قرار فيما يتعلق 

 ابملشروعات االجتماعية.
 مسو األمري طالل بن عبد العزيز يقول:



ية.. سنبحث معها عدة أمور.. هناك مشروع كبري ننفذه يف بعض الدول العرب
مشروع ر�ض األطفال.. بدأ�ه يف السعودية ووجد طريقه اآلن إىل عين به ون
 دول عربية. 6

 األمري طالل يتوقف حلظة ليقول:
أحكي لك حكاية طريفة عن مشروع ر�ض األطفال يف اململكة.. يف البداية 

 املشروع تعطل.. اتصلت برئيس مدارس البنات، سألته: إيه احلكاية؟
 يون دوالر إلكمال املشروع.إىل مل ل حنتاجأجاب: ال نزا

كلمت رئيس الديوان امللكي. كان جملس الوزراء جمتمعا برائسة امللك فهد هللا 
يعطيه الصحة والعافية. هذا الرجل عمل لنا الكثري. أشهد ابهلل. قلت لرئيس 
الديوان: ورقة صغرية ارسلها للملك.. قول له فالن على التليفون.. ومدارس 

 يون دوالر.إىل مل ت حتتاجالبنا
 ملا عرف امللك فهد املوضوع أمر بتدبري هذا املبلغ ملدارس البنات فوراً.

 ويعلق األمري طالل:
مشي املشروع.. أصبح املشروع رائدًا .. كل الدول عندما رأت املشروع جنح 

 دول فعال . 6يف السعودية طالبت بتنفيذه يف أقطارها.. نفذ�ه يف 
هذه املشروعات اليت ميكن أن تنشأ يف األردن  من أجل األردن وأ� ذاهب إىل

 ومنها مشروع ر�ض األطفال. 
 يعود األمري طالل مؤكداً:

أقول مرة اثنية وأصر على أن مركزية القرار يف العامل العريب تعطل الكثري من 
املشروعات.. تفتيت املركزية حسب تعبريك اجلميل من الضرورة مبكان حىت 

 يعاً.ننطلق مج
 واصل:يو 

� سيدي هناك عناصر عربية جيدة.. لديها أفكار مجيلة. لكن ليس لديها 
أحد تتحدث معه أو يناقشها.. عند� إمكا�ت بشرية ال أبس هبا.. عند� 
مفكرون وعند� �س حيلمون بتنفيذ مثل هذه املشروعات الكبرية.. هذه 



أن لدينا مرونة  أثبتنا العريب اجلوانب تشغلين كثرياً.. وحقيقة يف بر�مج اخلليج
أكثر من غري� عند اختاذ القرار.. نستشري وإذا أكتملت الصورة لدينا 
وأصبحت واضحة أمامنا، اختذ� القرار فورا ونفذ�ه ابلتعاون مع اجلهات 

 املختصة.
 
 قضا� يف احلوار مع مسو األمري طالل فرضت نفسها للنشر قبل موعدها: 3
ν ة الدول العربية.د جلامعم اجلدياختيار األمني العا 
ν .املوقف من النظام العراقي وتصرحيات ابن رئيس النظام 
ν ." تصرحيات الدكتور خالد املذكور حول " هال فرباير 
 

خالل احلوار مع مسو األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود حتدث مسوه عن عدة قضا� 

 مهمة.

قًا لتسلسل شرها وفوكان ن كانت كلمات مسوه وحنن نقرتب من �اية احلوار
احلوار �يت يف احللقة األخرية واليت ستنشر يف عدد شهر مايو املقبل. لكن 
الضرورة فرضت تقدمي نشرها مع احللقة األوىل من احلوار املنشور يف هذا 

 العدد.. من أجل ذلك كان علينا:
ν .أن نستأذن مسوه يف تقدمي موعد نشر هذه األجزاء من احلوار 
ν قدمي نشر هذه األجزاء.رئ يف تذن القاكما نستأ 

 
 بقي أن نشري إىل أن هذه األجزاء تتعلق ابلقضا� التالية:

ν .اختيار األمني العام اجلديد جلامعة الدول العربية 
ν .تصرحيات ابن رئيس النظام العراقي األخرية واملتعلقة ابلكويت 



ν سيد أمحد انية اليف ديو  تصرحيات الدكتور خالد املذكور واليت أدىل هبا يف ندوة عقدت
ابقر عضو جملس األمة الكوييت وقت اإلدالء هبا وقبل أن يصبح السيد أمحد ابقر وزيرا 

 للعدل ووزيراً لألوقاف والشؤون اإلسالمية.
 

ν  فيما يتعلق ابلقضية األوىل وهي قضية اختيار األمني العام اجلديد جلامعة الدول العربية
  طالل:ل األمرييد، قابدالً من الدكتور عصمت عبد اجمل

" عندك اآلن يتكلمون عن الدكتور عصمت عبد اجمليد، وفرتة انتهاء واليته يف مايو.. 

مشغولني هبا.. العملية ليست عملية أمني عام اجلامعة.. اخللل املوجود يف اجلامعة العربية 

 هتا علىمسؤولياخلل من الدول األعضاء.. مل ُميكنوا األمانة العامة من أن تقوم بواجباهتا و 

خري ما جيب.. حصص العضوية يف اجلامعة ال ُتدفع يف مواعيدها.. وجند على بعض الدول 

 األعضاء عشرات املاليني من الدوالرات ديو�. ويتساءل مسو األمري طالل:

كيف ميكن أن نـَُفعِّل اجلامعة؟ ال ميكن إال من خالل الدول األعضاء نفسها.. إذا فيه خلل 

 فضل. فاجلامعة ليست جمرد مباٍن وموظفني."ول له تلعام نقمن األمني ا

 

ν  أما عن املوقف من العراق وتصرحيات ابن رئيس النظام العراقي فقد كانت كلمات مسو
 األمري طالل على النحو التايل:



بداية نقول: تصرحيات مسو األمري طالل يف حواره كانت استطرادا حلديثه عن ضرورة اختاذ 

 اليت تُعقد هذا الشهر (مارس) يف األردن، وقال مسوه:لعربية القمة اقرار سياسي من 

" اجتماع القمة اآلن يف األردن، نرجو أال يبحثوا يف قضية النظام العراقي.. من قليب أمتىن أن 

يبحثوا يف قضية الشعب العراقي.. فالنظام العراقي ال فائدة منه.. � سيدي ما هو عندك 

 يت."دي الكو واحد ابنه بيقول: أ� ب

 مث �يت �ئب الرئيس العراقي يف مصر يقول:

 " عدي ال ميثل إال نفسه" خالص.. خلصنا.. خالص فهمناك.. شكراً. 

% من العراقيني يؤيدونه، فماذا يعين قولك. معناه انتم بتأيدوه.. النظام 99لكن تقول إن 

ما نصفي في% فكيف 99العراقي يؤيد رأي ابن رئيس النظام.. ما هو انتم من ضمن الـ 

بيننا وبني هذا النظام إذا كانت هذه هي توجهاته.. أي ال يزال مصراً على موضوع الكويت 

 إللي هو سبب تعثر األمة العربية.

 



ν  رأي مسو األمري يف التصرحيات اليت نشرت على لسان األستاذ الدكتور خالد املذكور
 حول " هال فرباير ".

ري حول رأيه يف تصرحيات الدكتور خالد و األمرحيات مسنقول أن اجلزء الذي جاء يف تص

املذكور جاء يف نطاق إجابته حول رأي مسو األمري يف قضية دور املرأة يف التنمية.. كلمات 

 مسو األمري كانت على النحو التايل:

" مثًال عندك هال فرباير.. الشيخ الدكتور خالد املذكور، هذا الرجل الفاضل، قبل يومني راح 

واب، وكنا قرأ� يف إحدى الصحف الكويتية إنه قال إن هال فرباير فيها أحد النوة عند ند

اخلمور وفيها الفسق.. وأ� أقول هذا كالم ُمبالغ فيه وال جيب أن يصدر من رجل فاضل مثل 

 الشيخ الدكتور خالد املذكور.

الناس ة ختلي نعم قد تكون فيه بعض الشوائب ممكن حتاشيها، لكن هال فرباير هذه مجيل

نبسط، ختلي الناس تشوف، لكن اخلمور.. ال. اخلمور يف الكويت ممنوعة قانو�ً.. هناك ت

قانون مينع اخلمور.. مل نسمع أن مخوراً سكبت أو تداولت أثناء احتفاالت هال فرباير.. هذه 

 أ� أخذهتا على التصريح املنسوب إليه وهو حبيب وقريب للعقول قبل القلوب، ونريد أن



االحتفاالت كهال فرباير والتسوق يف ديب يف مجيع البالد العربية أل�ا عملية  مثل هذهتنتشر 

 ترفيهية بريئة ال متس األخالق والدين ال من بعيد وال من قريب واحلمد هلل.

 حوار جملة أسريت

 (احللقة الثانية) ـ  تنشر يف األول من أبريل 

 ) حوار األمري  طالل2( 

 جدان األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود.عقل وو  لة داخلأسريت تقوم برح

 قام ابلرحلة : حممد مرعي.

 انطالقيت حنو اإلصالح بدأت يف اخلمسينيات وال تزال مستمرة. ♦
 العمل اإلنساين والتنموي لن يتوقف.. ولن أتقاعد. ♦
 هللا سبحانه وتعاىل ورسوله أعطى املرأة حقوقها فال يصح منعها. ♦
 جيب أن يتم أمام القاضي. رجل لكن يد النعم، الطالق يف ♦
 سنة. فلماذا الضجة حوله؟ 1400اخلُلع موجود منذ أكثر من  ♦
 �ديت أبن تقود املرأة السيارة لكين أخاف من الركوب معها. ♦
 أقول للمعارضني: ♦

 تعالوا نتحاور.. لن أقول شيئاً ضد الشرع.. أنتم املخالفون له.

 ة.املمنوعاالختالط غري ممنوع.. اخللوة هي 



 صادر فكراً.. وال يرفض رأ�ً والنتابع احلوار مع الرجل الذي ال يضيق بنقد.. وال ي
 يفرض رأ�.. يؤمن ابحلوار احلر الدميقراطي طريقاً للوصول إىل احلقيقة.

 أقول لألمري طالل بن عبد العزيز آل سعود يف بداية احللقة الثانية من احلوار:

عاماً.. �ديت  19عربيًا كان عمرك سعودً� و اهلموم:  يف بداية مشوارك يف شارع

 ابإلصالح.. وحتركت حنوه.. وكانت حركتك يف نظر البعض " ثورة إصالحية".

 رمبا كنت متأثراً بقربك من امللك عبد العزيز.

 قال األمري طالل:

 هذا صحيح.

ة و التنميسألت: هل ميكن أن تربط بني بدايتك مع اإلصالح وبني انطالقتك احلالية حن

 عية واالقتصادية والرتبوية؟االجتما

 قال األمري طالل:

" هذا صحيح.. وأضاف: أ� أعطيك أمثلة.. فهناك مشروعات رائدة قمنا بتأسيسها يف 

 بداية اخلمسينيات.. من بني هذه املشروعات أذكر لك:



ν .تبين إرسال الشباب السعودي يف بعثات تعليمية للدراسة اجلامعية يف اخلارج 
ν  1954للتدريب املهين يف اململكة العربية السعودية عام ل مدرسة أتسيس أو. 
ν  1957أتسيس أول مدرسة لتعليم البنات يف الر�ض عام. 
ν  من 70، وخصص 1957أتسيس أول مستشفى غري حكومي يف الر�ض عام %

% لعالج األطفال، مث أهدينا املستشفى 10إمكا�ت املستشفى للعالج اجملاين، و
 يُعرف حالياً ابسم مستشفى امللك عبد العزيز اجلامعي. ة، وهو مابعد للدولفيما 

ν  تبين أتسيس اجلمعية السعودية للرتبية والتأهيل لرعاية األطفال املعاقني من ذوي متالزمة
 داون.

ν  ليكون مقرًا ألول كلية  1957أهدينا قصر الزهراء يف مكة املكرمة للحكومة عام
 للبنني.

طالقة يف اخلمسينيات، وهي يف الوقت نفسه انطالقه هذه االن الل: كانتويُعلق األمري ط

 أساسية وبداية لتوجهنا اليوم ومسريتنا احلالية.

 

 األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود يواصل:

العمل اإلنساين أو التنموي ابلنسبة يل لن ينتهي.. ولن أتقاعد ألنين أرفض التقاعد.. مستمر 

الفراش.. العمل اإلنساين أو التنموي ابلنسبة يل  كنت طريح  لة حىت لويف أداء هذه الرسا

 ليس له �اية إال ابملوت.

 ويواصل األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود:



أ� دائما أطرح على الذين يعملون معنا يف الرب�مج ـ يقصد بر�مج اخلليج العريب ـ طيب.. 

 ال طالل"ال نريد إمن الذي سيخلفين؟ كلهم يقولون يل: " حنن 

أرد عليهم: بس طالل مش حيكون موجود بكرة أو بعد بكرة.. الزم من بديل.. وإضافة 

هلذا البديل البد أن نعمل على قيام مؤسسة هلا صفة الدميومة ال تتأثر بوجود فالن أو عالن  

. 

 احلوار مستمر.. وجهاز التسجيل يدور.. كلمات األمري طالل تتواصل:

 لون:الناس يقو أحيا�ً تسمع 

 األمور تغريت.. الدنيا تغريت.. وحنن نقول:

أنت اللي غريهتا أيها اإلنسان من وجهة نظرك.. الدنيا هي الدنيا.. الدنيا تغريت ابلراديو.. 

طيب من الذي صنع الراديو والتليفون.. حنن يف البالد العربية تغري� ألننا مل نـَْنُم مع 

ل املثال بدأ يف العشرينيات والثالثينيات ن على سبيالتلفزيو  االخرتاعات.. يف أورواب وأمريكا

واألربعينيات.. الناس عاشوا هناك ومنوا وهم صغار وتعايشوا مع هذا التقدم التكنولوجي.. 



ربوا معاه. فلم يؤثر فيهم كما حدث معنا حنن.. إحنا صار عند� نوع من اخللل.. فجأة نرى 

األربع والعشرين ساعة أمورًا وقضا� على مدار رض علينا الفضائيات العربية أو األجنبية تع

خمتلفة مل تكن يف ذهننا. مل نفكر فيها.. دخلت علينا وإلينا اهلوامش احلضارية الغربية فصار 

 التغيري.

 ويواصل األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود:

 ثال:سبيل امل هذا أثر يف براجمي اليومية.. أثر يف نظريت إىل احلياة اليومية، وعلى

كنت أصحو يف الساعة السابعة صباحاً، أستمع إىل راديو لندن منذ صغري. ملا تولينا 

الوظائف العامة كنت أذهب إىل مكتيب يف الساعة الثامنة.. أحيا� كثرية كنت أتناول طعام 

.. الغداء يف الوزارة.. �تون بطعامي إىل املكتب.. بعض إخواين وأصدقائي يشاركونين الغداء

آخذ قسطًا من الراحة يف القيلولة.. �يت إّيل بعض املراجعني يف البيت.. ىل البيت أعود إ

 املواطنون أقابلهم يف مكتيب يف الصباح.



أذهب بعد الظهر إىل مكتيب يف الثامنة ليال، وأستمر يف العمل ابملكتب ملدة ساعتني.. مث 

بيت أقعد يف ود إىل الا.. أو أعأذهب لتلبية بعض الدعوات على العشاء إذا كنت معزوم

 بييت.. أتعشى مع أوالدي.

اليوم الوضع تغري.. أقرأ الصحف يف الصباح.. ال أكتفي بقصاصات الصحف اليت أتيت إّيل 

من املكتب، أ� عندي جهايت األخرى. أتيت إّىل اهلريالد تريبيون اثين يوم صدورها، بينما 

الراديو..أقوم إب�اء معاماليت  أستمع إىلالتامي.. تصل إىل الر�ض يف اليوم الثالث.. أقرأ 

 ابلتليفون.

قبل أن أذهب ملكتيب.. الصورة ختتلف عن الصورة األوىل.. اليوم العمل ليس مكتبيًا وإمنا 

مقابالت وحوارات وتليفون.. أتغدى مع أوالدي.. دائماً أتناول الغداء معهم.. أرفض الكثري 

بق.. الدنيا تغريت.. أشاهد التلفزيون..  عن الساالليل تغريمن حفالت الغداء.. بر�جمي يف 

عندك الفضائيات العربية.. بعض هذه الفضائيات فيها برامج حوارية طيبة، وفيها برامج 

أخرى هللا ما يوريك.. فيه بعض احلوارات اإلجيابية اليت أحرص على متابعتها.. وكثريا ما أقوم 

 مبداخالت يف هذه احلوارات.



 و األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود:يتحدث مس مداخالته وعن آخر

" آخر من اتصلت به الشيخ يوسف القرضاوي. ملاذا؟ ألنه كان يتحدث عن الطالق.. هل 

يتم بني الرجل وزوجته أو جيب أن يتم أمام احملكمة؟ صارت مداخاليت مع القرضاوي، 

أمام القاضي، ألن ه أن يتم ن ما نرجو واحلمد هلل اقتنع برأيي. نعم الطالق يف يد الرجل لك

 القاضي يرتب األمور ويهديها وحيافظ على استمرار األسرة.

 ويتابع األمري طالل:

لو نظر� إىل ماجيري اآلن.. وإىل املعروض على احملاكم من مشكالت األسرة كطلب الطالق 

جوه أن ذلك ما نر أو قضا� حضانة األطفال شيء مزعج.. فاحملاكم بطيئة والقضا� كثرية، ل

ون هناك قضاء مستقل خيتص هبذه القضا�.. الطالق جيب أن يكون أمام القاضي دون يك

اإلخالل حبق الرجل إال إذا تنازل هو عن حقه وأعطاه للمرأة.. وهذا ما يسمونه يف مصر 

 ابلعصمة.. أي إعطاء املرأة عصمتها يف يدها.. فشرعاً جيوز أن تقوم املرأة بتطليق نفسها.

 بن عبد العزيز آل سعود: مري طاللويواصل األ



ما أريده هو أن أقنع اآلخرين أبن الطالق يف يد الرجل، لكن جيب أن يتم أمام احملكمة.. 

 ويقول:

مث جاء اخلُلع.. تصور كثري من الناس مل يعرفوا اخلُلع أو مل يسمعوا عنه إال بعد الضجة اليت 

اه هللا سبحانه وتعاىل لمرأة أعطق مكتسب لحدثت حوله يف مصر.. على الرغم من أنه ح

سنة.. حق أعطاه هللا ورسوله للمرأة..  1400ورسوله للمرأة.. اخلُلع موجود منذ أكثر من 

 فكيف حنجبه عنها؟.

 ويقول األمري طالل:

لنرى املوقف بعد أن أعطيت املرأة يف مصر حق اخلُلع.. كم عدد النساء اللوايت طلنب اخلُلع؟ 

امرأة.. فماذا يعين ذلك؟ هل طالبت كل  500أو  200و امرأة أ 100هل تقدمت 

 النساء يف مصر اخلُلع؟ اإلجابة ابلقطع ال. 

مث كان هناك حكم دستوري يقضي أبن املرأة إبمكا�ا أن تسافر بدون إذن زوجها.. أقول 

كن لك: معلهش.. ترى القضية عليها خالف.. أ� شخصيًا مل أختذ فيها حىت اآلن رأ�ً! ل

 قف على النحو التايل:تصور املو دعنا ن



امرأة تعمل مبنظمات األمم املتحدة على سبيل املثال: مصرية.. يوم سفرها يف مهمة بتكليف 

من األمم املتحدة اختانقت مع زوجها.. فقال هلا: ال تسافري.. اقعدي!! ومنعها من السفر! 

 وظيفتها.ابلقطع سوف تفقد املرأة مكا�ا ومكانتها بعد أن فقدت 

 األمري طالل بن عبد العزيز يواصل:

" إحنا عند� يف اململكة العربية السعودية كارت مجيل جداً.. إذن للزوجة بسفرة واحدة أو 

بسفرتني أو بثالث سفرات.. أ� أوقع إذا كنت أمسح لزوجيت أبن تسافر بدون إذن مين على 

 تسافر.ون إذين و سفرة أو على عدة سفرات.. ميكنها أن حتمل حقائبها بد

إمنا من �حية األدب أو األخالق أو القيم العربية جيب أن تستأذن زوجها وإال مل تكن 

 زوجة! يعين ال مينع أن تقول: " � أبو فالن حأسافر" وبذلك يصبح الزوج عارفاً.

 أقول لسمو األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود:

 لرجل ودور املرأة.. نا لدور افهم كل م تعاملنا مع املرأة ميكن أن يرجع إىل طبيعة

 أنتم ما هو موقفكم من املرأة.



 أجاب األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود:

" أ� قلت مرة يف التلفزيون: أ� من دعاة إعطاء املرأة حقوقها كاملة غري �قصة. لكن يف 

 ن.القرآن الكرمي الرجل له درجة مميزة عن املرأة. إذن الزم حنرتم القرآ

ه الدرجة مبا أنفقه من ماله.. أو مبا له من والية.. فال ميكن أن �خذ حق كون هذرمبا ت

الرجل يف اإلسالم ونعطيه للمرأة.. إمنا دعوتنا ضرورة االلتزام مبا نص عليه شرعًا يف القرآن 

وما صح من سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. جيب أن نعطي املرأة حقوقها يف ضوء ما 

 لك قلنا هلا ال.زاد على ذ. لكن ما سبق

 األمري طالل مستمر يف كلماته:

" أ� قلت يف التلفزيون: أ� نصري املرأة كما تقولون.. نعم.. مبا يف ذلك قيادهتا للسيارة ، مع 

أين أخاف أن أركب السيارة حني تقودها املرأة .. طبعي كده . . لكن حقها جيب أن يعطى 

 هلا .

 سعود:لعزيز آل بن عبد ا يقول األمري طالل



 تسألين ماذا متثل املرأة ابلنسبة يل أقول لك � سيدي املرأة هي شقيقة الرجل.

فمن هن شقائق الرجال؟ اإلجابة: النساء.. من قال هذا؟ سيد� حممد صلى هللا عليه وسلم. 

كيف مل نقله حنن.. رسولنا أعطاها حقوقها وحنن �يت �خذ منها حقوقها.. من قال هذا؟  

 ال ميكن. م األمور؟تستقي

 وحيسم األمري طالل املوقف:

 أ� قلت بصوت عال وما زلت أقول:

" � إخواين املعارضني تعالوا نتناقش مناقشة حرة.. تعالوا نتحاور حوارًا مجيالً.. تعالوا يقنع 

بعضنا بعضا.. أ� ال ميكن أن أطالب بشيء خيالف الشريعة اٍإلسالمية.. استحالة. فنحن 

ىن هذه البالد على شريعة اإلسالم.. حنن نعيش شريعة اإلسالم.. إذن ال جل الذي بأبناء الر 

أخالف الشرع.. أنتم الذين ختالفون الشرع.. كبار العلماء أعطوا املرأة حق العمل.. تردون: 

 لكن عمل املرأة يتيح أمامها االختالط، واالختالط ممنوع.

 أقول لك:



� عندي يف الرب�مج نساء سعود�ت يعملن.. ط ال.. أكن االختال" اخللوة هي املمنوعة.. ل

 إحنا ذهبنا إىل اإلمارات وإىل قطر.. وإىل بعض الوزارات يف السعودية جند أن املرأة تعمل"

 ويقول األمري طالل:

اليوم غري األمس.. املعيشة صعبة.. املرأة الزم تعمل وتساعد الزوج.. الدنيا أصبحت غالية.. 

 د كل منهما اآلخر.ل أن يساعرأة والرجعلى امل



 حوار جملة أسريت

 ) لقاء األمري طالل 3(

 (احللقة الثالثة) ـ تنشر يف األول من مايو
 

 رحلة داخل عقل ووجدان األمري طالل بن عبد العزيز

 قام ابلرحلة : حممد مرعي.

 

 أ� مسلم عرويب قومي سعودي  ♦
 أحرتم اخلالف يف الرأي من بداية حيايت  ♦
 اجلاسر وهباء الدين ولويس عوض والغزايل والقرضاويالمة محد ثرت ابلعأت ♦
 مصطفى وعلي أمني صديقاي أسسا الصحافة العربية احلديثة ♦
 قلت هليكل أنت بتكذب وما كتبته عين غري صحيح! ♦
 اخللل يف جامعة الدول العربية ليس يف شخص األمني العام للجامعة ♦
 م العراقيضية النظالشعب ال قأقول للقمة العربية: احبثوا قضية ا ♦
 كيف نثق يف النظام العراقي وابن رئيسه ال يزال يهدد الكويت؟ ♦
 " أسريت تتقدم ابقرتاح يقضي بـ: ♦

 تبين تشكيل جلنة من احلكماء العرب لتنقية التاريخ العريب وواثئقه



 
احلوار مع الرجل الذي ال يضيق بنقد.. وال يصادر فكراً.. وال يرفض رأً� وال 

حلوار احلر الدميقراطي طريقًا للوصول إىل احلقيقة يدخل .. يؤمن ابفرض رأ�ً ي
 مرحلته الثالثة واألخرية..

 قلت لألمري طالل بن عبد العزيز آل سعود:
التقيت أشخاص عرب رحلتك يف الشارع العريب تعتز هبم.. أل�م تركوا بصمة 

 يف حياتك بشكل أو آبخر.
 رد األمري طالل:
ة والثقافية.. أثروا ّيف بكتاابهتم وبعالقايت ات الفكرييف الشخصيلنحصر هؤالء 

 الشخصية معهم.
 األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود يواصل:

 أعطي لك أمثلة حية..
أتثرت ابلشيخ محد اجلاسر.. العالمة الكبري.. لقد أثر َيف وكون أن ارتباطي به 

 تاابته.فكاره وبكرائه.. أبليس ارتباط املتمكن.. أثر ّيف بوجهات نظره.. آب
أتثرت ابلكاتب أمحد هباء الدين وابلدكتور لويس عوض، أتثرت ابملرحوم 
الشيخ حممد الغزايل.. كان قريبًا جداً مين أثر ّيف أبفكاره واتصااليت الشخصية 

 معه.
 األمري طالل بن عبد العزيز يواصل:

ءة م أو بقراشخصية معههؤالء الناس أثروا ّيف أتثريًا كبرياً.. سواء بعالقات 
 أفكارهم يف أحباثهم أو مقاالهتم أو مؤلفاهتم.
 أسأل األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود:

أتثرت هبم على الرغم من مساحة اخلالف يف الرأي بينهم وهي كما نعرف 
 مساحة واسعة.

 أجاب مسوه:
 ابلضبط هذا صحيح.



 ويواصل:
 احلياة" منذ عرفت " ألنين ببساطة أحرتم اخلالف يف الرأي..

 األمري طالل مستمر:
" أ� كنت يف بيت أمحد ابشا أابظة يف مصر.. هم أصدقاؤ�.. والتقيت يف 
البيت جمموعة من الشخصيات من وفديني أو غريهم.. كانت احلوارات جتري 

 بيننا.. أحد احلاضرين قال يل:
 أنت تصادق اليسار أكثر من اليمني..

 قلت له:
ا هي اجملاالت أو القضا� اليت تطرحو�ا اليمني م أنتم أهل " تعاىل � أخي..

 يف مقاالتكم أو أحباثكم.. اليساريون أنشط منكم أنتم متقاعسني وكساىل".
 األمري طالل مستمر:

 كان من بني املوجودين ثروت أابظة الكاتب يف األهرام..
 األمري طالل يعود ليؤكد من جديد:
من خالل اتصااليت  ياة لديّ مفاهيم احل" أ� أحب أن أوسع مداركي.. و 

أبشخاص متنوعني: ميني أو وسط أو يسار.. أ� ال أفرق بني هذا وذاك.. 
خالد حمي الدين وهو رئيس حزب التجمع والدكتور إمساعيل صربي عبد هللا 
عضو فعال يف حزب التجمع.. أ� مايل ومال مذهبهم.. أ� مايل أبفكارهم.. 

.. ماركسيتهم ماركسية اقتصادية. واعتمروا وا.. حجوادول �س بيصلوا وبيصوم
أ� اختلف معهم يف التوجه لكين آخذ منهم إجيابيتهم.. إمساعيل صربي عبد 

 هللا ماركسي.. ألنه اقتصادي.
 أ� أعطيك أمثلة ـ هكذا يقول األمري طالل بن عبد العزيز ـ :
 إىل ثقافة. منادين الكتاب الذين أتثرت هبم ينتمون إىل مدارس فكرية متنوعة.

 حديثة إىل نقد له مفعوله.
 ويشرح األمري طالل املوقف على النحو التايل:



" الدكتور لويس عوض متمكن يف الثقافة الغربية.. وله ترمجات يف املسرح 
عموما ميكن القول إنه رجل مفيد.. أمحد هباء الدين كما قلت لك رجل 

 ادئة.حللوة اهلكتاابته اعرويب قومي مستقل.. نزيه ومستقيم معروف ب
 ويواصل مسو األمري طالل احلديث عن الكتاب الذين أتثر هبم:

عندك أيضًا أصدقاؤ� يف لبنان.. حسني احلسيين رجل القانون الكبري.. 
غسان تويين الصحفي الكبري.. عبد الرمحن اليوسفي رئيس وزراء املغرب.. 

توىل اشرتاكي يوسفي أول هذا صديقنا ملا كان يف املعارضة واآلن أصبح الي
 رائسة الوزراء يف املغرب.

 أقول لألمري طالل بن عبد العزيز آل سعود:
لو أرد� تصنيف األمري طالل بني االجتاهات الفكرية أو التقسيمات الفكرية 

 أين نضعه؟
 أجاب األمري:

أ� وسط ابستمرار.. أ� رجل مسلم عريب.. عرويب.. سعودي دميقراطي.. 
 اً:قلت لك سابق

 الطبيعي ومستقبلنا عريب.. أقول هذا من منطلق جغرايف واترخيي تداد�إن إم
لكن فيه إضافة مهمة وهي ال تستخدم اليوم لألسف إال قليًال.. ونعين هبا 
املصاحل املشرتكة.. مصلحتنا املشرتكة هي يف ارتباطنا ابلعروبة.. أقول لك أ� 

دستور ت فكرة ال ملا طرحلدّي أفكار قد تكون غريبة اليوم.. ولكن أ�
والنظام األساسي وتكوين جملس شورى الناس قالت علّي: " هذا الرجل 

 بيجيب أفكار جديدة.." هم اآلن بيطبقو�ا.
 يواصل األمري طالل اإلجابة على سؤايل:

 أين نضعك بني التقسيمات الفكرية أو السياسية املختلفة؟
خطيط هذا وا: " التلّي.. قال" أول ما عملنا التخطيط هنا الدنيا قامت ع

 شيوعي" وكان اجمللس برائسة امللك وأ� �ئبه.. تصور صار بعدين وزارة.
 األمري طالل يتابع:



مىت نقول " العوملة"؟ العوملة دامهة.. إذا جلست مع الدكتور سعيد النجار 
هذا االقتصادي الكبري والذي عاش عشر سنوات يف جنيف مستشارًا ملنظمة 

 و خبري فيها لقال لك:اجلات" وهلعاملية "التجارة ا
" إذا مل تستعدوا للعوملة استعدادًا نفسيًا أكثر من القوانني.. وإدارً� لتطبيق 
القوانني أو لتشريع قوانني تتالءم مع منظمة التجارة العاملية فلسوف نقع يف 
خطأ كبري.. وأكثر من ذلك  البد من وجود إدارة تشرف على تنفيذ هذه 

 .ر العوملةنني لتسايالقوا
 وهنا يصل األمري طالل إىل نتيجة:

" األنظمة اآلن اقتصادية.. غدًا ستكون هذه األنظمة سياسية.. فال اقتصاد 
 حر إال بسياسة حرة.. وبعدين رمبا أتيت إلينا العوملة االجتماعية"

 يعين إيه أسأل مسو األمري طالل؟
 يقول:

 أعطيك مثال:
.. لكن بكره جييب صديقته خله البلدته سوف ندعندما �يت  واحد مع زوج

ماذا نفعل؟ البد أن ننتبه من اآلن هلذه األمور.. ونعين هبا تنقل املواطنني من 
مكان آلخر.. اآلن قوانني اجلات ومنظمة التجارة العاملية تركز على ختفيض 
اجلمارك.. بكرة سرتكز على العمالة. العمالة أو األيدي العاملة داخله يف 

مل سيحضر زوجته معاه.. لكن ماذا حيدث لو أحضر طيب العا القتصاد..ا
صديقته! طيب وبعدين البد من االنتباه إىل هذه املسائل.. الزم العرب 
جيتمعوا وليسوا فرادى ليبحثوا هذه التصورات سلفاً.. ويضعوا الضوابط 

 ة.املمكنة واالحتياطات ملواجهة مثل هذه االحتماالت الناجتة عن العومل
 

و األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود يواصل احلديث عن ال مسال يز 
 أشخاص مفكرين أو كتاب أتثر هبم.. إنه يتحدث عن:



مصطفى أمني وعلي أمني.. إ�ما أصدقاء لكنهما خيتلفان عمن سبق 
 ذكرهم.. ليه؟

مصطفى وعلي أمني يف الصحافة ال مثيل هلما.. أسسوا الصحافة العربية 
كا� رمحهما هللا يعيشان يف املاضي.. حديثهما   هما أ�مالكن مشكلتاحلديثة 

دائمًا عن سعد زغلول ابشا.. � مجاعة خلينا نتكلم عن بكرة.. دي كانت 
مشكليت معهما.. لكنهما بصدق كا� أقرب أصدقائي.. بس ال نتكلم يف 

ن املاضي.. دعو� نتكلم عن املستقبل.. كنت أقول هلما انصحوين.. أريد م
 ين.من ينتقد ينصحين،

 ويقول مسو األمري طالل:
النقد اليوم يف العامل كله مدارس وله أمهية ومكانة.. الناقد السياسي أو الناقد 
الفين أو األديب هلم مجيعا احرتامهم يف العامل.. لكن الناقد هنا مسكني هللا ال 

 يوريك.. يوصف دائماً أبنه مغرض أو أنه إنسان له أهداف سيئة.
 يكل؟ماذا عن هو 

 يرد مسو األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود:
لقد راجعنا ما كتبه هيكل عنا ووجد أنه ليس له سند وال أساس له، وقلت له 
يعين لو سألتين ـ  والكلمات لسمو األمري  ـ  هل حدث هذا األمر لكنت 

 قلت لك بصراحة بدًال من أن ختتلق األمر من عند�تك  
 عزيز آل سعود:بن عبد المري طالل ويتابع مسو األ

" هيكل هللا يهديه بيكتب يف أمور كثرية بدون أن يكون هلا مصادر حقيقية 
وأ� أقرب الناس هليكل، وهو أقرب الناس يل.. لقد جاء إىل السعودية مرتني 
وجاء عندي يف مصر.. حيضر إىل بييت وأ� أذهب إليه يف بيته ولكن أن خيتلق 

 .".ما أرفضه.دث فهذا أموراً عين ومل حت
 ويستمر مسو األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود:



" هيكل عايش على تراث عبد الناصر.. ويف آخر حديث له نشر يف جملة 
األهرام العريب تراجع عن رأيه يف أنور السادات.. وقال عن مسرية السادات 

 إ�ا أثبتت أنه كان على حق".
يف جملة وجهات نظر نني هيكل ذ حممد حسويدور حوار حول ما نشره األستا

حول وثيقة سبق له أن نشرها يف كتابه املفاوضات السرية العربية مع إسرائيل 
يف اجلزء الثاين.. كشف عن استدعاء امللك فيصل رمحه هللا للسفري األمريكي 
يف اململكة العربية السعودية مطالبًا إ�ه ابلوقوف يف وجه عبد الناصر.. 

العزيز إحضار العدد املنشور فيه ما كتبه  ل بن عبداألمري طالفيطلب مسو 
 هيكل.

 وبعد احلوار حول ما نشره األستاذ هيكل قلت لألمري طالل:
ملاذا ال جتمع جلنة من حكماء العرب تتوىل عملية تنقية ما يلحق ابلتاريخ 
العريب من غموض أو شوائب حىت ميكن ألجيالنا القادمة أن تعرف حقائق 

 ؟يخ العريبالتار 
 أجاب مسو األمري طالل قائًال:

" � سيدي أ� فكرت فيها.. لكن كيف يتحقق هذا إال بقرار من القمة 
العربية؟ القمة جيب أن أتيت لتقول جيب أن نصفي ما بيننا من مشكالت 
وحزازات من أجل أمتنا العربية.. ومن أجل مستقبلها.. فما هو الطريق؟ 

ويذهبون ويدورون  فوضون مناء العرب يالطريق تشكل جلنة من حكما
ويبحثون عن كل مشكلة على حدة.. وجيدوا هلا حًال مناسبًا وما ال تستطيع 

 هذه اللجنة حله ترجع إىل القمة العربية مرة اثنية".
 ويقول األمري: " �ريت " مث يتابع:

 " عندك اآلن يتكلمون عن الدكتور عصمت عبد اجمليد وفرتة انتهاء واليته يف
ولني فيها.. العملية مش عملية أمني عام.. اخللل املوجود ايل.. مشغمايو احل

ابجلامعة العربية يرجع إىل الدول األعضاء.. أل�م مل ميكنوا األمانة العامة لتقوم 
بواجباهتا ومسؤولياهتا على خري ما جيب.. حصص العضوية ال تدفع يف 



والرات ني من الدات املاليمواعيدها.. وجند بعض الدول األعضاء عليها عشر 
ديوً� للجامعة.. فكيف ميكن أن نُفعلها؟ ال ميكن أن يتم تفعيلها إال من 
خالل الدول األعضاء وأن يكونوا على قناعة اتمة جبدوى اجلامعة فإذا فيه 

 خلل من األمني العام نقول له تفضل.. اجلامعة مش مباين وموظفني..
قرار سياسي.. � سيدي  حتتاج إىلالعملية  إذن ـ والكالم لسمو األمري طالل ـ

بالش أمور سياسية.. حنن ابلطريقة اللي إحنا ماشيني عليها.. اجتماع القمة 
يف مارس يف األردن نرجو أال يبحثوا يف قضية النظام العراقي.. من قليب أقول 
احبثوا قضية الشعب العراقي.. أما النظام العراقي فال فائدة منه. � سيدي ما 

يقول " أ� بدي الكويت " و�يت �ئب الرئيس العراقي حد ابنه بو عندك واه
 يف مصر يصرح:

" عدي ال ميثل إال نفسه. خالص.. خلصنا.. فهمناك. وشكراً.. لكن �يت 
% من الشعب العراقي يؤيد تصرحيات ابن رئيس النظام 99ويقول إن 

لـ من ضمن ا ا هو أنتمالعراقي معناه أنكم أنتم تؤيدوه وأن النظام يؤيده.. م
 %. فكيف نصفي بيننا وبني هذا النظام طاملا هذه  توجهاته."99

 ويقول مسو األمري طالل:
" ال يزال النظام العراقي ُمصرًا على موقفه من الكويت.. وهو املوضوع الذي 

 بعثر األمة العربية"
 أقول لسمو األمري طالل:

 �تك؟لننتقل إىل موضوع آخر.. دعنا نسألك عن هوا
 مري:األ يرد

 Radio Amateur" هواييت األساسية الراديو، يسمو�ا راديو أميتور 
اتصل جبميع أحناء العامل.. يل أصدقاء عديدين عن طريق الالسلكي.. على 

 سبيل املثال:
" ُدعيت دعوة رمسية لز�رة السويد.. يف املطار قابلين الوزير املسؤول.. رأيت 

كل واحد منهم كان يسلم أعرفهم..  وأ� ال  مخسة أشخاص يف انتظاري..



علّي ويذكر الرمز الالسلكي اخلاص به.. كنت أعرفه من خالل هذا الرمز.. 
من أصدقائي عن  6لقد أرادت احلكومة السويدية جمامليت فأحضرت يل 

طريق الالسلكي.. لقد أوجدت من خالل هذه اهلواية صداقات يف مجيع 
 أحناء العامل.."
 و األمري:ة يقول مسذه اهلوايوإىل جانب ه

أهوى القراءة والسباحة، واللقاء مع أوالدي.. أكثر ما يسعدين.. حواري مع 
 أوالدي.

 وأسأل األمري عن آخر كتاب قرأه، فيقول:
" آخر كتاب عبارة عن جزأين وهو مذكرات كرمي ابشا اثبت حول عالقته 

مللك يون أبن اف والتلفز ابمللك فاروق.. وأ� يل رأي أعلنته منذ فرتة يف الصح
فاروق أفسد احلياة السياسية.. ولو مل تكن سياسات فاروق لكنا بقينا خبري 
ونعمة.. كانت الدميقراطية املوجودة يف ذلك الوقت: أحزاب متعددة.. تداول 
السلطة.. القانون املوجود قائم.. احملاكم مستقلة.. ال وجود حملاكم عسكرية 

لك فاروق هو البالء.. ولقد أكد  صدقين امل تدرجيياً  أو استثنائية.. كنا مشينا
 كرمي ابشا اثبت كل هذا يف مذكراته.

 أسأل األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود:
 هل تستمع إىل األغاين؟

 يرد مسوه:
أيوه أمسع الطرب الراقي وأمسع أم كلثوم وأمسع عبد الوهاب.. أمسع فريد 

 أبداً.ال يؤثر  األطرش.. هؤالء يؤثرون ّيف.. وغريهم
 أقول له:

 وماذا عن مطربينا هنا؟
 يرد:

 ال كل املطربني اجلدد ال أأتثر هبم.
 أقول له:



 كلهم؟
 يرد:

 كلهم.. ويواصل األمري طالل:
بعدين.. عند� مصيبة الفيديو كليب.. � �س موش معقول.. الناس بتنظر 

طربة يف الفيديو كليب للشخص وليس للصوت.. إذا كان املطرب أو امل
حلو ومجيل.. ما هي دي املصيبة.. ضاع الصوت..  ا وسيم أوشكله

 وضاعت املوسيقى.. وضاع األداء..
 ويقول األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود:

 الفيديو كليب ده كارثة.
 أسأل األمري طالل بن عبد العزيز:

 ما هي اخلطوط احلمراء اليت تضعها لعدم جتاوزها مثًال:
 مكتبتك؟منوع يف ما هو الكتاب امل

 أجاب بسرعة:
 ال كتاب.

 أقو له:
كل الكتب تدخل مكتبتك.. يعين كتاب رأس املال لكارل ماركس موجود 

 مبكتبتك؟
 أجاب:

 نعم.. وقرأته.. طبعاً موجود يف مكتبيت ليه ال؟
 ويتابع األمري طالل:

لعلمك كارل ماركس كان اقتصادي من الدرجة األوىل لكنه احنرف ملا شاف 
 ماركس اشرتاكياً مبعين شيوعيًا؟ صار كارل م.. ملاذاالظل

 وجييب مسو األمري طالل:



ملا شاف الظلم يف أوراب.. عندما كتب مل يكتب من أجل روسيا أو من أجل 
البالد املتخلفة.. وإمنا كتب من أجل الدول الصناعية.. ملا شاف الظلم على 

 العامل حلساب رأس املال يف ذلك الوقت.
 مري طالل:ويستمر األ

وهناك آراء يف الغرب تؤكد أن ماركس لو عاش مرة اثنية لكان أول من ينبذ 
املاركسية ويتجه إىل الليربالية االقتصادية والسياسية.. ويقول مسو األمري طالل 

 مؤكداً:
 " واألمور تغريت"

 أسأل مسو األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود:
 ؟واضح من خطك احنيازك لطبقة الفقراء

 جييب:
 م.عن

 ويواصل األمري طالل متسائًال:
ومن حثنا لكي نساعد الفقراء؟ أليس هو هللا سبحانه وتعاىل ورسوله. لنقرأ 
القرآن وأحاديث الرسول لندرك ماذا يقول هللا سبحانه وتعاىل ورسوله صلى 
هللا عليه وسلم عن الفقراء واحملتاجني.. ملا نقرأ كتاب هللا وأحاديث رسوله 

 طع قلوبنا.وسلم ستتق عليه صلى هللا
 ويقول مسو األمري مواصال إجابته:

إذن هؤالء يف حاجة إىل إعانة ومساعدة وعناية.. صح وال أل؟ أما األغنياء 
 فهم يعتنون أبنفسهم.

 مسو األمري طالل يواصل:
وأ� من األغنياء.. أ� مكتفي واحلمد هلل.. لذلك ال جيب أن �مل هؤالء.. 

 اعتنا.. وتتواصل كلمات األمري طالل:هؤالء مج وبناتنا..إ�م أبناؤ� 
 لننظر:



مليون فقري.. لكن هؤالء الفقراء عايشني مرتفني  30يقولون أمريكا فيها 
نسبياً.. العمل متوافر هلم.. كثري منهم �نف العمل يف أمور معينة.. غالبية 

 ن؟امللونني تتأفف من القيام ببعض األعمال.. لكن ماذا لدينا حن
وتعاىل أمر� ابلزكاة.. ملاذا؟ لقد جعلها سبحانه وتعاىل فرضاً.. بحانه هللا س

ليس هبواك.. دي مهمة جداً.. جزء من أموالك زكاة.. على رأس املال وليس 
األرابح.. انتبه.. دي مهمة جداً.. طيب إيه معناها؟ معناها أن تقدم 

أول  ه وسلم هوهللا علي للفقراء.. إذن هللا سبحانه وتعاىل ورسوله حممد صلى
 من حثنا كمسلمني أن ننتبه إىل هذه الفئة من الناس.

 أقول لسمو األمري طالل:
 املتابع ملنهجك يف العمل التنموي يلحظ عنصرين أساسيني مها املرأة والطفل.

% من اجملتمع العريب.. 75يرد: وأيضًا هذا صحيح.. والسبب أ�م يشكلون 
 أو من العامل الثالث.

 طالل:ت األمري واصل كلماوتت
مشاريعنا وصلت إىل كل دول العامل الثالث.. مل نرتك بلداً إال ما ندر يف العامل 
الثالث.. يف أفريقيا أو آسيا.. حىت أورواب الشرقية وصلنا إليها مبشروعاتنا.. 
من أجل املرأة والطفل.. وعملنا من أجلهم يرتكز على التدريب.. ويلفت مسو 

يمة يف العمل التنموي والطفل كبداية هلذا املرأة كقلنظر إىل األمري طالل ا
 العمل فيقول:

التنمية البشرية هي املنطلق األساسي بل الوحيد ألي تنمية.. فال تنمية بدون 
 تنمية بشرية.

 وهنا حيدد األمري طالل منهجية العمل يف التنمية البشرية:
و ننشئ نشق طرق أ. أما أن لنبدأ إذن ابلتعليم اجليد.. مث ابلتدريب اجليد.

 مستشفيات ملساعدة األجانب فهذه  ليست تنمية.
 ويواصل األمري طالل:



لتحقيق التنمية جيب أن ننمي القوى البشرية.. هذا أهم شئ.. التنمية هلا 
أصوهلا وهلا أحكامها.. وهلا علمها املستقل.. تنمية القوى البشرية جيب أن 

 حنرص عليها يف الوطن العريب.
 ل تتواصل:ألمري طالمات مسو اكل

يقولون ملاذا نستعني ابلعمالة الفلبينية أو التايالندية وال نستعني ابملصري أو 
السوري أو اللبناين أو غريهم من اجلنسيات العربية؟ واجلواب بسيط 

 سنسمعهم يقولون:
السبب أ�م أرخص! أجورهم أقل.. ال احلكاية ليست حكاية رخص أجور.. 

 يف السعودية ويف أرامكو يف اخلمسينيات  جيد.. مثالً ية تدريب احلكاية حكا
كانت األولوية يف العمل للمصري.. لكن ألنه يف هذه البالد العزيزة على 
قلوبنا أمهلت سياسة التدريب بدأ االجتاه إىل بلدان أخرى.. وأذكر أنين يف 

. ذهبت للدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر األسبق. 1974عام 
 يف بنك الفقراء.. وقلت له: قنا ومعناوهو صدي

 أقدم لك فكرة..
 سأل حجازي: أيه؟

 قلت:
البد من االهتمام ابملدارس املهنية والفنية عندك.. درب عمالة وفق منهج 
تدريب علمي.. وبعد التدريب ستجد هذه العمالة طريقها إىل اخلليج.. 

 فالدول يف اخلليج حتتاج إىل عمالة وقلت له:
ة اخلليج ومساعدتكم.. سيحقق دخًال اثنيًا ملصر.. إىل مساعدريت هتدف فك

ابرموا اتفاقيات مع حكومات دول اخلليج أو مع شركات القطاع اخلاص يف 
هذه الدول.. وقلت له: العمالة املصرية يف هذه احلالة سوف تكتسح كل 

 الدول العربية..
 عموماً أقول.. والكلمات لسمو األمري طالل:



القضا� واألمور اليت تشغل ابلنا وهي الركيزة األساسية ة من أهم ية البشريالتنم
 ألي تنمية أو البداية ألي منطلق تنموي.

 
وحول املرأة ودورها يف اجملال التنموي يقول مسو األمري طالل منذ أ�م احملكمة 

 اإلجنليزية أصدرت حكماً مؤداه دخول املرأة يف صفوف اجليش.
ُترتك أو هُتمل.. وأمام املرأة جماالت عمل   جيب أن اجملتمع الاملرأة وهي نصف 

 كثرية وال ختالف الشريعة اإلسالمية.
 ويقول:

لنستمع إىل فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي.. هللا حيفظه.. لننظر إىل الفتاوى 
اليت يصدرها يف ضوء اجتهاداته الفقهية.. لنجد أنه يؤكد على حق املرأة يف 

 العمل .
 

لثالث اليت نشرت حول الرحلة اليت قامت هبا " احللقات القد كانت وبعد ف
 أسريت " يف داخل عقل ووجدان مسو األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود.

ونرجو أن نكون قد رمسنا صورة دقيقة وأمينة لتفاصيل هذه الرحلة وأن نكون 
ال يضيق  قد قدمنا تسجيًال دقيقًا يساهم يف حتديد مالمح صورة الرجل الذي

 يصادر فكراً.. وال يرفض رأ�ً.. وال يفرض رأ�ً.. يؤمن ابحلوار احلر بنقد.. وال
 الدميقراطي طريقاً للوصول إىل احلقيقة.

بقيت حقيقة جيب أن نؤكد عليها وهي أنه على الرغم من املساحة العريضة 
 اليت يشغلها الرجل إعالميًا على الساحات السعودية واخلليجية والعربية

ية، فإنه تبقى لدى الرجل إضافات جديدة من الرأي ية والدولواإلسالم
والفكر.. وتبقى لديه مساحات حتتاج إىل القيام برحالت وليس رحلة واحدة 

 للكشف عنها.. سواء وافقته يف الرأي أو خالفته الرأي.
 

 حممد مرعي
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 ابلر�ض 

 يوم السبت

 م2000 ديسمرب 9

 هـ1421رمضان  13

 

شرح فيها يف بداية املؤمتر ألقى صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز كلمة 
مسوه فكرة اجلامعة العربية املفتوحة واملراحل اليت مرت هبا الفكرة، مث أعلن مسوه مقر 

 اجلامعة العربية املفتوحة يف دولة الكويت.

 في:وفيما يلي وقائع املؤمتر الصح

 ة مسوهنص كلم



هذا االجتماع اليوم هو من أجل اجلامعة العربية املفتوحة، حيث أن الفكرة بدأت 
، قدم لنا هذه الفكرة مدير وبعض أساتذة جامعة امللك فهد للبرتول 1987سنة 

واملعادن ابلظهران. ويف ذلك الوقت مل نكن ندرك أمهية مثل هذه اجلامعة املفتوحة 
ابلتعليم يف العامل العريب، ومن مث ماتت  ى املعنينيعلينا وعل حيث أ�ا كانت جديدة

 الفكرة. 

مقاًال لصحفي مرموق سعودي يذكر أمهية التعليم عن  1996إىل أن قرأت سنة 
بُعد، ونبهين إىل الفكرة اليت سبق أن عرضت علينا من جامعة امللك فهد يف 

ي يف ي على املضاستقر الرأالظهران، ومن مث بدأ� نتحرى عن هذه اجلامعة إىل أن 
 مشروعها.

وبعد ذلك اخرت� شركة أمريكية متخصصة وكلفناها ابلقيام بدراسة جدوى هلذه 
اجلامعة املفتوحة، وقامت هذه الشركة، أو بدأت ابألحرى دراستها ابالتصال املباشر 

ننتظر ابلدول العربية واملسؤولني فيها والفعاليات املتخصصة يف هذه الدول، ولكننا مل 
 راسة.اء هذه الدانته

قمنا ابالتصال بوزراء التعليم العايل يف الدول العربية من خالل األمانة العامة جلامعة 
الدول العربية لنخربهم هبذا التوجه، احلقيقة أنه منذ البداية وجد� جتاواب طيبا من 

د مام واحلموزراء التعليم العايل، فبدأت العجلة تدور، ليس إىل الوراء ولكن إىل األ
 21-18أن وصلنا إىل عقد مؤمتر وزراء التعليم العايل يف بريوت يف الفرتة  هلل، إىل
 , 2000سبتمرب 

واالخوة وزراء التعليم العايل وافقوا متاما وابإلمجاع على أمهية هذه اجلامعة املفتوحة 
ق عن ألمتنا العربية وبعد مداوالت وكلمات ألقيت يف هذا االجتماع تقرر أن ينبث

ة ثالثية من اململكة العربية السعودية ممثلة بوزير التعليم العايل، واململكة ملؤمتر جلنهذا ا
املغربية ممثلة بوزير التعليم العايل، ومدير منظمة أليكسو العربية اليت مقرها تونس، 

 حىت تنظر يف طلبات الدول العربية اليت طلبت بشكل �ائي أين يكون املقر.



ر املاضي يف الرابط يف اململكة املغربية، أواخر الشهاللجنة يف واجتمعت هذه 
وقدمت إلينا توصياهتا حىت نقوم حنن ابختيار دولة املقر، هذه التوصيات اليت قدمت 
من اللجنة هي متامًا نفس اللغة اليت حتدث هبا مؤمتر وزراء التعليم العايل يف سبتمرب 

 يف بريوت.

ل اليت تقدمت ليكون املقر ت ألن الدو ذه التوصياحنن هنا يف الرب�مج تفحصنا ه
لديها مخس دول عربية هي: لبنان، األردن، الكويت، البحرين، ومصر، من بني 

دولة عربية، ألن الدول األخرى أكدت معظمها على أن يكون فيها  21أكثر من 
 فروع ومنها اململكة العربية السعودية.

استوفت الشروط من  لثالث اليتن الدول اقمت منذ أ�م وأ� يف حرية مع نفسي، أل
بني اخلمس دول اليت ذكرهتا هي: لبنان واألردن والكويت، حيث يكون املقر يف 
إحدى هذه الدول، فكنت يف حرية من أمري أل�ا دول شقيقة وعزيزة ووجد� أن 

يت الثالث دول كلها تقريبا تتساوى يف املعايري أو املوافقة على املعايري والشروط ال
للجنة اليت ذكرهتا لكم يف الرابط. وجد� أنه من األنسب أن ، وضعتها اوضعناها

يتخذ القرار فورًا ألن مدير اجلامعة األخ حممد محدان حيثنا على ضرورة اإلسراع يف 
 إن شاء هللا. 2001اختيار املقر حىت يتدبروا أمورهم وتبدأ الدراسة يف أكتوبر سنة 

يع وهو أن يكون املقر هو اسبًا للجمأن يكون منفاختذت قراري  الذي أرجو 
الكويت، ألسباب كبرية غربلتها بيين وبني نفسي واعتمدت على هللا سبحانه وتعاىل 
ومث ضمريي ومسؤوليايت جتاه املواطن العريب ابلنسبة للتعليم من خالل اجلامعة العربية 

كويت يف دولة اللغ األخوة املفتوحة واختذ� هذا القرار املبارك إن شاء هللا، وسوف نب
الشقيق عن هذا القرار وهللا سبحانه وتعاىل يوفقنا خلدمة ديننا وخدمة أمتنا العربية 

 حيث أن التعليم اليوم هو حق للجميع.

منظمة اليونسكو.. وحضرت أ� السنة اللي فاتت احتفاهلا مبرور مخسني سنة على 
اجلميع  لدويل وكانذا احلفل اإنشائها، واستمعت إىل الكلمات اليت ألقيت يف ه

يقولون أن التعليم حقًا للجميع لكل فرد، إمنا التعليم اجلامعي ابلذات هو حق لكل 
من يستحق التعليم اجلامعي، هكذا قالت اليونسكو، وهكذا قال املتحدثون يف 



اليونسكو، ال يعين أن تفتح اجلامعات أبواهبا لكل من هب ودب، ألن هذا كما 
لب ومضر للجامعة، ألنه لن يفيد نفسه إذا و مضر للطايف اليونسكيقولون هناك 

دخل اجلامعة وعالماته متدنية أو حىت غري مستعد للتعليم اجلامعي، ولن يكون مفيداً 
 لبلده.. حق للجميع ولكن بشروط.

التعليم املفتوح أصبح اليوم هو التعليم الذي تبنته معظم الدول للمجتمع، ممثل البنك 
عة املفتوحة أفاد� أنه منذ سنة تقريبًا بدءوا يعملون عليا للجاماللجنة ال الدويل يف

لفتح جامعة مفتوحة يف الوال�ت املتحدة األمريكية، هذا ممثل البنك الدويل، جبانب 
جامعة مفتوحة يف العامل اآلن  800كان هناك   1996إنه هناك، ملا بدأ� سنة 

 ملستقبلي.التعليم ا حة، إذن هوجامعة مفتو  1200وصلت خالل أربع سنوات 

جبانب إنه للمرأة العربية التعليم املفتوح من أهم األمور هلا، حيث أن التعليم سيصل لكل 

إنسان يلتحق ابجلامعة املفتوحة دون أن يكلف نفسه مشقة أن ينتقل من مكان �ء يف 

 تصل إليه. الريف أو البادية أو القرى إىل مقر اجلامعة ولكن اجلامعة هي اليت سوف

طبعا األمور كانت ملتبسة على البعض وكانوا يعتقدوا أن هذا التعليم املفتوح هو 
يشابه إىل حد كبري التعليم ابملراسلة وهذا غلط وغري صحيح فالتعليم املفتوح هو متاما 
مثل التعليم التقليدي واألخوة الذين يريدون مزيدا من التفاصيل عن اجلامعة العربية 

�مج واألخ �صر واألخ حممد مستعدون أن ميدوهم م يف الرب نحن نرحب هباملفتوحة ف
ابلتفاصيل حىت يكونوا على بينة من أمرهم، ألنكم أنتم الرسل بني أصحاب القرار 

 وبني املواطنني، أنتم الذين تعطون احلقيقة، اإلعالم، إىل املواطن العريب حيث وجد. 

 اوب عليه. مستعد أجوشكراً لكم، وإذا كان لديكم أي سؤال أ�



 أسئلة الصحفيني وإجابة مسوه عليها

 

 حممود عابدين، جريدة السياسة الكويتية:

مبا أنه مت اختيار الكويت مقرا للجامعة العربية املفتوحة هل تتفضل مسوكم بذكر بعض 
املعايري اليت من أجلها متيزت الكويت عن الدول األخرى خاصة وأن الكويت هلا 

تمر فهل مثة عالقة بني التعليم املستمر واجلامعة تعليم املس موضوع الخربة طويلة يف
 املفتوحة أو هنالك بعض املعايري األخرى.

 إجابة مسو األمري:

املعايري، نفس املعايري، الكويت، األردن ولبنان، معايريها هي نفس معايري الدولتني 
ليها من أن حتصل ع اليت ذكرهتما، هي نفسها، وليس هناك، ولكن املعايري ميكن

 خوة إذا أردت.اإل
 سؤال:

 هل هناك أي جوانب سياسية أدت إىل ذلك االختيار.
 إجابة مسو األمري:

أبدًا لرمبا يكون هناك جوانب جغرافية، جوانب اقتصادية، جوانب اجتماعية، لرمبا 
ولكن األ�م اليت أمضيتها أفكر فيها كان لدي ضغوط مين ومن نفسي، كيف اختذ 

نب غربلتها ووجدت أن ذلك القرار الذي جيب أن هذه اجلوا ر، ولكن كلالقرا
 يُتخذ.

 حممد احليدر من جريدة الر�ض.

مسو األمري ما الدول العربية اليت تتنافس على فروع اجلامعة، وهل الدول اليت تتنافس 
 على مقر اجلامعة ستحظى هبذه الفروع.

 إجابة مسو األمري:



ن يكون لديها فروع جبانب املقر ًال رغبت أآلن وهي فعنعم.. الدول اليت لدينا ا
هي: لبنان، األردن، البحرين، مصر، السعودية، اليمن، السودان، وسور�. كلها 
أبدت رغبة أكيدة أن يكون لديها فروع هلذه اجلامعة املفتوحة، ألنه يف احلقيقة الفرع 

فخر هلا ة ترى أنه ط إن الدولال خيتلف إطالقا عن املقر ابلنسبة للتعليم إمنا املقر فق
إمنا من �حية التعليم فاملقر مثله مثل   Prestigeأن يكون لديها املقر عملية 

 الفرع.

 عبد العظيم حسني جملة أهًال وسهًال:

أال ترى مسوكم أن الكويت صعبة الدخول واخلروج يف نظام التأشريات والدخول 
يتسىن أن يكون  أال كان لوطن العريبواملتابعة واملكان اجلغرايف للكويت يف شرق ا

 املقر الرئيسي للجامعة يف منتصف الوطن العريب مثل مصر مثًال؟
وهللا شوف أوًال ابلنسبة للفيزات حنن كلنا يف دول اخلليج نعاين إجابة مسو األمري:

من هذه املشكلة. فهو نفس الشيء حىت لو كان املقر يف السعودية أو البحرين أو 
للتأشريات، لدينا أتشريات أيضًا ابلنسبة  ابت ابلنسبةنواجه الصعو اإلمارات فس

للفروع، حىت لبنان اليوم تعاين، اليت كانت بالد منفتحة أصبح اآلن من يريد أن 
يدخل لبنان وهو سائح ولبنان بلد سياحية يعطلوه يف السفارات أ�م طويلة. البلد 

أعتقد أن ي األردن. فة أتشريات هالوحيدة يف الدول العربية اليت ليست لديها مشكل
يكون وسط الدول ما هي مشكلة ألن اإلرسال والتواصل بني اجلامعة.. طيب بكره 
ملا نعملها يف بريوت ستكون املغرب بعيده عنا واملغرب يف طريقة للموافقة، هذه 
حللتها أ� بنفسي وفكرت يف أسئلتك ووردت يف ذهين ولكن بعض الدول طلبت 

استلمنا األوراق من مصر والبحرين مل جند أ�ا  هيالت، وملاينا منها تساملقر ومل �ت
تستويف الشروط اليت وضعناها وقدمناها للدول املفروض أن تتجاوب معنا وتقدم 
التسهيالت، الثالث دول اليت لبت املطالب اليت وضعناها متاما هي الثالث دول 

 اليت ذكرهتا.



 مد الرشيد صحيفة الوطن السعودية:حم

تمعتم مع رئيس البنك الدويل حول دعم اجلامعة العربية ن األول اجلدّي سؤاال
 املفتوحة كيف وجدمت مسوكم موقف البنك لدعم اجلامعة.

دولة عربية حول اجلامعة املفتوحة،   11السؤال الثاين مت إجراء دراسة ميدانية يف 
 ربية. الدول العكم تتوقعون النسبة اليت ميكن أن تستوعبها اجلامعة املفتوحة يف

 إجابة مسو األمري:

السؤال األول، أ� اجتمعت مبدير البنك الدويل يف نيويورك واستعرضنا كل 
مشاريعنا معه ومنها اجلامعة املفتوحة، ورحب ترحيبًا طيبًا أبن يتعاون معنا يف 
املشاريع اليت عرضناها عليه واستعرضناها معًا ابلنسبة للمشاريع العربية أو 

مل إىل الرب�مج لبحث هذه املشاريع ومنها يبعث فريق عة، ووعد أن الدولي
اجلامعة، وفعًال أتى الوفد من البند الدويل بداية الشهر املاضي، واجتمع مع 
املسؤولني يف الرب�مج واجتمع معي شخصيًا وأبدى كل ترحيبه ابلنسبة هلذه 

نا وبينه اتفاقية بيناملشاريع اليت عرضت وطلب منا أن نوقع ورقة تفاهم مبعىن 
ناء ز�ريت للبنك يف شهر فرباير أو الشهر الذي يليه إبذن هللا سأذهب إىل أث

واشنطن واجتمع معهم ونوقع ورقة تفاهم لكل املشاريع ومنها مشروع اجلامعة 
املفتوحة، وقد أبدى استعداده خاصة وأن البنك عضوا من أعضاء اللجنة العليا 

 ابجلامعة.
 ل الثاين:ري عن السؤاإجابة مسو األم

هو حنبدأ حبوايل ستة آالف طالب وسننتهي خالل عشر سنوات حبوايل مائتان أو 
مائتان ومخسني ألف طالب، من أهم األمور اليت وفقنا إليها هو أننا اتفقنا مع 

 200جامعة لندن املفتوحة يف بريطانيا وهي من أعرق اجلامعات املفتوحة، ولديها 
 يف اجلامعة العربية املفتوحة، وحىت من يا، لتساعد�مقبولة دول ألف طالب وشهاداهتا



�حية الشهادات، جامعتنا جديدة، فيجب أن تكون خمتومة من جامعة عريقة 
 معروفة فاتفقنا مع جامعة لندن املفتوحة هبذا الصدد.

 عمر احليان من جريدة اجلزيرة:

لطلبة املفتوحة ل مسو األمري ما هي أبرز التخصصات اليت ستضمها اجلامعة
 لبات، وما هي مصادر التمويل هلذه اجلامعة بعد استمرارها إن شاء هللا.والطا

 إجابة مسو األمري:

 (أذن مسوه للدكتور حممد محدان مدير اجلامعة ابإلجابة عن هذا السؤال)
بناًء على الدراسة اليت أجريت يف إحدى عشر دولة عربية الستطالع آراء الطالب 

حاب العمل الذين سيوظفون اخلرجيني، وجد� أبن ضًا آراء أصللدراسة وأياملتوقعني 
يقع يف املقام األول احلاسب اإللكرتوين، مث إدارة األعمال بفروعها املختلفة، مث 
برامج اللغة اإلجنليزية، مث برامج إعداد وتدريب املعلمني أثناء اخلدمة هذه هي الربامج 

 .األربعة اليت ستبدأ هبا اجلامعة
 إجابة الدكتور محدان عن أتهيل العاملني أثناء عملهم) وه أثناء(استفسر مس

فأجاب الدكتور محدان أبن اجلامعة ستقدم برامج التعليم املستمر بناء على اتصاهلا 
مع مؤسسات القطاعني العام واخلاص لوضع برامج خاصة لتدريب العاملني أثناء 

من  نذ عدد كبريك من خترج معملهم. ما استجد يف جمال ختصصهم، فهنال
السنوات واستجد الكثري يف جمال ختصصه وحيتاج إىل برامج تعليم مستمر فاجلامعة 

 العربية املفتوحة إن شاء هللا ستقوم بتنظيم هذه الربامج.
 إجابة مسو األمري عن اجلزء الثاين من السؤال (التمويل):

احلمد هلل ال  قوم به كله،، حنن هنا نأما متويل اجلامعة فيقوم به بر�مج اخلليج العريب
حنتاج أي متويل من اخلارج من �حية السيولة، إمنا من �حية املساعدات اللوجستية 

 فهذه ننتظر أن أتتينا من منظمات دولية خمتلفة، ومنها البنك الدولية.
 عبد النيب شاهني، وكالة أنباء اإلمارات:

وزير التعليم توحة وأعلن اء جامعة مفمصر أعلنت قبل أ�م قليلة أ�ا بصدد إنش
العايل املصري أن جملس الوزراء املصري سيبحث بعد عطلة عيد الفطر إنشاء جامعة 



تاح.. ما هو تفسريكم هلذا 
ُ
عربية مفتوحة، فهل هذا بيتم يف إطار التنافس امل

 املوضوع؟
 إجابة مسو األمري:

كان   لدكتور شهابت أثرته.. اأ� ما كنت أريد إاثرة هذا املوضوع، ولكن مادام أن
من املؤيدين املتحمسني لنا منذ ثالث سنوات، وعملنا ندوة يف القاهرة وكان هو 
موجود يف هذه الندوة وألقى كلمة محاسية يشيد ابجلامعة ويقول إن مجهورية مصر 
العربية توافق من حيث املبدأ على قيام جامعة عربية مفتوحة وصار التواصل فيما 

عنا اتفاقية منذ ثالثة أشهر فيما بيننا وبني مجهورية مرة حىت وق يته أ� كذابيننا ولق
مصر العربية لدعم مستشفى أبو الريش ومعاهد التدريب الفين وقعنا اتفاقية معه، 
صرح هو بنفسه، حنن مسعنا هذا الكالم قبل مؤمتر بريوت، قبل أن يذهب الدكتور 

ية يف ذلك ت واختذ توصعلى للجامعاشهاب إىل بريوت، ألنه اجتمع اجمللس األ
سبتمرب يعين أ�م ونوهوا عن  21-18الوقت يف أوائل سبتمرب وحنن اجتماعنا يف 

اجلامعة املفتوحة، فأرسلنا هلم مندواب وقلنا رمبا يبلخبط األمور شوية فقال يل � طالل 
ة فقال يل ال هذه توصية من عند� فقط لدراسة املوضوع، ملا جه لبنان سألته مرة اثني

ية عند� داخلية ولن يُعرض على احلكومة هذا األمر، قلنا وهللا هذا بدا هذه عملأ
شأنك ففوجئنا من يومني ثالثة هبذه التوصيات نرجو أال تتعارض توصيات اجمللس 
األعلى للتعليم يف مصر مع اجلامعة العربية املفتوحة حيث أن اجملال مفتوح للجميع 

ر املهم أال يكون فيه تعارض فيما يون من البشمل 65فيها  جلامعتنا وجامعتهم مصر
بيننا وبينهم، ألن اجملال كبري ومفتوح وأنتم تعلمون العامل العريب يعاين من قلة 
اجلامعات سواء احلكومية أو األهلية والتوجه العريب اآلن يف كل بلد هو تشجيع 

ماكن وا وجيدوا أذين مل يوفقاجلامعات األهلية حىت أ�ا تستوعب املزيد من الطلبة ال
هلم يف اجلامعات املتوفرة حاليا، اجلامعات األهلية يف العامل العريب أكثرها رواجاً 

جامعة حكومية وأهلية، أيضًا فيها رحبية،  16وجناحًا حقيقة يف األردن، األردن فيه 
وال عملية أن تكون اجلامعات غري رحبية هذه جيب أن ننساها إحنا لسنا يف أمريكا 

لبالد العربية وضعنا خيتلف ليس هناك رجل يستثمر أمواله يف ا إحنا يف ابريطاني



جامعة ال تربح انظر إىل االبتدائي والثانوي يف اململكة العربية السعودية اخلاصة كلها 
بفلوس وكلها تربح ولكنها ماشية بطريقة ما جبانب املدارس احلكومية، وهلذا 

ن رحبية ولكن رحبية ال يعين هذا جيب أن تكو  عامل العريبفاجلامعات أو الكليات يف ال
أن تكون جشعة رحبًا معقوًال حىت يكون تشجيعًا لآلخرين وهذا هو توجهنا اآلن يف 
السعودية أن تكون رحبية وهلذا السبب أعتقد أنه إذا قامت جامعة أهلية حملية 

ي تكون مصر ز  مفتوحة، القدس فيه جامعة مفتوحة، والقدس معا� بتشتغل.. ما
 القدس..

 ..ولكن مسو األمري مما يثري الدهشة تزامن ذلكتداخل من السائل.. 
 هذه هي املشكلة ..مسو األمري: 

 وقالوا أ�ا غري رحبية..السائل: 
ال قالوا احلكومة حتموهلا، يف الصحف يف مصر قالوا احلكومة سوف  مسو األمري:

ال ن، على كل حه يف اإلعال% والباقي قطاع خاص، هذا قالو 70% 60متول 
الذي يعنينا جامعتنا اآلن.. اآلخرين هم أحرار فيما يفعلون ويقولون.. املهم نرجوهم 
ال يلخبطو� يف جامعتنا املفتوحة املهم التوجه قومي وعريب والرب�مج قام من أجل 

ث.. من.. من أجل اإلنسان يف كل مكان.. اإلنسان يف العامل العريب.. يف العامل الثال
د مع دول أوراب الشرقية.. ابملعو�ت وهو موضوع كل أمواله ن حنن نتساعحىت اآل

خريية وتذهب ليست قروض ولكنها كمساعدات بغري مقابل.. املردود من هذه 
% سيذهب قسم منه 13% 10اجلامعة املفتوحة سيكون مردود نسيب ال يتجاوز 

حد.. هنا إىل جيوب أ جني لن يذهبإىل الرب�مج ليصرفه ابلتايل إىل الفقراء واحملتا
املهم االنطالق املهم يف الرب�مج الفائدة البسيطة اليت جننيها من هذا املشروع 
سيذهب إىل موارد الرب�مج والرب�مج يصرفه ابلتايل على املشاريع التعليمية والغذائية 
والصحية والثقافية إىل آخره.. وقسم من هذا املبلغ سوف يذهب إىل صندوق 

ن ليس لديهم أمواًال لدفع رسوم اجلامعة وقسم من هذه معسرين الذيسوف ينشأ لل
األرابح سيدور ملصلحة اجلامعة لتطويرها وحتديث وسائلها وأدواهتا، إذن العشرة 
ثالثة عشرة يف املائة ثالثة أقسام قسم للرب�مج، وقسم لصندوق احملتاجني والفقراء 



، هذا مهم جدا إن الناس عة ومعداهتاتطوير اجلامواملعوزين، وقسم  سيذهب للتدوير ل
يفهمون إحنا لن نضع أي أموال يف جيوب فالن أو عالن، ولكن يف جيوب الفقراء 
واحملتاجني، سواء من خالل احلكومات املعنية، أو من خالل املنظمات واجلمعيات 

 األهلية.
 سؤال:

 دراسية.ما هي الرسوم الدراسية اليت سيدفعها الطالب، الرسوم ال
 مسو األمري:بة إجا

ر�ل تقريبًا للطالب املتفرغ الذي يدرس  4000دوالر يف السنة يعين  1100
 .1100متفرغاً وغريه سيدفع على عدد الساعات اليت يدرسها اليت هي أقل من 

 مصطفى شهاب، وكالة األنباء القطرية:

ليمية راجمها التعسؤايل األول: حتتاج اجلامعة املفتوحة إىل حمطات فضائية لبث ب
قة العربية، هل مت التعاقد مع أي من احملطات أو أن إدارة اجلامعة سوف يكون للمنط

 هلا حمطاهتا اخلاصة.
 سؤايل الثاين: ما الذي ستقدمه دولة املقر حتديداً للجامعة؟

 إجابة مسو األمري:

 (أذن مسوه للدكتور حممد محدان لإلجابة) فقال:

ناسب ليكون لنا بث من خالل  الوقت املم التعاقد يفمل نتعاقد بعد، ولكن سيت
إحدى الفضائيات. التسهيالت اليت ستقدمها الدولة لقد ذكر مسو األمري بشكل 
عام، حنن نسعى أن يكون هناك إعفاءات مجركية وضرائبية ملدخالت اجلامعة، 
نسعى إىل التعاون  مع مؤسسات البث املرئي واملسموع، وأن تكون البنية 

ميسرة للجامعة لتقدم براجمها، مؤسسات التعليم العايل  تلك الدولة نولوجية يف التك
القائمة يف تلك الدولة من جامعات ومعاهد ومؤسسات يكون بينها وبني اجلامعة 
تعاون، الطاقات البشرية املدربة تكون أيضًا ميسرة للتعامل مع اجلامعة، هذه معايري 

 عامة نذكرها.



ل مسو األمري هو االستفادة من جتربة بعه كما تفضوح الذي سنتأسلوب التعليم املفت
أفضل جامعة موجودة يف العامل للتعليم املفتوح وحي اجلامعة الربيطانية املفتوحة، 
التعليم املفتوح يف اجلامعة الربيطانية املفتوحة يقال أنه تعليم مفتوح مساند ، ابللغة 

الب رتك الطأي ال يُ   Supporting  distance learning اإلجنليزية 
بتسلمه للمواد التعليمية سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية أو على األشرطة 

طالب ُخيصص ُمعيد  20احلاسوبية أو بواسطة اإلنرتنت ال يرتك لوحدة، إمنا لكل 
طالب مركز تعليمي وهذا املركز التعليمي يراتده  20يف أي مكان حيث يكون لكل 

ملساعدته يف املادة اليت يتلقاها سواء  طالب  20كل هناك معيد لالطالب ويكون 
كانت املادة مكتوبة أو مسعها من خالل الفضائية أو من خالل اإلنرتنت، ليساعد 
الطالب، واالمتحا�ت جترى من خالل املركز الدراسي للطالب، طبعا التليفون 

ملا  حيث كان، و  والراديو وكل وسائل االتصال ألننا نسعى إىل كل طالب عريب
نرتنت غري موجودة بعد يف كل مكان يف العامل العريب فلن نرتك أي وسيلة كانت اإل

 Vedio conferencingمن وسائل االتصال بدءا من التليفون وإنتهاء بـ 
وهذا يكون أبن يقوم معيد متميز يف أحد الفروع يُلقي حماضرة والطلبة موجودون يف 

ن أن يسمعون ويسألون معة يستطيعو طق عمل اجلامراكزهم الدراسية يف كل منا
 . Vedio conferencingوجييب هلم املدرس، هذه التقنية هي 

 مسو األمري:

إحنا إللي يهمنا أن نبدأ صح حىت أن تسري اجلامعة على مستوى عايل وجيد جدا 
من التعليم حنن ال نرغب أن يكون تعليمنا متدين أو حىت  وسط .. يكون جيد هذا 

مثل أي جامعات هالكة أخرى فما هي الفائدة من  سيكون مثلناملراد وإال هو ا
هذه اجلهود واألموال املوظفة، حنن نريد أن تبدأ اجلامعة صحيح وجيدة ومتمكنة 

  حىت تستمر على هذا املستوى.

English 
 سؤال:



 السؤال هذا نفسه يعين لن يكون هناك درجات عليا يف الوقت الراهن؟
 د. محدان:

درجة البكالوريوس ويف السنة األوىل سنقوم ابلتخطيط  بداية ستكونقلنا يف ال لقد
لدرجة املاجستري يف إدارة األعمال ألن من خالل الدراسة تبني لنا أن عليه طلب 

 لكن نبدأ يف ذلك منذ السنة األوىل إن شاء هللا.
 ول؟كم يُقدر العدد التقرييب للكادر البشري للجامعة يف عامها األسؤال: 

 ري:و األمإجابة مس

 (أذن مسوه للدكتور محدان ابإلجابة):

فإذا بدأ�  tutorطالب يوجد  20حىت نوضح ذلك هناك يف التعليم املفتوح لكل 
اليت تلزم لذلك ولكل مائة  tutor 250خبمسة آالف طالب سيكون هناك 

ي، عضو هيئة تدريس مث اجلهاز اإلدار  50طالب يوجد عضو هيئة تدريس يلزمنا 
من العاملني فيه املقر الرئيسي والفروع اليت  600ألوىل حوايل يف السنة ا حنن نقدر

 سنبدأ هبا، هذا يف السنة األوىل اليت سنبدأ هبا.

 سؤال:

مسو األمري لقد حتدثنا عن عالقة اجلامعة العربية املفتوحة جبامعة بريطانيا املفتوحة، ومل 
 املتواجدة حالياً.ات العربية بية ابجلامعنتحدث عن عالقة للجامعة املفتوحة العر 

 إجابة مسو األمري:

 (أذن مسوه للدكتور محدان ابإلجابة):
سيكون هنالك تعاون مباشر أبسلوب تعاقدي بني اجلامعة العربية املفتوحة 
واجلامعات القائمة، اجلامعة العربية املفتوحة كلفة التدريس فيها معتدلة ويستطيع 

باين فخمة أو صروحا كما هو حاصل يف ا لن تبين متحملها أل�املواطن العريب أن ي
جامعاتنا القائمة إمنا املراكز الدراسية ستكون من خالل اجلامعات القائمة، يلزمنا 
للمراكز الدراسية خمترب للحاسبات اإللكرتونية، يلزمنا قاعة ُمتعددة األغراض لوسائل 

قد معها على لقائمة نتعا اجلامعة اتكنلوجيا املعلومات احلديثة، إذا وجدت هذه يف



االستفادة من هذه املرافق.. مىت نستفيد.. خارج ساعات العمل للجامعات القائمة، 
وحنن نعلم معظم اجلامعات القائمة بعد الساعة اخلامسة جتدها خالية، وندفع 
للجامعة رسوما مقابل ذلك، طبعًا سنتعاون مع أساتذهتا، فاملعينني يف هذه اجلامعة 

، النسبة الكبرية من غري املتفرغني من املعيدين واألساتذة سبتهم قليلةاملتفرغني ن
سيكونون أيضًا من خالل التعاقد مع اجلامعات القائمة، ولذلك فإن اجلامعة العربية 
املفتوحة ستكون إضافة نوعية للتعليم اجلامعي يف اجلامعات القائمة، املواد التعليمية 

جيدة املستوى  وتتفاعل مع الطالب أل�ا مواد ة املفتوحة اليت تستعملها اجلامع
تساعد الطالب يف اجلامعات القائمة، كثري من اجلامعات القائمة أتخذ األشرطة 
وأتخذ األقراص احلاسوبية اليت تستخدمها اجلامعة املفتوحة ليستفيد منها طلبتها يف 

 امعات.مع مجيع اجلدراستهم، وإن شاء هللا سيكون التنسيق والتعاون قائماً 
 سؤال:

مسو األمري نعرف جيدًا أن العامل العريب يعاين من ختمه يف األكادمييني وهناك كثري 
من اآلالف املؤلفة من اخلرجيني العاطلني عن العمل، هل راعت اجلامعة العربية 
املفتوحة التوجهات ومتطلبات سوق العمل املستقبلية حبيث خترج إىل سوق العمل 

جيدوا أمامهم فرص عمل موفرة وال يضافوا إىل باب مؤهلني سوق العمل شتضخ إىل 
 هذه الكتل البشرية العاطلني عن العمل حالياً؟

 إجابة مسو األمري:

سؤالك وجيه، وهذا ما عانته وتعانيه الدول العربية ما نعانيه مجيعا أن التعليم الذي  
ومية اليت اخلطط احلك كان حيدث وال يزال هو فقط إعطاء الشهادات بصرف النظر

ضعت وااللتزام هبا هذا أوًال لألسف، ألن اخلطط العربية اليت وضعت مبني فيها و 
أنواع املشاريع وتواريخ تنفيذها وتواريخ انتهائها وكان املفروض أن يساير التعليم يف 
اجلامعات هذه اخلطط احلكومية، هذا أوًال.. اثنيًا احتياجات القطاعني احلكومي 

هذه اجلامعات، ولذلك جند أن املتخرجني  لمتخرجني مني ابلنسبة لواألهل
متكدسني بشكل مزهل بدون عمل، اجلامعة املفتوحة ال ابلعكس حنن نعتقد أن 



الدراسات اليت تتم فيها هي حلاجة العمل يتخرج اإلنسان ونرجو من هللا أن يوفقنا 
 ألهلي.فيه، يتخرج وجيد العمل متوفراً يف القطاعني احلكومي وا

 محدان: د.  يضيف
نسبة كبرية من طالب هذه اجلامعة سيكونون من الذين على رأس العمل، يعملون، 
أي عدد منهم سيكون على رأس العمل، ابإلضافة إىل ما تفضل به مسوه من أن 
حاجات سوق العمل متت دراستها، وبناء على هذه الدراسات حدد� التخصصات 

ليزية والتأهيل، وأي ختصصات اللغة اإلجنة األعمال و وهي احلاسب اإللكرتوين وإدار 
 جديدة ستكون مبنية على حاجات سوق العمل.

 مسو األمري:
وهذا خلصنا من مشكلة االختالط، دولة عندها اختالط ودولة ترفض االختالط 
ودولة فيها اختالط وبرملا�ا حيارب االختالط، راح وقتنا يف التعليم اختالط أو ال 

يف اهلواء بدون أن نصل إىل نتيجة اجلامعة  م طويل عريض ضيعنا كالاختالط يعين
املفتوحة رمبا حل من احللول ألن ليس فيها اختالط، وهي احلقيقة ما قامت علشان 
هذا اهلدف ابلذات إمنا من وسائلها املتبعة أن نصل إىل كل فرد على حدة رجل  

على  اآلن وخطرت مرة أقوهلا كان أو إمرأة ولكن نرجو من اإلدارة، وميكن هذه أول
ابيل، ممثلة ابلدكتور حممد محدان، وابألخ �صر ابلنسبة للرب�مج أن تركزوا على املرأة 
العربية أن يكون التعليم يف اجلامعة العربية املفتوحة موجها للمرأة العربية أرجو ذلك 

 وهذا مهم جداً.
 سؤال :

 طلوبة لذلك.ي الشروط املفتوحة وما هما هي مؤشرات القبول يف اجلامعة العربية امل
 إجابة مسو األمري:

 (أذن مسو األمري للدكتور محدان ابإلجابة):
املؤشر اهلام جدًا أننا الطالب الذي ندخله اجلامعة تعتمد شهادته من مجيع الدول 
العربية هذا يطلب فقط شرط احلصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة، ال 

يف الثانوية العامة يستطيع أن يتقدم الب الناجح اطالقًا الطنشرتط معدل عايل 



للدراسة ابجلامعة العربية املفتوحة وأيضا ترك جمللس األمناء أن يقرر أي شروط أخرى 
يراها مناسبة رمبا من حيث كفاءة الطالب من حيث وسائل االتصال، طريقة التعليم 

يشرتط  سنة ال 25ن يزيد عمره عيف اجلامعة الربيطانية املفتوحة إذا كان الطالب 
حىت أن يكون �جحاً يف الثانوية العامة لكن حنن ال نستطيع، وجيب أن يكون عنده 

 اخلربة واملمارسة واخلربة العملية وأن تكون مهنته مرتبطة بدراسته.
 سؤال:

مسو سيدي كم رصد الرب�مج للجامعة املفتوحة من مبالغ مالية أم أن اجلامعة 
 شرتاك الطلبة فيها؟ من رسوم االدخل الذايتستعتمد على 

 إجابة مسو األمري:

 (أذن مسو األمري للدكتور محدان ابإلجابة):
املرحلة األوىل للجامعة يف الواقع مكلفة يف مراحلها األوىل أل�ا حتتاج لبنية أساسية 
وتكنولوجية، وسنبدأ أبعداد قليلة من الطالب وتتزايد لكن دراسة اجلدوى هلذه 

مليون دوالر منها  64يف مراحلها األوىل إىل أ�ا حتتاج إىل أ�ا حتتاج امعة بينت اجل
مليون سيقدمها الرب�مج وسنسعى من خالل وثيقة للتمويل للحصول على  32

 دعم من البنك الدويل واليونسكو واملؤسسات الدولية املختلفة.
 مسو األمري:

نرجو أن ا لتقدميها ات استعدادهمن األمور األخرى اليت أبدت كثري من املنظم
 تغطي، هي ليست سيولة هي أجهزة.

 سؤال:
يف إطار التعاون العريب هل هناك تعاون مع الدول العربية األشد فقرًا من خالل 

 اجلامعة العربية املفتوحة؟
 إجابة مسو األمري:

 (إذن مسو األمري للدكتور محدان ابإلجابة):
لبة احملرومني حبيث ال اجلامعة للطصندوقًا يف كما تفضل مسو األمري سيكون هناك 

ُحيرم الطالب من التعليم كونه ال يستطيع أن ُيسدد الرسوم، هذا جانب، تفضل مسو 



األمري أبنه ما سيأيت من وفر للجامعة يف وقت الحق سيكون جزء منه يُنفق يف هذا 
سوم، أي اجملال دعم صندوق الطالب، مث أن الرسوم اليت ذكر�ها هي معدل الر 

دوالر هذا يعين أن يف بعض الدول  1100 الدول العربية سط الرسوم يفمتو 
ستكون الرسوم أقل من ذلك حسب متوسط دخل الفرد يف تلك الدولة، ويف بعض 

 الدول ستكون أعلى من ذلك.
 مسو األمري:

 شكرًا لكم مجيعا ونرجو من هللا أن يوفق اجلميع.
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 حوار مندوبة  صحيفة نيويورك اتميز
 مع صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز 

 2000نوفمرب  15األربعاء  
 
  سنتحدث عن النواحي االجتماعية، وخاصة ز�دة السكان والقيود املفروضة على

 سوق العمال.
 ؟ نه ابلقيودالذي تعني ما مسو األمري :

 
  قلة الوظائف 

 مسو األمري : 
ز�دة السكان كارثة إذا مل نعمل يف اململكة العربية السعودية إىل احلد منها 
بشكل أو آخر ، علماً أن الدول األخرى مثل اهلند والصني أو مصر حاولت 
أن حتد من عدد السكان واستطاعت إىل حد كبري، ولكن كان بكل فعالية، 

لنسبة الوظائف هل تقصد املوظفني احملليني أم العمال غالياً، ابفعت الثمن ود
 الواردين من اخلارج.

 
 أقصد الوظائف احمللية 

 مسو األمري : 
البطالة موجودة يف كل العامل ، وحىت يتم فهمها بطريقة صحيحة ، هناك البطالة املقنعة  

ا أسباهبا، ابلنسبة لسعودية هلالعربية ا وهناك بطالة سافرة  . والبطالة املقنعة يف اململكة
للمواطنني السعوديني خاصة املرأة ، فالتعليم مل يكن موجهًا للسوق، كانت األبواب مفتوحة 



جامعات ملن هب ودب، و صارت اجلامعات خترج طلبه ال  8يف الكليات املتوفرة يف 
�م كانوا  العمل ألحيتاجهم السوق بعكس جامعة امللك فهد، معظم املتخرجني يذهبون إىل

يدربون على األعمال من شركة أرامكو والشركات املختلفة يف املنطقة ، يدربون على ما 
 يدرسونه نظر�ً يف اجلامعة .

ابلنسبة للمرأة  أعتقد سوف تنطلق بعد أن وقع األمري عبد هللا منذ بضعة 
ن لبداية واآلأشهر امليثاق الدويل لعدم التمييز بني املرأة والرجل ، هذه هي ا

لتنفيذ على األرض ، بعد ما مت التوقيع على الورق ، طبعًا ال تزال ننتظر ا
هناك قيود شديدة على املرأة يف اململكة العربية السعودية ، وذلك بسبب 
الظروف االجتماعية املوجودة وعالقتها ابلدين ، إمنا أ� ال أوافق إطالقًا على 

اليت تصور لنا داخل  ، ابلطريقةلة املرأة هذا املدى الطويل الذي أخذته مشك
اململكة العربية السعودية ، الطريق ال يزال طويًال أمام املرأة السعودية ، وعليها 
هي أن تكافح ألخذ حقوقها ألن الرجل الشرقي هو حبد ذاته قيود ، خاصة 

ل الرجل العريب ، حنن مع حقوق املرأة متاماً،  وليس مع مساواة املرأة مع الرج
 على األقل يف الوقت احلاضر.  ا اإلسالمييف عاملن

 هذه القضا� اخلاصة ابملرأة والوظائف هل تطرح على جملس العائلة ؟ 
 مسو األمري : 

جملس العائلة يف بدايته اآلن ، وأخريًا قرر� دستوره ، نظام األساس ، نرجو أن هذا يف وقت 

 الحق أن شاء هللا ، يف املستقبل القريب.

  ائلة سيكون املكان الطبيعي إلاثرة هذه ن جملس العون مسوكم أهل تر
 القضا� اجلدلية واملثرية ، وإجياد حلول هلا ، قضا� املرأة.

 :  مسو األمري
 هذه تتوقف على توجه اجمللس مستقبًال واملنحى الذي سيتخذه.



 هل يود مسوكم أن يكون اجمللس مكا�ً إلاثرة مثل هذه القضا� ؟ 
 :  مسو األمري

لس يشكل النظام ،عند� هناك نظام وهناك حكومة ، النظام قمته  العائلة أن اجملأعتقد 

وجملس العائلة ميثل قمة العائلة ، واملسائل اليت تفضلت هبا يف السؤال جزء وليس حكومياً 

 ولكن اعتقد خيص النظام وابلتايل ملاذا ال يبحثه جملس العائلة.

 ارة أن بعض أفراد ملرأة للسيلة قيادة اأذكر منذ عام عندما أثريت مشك
العائلة قالوا هذا املوضوع مطروح للمناقشة، والبعض اآلخر رفض وقفل ابب 
املوضوع ضد املناقشة ، هل ترون مسوكم أن هذا املوضوع يتم عرضه للمناقشة 

 ، وهل هذه املعارضة ستظل موجودة ؟
 مسو األمري : 

رأة، موجودة ولكن قليلة، اثنيًا املرأة اآلن لقيادة املة ابلنسبة أوًال املعارضة قليلة جداً من العائل

تقود السيارة يف كل أحناء اململكة إال املدن، هذا معناه مبدأ السواقة أقر يف اململكة، وأ� 

سئلت يف مقابلة تلفزيونية على اهلواء، عن اجلهة اليت متنع سواقة املرأة، قلت صراحة أ� ال 

 ار يوماً من األ�م، وهذا قريباً حىت يف املدن.تقود السي املرأة سوفأدري هذه اجلهة ، ف

  مسوكم قلتم أن على املرأة أن تكافح يف حتصيل حقوقها ، وابلنسبة
لقضية قيادة النساء للسيارة وأن كانت ليست ابلقضية املهمة على مستوى 

من  العامل ، ولكن  هل ترى مسوكم املرأة تذهب وتسوق السيارة وال تنتظر
 ا بذلك؟يسمح هل

  مسو األمري :



عندما أقول ذلك أ� ابلذات،  أ� شخصيًا سيعتربونه حتريضاً ، فأفضل أ� ال 
أقوله. لكن أيضًا هناك مسائل أخرى عن طريق الزوج ، عن طريق األب يف 
البيت عن طريق األخ ومعظمهم موافق السواقة ، أن يوصلوا صوهتم إىل 

ة وسائل وطرق توصل قد هناك عدتمرار، أعتأصحاب القرار إبحلاح ابس
% من نسائنا إذا سافروا 90صوت إىل أصحاب القرار وحنن نريد اإلحلاح، 

يف اخلارج  ، ومنهم من يعارض السواقة يف السعودية يقودون السيارة يف 
 اخلارج.

  ما القضا� االجتماعية امللحة اليت على املرأة أن تطالب هبا يف الوقت
 القريب .املستقبل  الراهن أو يف

 مسو األمري : 
أوالً حق العمل يف أي جمال تريده ، وكل الدول اإلسالمية اليوم بدون  استثناء ال قيود فيها ، 

إال حنن ، ملاذا ؟ وأ� أقوهلا بصوت عايل أن الدين اإلسالمي ال يعارض عمل املرأة وكذلك 

تعطى شئ املرأة ، هذا أول العادات الصحيحة وليست الدخيلة  ال تعارض عمل املرأة

حقوقها اتمة ، احلقوق املذكورة يف الشريعة اإلسالمية ، ألن الشريعة مطبقة هنا ، تعطى 

حقوقها كاملة غري �قصة ، وهي كثرية ، أ� ال أتصور املرأة متشي يف الشارع وهي مغطية 

ل وال تعرف هالوجه ، هذه ليست يف اإلسالم وال يف العادات الصحيحة، متشي يف الشارع 

أمامها أو حصاة ، أقول مثال بسيط ، كنا يف جملس كبري وكان هناك أ�س   هناك خطر

كثريون واحد تكلم يف هذا املوضوع، وواحد عارض قيادة املرأة، قلت له أ� سأطلب منك 

طلبًا بسيطاً، وأرجو إال ترفض، قال يل أطلب، ووضعنا غرتة محراء على وجهه غطينا وجهه، 

ت جالسًا على كرسي وملا حترك حنوي حتركت أ� من الكرسي يل وأ� كنتعال أ� إوقلت له 



إىل مكان آخر، فلم يهتد إىل مكاين، أزحنا الغطاء عن وجهه، وقلنا هذا املثال اللي متشي 

عليه زوجتك أو أبنتك أو أختك هل تقبل عليهم هذا الكالم، قال ال وهللا، أول مرة أشوف 

أ�م امللك عبد العزيز كانت املرأة األمريكية تسوق ناه عليه، ًا حنن طبقهذا الشيء، إذا عملي

 50يف منطقة الظهران ، واألجنبيات كن يقدن السيارة يف جدة، الغريب مضى على ذلك 

 سنة وكأننا تراجعنا للوراء ومل نتقدم خطوات إىل األمام.

 ن أو خشية أ ما السبب يف تردد احلكام، ترى هل خشية املتحفظني يف اجملتمع
 بعدم اإلسالم يف التوجه ؟ يتهمو�م

  مسو األمري :
أ� جاوبت، قلت يف التلفزيون يف بث مباشر عندما سألين املذيع قلت له ، ال أدري من 

 املسؤول، عندما أجلس مع أخواين، حكام البلد، آرائهم مثل آرائي.

 رأة هل تعتقد أن مسو األمري �يف كان يعرض  أو يعارض سواقة امل
 ؟

 :   رياألممسو 
 يفضل أن تسألينه هذا السؤال ، بصفته وزيرا للداخلية وليس ابعتباره أخي.

 الشخص الذي غطيتم وجهه، هل  كان عضواً يف األسرة، أحد األخوة ؟ 
 :  مسو األمري

 أبداً، واحد شخص عادي، متعصب.
  مثال ، وإيران كحول الز�دة السكانية ، أ�ا موجودة يف مصر ويف سور� ويف إيران

هذه املشكلة فطلبت تدخل املؤسسات الدينية وكان امللة يطالب الناس بتنظيم النسل فيها 
 وحتديده ، هل ميكن هنا أن ينتهج يف السعودية ؟



 :  مسو األمري
املذهب الشيعي أكثر انفتاحاً من املذهب السلفي السين، وللجواب على السؤال ممكن عمله 

ألن اإلسالم ال يعارض أي شئ فيه مصلحة  قرار سياسيحيتاج إىل هنا بكل سهولة، ولكن 

لإلنسان، الفتوى تتوقف على املكان والزمان، هذا مبدأ ديين يف اإلسالم . لو تركنا احلبل 

 على الغارب يف ز�رة السكان سوف تتلخبط كل مشاريعنا االجتماعية واالقتصادية واملالية.

  ائلة أو الشورى ؟ جملس العالسكانية يفهل ميكن إاثرة قضية مثل الز�دة 
 :  مسو األمري

أوًال قرار امللك أو األمري عبد هللا مث جملس الوزراء مث جملس الشورى ، ومن مث يرفع إىل امللك 

ليتخذ قراره . جملس الشورى خليط من الناس وفيهم رجال الدين املميزين وأ� أعرفهم 

سواقة ابلذات إىل جملس الشورى املرأة والال موضوع شخصياً ، وأ� طالبت على اهلواء أبن حي

(حقوق املرأة عموماً) . جملس الشورى عندما يتخذ قراره هبذا املزيج اجليد من األعضاء ، 

 أعتقد أنه سيربئ ساحة الكثريين من وقوع اللوم عليهم  ، إذا كان هناك لوم .

 جملس  ظام ، وبنيالعالقة اليت ترو�ا مسوكم بني جملس العائلة كممثل للن
رى وجملس الوزراء كممثلني للحكومة والقضا� االجتماعية ، كيف تقع الشو 

 بني اجملالس الثالثة ؟
 :  مسو األمري



هذا مل يبحث إىل اآلن، ومل يطرح للبحث، لكن أرجو أن يطرح يف املستقبل األمور هنا متشي 

ك واله األمر  أخوه املل هللا بعدماببطء وحنن نريد أن حنرك األوضاع لنسرع فيها، األمري عبد 

 حترك أكثر، املطلوب  حتريك هذا الوضع أكثر يف ظل قيادة األمري عبد هللا  اآلن.

  معىن ذلك أن جملس سيكون قوة دافعة ومتحركة رمبا ال تسري حول
 احلكومة ، ألن احلكومة دائماً البريوقراطية والقيود ؟ 

 :  مسو األمري
العائلة ، هي كربت من حجمه أكثر من  هي عن جملسذي تتصوره لو أننا عمل ابلشكل ال

اللزوم  . ختشى الصدام ، ال نريد الصدام ، نريد أن أتخذ األمور جمراها الطبيعي بشكل 

 تدرجيي حىت تتفق مع ظروف اململكة.

  امللك فهد وويل العهد أصدرا تصرحيات ضد االحنياز األمريكي يف
ب الشعيب يف اململكة د فعل للغضلتصرحيات ر القضية الفلسطينية ، هل تلك ا

 أم هو تغيري فعلي داخل السياسة السعودية جتاه أمريكا؟
 :  مسو األمري

القيادات الصادقة املخلصة لوطنها دائمًا تعكس رأي املواطنني ، هذا شئ طبيعي لكن أ� 

ل ًا إلسرائينحازة متاممتأكد قرار امللك واألمري عبد هللا أنه ذايت ، ألن أمريكا بسياساهتا امل

 تضع أصدقاءها يف املنطقة يف حرج كبري.

 هل توضحون كيف يكون املوقف حمرجاً ابلنسبة للسعودية ؟ 
 :  مسو األمري



ابلنسبة لنا جتاه أمتنا العربية ، أمتنا اإلسالمية ، جتاه شعبنا ، ألن مسعة الوال�ت املتحدة يف 

رك القيادة السعودية حترك أعتقد أن حتولذلك أ� املنطقة العربية اآلن وصلت إىل الصفر ، 

 مبارك وحنن نؤيد القيادة السعودية كل التأييد.

  ما املدى الذي ميكن أن تصل إليه القيادة السعودية دون أن تؤثر على
 عالقاهتا مع الوال�ت املتحدة؟

 :  مسو األمري
 هذا سؤال وجيه ولكنه حمرج وأعتقد ليس هذا وقت اجلواب عليه.

 للمشاعر واألوضاع العربية الراهنة وخرقه للحظر  واستغالله وضع العراق
املفروض عليه، أي أن العراق يستغل املشاعر السائدة ضد أمريكا وخيرج من 
عزلته وبدأ يظهر يف احملافل كاجلامعة العربية واحملافل العربية األخرى ، إىل أي 

ن ن خلق تواز ادة حياولو مدى سيذهب العراق يف هذا االجتاه يف حني أن الق
 بني املشاعر العربية املضادة لألمريكان وبني مصاحلهم االسرتاتيجية ؟

  مسو األمري:
صعب جدًا ألن سياسة أمريكا هي اليت تساعد النظام العراقي على اخرتاق 
هذه القيادات العربية العاقلة اليت تعمل فعًال على فرض السالم يف املنطقة ، 

يت تساعد السياسة العراقية ، العراق ائيل هي النحازة إلسر سياسة أمريكا امل
 اآلن له شعبية ، من الذي أعطاه الشعبية ؟ سياسة أمريكا .

 هل هناك ما تفعله القيادة السعودية لوقف هذه الشعبية ؟ 
  مسو األمري :

أن  إال مبساعدة السياسة األمريكية يف املنطقة، السعودية تستطيع أن تعمل الكثري، عليهم

ستطيع أن نعمل الكثري من خالل اتصاالتنا من خالل نفوذ� يف املنطقة ، � ، حنن نيساعدو 

 على السياسة األمريكية أن تساعد� يف توجهاهتا ابلنسبة إلسرائيل والعالقات العربية.



  مسو ويل العهد ، بعدما أخذ صالحيات ومسؤوليات كثرية ، هل هذا
فر كثريًا ، وكانت حركته مل يكن يسايف األول  غري توجهه يف اختاذ القرارات ،

حمدودة ومعروف عنه أنه رجل عسكري ، ولكن يف الفرتة األخرية بدأت 
حتركاته أكثر ويسافر كثريًا إىل اخلارج، أختلف أو تغري ، تصرفاته ، يبدو أنه 

 يقود السعودية حنو دور فعال أكرب يف الدبلوماسية والسياسة العاملية.
 :  مسو األمري

حساابته اخلاصة ، له حساابت خاصة ، ليشوف الناس مثًال ، ولكن  األمري ت هذه السفرا

بعدما توىل السلطة نيابة عن أخوه ، فعًال هناك حترك وحنن نباركه ، واملطلوب منه املزيد من 

 هذا التحرك.

  ن الرئيس بشار األسد يقوم بز�رات متكررة للسعودية واملسؤولون السعوديون موجودو
 ترى هل هناك توجه معني لعالقة سعودية ـ سورية .؟ل مستمر ، هناك بشك

 :  مسو األمري
هي عالقة امتداد للعالقة اليت كانت موجودة مع والده، الرئيس األسد، استمرارية هلا، وهذا 

الشاب صغري وجاء للحكم والسعودية تريد أن تقوي هذه العالقات مع نظام الرئيس بشار 

 عالقات كل ما يف األمر.اً لتلك الاضر امتداديف الوقت احل

  عالقة السعودية مع األنظمة العربية األخرى كانت عالقة مادية ، يف شكل
مساعدات ودفع ديون كما حدث مع األردن ومع سور� ومع فلسطني ، هل الوضع الراهن 

 يسمح ابستمرار هذه السياسة ؟
 :  مسو األمري



ار املساعدات الضرورية ألن هذا واجب قرر استمر  عبد هللا  ال، تغري، اآلن تغري ، واألمري

على السعودية مادام حنن عند� فائض مايل . حنن  اهتمو� أبننا ساعد� الرئيس رجيان يف 

 موضوع نيكاراجوا ، األمري عبد هللا اآلن ماسك املال ، وهذا  شْىي نباركه وجيد.

  رمبا ألقاربه، منه أموال هللا وطلب معىن ذلك لو جاء العاهل األردين لألمري عبد
 أصبح مرفوضاً؟

 :  مسو األمري
 إذا كان  من ثروة األمري عبد هللا الشخصية ملاذا ال .

  اهلوة أو الفجوة املوجودة بني األثر�ء والفقراء يف السعودية ، ما رأي مسوكم هل هي
 فعالً متسعة ؟
 :  مسو األمري

روس ، والعملية أتخذ مدة ع وبشكل مدوبكل اندفا نعم متسعة، وعلينا أن نعمل بكل جهد 

 طويلة لتقريب الفجوة بني األغنياء والفقراء.

 ما مسئوليات العائلة املالكة يف سد هذه اهلوة ؟ 
 :  مسو األمري

اآلن العائلة املالكة ما هلا مسئولية  ، املسئولية مسئولية القيادة السياسية ممثلة ابمللك و�ئب 

لكن حنن كعائلة وأبناء عبد العزيز ابلذات الزم نؤيد الشورى ، و راء وجملس امللك وجملس الوز 

 وندعم هذا التوجه إذا اختذته القيادة.

  ترى هل هذا موجود فعًال يف بعض األقارب من العائلة املالكة أ�م
 بدأوا يقللوا من مصاريفهم لشد احلزام ، ليكونوا مثاًال لآلخرين ؟



  مسو األمري :
العائلة يؤيدون، هناك قلة ال تزال تعارضه، ولكن نعتقد أنه  هللا ومعظمألمري عبد هذا توجه ا

 مع الوقت سيكونون مضطرين لتأييده.  
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 إصدارات األمري اخلاصة 
   
 

 مت نشر بعض أقوال مسوه وحواراته ورؤاه يف كتيبات يستفيد منها القراء ومن هذه الكتب:
 

 رسالة إىل مواطن:
 

وصدرت يف كتاب يف ستينات القرن العشرين، وتتضمن رؤية األمري طالل لدستور اململكة يف 
 دية متغريات على الساحتني احمللية والعربية.الد السعو فيها الب تلك احلقبة اليت شهدت

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صور من حياة عبدالعزيز:  
 

هـ ويتضمن خالصة 1419م/ 1999طبع هذا الكتاب أربع طبعات كان آخرها عام 
 حديث األمري مع أحد الباحثني وهو األستاذ كمال الكيالين.. فجاء الكتاب مزجيًا مما

مما مسع من روا�ت وأخبار، ومما عدل فيها، ومن معلوماته اخلاصة اليت لتاريخ، و قرأ يف ا
انفرد هبا بني الرواة واملؤرخني، وما مسع وشاهد من أبيه شخصياً.. وما أضفى على 

 اجلميع من مالحظات وأحاسيس وحتليل لكل ما روي وربط لألحداث بعضها ببعض.
 

 لوال عبد العزيز 
وأىن توجهت.. يلفظها اللسان.. وتنطلق من كل فم..  أىن سرت، ها الشفاهكلمة تردد

يرددها البدوي.. ويلهج هبا احلضري.. ويقوهلا األمي.. ويتغىن هبا املثقف.. الكل.. يقول 
 لك:

 ».ملا كان كذا.. وكذا.. -بعد مشيئة هللا- زعبدا لعزيلـَـوال « -
ن وما يزال وسيبقى مقروً� بكل ه كا. فامسزعزيعبدا لكل ما يف بالد� اليوم.. هو غرس يدي 

 إجناز كبري تشهده اململكة العربية السعودية، هذا اليوم، أو يف املستقبل...
إن شعب اململكة العربية السعودية وكثريًا من رجال القلم، من أدابء ومؤرخني وساسة، 

وكأ�م العصور.. األجيال و يف ذكراه، وخيلدونه متجيًدا وإكبارًا على مر  زعبدا لعزييصحبون 
 حيسون أنه بينهم..

 وهذا ما ال نرى له مثيالً يف معظم البلدان.
سنني، طالت أو قصرت،  أجوائهاكثري من الرجال والزعماء ظهروا يف بلدا�م، وملعوا يف 

وكانوا كل شئ يف حياة شعوهبم ومصائرها، ضاعت ذكراهم بزوال حكمهم ففقدت أمساؤهم  
 �م...مبرور األ ا وصداها،كثريًا من بريقه

، فقد ظلت ذكراه.. ومل يفقد امسه بريقه يف مساء اجلزيرة العربية.. بل ظل امسه زعبدا لعزيأما 
اململكة «.. فذلك يعين زعبدا لعزيواسم اململكة العربية السعودية شيًئا واحًدا.. فإذا قيل 



 من احلكام اليوم كثريكما حياط مل يكن حماطًا   زعبدا لعزيابلرغم أن ».. العربية السعودية
 وامللوك بوسائل اإلعالم املختلفة...

مل حيكم بعشرية أو قبيلة، كما  زعبدا لعزيشئ آخر، ال يقل أمهية عما ذكر، هو أن  ومثة
 حكم رجال آخرون.

ولكنه أقام ملكه برجال من »... عنزة«إىل  -كما هو متداول-ينتمي  زعبدا لعزيصحيح أن 
 ممن يؤمنون ابلعصبية القبلية... زعبدا لعزييكن ها إذ مل اجلزيرة وقبائل

وفق  وإبنسا�اجنم من بني رماهلا.. ليسمو هبا  الذي».. ابن الصحراء« زعبدا لعزيلقد كان 
 منهج السماء صافًيا صفاء مساء اجلزيرة بعيًدا عن ضباب العقائد وتراكم غيومها املظلمة..

.. الذي عاش مع أبيه طويًال وقرأ معظم زدا لعزيبعطالل بن ومجعتين املصادفة اجلميلة ابألمري 
ما كتب عنه، وعدل كثريًا مما أورده املؤرخون، ومسع من أبيه مباشرة أشياء كثرية أغفلها 

 التاريخ..
جاءت هذه السرية، من حديث األمري طالل، مزًجيا مما قرأ يف التاريخ، ومما مسع من روا�ت 

، اليت انفرد هبا من بني الرواة واملؤرخني.. وما ته اخلاصةمن معلوماوأخبار، ومما عدل فيها، و 
، وأحاسيسعلى اجلميع من مالحظات،  أضفىمسع، وشاهد، من أبيه شخصًيا.. وما 

 وحتليل لكل ما روى.. وربط لألحداث بعضها ببعض.
قات عشر مع مسوه اليت نشرهتا جريدة املدينة يف حل اللقاءانوكانت نواة هذا الكتاب حصيلة 

م، ونشرت يف الوقت 1981هـ/ 1401ألستاذ/ كمال الكيالين يف ذي القعدة ن تقدمي ام
 نفسه يف جريديت أخبار اخلليج البحرينية والراية القطرية.

ولألمري طالل شخصية متميزة تؤثر يف سامعها عندما يتحدث، وعندما يفيض القول عن 
 والده..

يف بره بوالديه.. وقد ورث األمري هذه  يقتديونرباًسا وال غرو فقد كان والده منوذًجا حًيا 
املزية اخلرية من مجلة صفات كثرية عنه.. فظهر كل ذلك على شخصيته وتصرفاته ووفائه 
العميق، وحبه الصادق، وبره اجلميل بوالديه.. السيما والدته وقد حباها حبب صادق وحنان 

 عميقني..
 ايل النشوة واحلبور..الرضا وخمابتسامة  وعندما يتحدث عن والده تنساب على وجهه



فاألمري ينبوع ثر، يسيل رقة وينساب عذوبة عندما يتحدث عن والده وكأنه يقرأ اترخيًا 
حدثت  الذيمسطورًا بني يديه.. يصور األحداث بدقة غريبة، ويرسم األنباء وحيدد زمنها 

 يلها. فيه.. فتنسى معه الوقت ألنه �خذك برواية األحداث ودقة تفاص
 دخلنا ألول مرة صالة منزل األمري طالل.. الحت لنا  نيوح

، دلت هيئتها علي زعبدا لعزيعلي أحد جدرا�ا عصا معلقة حتت صورة املغفور له امللك 
 قدمها...

 متميز بشكله وتصميمه وطرازه، عن سائر أاثث الصالة... كرسيكما بدا لنا  
 فقال: ..؟الكرسيوسألنا األمري... عن العصا وعن 

 »...يف حياته زعبدا لعزيآخر ما استعمل  أ�ما« -
حيتفظ هبا مما كان يستعمله والده.. » أخرىأشياء «ومل يشأ أن يرتكنا لنسأله إن كان لديه 

 ...زلعبد العزيتعود  أخرىابدر وأخرب� أنه حيتفظ أبشياء 
متناول عيًدا عن من مكان كان على ما يبدو خمصًصا حلفظ تلك األشياء ب إبحضارهاوأمر 

 يدي.. حرًصا منه على سالمتها وبقائها...األ
 وقال:»... كوب«و».. فنجان«و».. دلة«جيء لنا بـ 

 »...زعبدا لعزيإ�ا آخر ما شرب به « -
 كذلك.. جيء لنا برمح.. وأردف األمري قائالً:

 -هـ1319منذ أن غادر الكويت إىل الر�ض.. عام  زعبد العزيهذا الرمح.. كان حيمله «
 م.1902

وكان يعتز به وحيرص عليه.. وال يفارقه يف أي مكان يذهب إليه، واعتاد منذ بداية حروبه أن 
 يضعه حتت فراشه.

وهنا البد أن نذكر إبعجاب واعتزاز ابلغني أن األمري طالل خيتزن يف ذاكرته كل ما مسعناه 
 عن ذهنه حادث أو حديث... دوال ينمنه ويزيد.. 

.. وينسجم زعبد العزياب.. وكان ينفعل ابحلديث عن قرأ يف كت. وكأنه يلقد كان يتحدث.
 معه.. فليس أحب وال أعز على نفسه من احلديث عنه..



وطاملا رأينا انفعاالته تشرق من عينيه اللماحتني.. اترة بريًقا المًعا.. وطورًا دمعة ترتقرق يف 
 املآقي.. 

ب واحد بسيط.. هو إنه اعيده لسبمن أهم مو .. وحًني نصغي إليه وهو يلغي مواعيد لعلها 
.. ال ألنه أبوه فحسب.. بل ألنه زعيم اجلزيرة وقائدها.. زعبد العزييريد مواصلة احلديث عن 

 وصقرها العظيم.
إ�ا أحاديث مواطن معجب بزعيمه وزعيم أمته الذي اجتمع فيه من عناصر الزعامة مامل 

عبد نبغ بني بين أمية.. عمر بن ث... فإن عصر احلديجيتمع يف غريه من الزعماء والقادة يف ال
.. وبني بين العباس هارون الرشيد. وبني األيوبيني صالح الدين.. فقد نبغ يف وسط زالعزي

 ...زعبد العزياجلزيرة العربية 
 إن ثالثة من عظماء العرب واملسلمني بل من عظماء الرجال يف التاريخ العام،

أقاصي البلدان جبهادهم وتفانيهم يف رفع كلمة  العرب يف عوا أعالموصلوا إىل ذري اجملد.. ورف
العرب واإلسالم.. ومع ذلك مل يتمكنوا من بسط سيادهتم على شبه اجلزيرة العربية.. وعجزوا 
عن توحيدها.. توحيًدا كامًال.. ومل حيققوا شيًئا من التطور يف حياة البدو، الذين يشــكلون 

اجلزيرة كما كانوا.. مل تتغري أحواهلم  والعرب يفل وأجيال معظم أبنائها.. مضت أجيا
احلضارية، ومل يؤثر فيهم عامل من عوامل التطور االجتماعي والتجديد احلضاري حىت جاء 

.. ليجمع مشلهم.. ويوحد هدفهم.. ويؤسس ملًكا عربًيا إسالميّــًا هو منهم.. زعبد العزي
 وفيهم.. وهلم...

مواعيدها.. مل خيلف األمري موعًدا وال ختلفت أ� سب .. حبقاءانواللوتوالت االجتماعات 
 عن واحد منها..

 وتتابعت األحاديث آخذة برقاب بعضها ال ميلها السامع...
صورًا أو لوحات، » زعبدا لعزي«أن نرى  -زعبدا لعزيحنن الذين مل ندرك -وهكذا.. قدر لنا 

وعزميته الصلبة، وصدقه، النادرة، وشجاعته  ال بل نراه حًيا ماثًال أمامنا حبكمته البالغة،
 وإخالصه، وإميانه املطلق ابهلل...

، القبس احلي من تلك الشعلة زعبدا لعزيكل ذلك من خالل أحاديث طالل بن 
اخلالدة...فكانت النتائج املوفقة والصور الصادقة واألحكام الصائبة، املعتمدة على الواقع 



حية �بضة ابلنشاط » هذا الكتاب«ت اب يف طيادية.. تنسوعلى التاريخ وعلى التجربة الفر 
 واحلق والتجربة.. فتلك الثمرة من تلك الشجرة.

 
 عبقرية امللك عبد العزيز 

التارخيي، وحتليل شخصيته، وشرح مبادئه.. ال ميكن فصله حبال من  زعبدا لعزيحضور امللك 
عاش فيها وهزها  نطقة اليتواقع امل األحوال.. فهي مرتابطة املعاين.. تكون نسيًجا فريًدا من

 أبعماله.. وما زال ظله يرف عليها حىت يومنا هذا..
وهو أمر مرتوك للتاريخ وحده.. إلنصاف رجل ألف بني القبائل املتناحرة املتنافرة.. وأشاع 
األمن والنظام يف ربوع كانت تسودها الفوضى ويهددها اخلوف.. وبىن ملًكا مجع حتت لوائه  

دة العربية اإلسالمية اليت مشخت ابخلري الكبري للجميع.. يف هلم السيارب، وحقق كلمة الع
 البالد املقدسة.

 وطار صيتهم يف اآلفاق.. وردد صدى أعماله التاريخ واملنصفون من الرجال..
 وكلما قرأت ما كتب املؤرخون.. ومسعت ما روى الرواة.. ازددت يقيًنا أن أن هناك كثريًا 

.. مل تدون بعد.. وإ�ا حباجة إىل جالئها وإخراجها دي رمحه هللاحياة وال من األسرار يف
للناس.. لتكشف لنا عن السمات واملزا� اليت انفرد هبا.. وكونت أسس هذا الكيان الكبري 

 ودعائمه..
 وسريته.. هو إميانه املطلق ابهلل.. أخالقهويف اعتقادي أن حجر الزاوية يف 

لق الكرمي يف كل خطوة خيطوها، أو أمر يزمع قته ابخلاالعميق، ثومن عالمات هذا اإلميان 
 انفاذه..

 وان هللا �صره وما النصر إال من عند هللا.
عبدا يف عنفوان صباه.. بضياع حكم آل سعود يف عهد عمه اإلمام  زعبدا لعزيلقد أصيب 

 يد..آل رش يديأالفيصل على الر�ض.. بسقوطها على  نعبدا لرمحالفيصل وأبيه األمام  هلل
 ترك الر�ض واهلجــــرة أبهلـــه وأوالده وبناتـــه.. إىل الفيصل نعبدا لرمحاإلمام  جديفاضطر 



.. حيث فاوضهم وايل االتراك هناك على أن جتعل الدولة العثمانية اإلحساءفاجتهوا أوًال إىل 
ددها ط معينة حتإماًما على جند وغريها من ممتلكات آابئه وأجداده بشرو  نعبدا لرمحمن 
 ولة العثمانية..الد

رفض تلك الشروط.. وأىب التعاون مع األتراك الذين سبق هلم  نعبدا لرمحاإلمام  جديإال أن 
 أن حاربوا آل سعود وقاتلوهم منذ عهد أجداد� يف الدرعية..

مع دولة حاربت أهلي وفتكت  نالتعاو والقصة معروفة عن جدي الذي قال: كيف يل أن 
 سعود... ت دولة آلهبم وقوض

انصرفوا إىل منازل آل مرة.. ومنها إىل البحرين عند آل خليفة.. عن طريق  اإلحساءومن 
قطر.. ومن البحرين إىل الكويت..ونزلوا ضيوفًا عند آل الصباح.. مث انضموا إىل جيش مبارك 

سنة » الصريف«الصباح يف حربه البن رشيد..وعلى الرغم من هزميتهم يف معركة 
ما   زعبدا لعزيبنفسه. فإن  زعبدا لعزياملعركة اليت مل يشهدها  )م. تلك1901)هـ، (1318(

كاد يستعيد تنظيم جيش أبيه الصغري يف ذلك الوقت.. حىت ذهب الستعادة بالده، حتدوه 
 قوة إميانه.. وقد صمم على املوت أو الفوز ابلر�ض.. أمنية العمر وهدفه املبتغى..

)م.. ألنه 1901)هـ (1318ح يف األوىل سـنة (. فلم يفلض مرتني.هاجم الوالد مدينة الر�
أضــف إىل هذا هزمية جيش مبارك ».. املصمك«مل حياول االسـتيالء على احلصــن املعروف بـ 

 الفيصــل يف الوقــت نفسه يف معركـــة الصــريف.. نعبدا لرمحالصبـاح وجــدي اإلمام 
ار الر�ض أربعة أشهر بال طائل.. قد دام حصلرشيد.. و بن متعب ا زعبدا لعزيأمام األمري 

)م.. 1902)هـ، (1319عام ( ففيفعاد بعدها الوالد إىل الكويت أتهًبا للجولة الثانية.. 
هاجم الر�ض مرة أخرى.. وتالىف خطأه يف اجلولة األوىل ابستيالئه على حصن 

 »..املصمك«
الشيخ مبارك  قدمها له اجلمال.. وجيشه.. ال ميلكون سوى بضعه من زعبدا لعزيكان 

الصباح، وبعض املال من آل الصباح وغريه من جتار الكويت.. وخليط من األسلحة  
اليت كانت حتشى ابلبارود.. » املصامع«كاخلناجر والرماح وبعض البنادق املتداولة آنذاك مثل 

بن  زعبدا لعزيوهو نوع من الرصاص املذاب..وكان من ذكر�ت عمي ».. الصكم«و 



الذين دخلوا الر�ض مع والدي.. » األربعني«ضمن  وكان من -رمحه هللا-بن جلوى  مساعد
 عمى: يلقال 

  »..أ� كنت أمحل خنجرًا.. لعدم توفر األسلحة والعتاد أثناء اهلجوم« -
املعروفني.. وكان أصله من جند ومن أحب الناس  نفيسةالنفيسة.. وهو جد آل  عبدا هللأما 

.. ملساعدته عند خروجه من زعبدا لعزيمثنه إىل  وأعطىكانه فقد ابع د ل سعود.. إىل عائلة آ
 الكويت إىل الر�ض اليت استطاع أن يستعيدها ويعيد إليها جمد آابئه..

 .. كانتا متميزتني..وإرادته -رمحه هللا- زعبدا لعزيوسنرى يف كثري من املواقف.. أن شجاعة 
السياسية وانتصاراته يف  أعمالهاقتصروا على  زعزيعبدا لعن ولكن معظم املؤرخني يف كتاابهتم 
اترخيية مميزة » ظاهرة«الذي جعل منه » منهجه يف احلياة«املعارك.. وقل من كتب منهم عن 

 عن سائر الشخصيات عرب عصر� احلديث..
.. وتوحيد شعب مضت عليه مئات زعبدا لعزيفلم يكن السيف العامل الوحيد يف انتصارات 

 القبلية والتفرقة مبختلف أشكاهلا.. ه النزواتني تعبث بالسن
، ابلشيوخ الثقات الذين زعبدا لعزيإن انقطاع صلة كثري من الكتاب الذين تناولوا سرية حياة 

 زعبدا لعزيعاصروا األحداث وحفظوا األخبار، حال بينهم وبني الرتكيز على البيئة اليت ترعرع 
 .. أحضا�اومنا يف 

يف زمن كانت الر�ض خباصة وشبه اجلزيرة العربية بصورة عامة تعيشان  زدا لعزيعبفلقد ولد 
ركوًدا ومخوًال ثقافًيا وفكرً�.. وابلرغم من أن الطفل يكتسب من بيئته ويتغذى منها، إال أن 

احلياة يفوق أثر البيئة وتسمو  يف اصالتها تنمو فيه فتستقيم على �ج يف زعبدا لعزيفطرة 
وك اجملتمع..ولو نظر� إىل كيفية سلوكه وتصرفاته يف طفولته، لبيئة وسلل حوافز افطرته على ك

نعجب للسمات والصفات اليت كان يتحلى هبا..لقد استطاع منذ تفتح وعيه على العامل، أن 
يطوع رغباته وأهدافه ومطاحمه يف احلياة، تطويًعا �ضًجا.. فاإلميان العميق واحلكم املتزن على 

ته وتفكريه ومنهجه الشيء الذي كان له أتثريه يف أعمق ه صاغ حيابات شخصيتاألشياء وث
 أعماق اجملتمع.

ولو ألقينا نظرة على بنيــة اجملتمــع يف شــبه اجلزيرة العربية قبل توحيدها.. لوجد� أن حتقيــق هذا 
ت بال اهلدف أقرب ما يكون إىل املستحيل.. ولو مل يكن كذلك الســتطاعت مجيع اجملتمعا



مجيع العصور أن أتيت ابملعجــزات من أعمال أبنائها.. ولكن ذلك ال حيدث كما ثناء ويف است
 نرى يف أدوار التاريــخ املختلفة إال قليـــًال..

وكنت كلما فكرت يف كيفية توحيد هذا الكيان املتسع العظيم واخللفيات اليت واكبت توحيده 
اء بال جنوم.. والبوصلة ال تكفي لمة حتت مسعميقة مظ كاملالح يف حبار  زعبدا لعزيتراءى يل 

 هلدايته.. وإمنا كان العقل والوجدان مها الدفة والشراع، ونور اإلميان، وقوده وهاديه..
 ..زعبدا لعزيأن أبدد اللبس احمليط به، وهو اتريخ ميالد  يفوت ينوهناك أمر آخر ال 

حقيقة أعمارهم.. كما أنه  ءفاإخهل جند فلقد اختلف املؤرخون يف ذلك، إذ أن من طبيعة أ
املواليد.. قال أكثر املؤرخني إنه ولد سنة  إبحصاءمل يكن لدى الدولة حينذاك سجالت تقوم 

م.. ولكن احلقيقة اليت أعرفها عن والدي شخصًيا هي أنه ولد سنة 1880هـ/ 1297
 م.. ولقد مسعته أكثر من مرة يقول:1876هـ/ 1293

 أعمار�.. ي خنفي)..(أ» ندمدم«حنن أهل جند.. « -
وكنت منذ صغري أحسب عمره ». لقد (دمدمت) ثالث أو أربع سنوات من عمري...

متتد إىل زمن ال ينتهي.. وأن عهده  زعبدا لعزيمعه.. ومل أكن أعلم يومئذ أبن شخصيه 
سيغدو احملتوى احلي النابض ابحلياة والعزم لواقع جمتمعنا احلاضر بكل �ضته احلديثة 

هو الذي وضع األسس اليت قام عليها هذا  زفعبد العزيوقوانينه.. ..  وأنظمتهوسياساته 
من بعده التفصيالت. ولنا عودة إىل هذا املوضوع  أبناؤهالكيان الكبري يف شىت جماالته ووضع 

 يف مناسبة أخرى..
ا ال اقات فإ�وأمر أخر أود التنويــه به وهو أن العبقر�ت الفردية مهما أوتيت من مواهب وط

من ميادين احلياة مبعزل عن العمل اجلماعي.. ولقد كان  يع أن تنهض يف كل ميدانتستط
هـ/ 1319منذ خروجه من الكويت عام  زعبدا لعزيهناك رجال عظام وقفوا إىل جانب 

م، إىل أن توفــاه هللا وحتمــلوا بدافــع إميا�م العميق أعباء ابهظة من أجل أهداف 1902
رق يف املســتقبل إن شــاء هللا إىل احلديث عن هؤالء الرجال الذين ســوف نتطومثلها، و أمتهم 
 .زعبدا لعزيبدور فعال إىل جانب  أسهموا

معاركه  أخطرها.. وكان من اإلحساءكانت للوالد كما هو معـــروف حروب كثرية يف منطقة 
وب.. وهم هبذه يف احلــر شـــجعها مع العجـــمان.. وهـــؤالء قوم بداة ومن أشــرس القبائل وأ



املعــروفني مبزاولتهم لشــؤون الزراعة وتربية املواشــي  اإلحساءاخلصــائص خيتلفــون عن حضــر 
واألغنـــام وبعدهـــم كل البعد عن فنــــون القتــــال واحلــــروب...ففي إحدى معاركه مع العجمان 

م، وكان قد أصيب 1915هـ/ 1333لد سنة فيها الوااليت ا�زم ».. كنزان«املعروفة مبعركة 
فيها برصاصة يف حزامه اململوء ابلرصاص.. فانفجرت عدة رصاصات وشقت بطنه شًقا.. 

.. وإنه قد مات..وكادوا جيهزون عليه إصابتهوتدلت أمعاؤه..وبلغ مسامع العجمان خرب 
دربته احملارب و أن فطنة  وعلى جيشه فأال ومحاسة هبذا اخلرب الذي شفى قلوب احلاقدين غري

جعلته يبادر إىل حيلة رد هبا معنو�ت جنده بعد أن خارت عزائمهم وتزعزعت شجاعتهم.. 
وكانت سبًبا يف إرابك قبيلة العجمان ثنتهم عن شن هجومهم األخري إل�اء املعركة ابلنصر  
ة كما حتدثهم نفوسهم.. وبذلك أعطى الفرصة لنفسه ولرجاله ابإلنسحاب إىل مدين

 ..اإلحساء
املوقف املتدهور بطريقة مل ختطر على ابل قائد أو تداعب خياله من  زعبدا لعزيلقد عاجل 

 قبل..
 وقد رد أمعاءه إىل داخل جســــمه وشـــد عليــها حبـــزام:-قال، لرجاله مســاء ذلك اليوم 

 زوجوين!... -
 فتساءل الرجال، مندهشني:

لة الرهيبـــة.. وما عســـاه يريـــد هبـــا وهـــو هذه اللي بزوجة يف أحًقا ما نسمع؟.. ومن أين �تيه -
 ؟...»يف هــذا احلال املروع

 »...يزوجوه«وأصر الوالد على أن 
 من البادية... ابمرأةوجاءوا له 

 .. وقدموها له ليتزوج هبا..اآلنأ� شخصًيا ال أعرف عنها شيًئا حىت 
 ا..أ� شخصيً . ومسعته وأ� هنا أنقل ما رواه والدي بنفسه.

 قال، الوالد:
 أمام عيين.» كومة سوداء«احضروها إىل خيميت.. كنت أنظر إليها من بعيد.. فأراها «

مات.. عادوا فقـــالوا إنه تـــزوج.. خرب  زعبدا لعزيمل ميــس املـــرأة.. ولكن الذين قــــالوا أن 
ة.. ومن بعدهــا جلــوء والدي إىل اهلزميــ ـه..وهلذهابلضـــد.. ومعىن قصـــده دل على بــــارع ذكائـــ



وحصار العجمــان له ومن مث فرارهم إيل الكويــت وتصميم الوالد اللحاق هبم للقضاء  اإلحساء
 عليهم.. قصة خطرية وطويلة.. ال جمال لذكرها اآلن..

 
  
 

 �ضة البادية 
غرقًا يف ذهن.. مست. شارد اليوًما يف جملسه. زعبدا لعزيبعد اسرتداد الر�ض.. شوهد 

 التفكري.. منفصالً عن جلسائه.. ال يشاركهم السماع وال احلديث..
 ؟..».. كأنك لست معنازعبدا لعزيمابك �  -فسأله أحدهم:

عزائم نفسه ومثل أخالقه  يفوحًقا مل يكن معهم ألن طموح العبقرية ال حد له، �هيك وهو 
بني العقول، وتوحد األهداف وتنهض  ا، وتزاوجإيل بعضه تقرب النفوس أنالعليا يف اقتدارها 

 هبذه اجلزيرة النهضة الصاعدة الواثبة اليت تظل هكذا أبًدا.. صاعدة متطلعة..
أجل! اســـتطاع أن يلغي احلدود اليت تفصل الناس عن بعضهـم.. حىت البــدو الذين عجـــز 

أعباء الرســـالة وتســتقيم علي مثلها  ـة حتمــلــة قويــالتاريـــخ أن يوحدهـــم وجيعل منهـــم أمـــة واعي
العليا أمانـــة وصــدقًا وتضحية وإمياً� وفداء، جعلهم كذلك.. ومل يبــق من أثر خلالف وتنازع 

 أذهان اجلميع أ�م أبناء أمـــة واحدة. يفبني القبائل املتناحرة وبينهـــم وبني احلضر.. ألنه رسخ 
ى وشيد املدارس وأرسل بعوث الدعاة (املطاوعة) إىل  أي القر » اهلجر«شأ ومن أجل ذلك أن

أول هجــرة لبادية مطـــــري  لسستم) قد 1912 -هـ1330كل مكان..وكان يف ســـنة (
(األرطاويــــة) وهــي أكرب اهلجــر وأمهـــها.. وتبعـــها هجر متعـــددة لقبائـــل خمتلفـــة مثـــل حرب، 

 ــا.. حىت بلغ عــددها ســـبعني هجــــرة أو تزيــــد..ن، وغريهـ، وقحــطاوعتيبـــــة
 

على أن هـــذه اهلجــــر يف بدايــــة أمرها ســــببت للوالــــد بعـــض املشــــكالت.. ألن البــــدو بعــد أن 
ـــائر الناس.. ـم عن ســــزا هلــوصاروا إخوا�.. يتعصبــــون ابلعصابــــة البيـــضاء متيــ مجاهلــــم أمهلوا

 أقامـــوا يف اهلجــر ال يعملـــون شـــيًئا يف أ�م الســـلم غري الصـــــالة..
 ولقد غدت بيوهتم مناسك.. نزلوها ابتغاء وجه هللا..



 هجروا البادية حقيقة إىل هللا والتوحيد، ولكنهم أصبحوا عالة على صاحب البالد..
ــــيلة أو أخرى تنقذهم مما هم فيـه.. فشــحذ ذهنـــه  يعدم وسمل» لكبـرياملصلــــح ا«بيد أن 

الذيـــن راحوا » املطاوعــــة«واســـتعان ابلعلمـــاء. فجـــاؤوه أبخبار الســـلف فســــلحوا هبـــا 
لعمل يعلمو�ـــم األصـــول احلقيقيــة للدين اإلسالمي ومنابعه األصيلــــة يف الدعـــــوة إيل ا

وليـــس من الديـــن أن يتحـــول العبـــاد إيل نســـاك.. إمنا االنصراف إىل العمل نتــــاج واإل
والكســـب مبزاولـــة الزراعة و التجارة و الصناعة .. ال يتنـــاىف مع الدين.. وأن املؤمـــن الذي 

تلفــــة.. لكنهــم أعماًال خمــــزاول يعــمل خري من املؤمـــن الذي ال عمل لــــه..فقد أخذ بعضهــــم ي
ظلوا يطلبون العون واملســـاعدة من احلاكــم.. ألن الظروف الطبيعية وقســوة املنــاخ وقلــة املاء مل 

عنهـــم ذات  عبدا لعزيزمتكنهــم من احلصـــول على ما يعيشـــون به..ويف هـــذا الصــدد حتدث 
 ل:يــــوم يف جملســــه.. فقــــا

جيــيئوننا يف الســـلم.. فنعطيهم كل ما حيتاجون إليه من كســــوة ورزق ومال..  نـــواكا«  -
 ولكنهـــم يف أ�م احلـــرب ال يطلبون منا شـــــيئا..

الواحد منهم بســـيفه ويبادر إىل بندقيتـــه ويركـــب ذلوله ومعه شـــيء  بتمنطقيف أ�م احلرب 
 قليل من املاء 

 مر و الت
ــــل عند� يقـــوم مقــــام الكثري عند غيــــر�.. كنا منشـــي ثالثــــة أ�م بدون طعام.. القليوكان 

فنقتات خشاش األرض واألعشــــاب.. وقد �خــــذ الواحد منا من حني إىل آخـــر مترة يرطـــب 
م فقد أما اليو  احلاضرة، هبا فمـــه.. كان مهّـه الذود عن البالد والعقيــدة اإلسالمية علي

أصبحـــت الباديـــة بتحضرها تشـــارك احلاضـــرة الذود والدفاع عن العقيدة اإلسالمية، وتتحفز 
 »..لتحمل األعباء والتكاليـــف بصـــورة واضحـــة جلية

إن هذا اإلصالح العظيم.. أي حتضري البدو.. الذين سلكوا فيما بعد الطريق األوضح.. 
 له مثيل من قبل.. يف مل يكنية والتثقطريق التوع

 
 

 الطريق إىل الوحدة 



بعد توحيد الكلمـــة يف جند، توجه هبا إىل توســـعة النهضــة لتشــمل  عبدا لعزيزكانت أعمـــال 
 سائر أرجاء البالد.. وليـــس ذلك بقليل.

 ابلصالحلم تكن على عبيد أن الدوائر السياســــية اليت كانت تســود احلجاز يف ذلك العهد مل 
 الطاحمة. زعبدا لعزياالجتماعي الكبري الذي تنطوي عليه نفس 

أما هو.. فيعــرف ماذا يريد.. ألنه كــان قد خطط له وعــزم على تنفيذه منذ أن اســـرتد مدينــة 
الر�ض: مجع هذه األمة حتت لواء واحد.. وإعادة اإلسالم إىل جوهره الناصـــع وروحه 

 ــة..الصافيــ
يتأهــب ملســريته إىل  زعبدا لعزيم) كان 4291 -هـ3431ائل ربيع الثاين سنة (أو  ففي

 احلجــاز.. وكان يتحــدث إىل مودعيــه ويقــول:
 ما أ� ذاهب للتسلط على البالد وأهلها.. ألن البالد بالدي واألهل أهلي.. «

ومجع الصفوف ومل  يد الكلمةا إىل توحبينهم إال داعًيا ابألعمال قبل األقوال، داعيً  أ�و ما 
 وإعادة الناس إىل فطرة اإلسالم الصافية ومثلها العليا. الشعب

وهذه البالد بالد مقدسة وهي جلميع املسلمني مفتوحة األبواب ال فرق فيها بني مسلم 
 ».ومسلم

ما  .. بكلاألسطوريربيع الثاين من السنة املذكورة خرج من العارض ذلك املوكب  31ويف 
 من معىن لوال أنه موكب حقيقي..ه الكلمة يف هذ

بن  عبدا هللكوكبــة من الفرســان.. وحاشــية من كتــاب الســر.. وفريـــق من العلماء.. منهم 
.. وولـــداه وعبدا هللإمامــه.. وأخــواه حممد  عبدا للطيفبن  نوعبدا لرمححســـن آل الشيخ.. 

 من آل رشيد.. وآل ســبهان..ونفر آخر ل بيته.. حممــد وخالد.. وغريهــم من آ
 النفسية نعبدا لرمحوانضم إىل املوكب الشاعر 

 العجريي.. وعدد من املستشارين العرب.. عبدا هللوراوية جند 
 وحلقت ابملوكب يف الطريق.. ألوية بلغت مخسة عشر لواء.. كلها من قرى وابدية جند..

 ش..وال كاجليلقوافل.. وسار املوكب سريًا معتدًال.. ال كا
كان يقف يوًما أو يومني علي بعض املياه القريبة من العمران.. فتجئ الوفود للسالم على 

 .. فكان ميهد ألصحاهبا سبيل العدالة..الشكاوىوالدي.. وتبلغه بعض 



استغرقت الرحلة أربعة وعشرين يوًما.. مبعدل مثاين ساعات إىل عشر ساعات من السري 
 وم..كل ي  ىواملسر 
فيما كان حيمــل من مــؤن ومعــدات.. على أنه كان يــريد احلرب.. ومل  -م أي دليليقــومل 

 يكن يســمع يف صفوفــه ما يشعر بــذلك..
فهم كرهط من الناس خرجوا للسياحة والنزهة.. ويف سياحتهم هذه ر�ضة مزدوجة.. بل 

 مثلثة.. أي ر�ضة جسدية وروحيـــة وأدبية..
يف حقائبهم الكتب اليت تروق هلم مطالعتها يف ساعات فيحملون  وروبيون..األ يسبح

 السفر..
وكذلك كان موكب والدي.. وهو يقطع تلك الفيايف.. ومعه الكتب الدينية واألدبية 

 والتارخيية.. يطالعو�ا يف النهار ويف الليل..
 زلعزيعبدا مسع .. احلادي. فإذا ما طال الليل.. ومل السريأجل.. تراهم يسمرون يف 

 ينادي:
 ».العجريي..« -

 معتزالً الركب.. كما هي عادته.. فيكرر أحد الرجال قول الوالد:» راوية جند«وقد يكون 
 ».�عجريي.. تقدم...«

 فيحث الراوية راحلتـــه.. ويدنو من الوالد.. 
 فيسلم.. ويشرع يقرأ..

 الشـــعر.األدب أو أجل.. إنك إن كنت ال تراه تظنـــه يقرأ كتااًب من كتب 
 .. ال حيمل كتااًب...العجريي ولكن 

العجريي حيمل يف رأسه األغاين والكامل والبيان والتبيني وغريها من الكتب.. وبضعة دواوين 
 من الشعر. وله صوت منشد حيسن مده حني يرفعه ابإلنشاد واإللقاء..

 العجريي:
اعة واإلقدام؟.. أم  يف الشج. أم فصالً ماذا يبغى اإلمام؟... فصال يف مكارم األخالق؟.« -

 فصالً يف الرب والتقوى؟..
 ».أم فصالً يف نوادر امللوك؟...



 وإذا ما أخذ يف القراءة أفاض..
ويف ساعات اإلدالج.. بعد أن تسرى احلملة وأمامها العلم.. وجبانبه راكب حيمل قنديًال.. 

 يسمع الصوت ينادي:
 »...العجريي« -

.. ويطفــق يرتــل طائفة من آي الذكــر احلكيــم ترتيـــًال مجيــالً متأنيًا يزالعز عبد ة من فيدنــو الراويـــ
 تكـــاد تعـــد معـــه حروفـــــه..

 مث يؤذن املؤذن لصالة الصبح.
 وبعد الصالة أتيت القهوة.. ويستأنف املوكب السري.. فينادي الوالد:

 ؟...»أين الشيخ« -
 من القرآن.. و ما تيسرويشرع يتلفيلبيه أحد العلماء.. 

وعند الضحى.. يدعوه اثنية.. أو يدعو غريه من العلماء.. قـــارئ الرحلـــة مثًال.. فيســـلم هذا 
اتريخ ابن «أو » الســـرية النبويـــة«زمام راحلتـــه إىل خـــادم يقودهـــا ويتنـــاول من حقيبتـــه 

قراءة ســـاعة أو ســــاعتني بصوت عـــال.. أخذ يف الفي».. ــبالرتغيـــب والرتهيــ«أو » األثيـــر
 يســـمعه املتقدمون واملتأخـــــرون يف املوكـــــب..

.. بتقدمهويظل املوكب يسري بنظام.. ال خيرج عليه، متضامني متآزرين... كوكبة من الفرسان 
 وتكاد أحياً� تغيب عن األنظار.. تستكشف..

هم يتقدمون املوكب بساعة أو ساعتني.. وقد خيتفون عن واعني.. فمتعة واملأما محلة املؤن واأل
 األنظار.. مثل كوكبة الفرســـان..

 وتتقدم املوكب أعالم اجليوش املنضمة إليه صًفا واحًدا..
.. حيًنا يف مقدمته.. وحيًنا يف وسطه.. فيسري أمامه أو وراءه الكبري والصغري زعبدا لعزيوترى 

 بال متييز..
 بلدة امرئ القيس..» مرات«يف قد أ�خ  وها هو ذا

 ».املقراة«وكانت تعرف ابسم 
 فجاءته الوفود من الوشم وسدير مسلمة عليه..



وها هو ذا جالس يف فسطاطه يستمع إىل أحد الشعراء.. يتلو عليه إحدى قصائده.. فيقول 
 له بصراحته املعتادة:

 »..املديح والغلو يف. اهلجاء مساع الشعر.. ولكين أكره منه غرضني. أحب« -
، اليت تنتهي إليها طرق جند كافة.. »عشرية«ويف اليوم الثالث والعشرين.. وصل املوكب إىل 

 فأقام فيها يوما.. استقبل فيه الوفود اليت جاءت تسلم عليه..
وكان يف مقدمة مستقبليه سلطان بن محيد، أمري قبيلة عتيبة، والشريف خالد بن لؤى.. 

 واستولت على احلجاز.. زعبدا لعزياليت سبقت  ان احلملةكا� يقوداللذان  
مصعًدا إىل قرية السيل.. فأحرموا من هناك... واحندروا يف وادي » عشرية«مث ادجل الركب من 

 فيها قليًال.. وتقدموا بعد الظهر.. مكربين ملبني.. مهللني: فأ�خواالسيل ومروا بقرية الزمية.. 
 ».ك..يك لك لبيبيك ال شر لبيك اللهم لبيك ل«

مألت هذه اجلموع البيض.. الشعاب وتزامحت بني اهلضاب.. وتصاعدت أصوات امللبني.. 
 ..دوالو هافردت صداها اجلبال 

 ووفدت مكة وفود كثرية من شىت اجلهات للسالم عليه.. فقام فيهم خطيًبا فقال:
هللا جل من أعمال ق ولكنها تكاثرت وهلل احلمد النعم علينا وهي ليست من عمل املخلو « -

جالله فيجب علينا أن نشكرها ابلطاعة واالستقامة والتقوى. وهللا ويل املتقني. ومن كان هللا 
وليه فال خيذل أبًدا. . ومهما يكن فأ� مل أت إىل هنا إال إىل بالدي وعشرييت وحسبنا أن هللا 

ل احلكم يف . وعلى جعمجع الشملوأننا حنمد هللا على ». إمنا املؤمنون أخوة«عز وجل يقول 
 هذه الد�ر بكتاب هللا وسنة رسوله.. فمن أحسن نيته مع هللا فقد كفاه الشر..

.. واملسلم ال يرقى إال ابلدين.. وهللا ال يعبد ابلبهرجة.. وإمنا يعبد ابحلقائق. فإذا أ� محلتكم 
 ».علي ما يرضى هللا فابشروا ابخلري

أهلهـــا وعرفــــوا فيه ســمو اخللـــق والتســـامح والعفو  وتعرف إىلة أ�ًما وبعد أن اســـتقر يف مكــــ
يف القول املســـئ ومل يتحروا الصـــدق ويتعرفوا إىل حسن نوا�ه ألبناء هذه  أسرفواحىت الذين 

اجلزيرة كافة دون متييز أو حماابة. ومن أجل ذلك أنضمت إليه القلوب وهرعت إىل حبه 
 ــج يف عرفات:ل للحجيــكان قد قااألنفــس. و 



حنن يف اليـــوم الذي أكمل هللا فيــه الدين وأمت النعمة ورضــي لنا اإلســـالم دينا.. فيجب « -
ألن ذلك من أسباب  دونت حاقعلينا أن نكـــون عند حســـن ظن هللا بنا فال نتفرق 

نا ال وا لتمزيقالذين عملهالكنا.. وابطل زعم الذين يزعمون أن بعض ســـاسة الغرب هم 
وهللا، إمنا حنن الذين مزقنا أنفسنا وأطعنا الدساسني منا، وإال فمن هو الذي يستطيع أن ميزق 

 ».أمة جمتمعة على كلمة هللا وعروهتا الوثقى اليت ال انفصام هلا
ول هللا وبعد ذلك أب�م توجه إىل املدينة املباركة لز�رة املسجد النبوي الكرمي والسالم على رس

 ليه وسلم واالجتماع أبهلها.لى هللا عص
 وحني استقر به املقام بينهم قال هلم:

إنين أرى كبريكم والًدا.. واوسطكم أًخا.. وصغريكم أبًنا.. فكونوا يًدا واحدة.. والفوا «... -
 بني قلوبكم.. لتساعدوين على القيام ابملهمة امللقاة على عاتقي..

 م للدين.. وخادم للرعية..مية.. خادية اإلسالإنين يف هذه البالد العرب
 إن امللك هلل وحده.. وما حنن إال خدم لرعا��..

.. ونضرب علي يد ظاملهم.. وننصح هلم ونسهر على مصاحلهم.. مضعيف هفإذا مل ننصر 
 ونوحد كلمتنا نكون قد خنا األمانة املودعة إلينا...

 ية..إن من حقكم علينا النصح يف الســـر والعالن
أو جتاوزًا من إنسان فعليكم رفع  مسئولعليكم النصح لنا.. فإذا رأيتم خطأ من  حقناومن 

ذلك إلينا للنظر فيه.. فإذا مل تفعلوا ذلك.. فقد خنتم أنفسكم ووطنكم وواليتكم.. وأسأل 
 »هللا أن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه على ما شاء قدير

 شواهد عدلة يف احلكم 
وأقواله ونصائحه يف السلم واحلرب جند كالمه مطابًقا  ززيعبدا لعب ومن استعراض خط

 ملقتضى احلال.. كما يقول البالغيون يف تعريف الكالم البليغ..
 فالوالد مثًال.. مل خياطب البدو بلغة احلضر.. وال خاطب احلضر بلغة البداة..

 .كس أيًضا.وهو مل يكلم علماء الدين.. كما يتكلم مع رجال السياسة.. وال الع



وزاد على ذلك أبن جعل له دواوين خمتصة يتحدث يف كل ديوان مبا يناسبه من كالم.. 
فهناك ديوان للشؤون السياسية.. وآخر للربقيات.. واثلث ملقابلة رجال البادية.. ورابع 

 لشؤون احلاضرة.. وخامس للشعبة السياسية.. وهو خمتص ابلشؤون اخلارجية.. وهكذا..
شورى رأى أن البدو أبعد ما يكونون عن فهم هذا النظام.. ق نظام الوالد تطبيوحني أراد ال

اليت ال تتفق يف أكثر  فلقد كان البدوي ال يعرف غري نظام القبيلة وقانو�ا وأعرافها وتقاليدها
 ..وأحكامهااألحيان مع الشريعة 

 إليها..فالبدوي ال يعرف حاكًما له سوى رئيس القبيلة أو العشرية اليت ينتمي 
 رؤساء القبائل البدوية بقبول نظام الشورى.. خاطبهم بلغتهم قائالً: إقناعني أراد حف

 »إذا شرد القعود (اجلمل الصغري) هل يستطيع أن يدركه فيمسك به شخص واحد؟« -
 أجابوا:

 »..ال.. �عبدالعزيز.. البد من أثنني أو ثالثة أشخاص أو أكثر لنمسك به«
 :زعبدا لعزيقال 

.. كلما اجتمع رأ�ن أو ثالثة أو أكثر من ذلك متت الشورى مبعناها يرأالكذلك.. « -
 ».الشرعي وهي النتيجة املطلوبة

مرسوًما يف حياته إال بعد أن يستشري  أصدروقد طبق الوالد هذا النظام فمـا أمر أمرًا وال 
 و�خذ اآلراء.. مث يصدر القرار..

.. يدعوهم إىل انتخاب ممثلني هلم له ابمللكحلجازيني بعد مبايعة ا زعبدا لعزيلذلك.. نرى 
من العلماء واألعيان والتجار.. ليختار هؤالء بدورهم أعضاء جملس الشورى.. على أن 

 يكونوا من أهل الغرية واحلمية والتقوى.. ألنه يريد جمالس حقيقية ال ومهية...
 قال رمحه هللا:

 يقية..ر منها حقومهية أكثبعض احلكومات جتعل هلا جمالس.. ولكنها « -
 تشكل ليقال أن هناك جمالس وهيئات.. أما أ�.. فال أريد أوهاًما بل حقائق..

أريد رجاًال يعملون فإذا أشكل علي أمر من األمور رجعت إليهم يف حلة.. وعملت 
 مبشورهتم...

 أريدهم أن يعملوا مبا يرون فيه املصلحة.



 ».وحي وشريعةأنزل من  هللا وما واعلموا أن ال سلطان عليهم سوى سلطان
وكانت خطته املثلى هي إقامة معامل اإلسالم كان أول ما فكر فيه أتسيس جملس الشورى 

 الذي هو مرجع األمر والنهي واألخذ والرتك
 ونظام الشورى يعين أن الكل سواسية كأسنان املشط يف العدل املنزل يف كتاب هللا.

وارقى أسلوب انتهى إليه العقل البشري  بني الناساملساواة وهو هبذا املفهوم.. جوهر العدل و 
 يف سبيل الوصول إىل احلكم الدميقراطي...

 ...زعبد العزيوهذا يقودين إىل احلديث عن العدالة يف عهد 
 اآلخرين.. فالعدالة يف عهده ليس هلا حدود وقد طبقها على نفسه قبل أن يطبقها على

كتفي بذكر واحدة منها وقعت بعد وفاة ه ولكين ا عن عدالت وهناك أمثلة كثرية ميكن أن تذكر
 الفيصل). نعبدا لرمحجدي (اإلمام 

 ، وقال له:زعبدا لعزييف يوم من األ�م، بعد صالة الفجر أتى أحدهم إىل 
 »:يل يف رقبة والدك دين قدره مائة ر�ل فرنسي« -
 ؟...»وهل عندك شهود« -

 قال:
 »...شاهدي هو هللا...« -

 :زبدا لعزيعقال 
مل يكن عندك ما يثبت ذلك أو متلك الرباهني  أنأن أصنع لك شيًئا..  أستطيعولكين ال « -

 »..االدعاءاليت تعزز حقيقة هذا 
 فأجابه الرجل:

 »...بيين وبينك شرع هللا« -
 :زعبدا لعزيفقال 

 »...صدقت«
ل إىل صطحب الرجوانصرف االثنان من املسجد وترك الوالد حراسه الذين اعتاد صحبتهم وا

عبدا يخ سعد بن عتيق أكرب مرجع ديين يف البالد يومئذ.. وكان رمحه هللا كفيًفا، وطرق الش



الباب وحني مسع الشيخ سعد صوته عرفه وان بصحبته رجًال مل يسمع صوته من قبل  زلعزي
 والبد أنه غريب، فقال للوالد:

 ».جئت إىل بييت أم خصًما؟ أضيفا«
 :زعبدا لعزيقال 

 ».بل خصًما« -
 فقال الشيخ سعد:

 ».وخصمك على األرض أنتاجلس  زعبدا لعزي�  إذن« -
فجلس اخلصمان حيث أمر.. وجلس الشيخ سعد على عتبة الباب.. وحكم بينهما وانصرف 

 اخلصم راضًيا حبكم الشيخ.
 »..اآلن.. أنت ضيفي«-وقال له:  زعبدا لعزيبعد ذلك التفت الشيخ سعد إىل 

 ة.راب القهو لسه.. وشوادخله إىل جم
لقد كان واضًحا أن الشيخ سعد حني أجلس والدي وصاحبه ذلك اجمللس، كا� خصمني، 

الشريعة اإلسالمية.. وبعد انتهاء احلكم الذي أصدره الشيخ، عاد  أحكامأمام قاض ميثل 
 إىل مكانته، إماًما للمسلمني، وضيًفا على الشيخ. زعبدا لعزي

 
  
 

 لسطني و ف اإلسالميالعامل 
بعد توحيد اململكة -ال تعرف حًدا حيدها وبنظراته الشاملة آخذ  زعبدا لعزيكانت مهة   اومل

يتأمل حال العامل اإلسالمي وما هو عليه من تفكك  -وضم أطرافها واستتباب األمن فيها
 وتفرقة.

بلة وحز يف نفسه أن جيد الشعوب اإلسالمية ترزح حتت نري االستعمار بيد أ�ا تتجه إىل ق
كتاب واحد وسنة واحدة وتقف بني يدي رهبا وقفة واحدة مخس مرات يف وجيمعها   واحدة

 اليوم.. وكان األجدر هبا أن تكون أمة واحدة قوية متماسكة كالبنيان املرصــوص.



حال املسلمني والدول اإلسالمية.. فدعا  إلصالححماوالت جادة خملصة  زلعبد العزيوكانت 
املؤمترات وإن أوجدت جًوا من التقارب بني  ال أن تلككثرية.. إإىل مؤمترات إسالمية  

يف إجياد عامل إسالمي متآلف بعيد عن اختالف  زعبدا لعزياملسلمني ولكنها مل حتقق حلم 
 املذاهب واألجناس بسبب االستعمار الذي كان جلميع تلك الدول ابملرصاد.

مامه، ألنه يعلم ايته واهتكرب من عنوكان رمحه هللا إىل جانب ذلك يعطي فلسطني القسط األ
أ�ا مسرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومستقر القبلة األوىل.. وان متزيقها متزيق للشعوب 

 العربية واإلسالمية فهي مبثابة القلب من اجلسد الواحد..
ومن أجل ذلك كان يرى وجوب االهتمام هبا والسهر عليها والعمل حلفظها من الضياع. 

وحدمها وان متد الدول  الفلسطيينصر احلرب على اليهود والشعب لك أن تقترأيه يف ذوكان 
اليت تؤمن له النصر على العدو الباغي  تواإلمكانياالعربية الشعب الفلسطيين بكل الطاقات 

املقتحم، وأن أتخذ احلرب بينهما شكل حرب العصاابت أو حرب شعبية فإذا اندحر فيها 
 ل فيها.حق التدخ األجنبية اليهود مل يكن للدول

وكان يرى أن دخول اجليوش العربية هذه احلرب ضد اليهود سيعطي الدول الكربى ذريعة 
التدخل بشكل أو آبخر.. مينع الدول العربية من مواصلة احلرب النظامية ويساعد اليهود ضد 

 اجليوش العربية.
 حزين:قال وهو  على احلرب وتصرواوحني علم والدي أن حكام العرب قد رفضوا رأيه هذا 

 »...لقد ضاعت فلسطني« -
 سجا� عبد العزيز 

ميلك اإلنسان أبخالقة ومشائله الكرمية وآرائه السديدة ما مل ميلكه بشوكته وسلطانه.. وهكذا  
ميلك قلوب مواطنيه واجملتمعني إليه أبخالقه وحسن مشائله ومساحة نفسه  زعبدا لعزيكان 

هللا عليهم ابلسلطان والقوة عفا عنهم وأحسن حني أيده له أعداء حىت الذين نصبوا أنفسهم 
 إليهم وقرهبم إليه. وهذا معروف يف سريته الكرمية ال جيهله أحد.

ولو اطلع الكتاب واملؤرخون على ما يف صدور الرواة والشيوخ الذين عاصروا الوالد من 
ا أ�م مل لفذ لوجدو ن البطل اقصص ومسعوا ما يتحدثون به من وقائع وما يذكرونه من قضا� ع

 يكتبوا عنه شيًئا.



ظاهرة إنسانية سياسية عبقرية ليس هلا مثيل يف اتريخ اإلنسانية يف العصر  زفعبد العزي
 احلديث.

 كان زعيًما وقائًدا حمنًكا تضرب به األمثال
 .زعبدا لعزيوأن املرء ليحار عندما يتحدث عن 

ن املسئ ومعاملة أعدائه ته عفوه عأبرز صفا غري أن كل الذين عاصروه أمجعوا على أن
 ابملعروف. واستمالتهم ابحلسىن ما استطاع إىل ذلك سبيال.

 كان إذا امتلك رقاب الناس شفعه ابمتالك قلوهبم.
كان واضًحا أن والدي يف سياسته قد سار على بر�مج معني حمدد هو أنه إذا انتصر على 

 نتصار.زهوة اال ال متتلكهخصومه عسكرً� مل أتخذه نشوة الغرور و 
عبدا حتدث أحد الذين أنتصر عليهم الوالد مث قربه فأصبح من جلسائه وخلصائه هو األمري (

بن متعب بن رشيد) أمري حائل الذي سقط شقيقه قتيًال يف إحدى معارك الوالد وآل  هلل
م قال ذات ليلة يف إحدى 6091هـ/ 4231رشيد هي معركة (روضة مهنا) يف عام 

 ناسبات:امل
 ».قسطًا من أجلي زعبدا لعزيلو أن يف األجل ما مينح ملنحت «

شخص حيتمل أن ينقل هذا  أيومعروف عن هذا الرجل أنه صريح ومل يكن بني سامعيه 
 القول إىل من قيل فيه. بل لو علم أن هناك من ينقله.. ملا نطق به.

 بن متعب حًبا حبب. عبدا هللولقد كان الوالد يبادل األمري 
بن متعب مسعته يبكي عليه  عبدا هلليف الفرتة اليت بلغ فيها والدي نعي « -إخواين:قال أحد 
 ».بكاء مؤثرًا

وأؤكد هنا إنين مل أعد أمسع الوالد يتحدث يف جملسه تلك األحاديث املمتعة يوم أن كان ابن 
 متعب يبادله احلديث.

ي إىل أكثر من أيًضا يسعويه وكان وكان ال يدخر وسًعا يف إصالح ذات البني بني أقاربه وذ
 ذلك كان يبذل جهده للوفاق بني خصومه بعضهم البعض



م خرج على الوالد بعض أبناء عمه.. وكانوا أسرى يف حائل 0191هـ/ 8231ويف سنة 
من  زعبد العزيوجاء هبم ماجد بن رشيد إىل عنيزة ليقابل هبم أهلهم وعشريهتم فأنقذهم 

 صيان.م كان العزاءه عندهاألسر.. ومن القتل ولكن ج
 عقد الوالد جملًسا للمذاكرة يف شأ�م فقال أحد احلضور:

 ».ادعهم إليك واسأهلم« -
 وقد أيد هذا الرأي آخرون، وخالفهم الوالد فقال:

إذا دعوهتم إيل فقد حيدث بينكم وبينهم قتال فأكون قاسًيا على ذوي القرىب وهذا مكروه « -
 ». بة هللا وما فيه توحيد كلمة اجلميعنا على حمجيمع مشل عندي دعوهم وأدعوا هللا أن

 املعروف ابملطوع. زعبدا لعزيوأروي هنا قصة عمي األمري سعود الكبري وعمي حممد بن 
كا� قد خرجا إىل احلجاز ونزال ضيفني على الشريف مث حدث ما أغضبهما فغادرا الشريف 

 ونزال على قبيلة عتيبة يف جند.
 .زعبدا لعزيلعودة إىل ابن عمهما راغبني ا امة عندهاومل يطيال اإلق

 وكان عمي سعود الكبري مرتدًدا.
 أما أخوه األصغر حممد فقد صمم على العودة واصطحب معه خادمه.

 خميًما خارجها. زعبدا لعزيحصاً� واحًدا واجتها شرقًا حنو الر�ض وكان  االثنانركب 
 معرتضني القادمني. زعبدا لعزيقدم حراس وشوهد على بعد رجالن ميتطيان جواًدا فت

 زعبد العزيآل سعود ذهب أحدهم وهو يرجتف خوفًا إىل  زعبد العزيوحني عرفوا إنه حممد بن 
 ليخربه خبرب القادم.

 وتوقع اجلميع من حوله أن �مر بقتله.
 ولكن الوالد خرج من خيمته ابسطًا ذراعيه قائالً:

 ».أهالً وسهالً بولدي حممد« -
 ه مث قال:تضنه وقبلواح
 »� حممد أين...« -

 وخنقته العربة..
 مث أضاف:



 ».� حممد.. أين أخي سعود الكبري؟ ملاذا مل �ت معك« -
 فأجابه عمي حممد:

 ».سعود قادم إليك إن شاء هللا« -
 وسأله الوالد:

 ».هل تغديت؟« -
 فقال له:

 ».يهمين لقاؤك قبل األكل« -
 ال له:احلال. وقذبيحة يف مث أمر الوالد أبن تذبح له 

 ».أذهب واسرتح قليالً بعد مشاق السفر وسأراك بعد الغداء إن شاء هللا« -
 وحني أجتمع به سأله:

 ؟»أتريد البقاء معنا أم تدخل الر�ض لرؤية أهلك« -
 أجابه عمي حممد:

 »..بعد أن لقيتك ونلت رضاك وعطفك أرجو أن تسمح يل ابلذهاب إىل الر�ض« -
 الد:قال الو 

 ».بن فيصل نعبد الرمحس وأمحل معك هذه الرسالة إىل الوالد اإلمام  أبال« -
 وصل عمي حممد الر�ض ومعه الرسالة.

ولألمانة التارخيية أذكر هنا إنين مل اطلع على الرسالة ومل أجدها فأذكرها بنصها للتاريخ وإمنا 
 روي يل موضوعها. ومضمو�ا على الوجه اآليت:

 بن فيصل.. نعبد الرمحآل فيصل إيل سيدي الوالد اإلمام  نالرمحعبد بن  زعبد العزيمن «
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،

 نعبد الرمحآل سعود نرجوا تزوجيه من األخت منرية بنت  زعبد العزييصلكم االبن حممد بن 
 ».إذا مسح سيدي بذلك

 .فيصلآل  نلرمحعبد ابعميت منرية بنت  زعبد العزيومت زواج عمي حممد بن 
 وهكذا فإن مساحة نفسه ومسو إنسانيته مل تفارقه يف كل مواقفه مهما كانت..



م ا�زم أمامه جيش الدولة العثمانية ووقع 4091هـ/ 2231ففي معركة (الشنانة) سنة 
 بعضهم أسرى وجلأ إليه بعضهم خمتارين.

 روق هلم.أي مكان يفآوى اجلميع وكساهم وأعطاهم األمان وترك هلم حرية الذهاب إىل 
 تعامل برجولة وشرف يف السلم واحلرب.

 وكان يكره اخلداع والكذب واخليانة والطعن من وراء الظهر. وميقت االنتقام.
فقد ترك األمري سعود آل رشيد أمري حائل، ذات مرة عاصمته وتوجه إىل اجلوف ومعه 

 ن شعالنها نواف بف من أمري ثالمثائة رجل وثالمثائة رديف على ثالمثائة مطية ليسرتد اجلو 
 فجاء أحدهم إىل الوالد وقال له:

 ».اآلنهذه فرصتك، عدوك ترك حائل وأبواهبا مفتوحة لك « -
 فرد عليه الوالد قائالً:

أ� ال أطعن يف الظهر دعه ينهي مهمته يف اجلوف وعندما يعود إىل حائل سنتقابل « -
 ».مقابلة الرجال

معاهدة مل ينص فيها صراحة على هدم أو   السبهانهيم الساملوكانت بني الوالد والشيخ إبرا
ترك سور مدينة تفتح ولكن يف املعاهدة إشارة إىل حفظ كرامة أهل البالد املفتوحة 

 وسالمتهم.
 وهنا جند الوالد يتقيد هبذه اإلشارة وأمثاهلا.

 فحني دخل مدينة حائل عاصمة آل رشيد قيل له:
 .»زعبد العزيبقيت واحدة � « -

هدم سور مدينة حائل كما فعل ابن رشيد حني استوىل على الر�ض وهدم  له على حتريًضا
 سورها.

 قال الوالد:
 ».أ� ال أنقض العهد.. مث أن حائل هي كالر�ض يف نفسي« -
 

 واصالته العربية  اإلنسانيةصفاته 
م.. ه.. وابتسوصفوة أصحابه.. فالتفت مينة ويسر  هوخلصائكان والدي ذات مرة جالًسا بني 

 ل جلساءه:مث سأ



 ».ملاذا ال تسألونين عن سبب ابتساميت..؟« -
 ومل يرتك اجملال ألحد أن يرد على سؤاله.. بل أجاب هو عن السؤال قائًال:

واحًدا.. واحًدا..  مواست عرضتكإن سبب ابتساميت هو إنين مددت بصري إليكم.. « -
واجهة ابلسالح.. إىل حد املومة وصلت فما وجدت فيكم إال من كان بيين وبني أهله خص

 فيه.. هوادةوالقتال العنيف.. الذي ال 
ومع ذلك أرى لكم يف نفسي منزلة من املودة هي مبنزلة األبناء الربرة واألشقاء األوفياء.. 

 ».فاملودة هي األصل الكرمي الذي جيري يف دمائنا وكل ماعداه من الصغائر والتنازع يزول
رشيد وعدد كبري من وجهاء وعلماء جند.. قال  ه رجال آلان من حولويف جملس آخر.. وك

 الوالد:
� آل رشيد.. أعلموا إنكم عندي مبنزلة البنني وأنتم يف الر�ض هنا تعيشون كما أعيش « -

 أ� وأوالدي.. ثيابكم مثل ثيابنا.. وأكلكم مثل أكلنا، وخيلكم مثل خيلنا وازين..
 ».موا..؟فهل فيكم من يشك يف ذلك.. تكل

فيقبله على جبينه  زعبد العزيمل يفه أحد بكلمة.. غري أن واحًدا منهم يقوم من جملسه حنو 
 وعلى انفه، وصوت كبري آل رشيد يرتفع ابلدعاء قائالً:

 أدامك هللا وأدام بك وحدة كلمتنا..« -
 لعودة إىلويذكر� هذا املوقف أبن مهمة التاريخ ليست يف تناول األحداث املاضية.. وإمنا ا

 املتمثلة يف املثل واخلالئق.. األصول..
عندما هرب جدي األول اإلمام فيصل بن تركي من سجن األتراك يف مصر وذهب إىل 

بن رشيد (جد آل رشيد) أمريًا عليها منصًبا من قبل اإلمام فيصل  عبد هللاحائل.. كان 
 :ية بقولهقة التارخينفسه.. وكان من أخلص الرجال لإلمام. ويوضح بن بشر تلك احلقي

بن رشيد إىل القصيم اليت كانت  عبد هللاوجهز (اإلمام فيصل) اجليوش وزحف ومعه « -
متمردة يف ذلك احلني ومنها واصل سريه إىل الر�ض واسرتجع ملكه من األتراك ومن ابن عمه 

 ».األمري خالد بن سعود أمري الر�ض الذي عينه األتراك هناك
ال يعرف احلقد.. كما مل يكن من  زعبد العزيجعلت  سباب اليتولعل ذلك من أحد األ

 شيمه إذالل اآلخرين.. ولكنه كان إذا أشتد به أمر واضطر إىل معاقبة من يستحق 



 العقاب.. مسع صوته وهو يقول:
 »..أ� أخو نوره معـــّزي« -

 رأيها. ونوره عميت وهي شقيقته الكربى وكان حيرتمها ويعتز هبا لرجاحة عقلها وسداد
ان يبذل جهده وطاقته وما يستطيع من عطف وحنان.. وإعزاز وإكرام وسخاء.. يسبغه كو 

 على أهل اجلاين.. ليجتث من صدورهم عوامل البغضاء، ومن قلوهبم عوامل احلقد.
وتوطيًدا لألمن واالستقرار يف شبه اجلزيرة العربية.. وبعد التفكري يف القضاء على بواعث الغزو 

ضرورة احلد من تسلل قبائل البادية عرب حدود اململكة  زعبد العزي سلب.. رأىوالنهب وال
العربية السعودية.. املشرتكة مع جاراهتا.. وخباصة العراق.. فعقد يف سبيل ذلك معاهدة نص 

 أحد بنودها على تسليم املتسللني.
فقد  ية العراقوبني ابد وملا كانت قبيلة مشر تتوزع بني املنطقة الشمالية من شبه اجلزيرة العربية

أن يضع حًدا فاصًال بني مشر الذين يعيشون يف اململكة العربية السعودية  زعبد العزيرأى 
وقبيلة مشر اليت تعيش ابلعراق إبعادة من كان يسكن ابدية جند إىل أرضه ومن يسكن العراق 

 إىل أرضه حتاشًيا خلالفات القبائل..
 العربية إليها..اململكة  تسللني منوحتمت املعاهدة على العراق رد امل

ويعد من أبناء ابدية العراق كل من كان يقطن العراق من هذه القبيلة قبل توحيد اجلزيرة 
 وعلى السعودية أيًضا أن تسلمه للعراق يف حالة طلب حكومته له..

وقبيل توحيد اجلزيرة بسنوات قليلة نزح إىل العراق، رجل من رجال مشر.. هو عقاب بن 
 رية عبده.فخذ من عشل.. رئيس عج

ولكن ملا كان (عقاب) يعد من ابدية جند طبًقا للمعاهدة فقد رأى الوالد أن يطالب احلكومة 
العراقية بتسليمه.. فراحت تسعى لتحقيق رغبته.. بيد أن شيًخا من أكرب مشايخ قبيلة مشر 

ف األمر موقف من هذا وهو عضو يف الربملان العراقي يومئذ.. وق» عقيل الياور«يف العراق 
املعارض، ال بصفته �ئًبا يف الربملان.. بل بصفته عربًيا استجار حبماه عريب ال حول له وال 

 طول..
حاول عقيل الياور أن يقنع احلكومة العراقية أبن هذه املعاهدة تنايف الشيم العربية. فردت عليه 

 حكومته:



ولو كان األمر كما  قاليدهم..اداهتم وتبشيم العرب وع زعبد العزيليس أعلم من امللك « -
على توقيع هذه املعاهدة.. وال أقدم أيًضا على مطالبته لنا  زعبد العزيتظن ملا أقدم امللك 

 »..بتسليم ابن عجل
وملا كان عقيل الياور أحد أذكى مفكري العشائر.. وأشدهم دهاء وحنكة فقد استطاع أخريًا 

 ..اببن عجل أن يقنع الوالد ابلتخلي عن مطالبته
 قال للمسئولني العراقيني:

وقولوا له أن عقيل الياور يناشدك هللا  زعبد العزياكتبوا على لساين رسالة إىل امللك « -
والنخوة العربية ويسألك هل تسلم عقاب بن عجل إىل حكومة العراق لو كان من ابديتها 

 ؟.»وطالبتك حكومته بتسليمه بعدما الذ حبماك.. كما الذ حبماي
ىل الوالد فلم يطالب بعدها اببن عجل.. كما إنه مل يبعث للعراق رًدا على لرسالة إوأرسلت ا

 قول عقيل الياور.. وإمنا كان الرد من الوالد عمالً واقعًيا..
ومتر األ�م والسنون ويكون للرد العملي ما يقابله، ذلك عندما استجار رشيد عايل الكيالين 

 ..زبعبد العزي
يف ثورته على بريطانيا إابن احلرب العاملية الثانية فاضطر   قد أخفق الكيالينكان رشيد عايل

إىل اهلرب من العراق.. مث جلأ آخر األمر.. إىل اململكة وطالبت احلكومة العراقية بتسليم 
 رشيد عايل الكيالين..

ه ذا جانبني وكل جانب مقنع.. فمن الناحية السياسية كان جواب زعبد العزيوكان جواب 
 للعراق:

إن املعاهدة اليت بيين وبني احلكومة العراقية تقضي بتسليم الالجئ إذا كان جمرًما حبق « -
الوطن.. أما أن مواطًنا كرشيد عايل الكيالين الذي كان رئيس احلكومة الشرعي قام بعمل 

مرة احلكومة املستع» نظر«يف » جمرًما«ضد حكومة أجنبية كاحلكومة الربيطانية.. فإنه يكون 
 »..ق العراقجمرًما حبوليس 

 وأما جوابه من �حية العرف والتقاليد العربية فقد كان صرًحيا وصارًما قال:



أ� رجل عريب مؤمن ابلتقاليد العربية.. مطبق هلا وقبل أن أكون ملًكا يقتضيين األمر أن « -
أن  نائي وعلىمن أب تشاءونأكون رمزًا خللق العرب.. ولذلك لكم أن تطالبوين بتسليم من 

 طلبكم فورًا..أجيب 
 »..أما أن أسلم من استجار يب فهذا هو املستحيل تنفيذه مادام يف عرق ينبض ابحلياة

.. ألنه عرف فيه شيمة العريب الصدوق زبعبد العزيوهكذا صدق ظن الشيخ عقيل الياور 
 لشمائله وهكذا كان الوالد خصًما وحكًما يف آن واحد..

 ض من غرابة وطرافة..إىل الر�الكيالين وال ختلو قصة وصول 
وابلتحديد إىل برلني نفسها.. رأى أن حكومتها على  أملانيافبعد أن فر من العراق واجته إىل 

وأن حكامها املغلوب على أمرهم سيقدمون إىل احملاكم مث إىل املشانق..  اال�ياروشك 
 فكيف السبيل للوصول إىل اململكة العربية السعودية..؟

 و�نس يف محاه. هيستجري  زعبد العزيإال  ه من سبيلم يكن لديفل
شخصيته حىت  زعبد العزيووصل إىل الر�ض وكان حريًصا كل احلرص على أن ال يعرف 

 يلتقي به وجًها لوجه..
ومل يعرف الوالد شيًئا.. وكل ما أخرب به أن نفرًا من سور� جاؤوا للسالم عليه.. فأذن هلم 

 يف السالم.. مآخر هن الكيالين ة رجال كاعليه ثالثمبقابلته.. ودخل 
 ابخلروج واستأذن الثالث.. ابلبقاء.. اثنانبعد ذلك استأذن 

 ».أ� رشيد عايل الكيالين«وهكذا التقى الكيالين ابلوالد دون معرفة حىت فاجأه قائًال: 
 ا..على أثر ذلك أبرق الوالد إىل وزير بريطانيا املفوض ابحلضور ملقابلته فورً 

ضر الوزير طلب منه أن يبلغ حكومته أن رشيد عايل الكيالين قد وصل إىل ما حوعند
 اململكة وأنه لن يسلمه مهما كانت النتيجة وفًقا للعادات والشيم العربية..

وملا كانت بريطانيا تعرف ذلك فقد رأت أنه ليس من احلكمة أن تتحدى الوالد وكان جواهبا 
 له:
 »..لعراق وليس من قبل حكومة بريطانيال حكومة ابه من قب إن الكيالين مطالب« -

وبقي رشيد عايل الكيالين يف الر�ض مع عائلته وقد كلفين والدي مسئولية رعاية شؤو�م إىل 
 ) ميالدية..3591) هجرية (3731أن توىف هللا أيب سنة (



 نوري ابشا)هـ، جاء وفد عراقي برائسة وزير خارجيته يومئذ 0631)م (1491ويف سنة (
لتفاوض مع احلكومة السعودية يف شأن احلدود والقبائل املشرتكة بني اململكة السعيد ل
 والعراق..

 خارج الر�ض.» روضة التنهات«وكان والدي وكنا معه يومئذ يف 
رمحه هللا وكان آنذاك وزيرًا للخارجية.. وضم » فيصل«ورأس الوفد السعودي جاللة امللك 

يخ خالد القرقين والشيخ حافظ وهبه، وهم من سني والشيخ يوسف �الوفد يف عضويته الش
 مستشاري الوالد رمحه هللا..

 وطالت احملاداثت بني الوفدين من غري طائل..
 فاجتمع الطرفان إىل الوالد فسأل الوفد السعودي:

 ؟»..ما الذي أخركم عن توقيع االتفاقية«
 :-رمحه هللا-قال أخي امللك فيصل 

 »..إال بندين رفض دولة نوري السعيد املوافقة عليهما البنود.. ي كثري مناتفقنا عل« -
 وحني أخرب الوالد هبما.. قال:

 »..أ� مع نوري ابشا« -
 مث أضاف:

 »..وقعوا االتفاقية -
 وعاد الوفد العراقي إىل بالده..

 وكان أن حضر الوفد السعودي إىل أحد جمالس الوالد فقال هلم:
ة اململكة العربية السعودية.. ولكين أعرف جيًدا ا يف مصلحبندين ليسأ� أعرف أن ال« -

 ».االتفاقيةنوري ابشا.. سرتون أنه لن ينفذ بنًدا واحًدا من هذه 
وهذا ما حدث فعًال.. فبعد بضعة أشهر أخلف نوري السعيد ما تعهد به.. وصدق الوالد 

 فيما قال:
ته ابلرجال وحدة منها معرفئق �صعة من كل ذلك تبدو لنا يف شخصية الوالد مجلة حقا

بصريته وصدق حدسه.. ووفاؤه ابلعهد.. وزهده يف احلرب.. مل يعرف عنه إنه نقض عهًدا 
 ذات يوم.. ومل يؤثر عنه إنه أخلف وعًدا..



ومل تكن احلرب عنده غاية يف حد ذاهتا.. بل أن كل من درس حياة الوالد وجده حريًصا غاية 
 ال ما استطاع..د عن القتواالبتعا احلرص على تفادي احلرب

 ولكن.. إذا تعذرت األسباب وأغلقت يف وجهه أبواب السلم مل جيد أمامه إال أحد أمرين:
إما أن يرتك بالده مسرًحا للحروب األهلية.. ومرتًعا خصًبا للقوى يفرتس فيه الضعيف.. 

 ة.. ال بليشكل حكومومناًخا طيًبا للتفرقة حبيث يصبح أمري كل مقاطعة حمدودة املساحة 
أمري كل قبيلة أو رئيس عشرية يقوم مقام الدولة.. فال يستطيع املرء أن يتجاوز أقرب حد من 
حدود بالده.. وإال كان عرضه لقطاع الطرق ينهبون ماله وما ميلك.. حىت ما يسرت به 

 عورته.. ويف أحيان كثرية يكون عرضة للموت وتيتيم أطفالة وترميل نسائه.
اراًب من أجل احلرب والتوسع.. وال مقاتًال حبا يف القتال وإمنا فه.. ال حمينتضي سي وإما أن

هو حيارب من أجل السالم الدائم ويقاتل من أجل احلياة الشريفة ومن أجل توطيد أمن 
 البالد.. وتوحيد صفوفها واألخذ هبا إىل األفضل يف كل مرافقها.

 
 نفاذ بصريته 

.. ما كنهها..؟!.. لعل زعبد العزيمري ودعة يف ضحلكمة املكنت أطيل التفكري يف هذه ا
مصدر هذه الثقة نفاذ بصريته وجتريبه األمور ونفسه السمحة اليت ال حتمل ضغنا، وهذه 

 الوالء واإلخالص بني احلاكم ومواطنيه. أوامراحلكمة العملية املتساحمة اليت توطد 
 سئل ذات مرة:

بك يف تلك الفرتة اليت كانوا ربون جبانلسالح حياكيف تركت آل رشيد ومكنتهم من ا« -
 ؟..»فيها واحًدا من مجلة األخطار اليت حتدق بك

 فأجاب:
مل أتركهم حياربون جبانب إخواين وأبنائي وعشرييت إال بعد أن وثقت أبن إخالصهم يل « -

 يشابه إخالصكم وال خيتلف عن إخالص أي واحد من إخواين وأبنائي..
 »..لتذهب أجسامهم إىل حيث تريدع بناين فل رشيد طو لقد أصبحت قلوب آ

كان من عادة الوالد أن حيج كل عام.. وكان احلج يومئذ ابلسيارات ألن الطائرات مل تكن 
قد استعملت يف النقل املدين بعد. توقف مبوكبه يف الطريق عند الظهرية.. وكان الصيف 



لوح شاب بدوي املوقدة يك الرمال الفًحا.. والرمال تلتهب من وقدة احلر.. ومن بني تل
 فيسأله الوالد: زعبد العزيلفحته الشمس.. مث يدنو من موكب 

 »من قبل..؟! زعبد العزيهل رأيت موكب « -
 قال، وهو ال يدري من حمدثه:

 ».نعم..« -
 مث سأله أيًضا:

 ؟.»أم تكرهه زعبد العزيأحتب « -
 :رتبك وقالبدوي مل يورغم أن السؤال كان مفاجًئا.. وحمرًجا غري أن ال

 »..أ� ال أحبه.. وال أكرهه« -
 قال له وهو حياوره..

 ».وملاذا..؟« -
 قال البدوي:

أ� ال أحبه ألنه لو مل يكن حاكًما لكنتم ومتاعكم وهذه السيارة ومجيع ما فيها �بًا « -
 »..لنا

 فرد عليه:
 »..هذا جواب معقول وملاذا ال تكرهه« -

 قال:
 »..من والسالمافية واألاءكم ابلعألنه جاء� وج« -

أسارير وجهه والتفت إىل  أضأتيسمع ما قال ذلك البدوي حىت  -رمحه هللا-وما كاد الوالد 
 -من حوله وقال:

صدق عّز هللا.. بيض هللا وجهه لقد كان صادقًا يف حبه وبغضه.. وأ� وهللا سعيد ببغضه «
 »..اسبابه أيضً يف ذكر أ الذي صدق يف بيان أسبابه وسعيد من حبه الذي صدق

 أما يف معاملته لنا حنن أبناءه فقد كان جيمع بني الرمحة والشدة..
ولكن.. حني كان يتعلق األمر بعالقتنا خارج األسرة فللعدل عنده قسطاس واحد.. يزن به 

 ألبنائه ما يزن به ألبناء الشعب.. ذلك أنه كان أاًب للجميع والكل له أبناء..



ى على أحد احلرس.. فما كان من الوالد إال أن عاقبه فًال اعتديت وكان طأذكر أن أحد أخو 
 مث التفت إىل احلارس.. وسأله: زعبد العزيأمام الناس وأمر حببسه ومل يشفع له أنه ابن 

 »هل أنت راض..؟« -
 قال:

 »..زعبد العزيأطال هللا عمرك � « -
 قال:

 »..زعبد العزيأطال هللا عمرك � « -
 د:قال الوال

ته اببين جيب أن يكون رادًعا له ولغريه من أفراد أسريت.. فأنتم وأبنائي يف قليب ما فعلإن « -
 ».مبنزلة واحدة

 من اليمني األولطالل  األمريو يظهر  أبناءهامللك عبد العزيز مع بعض 
على مدينة الر�ض وكان الرجل من أخلص  زعبد العزيكان حممد بن زيد.. أمريًا من قبل 

م امللقاة على عاتقه.. وحدث أن أخطأ أحد خدام عمي سعود لد وللمهالصني للوااملخ
الكبري الذي كان معروفًا بذكائه وحكمته ومبنزلته الفريدة يف قلب الوالد فأمر حممد بن زيد 

 بسجن خادمه..
وحني علم عمي سعود الكبري ابخلرب أخذ الغضب منه مأخذه وذهب بنفسه إىل حممد بن 

 زيد.. نوحممد به واحتدم اجلدال بني عمي سعود الكبري رًا خلادمر�ض منتصزيد أمري ال
 قال سعود الكبري فيما قال

 ».� بن زيد.. كيف جترتئ على سجن خادمي دون الرجوع إيل..؟«
 قال ابن زيد..

عينين يف هذا املنصب.. ألنفذ الشرع والعدل الذي هو قوام حكمه.. وهللا  زعبد العزيإن « -
 ». سجن أيًضا..عتك يف الت أنت لوضلو أخطأ

 وهبت عمي من اجلواب اجلريء.
وللمقام الكبري واملنزلة اليت حيتلها سعود الكبري يف أسرتنا.. وطبًقا لعادات أهل جند.. كان من 

 املمكن أن يقسو سعود الكبري على ابن زيد.. ولكن ذلك مل حيدث.



ذهب فورًا إىل الوالد لكبري.. و رف سعود اوانتهى املوقف على غري ما كان متوقًعا.. فقد انص
 ».�عبدالعزيز إذا أردت أن تعني أمراء على املناطق فعينهم على شاكلة ابن زيد..«وقال له: 

وروى له القصة.. فأكرب الوالد يف عمي سعود الكبري هذا املوقف.. واستدعى حممد بن زيد.. 
 وقال له:

 »...زولعبد العزيه نه ولبالدملخلص لديما فعلته اليوم هو ما يفعله اإلنسان ا« -
 وذهب ذات مرة أربعة من أخويت الكبار.. إىل إحدى زوجات الوالد وسأهلا أحدهم:

 ؟!..»كيف تتحملني العيش مع هذا الرجل احلازم القوي« -
 أجابت هبدوء وابتسام:

 عبدسان.. عند أهله غريه يف جمالس احلكم.. جيب التفرقة بني احلاكم واإلن زعبد العزي« -
 ».يف بيته إنسان ال حاكم.. وليس لشفقته وحنانه حدود.. إنه يغمر� بعطفه كل آن زعزيال

 يف مقابل هذه الصورة اليت قل أن توجد يف اآلابء ابلنسبة ألبنائهم تقف شاخمه
 صورة أخرى أندر.. إذ قل ما توجد يف األبناء ابلنسبة ألابئهم..

 . بره النادر بوالديه..ان ابهلل.بعد اإلميلقد كان ذروة ما حتلى به الوالد 
وال يذكر قوًال من أقواله.. أو عمًال من أعماله إال  نعبد الرمحوكان ال يذكر جدي اإلمام 

 واإلجالل. ابإلكبار
اجتمع مرة يف الر�ض أمراء جند وعلمائها وأعيا�ا ورؤساء قبائلها وكان يف مقدمة احلاضرين 

عبد اإلمام  بتقدمهمتماع.. وخرج اجلميع انفض االجيصل.. مث الف نعبد الرمحجدي اإلمام 
.. فلما جيء حبصانه لريكبه ابدر الوالد فتقدم إىل سائسه وأخذ منه مقود احلصان نالرمح

وقربه بنفسه إىل والده مث بقي واقًفا على هذه احلال يف أدب جم.. حىت ودع اإلمام من حفوا 
 به..

لد ليجعل من كتفه مرتفًعا يضع عليه والده حنىن الواجلواد.. اوملا هم اإلمام ابعتالء صهوة ا
 قدمه ليعتلي احلصان.

ومن بره أيًضا.. إنه كان خيرج كل صباح من قصره مبيدان الصفاة.. ماشًيا.. إىل قصر جدي 
 فإذا وصل ابب القصر أرسل من يستأذن له ابلدخول إىل جملسه للسالم عليه..



.. دخل إىل اجمللس وسلم على والده وقبل اإلذنه فإذا جاء له.. اإلذنويبقى ينتظر ورود 
 يده.. مث جيلس بعيًدا إىل جوار الباب حني يكون جملس أبيه غاًصا مبن قدموا للسالم عليه..

 هكذا كان دأبه يف كل جملس يكون فيه والده..
 وال يتكلم إال مستأذً�.. وإذا تكلم غض من صوته يف أدب جم..

 مرة واحدة.خالف إال وجدي أي  ومل يقع بني والدي
 عندما عاد إىل الر�ض بعد اسرتجاعها من ابن رشيد.

 كتب رسالة إىل والده يقول:
 ».اإلمارة لكم.. وأ� جندي يف خدمتكم..« -

 فجمع جدي العلماء وأعلمهم ابألمر مث أرسل إىل ولده يقول:
 ».لر�ض..اإلمارة لك ولن أقبلها مطلًقا.. وإن أحلحت فلن أقيم يف ا« -

 وتدخل العلماء يف األمر قالوا للوالد:
 »..أن يطيع أابه االبنهذا أمر من والدك.. وعلى « -

 وقالوا جلدي:
 ».رئيس عليه وابلتايل على أهل جند.. زعبد العزيوالد « -

 وانتهى اخلالف كما أراد العلماء وقال الوالد:
 البالد.. وينهاين ا فيه خري�مرين مب ..وإرشادهإين أقبل اإلمارة على أن تكون حتت عينيه «

 »..عما يراه مضرًا مبصاحلها
 وما أخل الوالد بشرط قطعه مع جدي قط..

 لقد كان يسعى إىل جدي يف كل أمور البالد قبل البت فيها..
 

 عتق الرقيق 
اجلزيرة العربية من العقائد البالية، وأنواع الظلم والعبودية،  -رمحه هللا–لقد حرر الوالد 

 …خيه اإلنساناإلنسان ألواستغالل 
لقد حرر البادية واحلضر من اخلوف و(اخلوة) أي (اخلاوة) وهي عبارة عن جعالة (اجر) 
يدفعها من يغادر مدينته أو قريته إىل مكان آخر مقابل خفارته ممن يسيطر على تلك املنطقة 

 اليت مير هبا.



 
شرية على شرية والعرئيس الع كما حرر البادية من الغزو والنهب والسلب ومن تسلط

 العشرية.
هذا اإلنسان الذي حارب ألوان الظلم واالسرتقاق الميكن أن يكون يف أعماقه حب 

 للتملك...
 فحني ظهر اإلسالم كانت اجلزيرة العربية كسائر األقطار القدمية تعج بتجارة الرقيق...

سبة لتلك اضحا ابلنإنسا� و  ومع أن اإلسالم مل ينه عن اقتناء الرقيق إال أنه يقف موقفا
 املرحلة من التاريخ..فيحث على إعتاق رقاب األرقاء وجيعل لذلك أجرا عظيما عند هللا.

والوالد الذي سار على كتاب اله وسنة رسوله طبق ذلك قوال وعمال فحث على عتق الرقيق 
 جبارهم واليهم وال إرغم إ�م مل يكونوا أرقاء ابملفهوم القدمي للرق فكانوا أحرارا ال سخرة عل

إكراه وكان الوالد يضمهم وأهلهم إىل بيته وأهله فمعظم أوالدهم وبناهتم كانوا أصدقاء 
 وصديقات لنا حنن أبناء عبد العزيز وبناته.

 فا� مثال وعائليت املعروفتني ب (آل طالل) 
لسبعينات يف جمتمع القصر امللكي كنا أول من عتق كل رقاقة يف أواخر الستينات وأوائل ا

علم الوالد وموافقته على أين مل أتصور يف يوم من األ�م أن هؤالء الذين كانوا يف اهلجرية ب
 منزلنا إال أخوة لنا وأبناء.

م أثناء احلكم  1960هـ / 1380أما عتق الرقيق يف السعودية مجعاء فقد بدأ يف السنة 
 لته مر من جاليل جلنة أبوكنت عضوا يف حكومته، حيث مت تشك -رمحة هللا -امللك سعود

يرأسها األخ األمري عبد احملسن بن عبد العزيز وزير الداخلية آنذاك وعضوية الشيخ حممد 
 احلركان رئيس حمكمة جدة آنذاك وغريهم من املسئولني.

 ولكن األمر تلكأ ألن الوزارة استقالت ومرض امللك سعود وأعطيت الصالحيات 
 يسا حينذاك.للملك ورئان �ئبا الذي ك -رمحه هللا –للملك فيصل 

 فأكمل امللك فيصل ما بدأه امللك سعود ومت عتق الرقيق يف اململكة قاطبة.
 1401وقد أدليت برواييت تلك للتاريخ يف حديثي املنشور يف جريدة املدينة يف ذي القعدة 

ما ملنورة فيم أثناء حياة كل من األمري عبد احملسن بن عبد العزيز أمري املدينة ا 1981هـ / 



م، ومعايل الشيخ حممد احلركان أمني  1985هـ / 1405ذي تويف إىل رمحة هللا سنة بعد ال
 م. 1983هـ / 1403عام رابطة العامل اإلسالمي فيما بعد الذي تويف إىل رمحة هللا سنة 

 
 من ذكر�ت  حملات

ة ليزور زوجذات ليلة رحلته إىل بريده  -رمحه هللا-ومن الذكر�ت اليت مل تفارق خاطر والدي 
له هناك يف الظاهر وليقف على حال بريدة بعد أن أشيع أن ابن رشيد يتجهز للهجوم عليها 

 متحالًفا مع أمري بريدة.
عسكر الوالد على مسرية ساعتني من بريدة وحني ظهر أنه ال صحة للشائعة املذكورة بدأ 

 يتأهب لز�رة الزوجة.
 وكان النهار قد رحل وحل الليل.

 به وتطيب وسرى حتت جنح الليل ومعه ستة من معاونيه.أفخر ثيا بس الوالدل
أبحدهم  ألتقيوما كاد يدنو من بريدة إذ مل يبق بينه وبينها سوى مسرية نصف ساعة حىت 

 ليقول له أن أمري بريدة قد أقفل القصر وأتهب للحرب.
ار طلت األمطلعاتية وهوكأن السماء يف تلك الليلة قد حالفت أمري بريدة فهبت الر�ح ا

الغزيرة وأمسى الوالد حائرًا ال يستطيع دخول بريدة وقد ابتعد عن معسكره مسرية ساعتني 
 تقريًبا.

 هز رأسه وملز فرسه وقفل راجًعا.
ويف الطريق مسع نباح كلب فاجته حنو الصوت فوجد بيًتا من الشعر فرتجل أمامه يبتغي ملجأ 

 من املطر.
رت فيه طائفة من البشر واملاعز على ما د صغري حشي بيت أسو وما كان بيت الشعر سو 

 يظهر.
 خاطب أهل البيت قائالً:

 »..حنن ضيوفكم« -
 فأجابوه ومل يعرفوه:

 ».أهالً ومرحًبا ولكن البيت ضيق وذا الليل يسود الوجه« -
 مل يقبلوا غري واحد من الربع (اجلماعة) فبقي املرافقون خارج البيت..



 ا وصغارًا بينهم عجوز مريضة وشيخ خرفشخاص كبارً أى عشرة أودخل الوالد فر 
فجلس القرفصاء قرب الباب وضم يديه إىل جنبيه وكان املطر قد بلل ثيابه وكانت اجلد�ن 

 تثب على كتفيه.
 كان املطر ينساب من سقف البيت واملريضة تئن والكبار يتصاخبون.

 أخذ الوالد يتأمل حالة وحاهلم.
ح الشيخ وال بكاء األطفال فخرج متحدً� سنابك الليل، ة وال صيا ني املريضومل يطق مساع أن

وأمواج السيل، وخمالب العاصفة وعاد إىل القرية اليت عسكر فيها فإذا جدران بيوهتا تنهار إثر 
 ميلك غرفة ذات سقف فيها �ر مشبوبة. لما يزاغزارة األمطار فاجته إيل بيت أمريها وكان 

 ا األوحال ركب قاصًدا مدينة بريدة مرة أخرى.وأزال عنهد مالبسه بعد أن جفف الوال
 وملا وصل القصر وجده مقفالً.

 قرع الباب فسئل:
 ».من أنت؟« -

 قال:
 »..زعبد العزي« -

 فلم يسع من كانوا ابلداخل إال أن فتحوا له الباب.
 وعندما أقبل أمري بريدة رآه الوالد يرتعد خوفًا.

 فقال له متجاهًال:
 ؟..» وجهكعد قبح هللاما بك ترت« -

 قال:
 ».يكذبون فيما يقولون أ�ملقد افرتى الناس علي وهللا « -

 قائالً: زعبد العزيفقاطعه 
 »!اسكت.. أمحق.. مابني أمرك إال أنت« -

 مل يقل أكثر من ذلك وعفى عنه.
كي جليش الرت ومما كان يتحدث به أيًضا ذكر�ته عن معركة (البكريية) اليت وقعت بينه وبني ا

 قال زعبد العزييها وجرح ف



هجم البدو على الرتك فأخذوا خيامهم وهجم الرتك على خيامنا فأخذوها ورحت أ� «
 »!وعشرون من اخليالة

 فسأله أحدهم:
 ».إىل أين رحتم؟« -

 فأجاب الوالد ضاحًكا:
 ».ا�زمنا« -

 ترك جملس بن خثيلة،ومما رواه أيًضا عن إحدي رحالت الصيد أن أحد أصحابه وهو ماجد 
 الوالد ذات مرة وخرج.

 مث عاد، وقال:
 ».وجدت ذئًبا فقتلته زعبد العزي� «

 قال الوالد:
 ».أحًقا � ابن خثيلة؟« -

 وقال له: زعبد العزيمث �دى أحد حراسه األشداء وهو موسى آل 
 يع أذهب إيل املكان الذي أتى منه ابن خثيلة إنك ستجد ذئًبا قد قتل منذ أساب« -

 ».قتلته ويشهد على ذلك ابن خثيلة نفسه إذ كان معيالذي وأ� 
 :-وعاد احلارس فقال 

 ».نعم أطال هللا عمرك إنه ذئب جيفة وهو الذي قتلته بنفسك يوم كنا معك
 إىل املوجودين يف جملسه وابتسم. زعبد العزيمث التفت 

يها يف الرس ليت مكث فلبكريية اومن ذكر�ته اليت مل تربح خاطره أيًضا تلك الفرتة من حرب ا
 ثالثة أشهر بينما كان أبن رشيد يف الشنانة، وبقي الطرفان طوال تلك الشهور يتناوشان.

فمل أهل جند هذه احلال وخافوا أن تسري إليهم احلمى (اهلواء األصفر) فرفعوا أصواهتم 
 شاكني متذمرين.

 إىل الصلح. شيد يدعوهإىل ابن ر مسع الوالد الشكوى فأرسل رسوالً من كبار رجال بريدة 
 فضحك ابن رشيد وقال متهكًما مهدًدا:



من يبغي حكم جند ال يضجر وهل يصاحل من بيده القوة؟. ال وهللا ال صلح قبل أن « -
ال يغرنكم  القصيم أضرب بريدة وعنيزة والر�ض ضربة ال تنساها مدى الدهر.. وأنتم � أهل 

 »!.ها إىل أمـه الفقريةاهم ليأخذيبغي الدر ابن سعود. ال يغرنكم شاب طائــش 
مث وقعت بعد ذلك موقعة (الرمة) وهي القسم الثاين من مذحبة البكريية فهجم الوالد جبنده 

 مستبسلني فولت عساكر الرتك األدابر وأ�زم ابن رشيد وشجعان جيشه.
ن القتال م وبقي رجال الوالد عشرة أ�م جيمعون ما خلف ابن رشيد وعسكر الرتك يف ساحة

 والذخائر واملؤن والفرش والثياب �هيك عن اإلبل والغنم. األمتعة
 وقد وجدوا يف تلك األمحال صناديق من الذهب مت توزيعها علي املقاتلني.

 -رمحه هللا-فيها امللل رجال الوالد  أصابوحدث خالل معركة (البكريية) ويف الفرتة اليت 
. وأرادا حتفيز نعبد الرمحوعمي سعد بن  نعبد الرمح وكان معه من املقاتلني عمي حممد بن

الوالد واخلروج به من فرتة اهلدوء إىل القتال احلاسم فلم جيدا غري الشاعر حممد العوين من أهل 
 القصيم.
 فقاال له:

لقد ملينا املراح فعليك أن تنظم قصيدة تستثري فيها عبدالعزيز خلوض معركة فاصلة حامسة « -
 »!رشيدبينه وبني ابن 

 العوين:ل قا
 »!على شرط � حممد و� سعد.. ان تسمحا يل بشرب الدخان جبانب دلة قهوة شقراء« -

 كان هذا الطلب يف ذلك الوقت من أصعب املطالب إذ أن أهل جند كانوا يرون
 املدخن وشارب اخلمر سواء.. ومع ذلك مسح أعمامي له وأجابوه إىل طلبه.

 ألبيات التالية:كر منها اة اليت أذ وأنشد العوين قصيدته املشهور 
 مىن عليكم �هل العوجا سالم

 واختص ابوتركي عمي عني احلريب
 � شيخ ابح الصرب من طول املقام
 � حامي الوندات �ريف الغريب
 أكرم هل العوجا مدابيس الظالم



 هم درعك الضايف إىل ابر الصحيب
 عينك إيل سهرت يعافون املنام

 ل احلليبسم لغريك وأنت لك مث
 يل عسكر البارود وأمحر الكتام

 السببأبذ�هلا شهب  تتال فح
 وهللا ما جيلي عن الكبد املالم

 إال النيامس يوم تسمع له حنيب
فدقت طبول احلرب.. وكان الوالد يف خيمته.. فما أن مسع ذلك حىت خرج وأنضم إىل 

شيد وحقق على ابن ر احملاربني يف عرضتهم حتت قرع الطبول ووقع كلمات الشاعر وهجم 
 النصر الذي ذكر�ه..

كان ابن رشيد جبارًا عتًيا وقد كان فوق ذلك عبوًسا متجهًما يضع عقالة فوق عينية وغرتته 
 على فمه فسمى العبوس امللثم إذ كان قلما يبتسم وقلما يكشف وجهه للناس.

نه كان عيته. ولكومل يكن على شئ من السجا� اليت حتبب القائد إىل رجاله واألمري إىل ر 
 اًعا مقداًما دون شك.شج

مساه أحد قواد الرتك يف تقرير له رفعه إىل االستانة بـ(عنرتة جند) ومل يعرف عنه الكرم وال عرف 
 عنه البخل أيًضا.

 ولكنه كان متهورًا غري حمنك.
بن رشيد الذي  عبد هللاومل يكن أهل جند حيبونه كما أحبوا من قبل عمه األمري حممد بن 

 ه كان شجاًعا كرميًا.كم إذ أنسبق يف احل
وعلى العكس من صورة العبوس امللثم تبدو لنا صورة عبدالعزيز ابمسه مشرقة أبسارير متهللة 
مبا عرف عنه من مرحه وتبسطه يف احلديث مع أبناء شعبه وكرمه وسخائه فلم يكن الوالد 

 ملًكا فقط بل كان رب أسرة كبرية هي اجملتمع أبكمله.
 ان فىت �فًعا بل الكرم الذي ال مزيد عليه.منذ أن ك عنه الكرمعرف 

كان ذلك يوم جاء إىل الشيخ مبارك الصباح يف الكويت بشري من األمري حممد الرشيد أمري 
 حائل خيربه أن األمري حممد قد انتصر على قبائل كانت خارجة عليه



البسة عربية وكانت  مالية مع إليه هبة واألصول املرعية تلزم الشيخ مبارك أن مينح البشري الوافد
العادة أيًضا تقضي من الناحية األدبية أبن أي وفد يقدم من قبل أبن رشيد إىل ابن صباح 

الفيصل للسالم عليه بصفته صاحب  نعبد الرمحعلى الوفد هذا أن يذهب إىل جدي اإلمام 
 السيادة القدمية يف جند.

سالم القدوم  نعبد الرمحمام لى جدي اإلوب فسلم عوهكذا قام وفد األمري بن رشيد ابملطل
مسلًما  نعبد الرمحابهلبة املعتادة مر جبدي اإلمام  أحتفهمث حني ودع أمري الكويت الذي 

 سالم الوداع.
كان الوفد بطبيعة احلال يتوقع من الشيخ مبارك اهلبة ولكن مل يكن خيطر له ببال أن ينال هبة 

 من الفىت عبدالعزيز
 أصيالإال وفوجئ أبحد رجال عبدالعزيز يقود جواًدا  نعبد الرمحاإلمام  رج من عندفما أن خ

 ويقدمه إليه قائالً 
 »!..نعبد الرمحهذا هبة لك من عبدالعزيز بن «

 يف هذه اهلبة معان عديدة:
 أوًال: إنه وهب جواده طبًقا للعادات العربية رغم أن املوهوب له من رجال خصومه.

 ول وهو أبمس احلاجة إليه.خصمه األ إىل بشري اثنًيا: وهب جواده
اثلثًا: إنه وإن كان الجًئا ال حول له وال طول ولكنه أثبت أنه ما يزال ابن سعود صاحب 

 السيادة العريقة.. تتمثل يف أفعاله ومواقفه دالئل العريب األصيل.:
 

 حكمة عبد العزيز و بعد نظره 
 ال.ضرب األمثأوصى أو  يدهشك الوالد ببيانه وحكمته إذا حتدث أو

 يردد كثريًا هذين البيتني: -رمحه هللا-وكان 
 هتدى األمور أبهل الرأي ما صلحت

 وإن تولت فباألشرار تنقاد
 ال يصلح الناس فوضى ال سراة هلم

 وال سراة إذا جهاهلم سادوا
 وإذا استعد للحرب أوصى رجاله قائالً:



 م.ال تؤذوا األطفال والنساء أو تسيئوا إليه« -
 اربكم.من حي حاربوا

 وساملوا من يساملكم.
 ».أما البيوت فال تدخلوها

 وأمر رجاله مرة ابلزحف ومل يكونوا على استعداد فخطب فيهم حمرًضا مستنهًضا قال:
 أ� واحد منكم أمشي كما متشون.« -

 ».أنتم حفاة وأ� ال أنتعل وهذا نعلي وهذا ذلويل
 بل الذلول على غاربه.ج وألقى حل يف اخلر وما أن انتهى من قوله حىت وضع النع

مث مشى أمامهم راجًال حافًيا.. فمشوا وراءه وقد طابت نفوسهم واستبشرت وجوههم 
 وانشرحت صدورهم واندفعوا إبميان عميق ومحاسه طافحة وراء قائدهم. 

 ومما أثر عنه قوله:
 آخذ الظامل حىتال كبري عندي إال الضعيف حىت آخذ احلق له وال ضعيف عندي إال « -
 ق منه..احل

 ».وليس عندي يف إقامة حدود هللا هوادة وال أقبل فيها شفاعة
زاهًدا يف امللك مهه األول اإلصالح وإبعاد الفساد بكل أشكاله  -رمحه هللا-وقد كان الوالد 

 وأنواعه حىت ولو كان صادرًا من علية القوم وأصحاب الرأي وأعيان 
 ا على اإلصالح وبدا ذلك جلًيا يف قوله:، حريصً ئم يف هللالبالد دون أن خياف لومة ال

 مل يفسد امللك إال امللوك وأحفادهم وخدامهم والعلماء احملابون وأعوا�م..«
ومىت اتفق األمراء والعلماء على املداهنة فاألمري مينح املنح والعلماء يدلسون ضاعت حقوق 

 ».الناس وفقد� والعياذ ابهلل اآلخرة واألوىل
احلجاز مل ينظر إىل املسلمني نظرة الفاتح الذي يريد أن يهيمن على السلطة له دخول وملا مت 

و�خذ صوجلان امللك وإمنا نظر إليهم نظرة املسلم القائد إىل إخوانه املسلمني دون ترفع أو 
 اعتداد ابلنفس فقد قال:

ن هلذا ر هللا وأن أتبع أمإن أفضل البقاع هي البقاع اليت فيها شرع هللا وأفضل الناس م« -
 البيت شرفة ومقامة منذ رفع قواعده سيد� إبراهيم عليه السالم.



ال ينفعنا غري اإلخالص يف العبادة هلل وحده واإلخالص يف األعمال كلها والذي أبغيه من 
هذه الد�ر أن يعمل مبا يف كتاب هللا وسنة نبيه يف األمور األصلية أما الفرعية فاختالف 

 ة.ة فيها رمحاألئم
إذا كان هذا مقبوًال عندكم فتعالوا نتبايع على العمل بكتاب هللا وسنة رسوله وسنة اخللفاء 

 ».الراشدين من بعده
ويتجلى بعد النظرة السديدة والفكر العميق والتجربة الصادقة ومترسه ابحلوادث وجتاربه يف 

 قوله:
 ».من وىف مع األول يفي مع الثاين ومن خان لك خان بك«

الطريق على االنتهازيني والوصوليني الذين طاملا أفسدوا احلاكم وأبعدوه عن قد سد لذلك ف
 جادة الصواب.

 اخلطيب بعد أن دخل احلجاز فقال:  دعبدا حلميحتدث إليه 
"قاومناكم يف املاضي ولكن ملا كان اإلخالص رائد� فإن العقل الذي دفعنا إىل ما دفعنا إليه 

تنا عندما شهد� وملسنا أعمال جاللتكم الباهرة يف تصورا إىل اخلطأمل يلبث أن هدا� 
 ».وأخذكم أبسباب تقدم البالد وحضارهتا

 
 امللك عبد العزيز آل سعود يف ضواحي الطائف

  
 فكان رد الوالد: 
ال حتاول � ولدي أن تعتذر عن املاضي فأين أقدر لكم على كل حال ثباتكم مع معازيبكم «

ا بسهولة ال يستبعد أن يتخلى عنا بسهولة ومن ثبت مع انضم إلينقني) فمن (أمرائكم الساب
 ».غري� ثبت معنا أيًضا إىل النهاية

حمرم احلرام سنة  81وأهم ما أوصى به الوالد وصيته لويل عهده األمري سعود وقد حررت يف 
 م2391هـ/ 2531

 ا هنا:أن أذكره والد آثرتوخلدمة التاريخ والبحث العلمي يف إبراز جانب هام من حياة ال



عليك أن جتد وجتتهد يف النظر بشؤون الذين سيوليك هللا أمرهم ابلنصح سرًا وعالنية « -
والعدل يف احملبة والبغض وحتكيم الشريعة يف الدقيق واجلليل والقيام على خدمتها، ابطًنا 

 وظاهرًا، وال أتخذكم يف هللا لومة الئم.
رتك خاصة أجعل كبريهم والًدا ومتوسطهم يف أمر أسني عامة و وعليك أن تنظر يف أمر املسلم

أًخا وصغريهم ولًدا وهن نفسك يف رضاهم وامح زلتهم وأقل عثرهتم وانصح هلم واقض لوازمهم 
بقدر استطاعتك، فإذا فهمت وصييت هذه ولزمت الصدق واإلخالص يف العمل فابشر 

 ابخلري.
م ألن الناس ليسوا بشئ تعلم العلاحرص على كما أوصيك بعلماء املسلمني وخيار القوم و 

 إال ابهلل مث ابلعلم ومعرفة هذه العقيدة احفظ هللا حيفظك
  

 مواقفه و دعمه ألحرار العرب 
وهكذا كان دأبه يف أعماله كلها فقد آوى كل من جلأ إليه من املناضلني وأمد ابملال والسالح 

 والكلل. الوينمل تعرف ادق ومهة أولئك الذين قاتلوا و�هضوا االستعمار إبميان ص
فهذا فوزي القاوقجي وهو من ثوار سور� ومناضليها األحرار الذين جلأوا إىل الوالد يذكر ان 
عطف عبدالعزيز مل يقتصر على مناضلي سور� بل مشل عطفه مناضلي سائر البالد العربية 

 .اخلمن فلسطني واملغرب... 
به االستعمار الفرنسي كانت من صاصة رمى أن أول ر  وهذا املصمودي اجملاهد التونسي يذكر

 الوالد رمحه هللا.
 وقد قص املصمودي قصته فقال:

كنت يف ذلك الوقت طالًبا يف ابريس ومجعتنا أهداف النضال ابحلبيب بورقيبة ويف هذا « -
 السبيل ذهبت معه إىل القاهرة 

 ئًال:فنصحنا قالشرح هدفنا الذي جئنا من أجله على وزير اخلارجية املصري 
 ».من رأيي أن تذهبوا إىل امللك عبدالعزيز بن سعود« -

 وعمالً برأيه توجهنا إىل الر�ض وانزلنا يف دار الضيافة.
ويف الدار جاء� أحد اإلخوان السوريني فأخذ حيدثنا عن التقاليد املرعية عندما يقابل امللك 

 عبدالعزيز الوافدين عليه قال:



ية عبارة (عساكم ما تكلفتم يف سفركم) إذا قال لكم بادل التحلك بعد تإذا وجه إليكم امل« -
ذلك فاعرضوا عليه الغاية اليت جئتم من أجلها إذا مل يوجه إليكم هذه العبارة فال تبحثوا معه 

 »...أي موضوع
 .هجال لتويف عصر اليوم نفسه أرسل إلينا رسول ليصحبنا إىل 

 وبعد تبادل التحية وجه العبارة
 ».كم؟تم يف سفر ى ما تكلفعس«

 فتوىل اجلواب احلبيب بورقيبة مث قال:
حنن جئنا لنستعني بك � جاللة امللك.. فنحن عازمون على حماربة العدو املغتصب « -

 ».لبالد�
 فما كان من الوالد إال أن أمدهم مبا يريدون فورًا رغم ظروفه الصعبة يومئذ.

 ويضيف املصمودي:
ملناضلون التونسيون فاشرتوا به السالح والعتاد يتسلمه ا ن أول مددوهكذا كان ذلك العو « -

مت طردهم وعادت تونس  حىتوكانت منه الرصاصة األوىل اليت صوبت حنو صدور املستعمرين 
 ».إىل مكا�ا الطبيعي عربية كما كانت من قبل

 
 رحالته خارج اململكة 

 خارج حدود بالده.له وسفره قلة ترحا -رمحه هللا-من أعجب ما يصادف املتتبع حلياة الوالد 
هذا الرجل الذي قطع شبه اجلزيرة من شرقيها إىل غربيها ومن مشاهلا إىل جنوهبا أبجواء 
ا والذي كان حيج البيت كل عام على األبل مرة 

ً
صحرائها وعاىن من رماهلا.. حماراًب ومسامل

 وابلسيارات طورًا وعلى الطائرات آونة..
 ني..ه إال مرتحدود بالدهذا الرجل مل يرتك 

م قبيل �اية احلرب العاملية الثانية 5491هـ/ 4631األوىل، كانت إىل مصر يف سنة 
 لالجتماع ابلرئيس األمريكي روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل.

وكان روزفلت رجًال مقعًدا قل ما ترك بالده ومن هذه املرات القليلة رحلته إىل الشرق حيث 
  س السوفييتاجتمع ابلرئي

 خالل احلرب العاملية الثانية مث اجتماعه ابلوالد.



ومن �حية أخرى جند تشرشل الذي مل يفارق فمه (سيجاره) املشهور ميتنع عن التدخني 
طوال االجتماع ابلوالد.. مما يدل داللة واضحة على عظم املنزلة اليت حيتلها يف نفس تشرشل 

 وعلى سعة إدراك القائد اإلجنليزي..
خصية الوالد اليت مل تفرض حبها واحرتامها على ابن الصحراء فقط بل ن أسرار شوهذا سر م

 مشلت كل من التقى به من سائر األقطار واألجناس.
م، وقد كانت ز�رة رمسية 6491هـ/ 5631والرحلة الثانية كانت إىل مصر أيًضا يف سنة 

 ورة يف أوائل العام املذكوردينة املنل قرب املمتت رًدا لز�رة امللك فاروق إىل الوالد يف ينبع النخ
 

 رعاية هللا له 
شخصية عبدالعزيز ذات األبعاد غري احملدودة ما يكاد يستعرضها دارسها فيكتب ما يكتب 

حىت يظهر له بعد جديد يضطره إىل استئناف الكالم  تأانتهيوميلى ما ميلي ويقول ها أ� قد 
 سالف أ�مه. حكا�ت عنيروى من  ويرده إىل جمالسه واستذكار ما كان

كان يف حربه لقبيلة الظفري وكان عسكر يف سفوان املعروفة اليوم بـ (صفوان) على احلدود 
الثقيلة يف مكان يسمى (اللصافة) وكان طبيعًيا أن يعود إليها  همؤ ونتالعراقية الكويتية اترًكا 

 بعد أن حقق هدفه.
ح وإذا ابلنار تشتعل يف العشب صبح الصبا صافة مث أولكنه عندما ابت يف موقع قريب من الل

 اليابس وكان هليبها يطوق الوالد ورجاله من مجيع اجلهات.
فأمر الفرسان أن يركبوا خيوهلم لتحرث األرض حبوافرها فيكون اجلزء احملروث حاجزًا بينهم 

 وبني النار.
 كان تصرفه سليًما بيد أن هلب النار كان أقوى من حوافر اخليل.

 هم وأصبح للرواحل (حنني وصخب) من هول املنظر.ب يدنو منفبدأ الله
يف تلك اللحظة اليت بلغت فيها األرواح احلناجر وضاقت األرض مبا رحبت صاح عبدالعزيز 

 وقتها:
 ».هلموا.. إيل هللا..« -

 فوقفوا صًفا واحًدا يتقدمهم رافًعا يديه إىل السماء سائالً ربه النجاة.



 ترى فيه قطعة من سحاب ورغم ذلك يشاء هللا عز ل صيًفا الفية والفصكانت السماء صا
وجل أن يليب دعاء عبده املؤمن ويف أقل من ملح البصر ترتاكم السحب مث هتطل األمطار 
غزيرة حبيث مل ختمد النار فقط بل سالت منها األودية والشعاب وأخذ اجلماعة ميلؤون قرهبم 

 ويسقون رواحلهم وخيوهلم.
إذا هم أبمر من األمور أو أراد أن يتخذ قرارًا.. كان  -رمحه هللا-د كان الوالاملناسبة  وهبذه 

 يقوم ويصلي ركعتني متوجًها إىل هللا سبحانه وتعاىل مث يقول:
اللهم إين استخريك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك « -

 »..يوبتقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغ
أعجب من هذه القصة وأغرب أن قوًما خذلوه يف إحدى معاركه مع ابن رشيد فتسببوا  علول

 يف هزميته.
هذا املوقف املتخاذل ويذهب إىل رؤساء أولئك القوم وكأن شيًئا من  -رمحه هللا-يتجاهل 

 ذلك مل يكن فيخاطبهم:
أبقاين هللا حًيا هللا لئن م علينا و� بين فالن ال لوم عليكم وال علينا، واحلرب يوم لنا ويو « -

 ».ألخذن لكم الثأر من ابن رشيد الذي أحل بنا اهلزمية
قال ذلك وهو يعلم إ�م هم الذين تسببوا يف اهلزمية حني هربوا من املعركة عامدين ال عن 

 جنب ليحدثوا البلبلة يف صفوف رجاله وقد حدث ذلك فعًال.
يعلم إ�م خائنون وهم يعلمون  حنكته فهولسياسته و وكان هذا املوقف مثار إعجاب وتقدير 

موقفه حني حان وقت الصالة  لإلعجابإنه يعرف ذلك كل املعرفة بيد أن األكثر استحقاقًا 
 قال:

 ».إماًما يصلي بنا أحدكمفلنؤد الصالة.. وليتقدم « -
 قالوا:

 ».ما من أحد يتقدم على اإلمام عبدالعزيز« -
 وقال: القبلة واجته إىل فضرب بيديه األرض متيمًما

 ».اللهم إين أعوذ بك من مهزات الشياطني« -
 مث رفع يديه إىل السماء.. وقال:



 ».هللا أكرب..« -
 وكأنه كان يريد أن هللا أكرب من كيد الكائدين وغدر الغادرين.
 منط ال نظري له من الشجاعة واإلميان قل أن جتده عند القادة.

 ا عسى أن يصدر عنهم ويوكل أمره هلل.ري آبه مباء ظهره غيؤم قوما غدرة.. فيرتكهم ور 
هنا حتدث املعجزة إذ ينقسم القوم إىل فئتني فئة غلبت عليها الضغينة فأشار بعضهم إىل 
بعض أن ينتضي سيفه وفئة أخرى أشارت ابلسيوف إشارة خفية إىل أ�ا ستلقى السيف 

 ابلسيف إذا حاول أحد أن يعتدي عليه.
 هذه الفئة قد كانت األحكم واألصوب رأً�, ويبدو أن ة الغلبة.ومت هلذه الفئ

فقد يكون جمئ الوالد وحيًدا قد أاثر يف نفوسهم الشك والريبة أبن وراء األمر ما وراءه فقد 
 يكون رجاله على مقربة منهم وعلى أهبة اهلجوم والقتال إن وقع حمذور عليه.

القومي به وان بدت شخصيته   وإميانهثقته ابهللوهو برهان على قوة شخصيته واعتداده بنفسه و 
 وكأ�ا حماطة ابألسرار.

 شخص مبفرده يزور رؤساء قوم خانوه يدخل إىل د�رهم وبني رجاهلم دون رهبة أو خوف!
 ترى أكان يرى نفسه أكثر من فرد؟ أم هم كانوا يرونه جيًشا؟

 وكالمها على صواب.
 ناس كذلك.فالوالد يف نفسه أكرب من جيش ويف نظر ال

 
 شجاعة �درة  

أدهش الوالد كل من لقيه وعرفه شجاًعا كرميًا سياسًيا حكيًما مؤمًنا متحداًث.. كل ذلك وهو 
 معاىف وبكامل قواه.

أما أن يدهش الناس بقوة شخصيته وهو جريح أو مريض على فراش املوت فذلك هو 
 العجب العجاب الذي ال �يت به إال مثل عبدالعزيز.

غري  -رمحه هللا-تينن غري �فذتني فلم يكرتث هبما والدي خذه برصاصمرة يف ف أصيب ذات
 أنه بعد مضي سنني على ذلك احلادث وكان قد نسيهما شعر أبمل.

وحني أجرى الطبيب الكشف وجد الرصاصتني مها سبب أمله.. وقرر إجراء العملية 
 الستخراجهما فجاء يف مجلة ما جاء به هلذا الغرض ابملخدر.



 عزيز:قال عبدالف
 ».ما هذا؟« -

 قال الطبيب:
 ».البنج«

 قال عبدالعزيز:
 ».وملاذا؟« -

 قال الطبيب:
 ».للتسكني حىت ال تتأمل« -

 قال:
 ».وبعد البنج.. ماذا تفعل؟« -

 قال الطبيب:
 ».أشق اجللد ابملبضع. وأخرج الرصاصتني مث أخيط اجللد« -

 نظر إىل الطبيب رصاصتني مثوأخرج ال فأخذ منه عبدالعزيز املبضع وشق موضع الرصاص
 قائالً:

 ».تستطيع اآلن خياطة اجلرح« -
إ�ا شجاعة �درة ال أتتى كل الرجال وقدرة غريبة على حتمل األمل قلما يقدر عليها إال 

 أصحاب العزم من األبطال والشجعان يف هذا العصر.
ه ذات مرة فسه فجئ لال جيهد نويف مرضه األخري الذي لىب فيه نداء ربه أراد األطباء منه أ

 ليتوضأ فأىب إال أن يذهب ويتوضأ مكان املاء حرًصا على أداء الصالة بشروطها.. إب�ء
 هذا هو عبدالعزيز الذي عاىن كثريًا.. وسدت بوجهه األبواب كلها.. إال ابب األمل والرجاء.

شاطئ  وجلس على عاش يف الربع اخلايل بني آل مرة.. ويف جزيرة �ئية عند آل خليفة..
حر عند آل الصباح يف الكويت.. وهو ال يدري إىل أين سوف حتمله األقدار إذا ركب الب

 البحر.
 ونظر إىل البادية وهو حيلم ابجملد املفقود واإلصالح املطلوب..

 فتح الكتاب.. مث وضعه جانًبا.



 ورمق السيف بنظرة كلها أمل وشوق.
 وكان له ما أراد..
لسيف.. ولكن ما أن أغمد سيفه حىت عاد إىل الر�ض اب ة يوم دخلبدأ مسريته الكبري 

 الكتاب يقرأ فيه ويتمعن سطوره.. فيحكم وينظم مبوجبه حياته وحياة أمته..
وهكذا كان دأبه.. ما أن حيتل مكاً� ابلسيف وينتهي عمله حىت يغمده ليفتح الكتاب من 

 جديد.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 منظمة التجارة العاملية:العوملة و حوار حول  
 

هـ وطبع ابللغتني العربية واإلجنليزية.. وهو يف 1422م/2001قد صدر الكتاب عام 
، وأحدثت صدًى 2001األصل مقالة مطولة نشرت يف جريدة الشرق األوسط يف يونيو 

ري قرتح الكثريب وقد اإجيابيًا يف األوساط األكادميية واالقتصادية واإلعالمية يف العامل الع
منهم ضرورة إفراد هذه الدراسة يف كتيب مستقل كي تعم الفائدة وتصل إىل أكرب عدد 

 من القراء، وقد ذكر يف مقدمة كتابه قوله:
وعندما الحظت وجود تناقض يف املعلومات اليت ترد يف سياق اخلالف على بعض «

أن أحتقق منها  ية، آثرتارة العاملجوانب العوملة، وخصوصًا اجلانب املتعلق مبنظمة التج
م يف ز�رة إىل هذه املنظمة، وقابلت 2001بشكل مباشر، فقصدت إىل جنيف يف مايو 

مديرها العام السيد مايك مور وعددًا من كبار مساعديه، و�قشت معهم القضا� املثارة 
تفرض  ن املنظمةيف اإلعالم العريب، مركزًا على تلك اليت تدفع إىل القلق مثل االعتقاد أب

الدول تغيريات يف نظمها الداخلية وقوانينها ولوائحها، مما يعد اعتداء على سيادة  على
الدولة، وخطرًا على عقيدهتا وقيمها، ومل يكن دافعي يف هذه الز�رة راجعًا إىل موقف 
اختذته سواء مع منظمة التجارة أو ضدها، وإمنا هي حماولة للبحث عن حقيقة األمر من 

 ».ر هلذا الغرض..حوار مباشل إجراء خال
   

 دعوة إىل حوار هادئ حول العوملة ومنظمة التجارة العاملية
 طالل بن عبد العزيز

ما اكثر الكالم الذي نسمعه ونقرأه عن العوملة ذما فيها او مدحا، اتفاقا معها او اختالفا، 
ازاء هذا  حالة حريةحيان، يف تشاؤما منها او تفاؤال هبا. وجيد املرء نفسه، يف كثري من اال

التعارض يف النظرة اىل ابرز ظواهر عاملنا املعاصر، ويف كيفية فهمها وما يرتتب على ذلك 
 ابلتايل من موقف جتاهها.



واذا كان هذا هو الوضع ابلنسبة اىل العوملة يف جمملها اال انه ينطبق اكثر على اجلدل الدائر 
مة التجارة العاملية اليت أنشئت يف عام ا حول منظا ومثقفينيف بالد� العربية ويف اوساط كتابن

خلفا ملنظمة اجلات هبدف االشراف على تنفيذ عدد كبري من االتفاقيات الدولية  1995
اليت اسفرت عنها دورة اورجواي. ومن بينهات اتفاقية اجلات نفسها، واليت ما زالت �فذة 

 املفعول يف اطار منظمة التجارة العاملية.
ف يف الرأي يعترب امرا اجيابيا ال يصح ان يثري قلقا ا� يكن مداه. كما ان االختالال شك يف و 

 ان االختالف على ظاهرة العوملة موجود يف بقاع االرض كلها.
واذكر انين اطلعت قبل شهور على كتاب امريكي مهم حتت عنوان (فوبيا العوملة) او 

GLOBAFOBIA  سعى مؤلفوه ة هناك، و من العوململناقشة اخلوف  1999نشر عام
االربعة اىل طمأنة املتخوفني يف الدول املتقدمة على انه لن يكون هلذه الظاهرة أتثري سليب 

 عليهم.
ومن هنا كان اختالف الرؤى ايضا يف البالد العربية حول العوملة وما يتصل هبا من قضا�، 

 يفسد للود  الرأي الفاخلالف يفوتعدد اآلراء وتباين االجتهادات بشأ�ا، ظاهرة صحية، 
قضية، وا� أؤمن دائما ابحلوار اهلادف الصريح طريقا ال بديل له وال غىن عنه بلوغا اىل غاية 
االمر فيه، حيث تتقادح العقول وتتالقح االفكار، وتقرع فيه احلجة مبثلها، وينصت كل منا 

 وجهات ستماع اىلاجلميع االاىل اطروحات اآلخرين وما يقدمونه من دالئل وقرائن، وحيسن 
النظر املتباينة، التماسا ملا قد تنطوي عليه من صواب، مؤمنني أبن الوصول اىل نتيجة مثمرة 

 عرب هذا احلوار رهن ابستناده اىل معلومات وافية صحيحة ومعارف دقيقة سليمة.
عض ولذلك فعندما الحظت وجود تناقض يف املعلومات اليت ترد يف سياق اخلالف على ب

وخصوصا اجلانب املتعلق مبنظمة التجارة العاملية، اثرت ان احتقق منها بشكل العوملة، جوانب 
مباشر. فقصدت اىل جنيف يف الشهر املاضي يف ز�رة اىل هذه املنظمة، وقابلت مديرها 
العام السيد مايك مور وعددا من كبار مساعديه و�قشت معهم القضا� املثارة يف االعالم 

 تدفع اىل القلق مثل االعتقاد ابن املنظمة تفرض على الدول ى تلك اليتمركزا عل العريب،
تغيريات يف نظمها الداخلية وقوانينها ولوائحها، مما يعد اعتداء على سيادة الدولة، وخطرا 
على عقيدهتا وقيمها. ومل يكن دافعي، يف هذه الز�رة راجعا اىل موقف اختذته سواء مع 



اولة للبحث عن حقيقة االمر من خالل اجراء حوار منا هي حمضدها. وا منظمة التجارة او
مباشر هلذا الغرض، بل رمبا ما كنت افكر يف مثل هذه الز�رة لو انين حسمت موقفي بشكل 

 �ائي.
ولذلك حرصت على ان اثري يف املناقشات اليت دارت هناك اهم ما يرتدد يف بعض الدوائر 

نا. فهناك خماوف شىت يف مقدمتها ان هذه ى يف عاملبالد اخر  العربية والذي يوجد مثله يف
املنظمة تفرض على اعضائها نظما معينة قانونية وغريها على حنو يتعارض مع سيادة الدولة 
ويتناقض مع عقائد وقيم الدول غري الغربية. وقد قرأت ومسعت مثال ان الدولة العضو يف 

ا اذا كانت حمرمة يف عقيدهتا النظر عم سلعة بغض منظمة التجارة ال تستطيع منع استرياد اي
مثل اخلمور ابلنسبة اىل الدول االسالمية. كما ال ميكنها وضع ضوابط بشأن االجانب الذين 

 يذهبون اليها للعمل او للز�رة.
كما خيشى كثريون من اآلاثر السلبية لتحرير التجارة علىءالصناعات الوطنية يف الدول االقل 

 ليت ميكن ان ترتتب على ذلك.املخاطر انافسة، و قدرة على امل
غري ان ما خلصت اليه يف حواري مع كبار مسؤويل منظمة التجارة ال يدعم هذه النظرة 
املتوجسة املتشائمة، بل قد يدفع اىل التفاؤل. ولذلك حرصت على نقل ما دار يف هذا احلوار 

 الن فيه معلومات مهمة ال بد ان نعرفها.
ان كل ما تطالب به منظمة التجارة هو شفافية يف يف أتكيد ور واضحا فكان السيد م

املعامالت وقابلية للتنبؤ ونظام قضائي واضح املعامل يتيح للتاجر او املستثمر االجنيب ان 
يعرف مقدما حدود حقوقه والتزاماته. ولكنها ال حتدد طريقة حتقيق ذلك وال تفرض اي نوع 

ل دولة شؤون سياساهتا التجارية. ولكن اذا  ة تسيري كل يف كيفيمن النظم القانونية وال تتدخ
كان االمر كذلك فماذا تعين املادة العاشرة من االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة 

 اليت تطلب ان يتاح للتجار االجانب آلية مستقلة للمراجعة القضائية. 1994(اجلات) لعام 
لقانونية املعمول هبا يف كل دولة، وامنا يقصد ن األطر استقالال عكانت االجابة ا�ا ال تعين ا

هبا استقالل القضاء وعدم سيطرة السلطة التنفيذية عليه، اي اعمال مبدأ الفصل بني 
السلطات. وهتتم منظمة التجارة بذلك من اجل ضمان احليدة والنزاهة عند حدوث نزاع 



انب وذلك يف اطار النظام مرين االجاو املستثجتاري يكون احد طرفيه او اطرافه من التجار 
 القانوين املعمول به يف الدولة نفسها.

كما حرصت، من جانيب، على ان أأتكد جمددا من عدم امكان ان تفرض املنظمة على اي 
دولة استرياد سلع تتناىف مع نظمها، اي تتعارض مثال مع الشريعة االسالمية. ومع انين كنت 

قي، فقد عنيت ابن افتح هذا املوضوع ملزيد من ال هو منط متصور و ارى ان هذا امرا غري
التوضيح والتأكيد. وقد اكد يل ابلفعل السيد مور ان املبادئ االساسية اليت تقوم عليها 
اجلات ومنظمة التجارة العاملية ان ال جيوز اجبار اية دولة عضو على قبول استرياد اي سلعة 

النظام العام واآلداب للدولة صاحبة  لى خمالفةك ينطوي عاو القيام ابي عمل اذا كان ذل
 ) من اتفاقية اجلات.20الشأن. وهذا املبدأ منصوص عليه صراحة يف املادة (

ومما ال شك فيه ان االحكام الشرعية وكل ما يتعلق ابلدين يعترب من اهم مكو�ت النظام 
ظمة التجارة كيد ان منطعا يف أتالعام واآلداب يف كثري من البالد، وكان مدير املنظمة قا

العاملية ال تفرض قواعد توجه او تتعدى على احلياة الدينية او الثقافية او االخالقية للدول 
دولة اسالمية اعضاء يف منظمة التجارة العاملية  38االسالمية او غريها من الدول. وهناك 

 حىت اآلن.
نامية من عضوية البالد التعود على كما حتدث مسؤولوا منظمة اجلارة عن املكاسب اليت 

املنظمة ومنها بالد منطقتنا العربية، مثل فتح اسواق البالد الصناعية بتخفيف او ازالة القيود 
اليت كانت تفرضها على صادرات الدول النامية، وهذا مكاسب تتجاوز بكثري ما عسى ان 

اصة يف تثناءات ختتضمن اس يقع عليها من اعباء يف ظل االتفاقية، �هيك عن ان االتفاقية
التعامل مع الدول النامية تضمن هلا تفضيالت حمددة يف ما يدعى ابلنظام املعمم لألفضليات 

)GSP.( 
وال تقل امهية عن ذلك العيوب واملخاطر اليت قد تتعرض هلا الدول غري االعضاء يف املنظمة، 

أال تلتزم االعضاء و لدول غري ألن الدول االعضاء تستطيع اذا ارادت ان متارس متييزا ضد ا
بقواعد السلوك واالنضباط اليت تتقيد هبا ازاء الدول االخرى االعضاء يف املنظمة. ويعين ذلك 
مثال ان الدولة اليت ليست عضوا ميكن ان تكون فريسة لضرائب مضادة لصادراهتا او للتمييز 

ت هلا هو حق يثباملعتدية ضدها من دون ان يكون هلا احلق يف الرجوع قانونيا اىل الدولة 



بعضوية منظمة التجارة العاملية. وقد ذكرت يف اللقاء ان اهم سلعة تصديرية يف دول اخلليج 
ودول عربية اخرى، وهي البرتول اخلام وكذلك مشتقاته والبرتوكيماو�ت، ختضع لقيود شديدة 

ضع لبرتول خييف عدد كبري من الدول الصناعية املستوردة، كما اوضحت للسيد مور ان ا
استهالك مرتفعة جدا يف معظم الدول االوروبية. وكان اجلواب على ذلك ان هذا  لضريبة

يرجع بصفة اساسية اىل ان الدول املصدرة للنفط بقيت مدة طويلة من دون ان تكون اعضاء 
يف اجلات وبعضها ما زال حىت اآلن خارج منظمة التجارة العاملية. وعلى ذلك فان البرتول 

فع عنه يف الدورات التجارية املتعاقبة مبا يف ذلك دورة اورجواي اليت د من يداقاته مل جيومشت
خفضت القيود التجارية على السلع االخرى، اما بعض الدول العربة املصدرة للنفط واليت 
انضمت للجات فهي مل تكن تعطي امهية لالشرتاك يف الدورات التجارية. وهكذا بقي البرتول 

دون مدافع عن مصاحل البالد املصدرة هلا. ويعتقد ان هذا او�ت من البرتوكيمومشتقاته و 
الوضع ميكن ان يتغري بصورة اساسية ابنضمام الدول املصدرة للنفط اىل منظمة التجارة 

 العاملية حث تتاح هلا فرصة الدفاع عن مصاحلها.
ء صندوق شهد انشا وكان املفرتض ان تنشأ منظمة التجارة العاملية يف نفس الوقت الذي

لنقد الدويل والبنك الدويل يف اعقاب احلرب العاملية الثانية وكان هذا هو اهلدف من مؤمتر ا
. وفعال اسفر هذا املؤمتر عن ميثاق 1947التجارة والعمالة الذي انعقد يف هافا� ـ كواب سنة 

 ملنظمة ابسم منظمة التجارة الدولية وهو املعروف مبيثاق هافا�.
ي رفض املصادقة على هذا امليثاق بعد ان وجد به كثريا من البنود س االمريكن الكوجنر غري ا

واالنظمة اليت تتيح للحكومات التدخل يف سري التجارة الدولية. وأدى ذلك اىل تعطيل فكرة 
انشاء منظمة التجارة الدولية، أل�ا ما كانت لتقوم بدون مشاركة الوال�ت املتحدة االمريكية 

يقرب من نصف الناتج القومي العاملي. وهذا اتريخ ينبغي ان نلم  حينذاك ماانت تنتج اليت ك
 به كي نعرف السياق الذي نشأت من خالله املنظمة اليت نتحدث عنها.

، رأت بعض الدول الصناعية وعدد قليل من 1947فعندما تعطلت حماولة أتسيسها عام 
ان أتخذ من ميثاق هافا�  هنا قررت كله، ومن  البلدان النامية، ان ما ال يدرك كله ال يرتك

البنود اليت تتعلق بتحرير التجارة الدولية وتضعها موضع التنفيذ وعلى هذا اخنرطت هذه 
الدول يف جوالت متتالية من املفاوضات. كانت آخرها دورة اورجواي، وهي اجلولة اليت أدت 



منظمة التجارة  دولية هي اىل منظمةاىل حتويل اجلات من جمرد اتفاق بني الدول املتعاقدة 
) اليت متثل االحرف االوىل جلملة: GATT)، واجلات (WTOالعاملية (

)GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND 
TRADE:تقوم على ثالثة مبادئ اساسية ( 

ـ خفض التعريفة اجلمركية للدول االعضاء بشكل تدرجيي، ويف اطار مفاوضات متعددة  1
اي ان تقوم الدولة (أ) على سبيل املثال، بتخفيض تبادلية، ى مبدأ الاالطراف بناء عل

تعريفتها اجلمركية على احدى السلع املستوردة من الدولة (ب) يف مقابل ان تقوم الدولة 
 (ب) بتخفيض تعريفتها على سلعة تصدرها هلا الدولة (أ).

حها احدى الدول اليت متن التجارية ـ مبدأ الدولة االوىل ابلرعاية، ويعين هذا الشرط ان املزا� 2
لدولة اخرى، تنسحب بصورة اوتوماتيكية على بقية الدول. ولذلك فان هذا املبدأ يعين عدم 
التمييز يف املعاملة بني الدول. وينبغي طبقا هلذا املبدأ املساواة يف املعاملة بني مجيع الشركاء 

ءات على سبيل االستثنا ، ومن هذهالتجاريني مع بعض استثناءات مذكورة على سبيل احلصر
املثال التفضيالت اجلمركية اليت متنحها الدول العربية بعضها لبعض يف اطار منطقة التجارة 
احلرة العربية حيث ان هذه التفضيالت تنطوي بطبيعتها على متييز ضد الدول غري االعضاء 

بنص  مسموح به ولكن ذلك يف املنطقة العربية، وهذا خروج على مبدأ املساواة يف املعاملة
 صريح يف اتفاقية اجلات.

ـ وضع قواعد السلوك واالنضباط يف العالقات التجارية وفرض جزاءات على من خيرج  3
 على تلك القواعد.

وقد عرفت الفرتة اليت شهدت تطبيق اتفاقية اجلات منوا هائال يف التجارة الدولية ويف حجم 
قاصرة يف بعض اجملاالت، نذكر جلات ظلت نعرف ان ااالقتصاد العاملي. ورغم ذلك فاننا 

 منها ثالثة على وجه التحديد:
ـ تركيزها على حترير التجارة بني دول العامل الصناعي املتقدم، وجتاهلها اىل حد كبري حترير  1

التجارة على السلع ذات االمهية اخلاصة لدول اجلنوب. وهو جتاهل ليس معتمدا كما قد 
ن الدول النامية ـ واغلبها كان يتبع اسرتاتيجية لذي حدث االبعض، فايتبادر اىل ذهن 

االحالل حمل الواردات ـ مل تكن مستعدة لتقدمي ختفيضات ذات ابل على تعريفتها اجلمركية، 



حيث كانت تستفيد من هذه القيود يف محاية صناعتها الوطنية او توفري ايراد للخزانة العامة 
وعات. وهلذا السبب بقيت الدول النامية على زان املدفعجز يف مياو ضغط الواردات ملعاجلة 

هامش اجلات واكتفت عليها طبقا ملبدأ الدولة األوىل ابلرعاية الذي حتدثنا عنه سلفا. وهلذا  
 FREE«او » الراكبني جما�«كان حيلو للبعض ان يطلق على الدول النامية 

RIDERS « اين، وان الركوب اجملحدا هلذا حىت جاءت دورة اورجواي وحاولت ان تضع
 تدخل الدول النامية يف عملية التحرير.

ـ عدم تغطية اجلات لقواعد التجارة يف املنسوجات واملالبس، وهي سلعة ذات امهية كبرية  2
لكثري من الدول النامية. وقد حاولت دورة اورجواي هذا النقص عن طريق وضع فرتة انتقالية 

يتم خالهلا حترير جتارة  2004عام  هي يف آخروتنت 1995مدهتا عشر سنوات تبدأ يف 
املنسوجات تدرجييا لتمكني الدول الصناعية من توفيق اوضاعها إبعادة تدريب العمالة واعادة 

 توجيه رأس املال استعدادا ملنافسة البالد النامية اليت تتمتع مبيزة نسبية يف هذا اجملال.
من الناحية القانونية خارج نطاق  ملية وليسناحية العـ السلع الزراعية كذلك كانت من ال 3

اجلات. وهذا يعكس القوة السياسية للمنتجني الزراعيني وخصوصا يف اورواب، وابلطبع حنن 
نسمع كثريًا عن املفاوضات واالخذ والرد بني االحتاد االورويب وعلى رأسه فرنسا، وبني 

لذي تقدمه الدول االوربية ء الدعم اعية والغاالوال�ت املتحدة حول مسألة حترير السلع الزرا
ملنتجيها الزراعيني والذي يقود ملنافسة غري عادية مع السلع الزراعية املستوردة. وقد تداركت 
دورة اورجواي هذا العيب، وادخلت مناقشة املسائل الزراعية على طاولة املفاوضات الول مرة 

درات الزراعية يف هيكل جات والصادعم املنتيف حماولة منها لتصحيح التشويه الذي يسببه 
 االقتصاد العاملي.

وقد كان انشاء منظمة التجارة العاملية وما صاحبها من اتفاقيات دولية عديدة من اهم 
اجنازات دورة اورجواي، ولكن هذه املنظمة يتصاعد اهلجوم عليها حتذيرا من االنضمام اليها 

بارها على فتح اسواقها امام ن طريق اجالنامية عبدعوى ا�ا احدى ادوات افرتاس الدول 
بضائع ومنتجات دول ال قبل هلا مبنافستها فتنهار صناعتها الوطنية ويتداعى اقتصادها، 
وتضيع ضيعة االيتام يف مأدبة اللئام! ولكن هذه املخاوف رمبا هتدأ اذا علمنا ان هذه املنظمة 

خرية يف صرح النظام اللبنة االمثل بذلك قامت اساسا هبدف تنمية التجارة بني الدول، لت



االقتصادي الدويل الذي قام يف اعقاب احلرب الباردة. وكلنا يعلم ان النظام االقتصادي 
الدويل يف زمن احلرب الباردة كان منقسما يف الواقع اىل نظامني، حيث رفضت دول الكتلة 

 مؤسساهتا ثرت انشاءالشرقية االنضمام اىل مؤسسات البنك الدويل وصندوق النقد وآ
اخلاصة، وال يغيب عن احد اليوم ما حاق هبذه الدول من خراب اقتصادي ودمار انساين من 
جراء سياسة االنعزال الذي فرضته على نفسها ومن جراء سياسات الستار احلديدي ومبدأ 

ومثل هذا اخلطر ميكن ان يهدد كل من يصرون على اتباع ».. من االبرة اىل الصاروخ«
ن من الغنيمة ابال�ب! اليوم ال وجود ملبدأ من االبرة اىل الصاروخ، ال، ويرضو سة االنعز سيا

وامنا هناك مبدأ النسبية الذي يعين ختصص الدول يف انتاج السلع واخلدمات اليت تتمتع فيها 
مبيزة نسبية عالية، توطنة ملبادلتها من خالل التجارة اخلارجية مع الدول االخرى بسلع ال 

املثال اذا كان إلحدى الدول (أ) ميزة نسبية يف استخراج البرتول،  وعلى سبيلر لديها. تتوف
يف حني ان دولة اخرى (ب) لديها ميزة نسبية يف انتاج السيارات، فان هذا يربر قيام التجارة 
اخلارجية بني البلدين.. حىت ولو كان ابمكان الدولة (أ) ان تنتج السيارات حمليا. فالتبادل 

يعود بنفع اكرب على الدولتني ال�ما ال تنتجان سوى السلع اليت  ذه احلالةجاري يف هالت
يتمتعان فيها مبيزة نسبية عالية. وحنن نعرف دوال تتخصص يف انتاج سلع يعتربها بعضنا 

واليت تتخصص يف انتاج الدمنارك وبعض » امليكانو«اتفهة، مثل لعب االطفال اليت تسمى 
وفري السلع االخرى اليت حتتاجها، زراعية وصناعية، تمدة يف تتاجها، معالدول االخرى يف ان

على التجارة اخلارجية. وا� اضرب هذا املثال هنا ألحاول التجارة اخلارجية وامليزة النسبية اىل 
 االذهان، وألعطي صورة حية عن طبيعة العالقات االقتصادية يف زمننا الراهن.

ة ا�ا هي اجلهة اليت تتبىن الدعوة مة التجار سؤويل منظوما مسعته يف حواري مع كبار م
لتخفيف العوائق على التجارة الدولية اليت تلعب دورا كبريا متعاظما يف التطور االقتصادي 
للبالد املختلفة وازدهارها سواء كانت دوال متقدمة او �مية، وانين افهم ان يقوم حوار جاد 

افهمه هو االعرتاضات اليت تطلق كن ما ال منظمة، ولوصريح حول مزا� وخماطر االنضمام لل
 دون دراسة مبنية على علم كاف او فهم حقيقي للتطورات العاملية.

االعرتاض االكرب يف هذا اجملال يتخلص يف القول أبن عضوية منظمة التجارة العاملية تشرتط 
ئب صورة ضرا رجية سواءعلى الدول النامية الغاء كافة القيود اليت تفرضها على التجارة اخلا



مجركية او قيود كمية (اي وضع حصص لالسترياد على سبيل املثال)، وهذا يعين فتح ابب 
املنافسة غري العادلة مع اقتصادات العامل الصناعي املتقدم، مما يقود الدول النامية اىل معركة ال 

 اجلات بل اتفاقيات سبيل اىل الفوز هبا او الصمود فيها. ولكن هذا التخوف ال اساس له يف
ومنطقها العام. فاجلات تفرق بوضوح بني الضرائب اجلمركية من �حية والقيود الكمية غري 

) من 11التعريفية من �حية اخرى. اما القيود غري التعريفية فهي حمظورة مبوجب املادة (
رض قيود  اتفاقية اجلات ومرجع هذا اىل انعدام الشفافية يف االجراءات اليت تنطوي على ف

ني ان الضرائب اجلمركية ال ختضع اللتزام بني الدول االعضاء ـ �مية او غري مية. يف حك
�مية ـ اللغائها، وهذا يعين ان الدول النامية حرة يف ان تفرض ضريبة مجركية على ما تشاء 
من الواردات وان ترفع هذه الضريبة ألي مستوى تشاء سواء كان ذلك حلماية الصناعة 

ت للخزانة العامة، او غري ذلك من االغراض، وال تقيد حريتها يف هذا ري ايراداية او توفالوطن
» ربط«اجملال اال ان تكون قد قبلت طواعية واختيارا وبناء على ما تراه من مصلحتها الوطنية 

 التعريفة اجلمركية على سلعة معينة عند مستوى معني.
هي بصفة اساسية اطار عام العاملية التجارة  وما ينبغي ان نعرفه هو ان اجلات او منظمة

للتفاوض. فتخفيض التعريفة اجلمركية يف ظل اجلات يتم التوصل اليه عن طريق التفاوض بني 
 ».خذ وهات«الدول الراغبة وبشكل متبادل، اي مبنطق 

والذي حيدث أن الدول ختتار طواعية ان ختفض تعريفتها اجلمركية لرتبطها عند حد معني، 
) اذا رأت ان مصلحتها الوطنية BOUND TARIFFملربوطة (لتعريفة اي عندها التسم

تقتضي ذلك. حيث ا�ا حتصل يف مقابل ختفيض تعريفتها على السلع اليت تستوردها من 
دولة معينة على ختفيضات مماثلة من هذه الدولة على سلع تصدرها هلا، ويتم هذا االجراء يف 

ني واحلني يف اطار اجلات او منظمة قد بني احلالطراف تعاطار مفاوضات جتارية متعددة ا
 التجارة العاملية، مثل دورة اورجواي او دورة طوكيو او دورة كيندي.

ومن هنا نضع يد� على السبب األساسي الذي أدى اىل جناح مسعى اجلات يف حترير 
ذلك  تبادلة. لصلحة املالتجارة العاملية، وهو أن التخفيض يتم اختيار�ً ودافعه األساسي هو امل

كان قول البعض ان اهلدف هو حترير التجارة الدولية اختياراً وليس حرية التجارة اجباراً ولكن 
ماذا اذا كانت القيود الكمية حيوية لدولة �مية؟ هنا يرد استثناء لصاحل البلدان النامية 



 وهذه» ديةة االقتصااملساعدات احلكومية للتنمي«) وعنوا�ا 18منصوص عليه يف املادة (
املادة تعرتف حبق البلدان النامية يف اللجوء للقيود الكمية حلماية ميزان املدفوعات او حلماية 

 الصناعة الوطنية طاملا ان هذه الصناعة تعترب ضرورية لعملية التنمية من وجهة نظر الدولة.
، على »يكة تقضي علافتحي أسواقك وادخلي يف منافس«إذن ال أحد يقول للبلدان النامية: 

العكس، فان عضوية الدول النامية يف منظمة التجارة العاملية ال حترمها من استخدام الضريبة 
اجلمركية يف أي وقت تشاء، وال متنعها من االستفادة من القيود الكمية اذا كانت ضرورية 

حيد الذي لدفع عملية التصنيع من اجل التنمية، ومن �حية أخرى رمبا يكون السبيل الو 
ل النامية ان تسلكه هبدف حتسني شروط معامالهتا التجارية مع الدول املتقدمة هو ميكن للدو 

اخنراطها يف مفاوضات مع الدول املتقدمة هلذا الغرض، وهذا حدث فعًال يف جولة اورجواي، 
مة، فان اشرتاك الدول النامية الفعال يف هذه الدورة هيأ هلا احلصول على بعض املزا� اهلا

 ن األضرار.. فاملشاركة هي افضل أبي حال من السلبية واالنعزال.ا عدداً موجنبه
وحنن نسمع، بني احلني، واآلخر، عن خالفات وضغوط بني الوال�ت املتحدة واالحتاد 
األورويب والياابن.. ولكننا مل نسمع أبدًا يف يوم من األ�م عن عزم الياابن االنسحاب من 

االحتاد األورويب يف مقاطعة اجلات ألنه غري عادل او عن تفكري املية او منظمة التجارة الع
أل�م ال يوافقون ـ مثًال ـ على إلغاء الدعم الذي يفرضونه على الصادرات الزراعية (وهم ال 
يوافقون على هذا ابلفعل).. وهذا ألن تلك األمم تعرف ان املشاركة أفضل من االنعزال وان 

 ميش.اىل الته السلبية ال تقود إال
سبب آخر، للخوف من حترير التجارة وهو االغراق الذي يقولون انه سوف يقضي متاماً 

 على اسواق البالد النامية.
واالغراق يف علم االقتصاد له تعريف حمدد، فهو احد صور املنافسة غري العادلة ويقصد به 

تباع دير، كأن بلد التص بيع السلعة األجنبية بسعر أقل من السعر الذي تباع به عادة يف
 150دوالر مث تباع يف اخلارج مبا ال يزيد على  300السلعة يف بلدها األصلي مبا يعادل 

دوالراً فقط، وبعض الدول تلجأ اىل هذا االسلوب للقضاء على الصناعة الوطنية املنافسة يف 
 البلد املستورد، حبيث تبقى الساحة خالية أمام املنتج األجنيب.



لتجارة العاملية تتضمن رخصة تسمح بفرض ضريبة مضادة د منظمة انا ان بنو ويالحظ ه
) ولكن تشرتط ان تتوافر ظروف ANTI - DUMPING DUTIESلالغراق (

معينة لكي يتم فرض هذه الضريبة، منها مثًال ان حيدث االغراق ضررًا ملموسًا ابلصناعة 
 ق.ية االغراوبني عمل احمللية، ومنها ان تثبت عالقة السببية بني هذا الضرر

فحماية الدول النامية ضد االغراق واحلال هكذا، ال تتطلب اكثر من معرفة ابلقواعد 
واالجراءات املنظمة للضريبة املضادة لالغراق كما وردت يف بنود منظمة التجارة العاملية. مثة 

ات منظمة نقطة أخرى تتعلق حبقوق امللكية الفكرية، وهو موضوع أدخل حديثًا على اتفاق
لعاملية من خالل مفاوضات جولة أورجواي، وال نضيف جديدًا عندما نقول ان التجارة ا

االجراءات اليت اختذهتا دورة اورجواي يف هذا الصدد ال تعدو ان تكون رد فعل ملشكلة الغش 
 التجاري وتقليد العالمات التجارية وسرقة األعمال الفنية واألدبية والعلمية، وكلنا يعرف ان

ها تقوم، يف بلدان شرق آسيا على وجه اخلصوص، على تقليد عات بكاملهناك صنا
 العالمات التجارية.

ومحاية حقوق امللكية الفكرية هو على أي حال أمر حنتاج اليه يف بالد� العربية، وحنتاج اكثر 
 ًا ما متاىل قوانني تنظمه خصوصًا يف ما يتعلق حبقوق التأليف واالنتاج األديب والفين. فكثري 

ى اعمال ادبية وفنية عربية من دون ان ميلك اصحاهبا سبيًال للحصول على السطو عل
حقوقهم املهدرة، وقد قرأت لألستاذ جنيب حمفوظ وهو يعرب عن ضيقه، يف اكثر من حديث 
صحايف، من اعادة طبع روا�ته يف بلدان عربية كثرية من دون إذن منه، وبدون احلفاظ على 

النا مع أديب نوبل فكيف يكون مع اآلخرين؟ وفضًال عن هذا هو ح واذا كان أدىن حقوقه.
ذلك كله، ال أرى حىت اآلن سببًا وجيهًا يدعو اىل اخلوف على هويتنا حني ننخرط يف 
التفاعالت الدولية، خصوصًا بعد ان عرفت ان منظمة التجارة العاملية ال تفرض على 

ين أبي حال ان يستورد بلد اسالمي ارة ال يعرير التجاعضائها نظمًا قانونية بعينها، وان حت
 سلعاً حترمها عقيدته او يفعل ما يتعارض مع شرع هللا.

ومع ذلك نسمع ونقرأ الكثري من التهويل يف هذا األمر بقصد التخويف من االنفتاح على 
 ملصلحة يفالعامل. والتهويل شر مثله مثل التهوين. وحنن أمة وسط نزن األمور مبيزان احلق وا



وليس من مصلحتنا ان �ول او �ون بغري حق على حنو يعرض مصاحل الشعوب  آن معاً.
 للخطر يف عامل يزداد تشابكاً حبيث خيسر من ينعزل عنه.

أمل نر مثًال كيف حافظت الياابن على هويتها الثقافية يف الوقت الذي استطاعت فيه ان 
سة واالقتصاد، دومنا أي يف السيا غرب نظماً تتواءم مع النظام العاملي وان أتخذ عن ال

 احساس ابلدونية أو خدش يف اهلوية، توطئة جملاراته بل ومناطحته رأساً برأس.
احلقيقة ان هذا اخلوف املفرط على اهلوية واخلصوصية قد يعرب عن ضعف يف الثقة ابلنفس، 

تنوع مها ختالف والن أبن االفاملسلمون مل يتقدموا ومل تدن هلم الدنيا، إال عندما كانوا يؤمنو 
سنة هللا يف الكون، وان التقدم والنجاح مرهو�ن ابلقدرة على التعامل مع اآلخر املختلف 

 والتفاعل معه مبا خيدم املصلحة الذاتية.
وما أود ان أقوله ملثقفينا ومسؤولينا وصانعي القرار يف بالد� العربية هو ان منطق منظمة 

ادخل وشارك «من جتليات ظاهرة العوملة ـ هو:  مثل كثري ها يف ذلكالتجارة العاملية ـ مثل
ويف ظل منطق املفاوضة هذا ال ». وفاوض وأمسع وجهة نظر� وأعرض وجهة نظرك.. وهكذا

أحد حيصل على كل شيء.. مثًال يف دورة اورجواي األخرية أعطيت كل دولة شيئاً يف مقابل 
جارة يف اخلدمات وامللكية ادراج التجنحت يف  تنازهلا عن شيء آخر، فالوال�ت املتحدة

الفكرية على جدول األعمال، ويف املقابل قبلت ابدراج املنسوجات واملالبس يف اطار اجلات 
.. انه 1962من خالل االلغاء التدرجيي لالتفاقية اخلاصة اليت كانت حتكم هذا القطاع منذ 

 ».خذ وهات«منطق 
زهة ممتعة، فقد استغرقت جولة او أ�ا نأمر هني، وال حيسنب أحد أن هذه املفاوضات 

اورجواي حنو تسع سنوات من املفاوضات واألخذ والرد، واملساومة حول أدق التفاصيل مما 
) ـ على سبيل التفكه ـ اختصار جلملة GATTحدا ابلبعض اىل ان يعترب كلمة اجلات (

»GENERAL AGREEMENT TO TALK AND TALK « أي
، يف اشارة اىل صعوبة عملية التفاوض واىل اجلهد والوقت يف كالم!)مة لكالم (االتفاقية العا

 الذي يبذل للتوصل اىل حلول وسط.
واذا كان ال أحد حيصل على كل ما يريد، فان الدول توازن وتقارن بني املنافع اليت تعود عليها 

طبيعي ان نضمام.. و من االنضمام للمنظمة، وبني االلتزامات اليت يفرضها عليها مثل هذا اال



يكون هناك وجهان للمسألة: حقوق والتزامات، وكل ما أدعو اليه هو أن نرى هذين 
الوجهني بعني حمايدة. وال يتأتى ذلك من دون حوار جاد وصريح ومثمر يتم من خالله تبادل 
الرأي والفكر بعمق وروية يف منهج علمي يستهدف املقارنة بني املصاحل من جهة وبني 

اء الوصول اىل نتائج صحيحة. وقد مت االتفاق، خالل لقائي مع أخرى ابتغر من جهة األضرا
مدير منظمة التجارة العاملية ومساعديه، على أمهية عقد ندوات يكون بعضها يف مقر املنظمة 
حيضرها أكادمييون وصحافيون وجمموعة من ذوي الفكر والرأي ورجال اعمال من البالد 

ة دور هذه املنظمة وما يرتبط به من ظواهر جديدة يف ية ملناقشالد النامالعربية وغريها من الب
عامل اليوم ومعرفة وجه احلقيقة حول كل ما يثار من امور وخماوف يف هذا الشأن. بعد القاء 
املزيد من الضوء عليها وجالء ما قد يرين عليها من غموض او يالبسها من شكوك ومتحيص  

مته، ومن هذا املنطلق رأيت ان أعرض ما دار ملوضوع بر حمليطة ابكافة اجلوانب واالعتبارات ا
يف حواري مع مسؤويل املنظمة حبيث ميكن البناء عليه يف احلوارات التالية اليت أدعو اىل 
اجرائها ألن العامل الذي نعيش فيه اليوم ابيقاعه السريع يتزايد تشابكًا وتعقيدًا وتسعى كل 

 أقصى درجة ممكنة ابلفرص املتاحة أمامها.فادة اىل ها واالستاألطراف فيه اىل تعظيم مكاسب
 
 
 
 
 
 
 
 

آاثر اتفاقيات منظمة التجارة العاملية على الدول العربية ودول جملس التعاون اخلليجي  
 : 

م وهو يف األصل حماضرة ألقاها 2002صدر الكتاب ابللغتني العربية واالجنليزية يف 
م ابلتعاون بني 2001نوفمرب  6كويت يف وصناعة الاألمري طالل يف مقر غرفة جتارة 

املكتبة اخلاصة يف الر�ض ووحدة منظمة التجارة العاملية يف كلية العلوم اإلدارية جبامعة 
 الكويت، وهي الوحدة اليت يتوىل رائستها الفخرية.

 
 



  
 تقدمي 

عنها  ، وهي املنظمة اليت كثرW.T.Oحينما انتهيت من قراءة املقال الذي نشرته ص
فقط على املستوى األكادميي وإمنا أيًضا على مستوى وسائل اإلعالم والرأي ديث، ليس احل

العام، وذلك ملا هلا من آاثر على التجارة العاملية وانعكاس ذلك ابلضرورة على الدول النامية 
 والعربية واخلليجية 

أنشأ آنذاك  الكويت قدة جبامعة التابع لكلية العلوم اإلداري« مركز التمّيز يف اإلدارة»لقد كان 
، وشرفين ابإلشراف على W.T.O.Uم وحدة منظمة التجارة العاملية 2001يف يوليو 

أعماهلا، وقد تولدت لدي بعد قراءة املقال فكرة تعميم فائدة هذه الرؤية االستشرافية لسموه، 
 واالستفادة منها لتكون ابكورة أعمال الوحدة 

سعادة الفاضل الدكتور يوسف محد اإلبراهيم  عة ومشورةارة اجلاموبعد مناقشة الفكرة مع إد
وزير املالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية حول املوضوع، فقد القت 

 الفكرة االستحسان والتشجيع من قبل اجلميع، و
ع لتتكامل ملقد كان اهلدف أيضًا من احملاضرة هو االستفادة من أفكار مسوه اليت جاءت 

لوحدة، ولتسهل وضع اسرتاتيجية عمل هلا، ولتؤكد االهتمام واهلم املشرتك بتنمية أهداف ا
 الكوادر الوطنية لتحقيق التنمية البشرية املستدامة 

وعن مضمون احملاضرة، فلقد انتقلت حمتو�ت احملاضرة أبسلوب سلس جًدا من العرض 
، وتركت التفاصيل األساسياتلة، مجعت الشمويل ال جملس التعاون بنظرة جامعة شام

 والدقائق للفنيني املختصني 
مما نتج عنه احملور الرابع واألخري الذي مجع وعرض التحد�ت أمام دول جملس التعاون،  

 وآلية وسبل مواجهة هذه التحد�ت 
وملا جاءت التصورات وحتليالت احملاضرة متوافقة متاًما مع توجهات وأهداف وحدة منظمة 

 ، متكن القائمون علW.T.O.Uعاملية لتجارة الا
وارأتت املكتبة اخلاصة لصاحب السمو امللكي األمري طالل ابن عبدالعزيز آل سعود ابلتعاون 

أن تنشر احملاضرة يف هذا الكتيب توخًيا لنشر الفائدة، وتعميم ما جاء هبا  W.T.O.Uمع 



باكورة تعاون مثمر ليجية، وكربية واخلمن أفكار ورؤى استشرافية ستخدم القارئ يف الدول الع
  W.T.O.Uبني املكتبة اخلاصة لسموه ووحدة منظمة التجارة العاملية 

 وهللا املوفق ملا فيه اخلري للجميع 
 د 
 أمحد منري جنار  

 مشرف وحدة منظمة التجارة العاملية
 جبامعة الكويت 

 متهيد
ه الدعوة الكرمية ا إّيل هذلذين وجهو أود أن أستهل هذا احلديث ابلشكر لإلخوة واألخوات ا

 للمشاركة يف هذا احملفل ال
كما أخص ابلشكر مركز التميز يف اإلدارة يف كلية العلوم اإلدارية جبامعة الكويت، وهو 
حقيقة اسم على ُمسمى نظرًا الهتمامه ابلقضا� اليت متثل حتد�ت ألمتنا، وجهد املركز يف 

 لتقدير هذا اجملال يستحق كل اإلشادة وا
آاثر اتفاقيات منظمة التجارة حلقيقة أنين مل أتردد يف قبول هذه الدعوة للحديث عن او 

 لسببني: العاملية على دول جملس التعاون اخلليجي
السبب األول هو اهتمامي الشخصي هبذا املوضوع، وهو أمر قد يعرفه عين بعض احلضور 

 هنا 
 WTOظمة التجارة العاملية اجلات ومناتفاقيات أما السبب الثاين فهو إمياين العميق أبن 

متثل التحدي األول الذي يواجه االقتصاد العريب يف الفرتة القادمة، والتحدي الذي متثله هذه 
االتفاقيات ميثل جزءًا من حتد�ت أوسع تتعلق كلها بكيفية صياغة عالقاتنا الدولية جبوانبها 

 لعوملة يف زمن ا  اخلارجيالسياسية واالقتصادية والثقافية مع العامل
واحلقيقة أن لدّي اقتناًعا أبن هذه الندوة اليت أتشرف ابملشاركة فيها اليوم، هي خطوة على 
الطريق الصحيح لتناول هذه التحد�ت أبسلوب علمي يقوم على املوضوعية، من خالل 

 توضيح املنافع واملكاسب، والتحذير من املخاطر واخلسائر 



التجارة العاملية متثل حتدً�، وال أقول إ�ا متثل عدًوا  ات ومنظمةول إن اجلوتالحظون أنين أق
 أو وحًشا خرافًيا يوشك أن ينقض علينا ويبتلعنا، كما حياول البعض تصويرها لنا 

 فالتحدي يفرتض فيه أن حيفز اهلمم، ويشحذ العزائم ملواجهته، أما العدو فال سبيل إال م
املنهاج هي حتٍد، وليست عدًوا، وذلك أل�ا  فًقا هلذالعاملية و إن اجلات ومنظمة التجارة ا

حتمل خماطر يف الوقت نفسه الذي تنطوي فيه على فرص ومزا�، وما اجتماعنا اليوم إال 
 اعرتافًا ضمنًيا هبذا املعين 

فنحن هنا لكي نقيس مبيزان العقل قدر املنافع واخلسائر املرتتبة على االنضمام إىل منظمة 
نبحث عن ُسبل لتعظيم استفادتنا من هذه املنظمة، وتقوية مواقفنا  ية، ولكيارة العاملالتج

 التفاوضية فيها، وتقليل اخلسائر املرتتبة من جراء االنضمام إليها، إذا كان مثة خسائر 
آاثر اتفاقيات منظمة التجارة العاملية على »وعندما أخذت يف ترتيب أفكاري يف موضوع 

أن األمر ال ميكن تناوله إال يف إطاره األوسع، الذي ، وجدت «يون اخلليجدول جملس التعا
 يتيح لنا أن نرى الصورة بكاملها 

لذلك رأيت أن أتناول يف كلميت أربع نقاط رئيسية، ال غىن عنها من وجهة نظري لفهم 
 موضوعنا على حنو صحيح، وهذه النقاط هي 
اتفاقيات اجلات، ومنظمة د، يف ظل ويل اجلديأوًال نظرة شاملة إىل النظام االقتصادي الد

 التجارة العاملية 
 اثنًيا الدول العربية ومنظمة التجارة العاملية حساب الفرص واملخاطر 

 اثلثًا اجلات ودول جملس التعاون اخلليجي نظرة شاملة 
 رابًعا التحد�ت أمام دول جملس التعاون اخلليجي وكيفية مواجهتها 

 دي الدويل اجلديدم االقتصاإىل النظاأوالً نظرة شاملة 
 يف ظل اتفاقيات اجلات ومنظمة التجارة العاملية

 General Agreement onاجلات كما تعرفون هي اختصار للعبارة اإلجنليزية (
Tariffs and Trade وهي اتفاقية «االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة») اليت تعين ،
 قبل االنضمام إليها ول اليت تة بني الددولية تنظم املبادالت التجاري



م إىل ٧٤٩١دولة عند إبرام هذه املعاهدة عام  23وقد ارتفع عدد الدول األعضاء من 
م، مث ازداد هذا العدد ز�دة كبرية يف السنني القليلة املاضية ٤٩٩١دولة يف أوائل سنة  ٨١١

نوفمرب دولة يف  ٤٤١ل إىل م، ليص٥٩٩١خصوًصا مع إنشاء منظمة التجارة العاملية يف سنة 
 م ١٠٠٢

وكان أهم األعمال اليت قامت هبا اجلات هو تنظيم جوالت متعاقبة وصعبة ومطولة من 
نظمة للتجارة الدولية بني الدول 

ُ
املفاوضات حول التعريفات اجلمركية والقواعد واإلجراءات امل

 اليت تقبل االنضمام إىل االتفاقية 
ا اجلولة األخرية اليت اختتمت أعماهلا يف ، مبا فيهاين جوالتوقد بلغ عدد هذه اجلوالت مث

م واملعروفة جبولة أورجواي، ومبقتضى نتائج جولة أورجواي، حتولت ٣٩٩١ديسمرب  ٥١
 اجلات إىل منظمة دولية ذات كيان

وبقيام منظمة التجارة العاملية اكتملت أركان النظام االقتصادي الدويل الذي نشأ يف أعقاب 
 لثانية لعاملية ااحلرب ا

نشأ كل من  Bretton Woodsم ومبقتضى اتفاقية بريتون وودز 1944ففي عام  
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلشراف على املوضوعات املتعلقة ابلنظام النقدي واملايل 
 الدويل، واخلاصة ابلتنمية، يف حني مت إغفال اجلانب املتعلق ابلتجارة الدو مفاوضات هافا�

سفرت عن إنشاء اجلات، أل�ا كانت ترى يف ذلك الوقت أن حتويل م اليت أ1947لسنة 
اتفاقية اجلات إىل منظمة دولية هلا الشخصية القانونية، فيه انتقاص من سيادة الدولة على 

 األمور املتعلقة بتجارهتا اخلارجية، وهي أمور ابلغة احلساسية 
ق التجارة الدولية يؤدي إىل تعرتض طريائق اليت وتنطلق اجلات من افرتاض أن إزالة العو 

ختصص كل دولة يف إنتاج السلع اليت تتمتع فيها مبيزة نسبية، مما يقود ابلتايل إىل تقسيم 
 أفضل للعمل على النطاق الدويل ورفع مستوى املعيشة بشكل عام 

ر رت يف إطاوهلذا فقد كان اهلدف من جوالت املفاوضات التجارية متعددة األطراف اليت ج
و إجراء ختفيضات متتابعة يف الرسوم والتعريفات اجلمركية، وإلغاء هذه الرسوم يف اجلات ه

 بعض السلع تشجيًعا لنمو التجارة الدولية إبزالة العوائق والعقبات اليت تعرتض طريقها 



وهنا ميكن القول أبن وظائف اجلات اليت صارت اآلن منظمة التجارة العاملية، تنحصر يف 
 رئيسية  ثالث نقاط

اإلشراف على تنفيذ املبادئ والقواعد واإلجراءات اليت تتضمنها االتفاقيات اليت تتعلق  ١
 بتنظيم التجارة اخلارجية بني األطراف املتعاقدة 

 
تنظيم جوالت املفاوضات التجارية متعددة األطراف من أجل إحراز مستو�ت أعلى  ٢

لدول أكثر شفافية وأكثر قابلية رية بني اقات التجالتحرير التجارة، ومن أجل جعل العال
 للتوقع، ومن مث أقل إاثرة للمنازعات 

الفصل يف املنازعات اليت تثور بني الدول بشأن عالقاهتا التجارية، أي القيام بوظيفة  ٣
احملكمة الدولية  اليت تنظر يف القضا� اليت يرفعها طرف متعاقد يف اجلات ضد طرف أو

 عاقدة خرى املتألطراف األأكثر من ا
وينبغي أال يفوتنا يف هذه العجالة السريعة اليت حناول من خالهلا إلقاء بعض الضوء على دور 
اجلات يف النظام االقتصادي الدويل، أن نذكر ابختصار بعض املبادئ األساسية اليت تقوم 

 عليها اتفاقية اجلات ومن بعدها منظمة التجارة العاملية 
 ت يف كثري من بادئ تعرضن هذه املواحلقيقة أ

هناك أوًال وهم شائع أبن الدخول إىل منظمة التجارة العاملية يعين أن تقوم الدولة إبلغاء فوري 
للحواجز اليت تفرضها على التجارة، وهذا أبعد ما يكون عن الصحة، فالدخول إىل املنظمة 

 األطراف  ات متعددةالل مفاوضال يعين سوى التعهد إبزالة هذه القيود بشكل تدرجيي من خ
ووفًقا ملا تراه من مصلحتها الوطنية، وعندما تقوم الدولة إبلغاء هذه القيود على التجارة فإ�ا 

وفًقا ملصطلحات اجلات، على أساس أ�ا حتصل من  Concessionsتقدم تنازالت 
 الدول األخرى على تنازالت مماثلة 
افية، أي أن تكون التعرفة اجلمركية هي بدأ الشفالدولة مب أما االلتزام األساسي هنا فهو التزام

 Non Tarrifالوسيلة الوحيدة للحماية، وأال يتم اللجوء إىل القيود غري التعريفة 
Barriers  مثل نظام احلصص الكمية إال يف حاالت خاصة ومن خالل إجراءات حمددة
 يف االتفاقية 



العاملية، بل إن البعض  ة التجارةات ومنظموهناك مبدأ رئيسي آخر مهم يف اتفاقيات اجل
) MFNيعتربه األساس الذي تقوم عليه هذه االتفاقيات، وهو مبدأ الدولة اَألْوىل ابلرعاية (

ويعين أن امليزة أو املعاملة التفضيلية اليت متنحها دولة ما لدولة أخرى وحىت ولو مل تكن هذه 
 الدولة األخ

تلخيصها يف مبدأ املعاملة الوطنية، ات فيمكن عليها اجلأما املبادئ األخرى اليت تقوم 
ويقضي مبعاملة السلع املستوردة بنفس الطريقة اليت تُعامل هبا السلع الوطنية من حيث 
خضوع الضرائب والرسوم للقوانني وخالفه، وذلك بعد مرور السلع املستوردة من املنطقة 

 اجلمركية 
دة من أي دولة بنفس الطريقة ة املستور ملة السلعويقضي مبعا عدم التمييزوهناك مبدأ 

 اليت تُعامل هبا هذه السلعة عندما يتم استريادها من دولة أخرى 
 وهناك مبدأ جتنب سياسة اإلغرا 

وهناك مبدأ جتنب دعم الصادرات، خصوًصا إذا كان هذا الدعم، يف صورة إعانة، يؤدي إىل 
 مصدرًا  تورًدا أمإيقاع الضرر بطرف متعاقد آخر سواء أكان مس

 وهناك أخريًا، مبدأ املعاملة املتميزة واألكثر تفضيالً للدول النامي
، ما يُعرف م1973 1979وأضافت جولة طوكيو من املفاوضات متعددة األطراف 

ومعناها أن األطراف املتعاقدة، قد متكن  The enabling clauseبقاعدة التمكني 
رهتا وتنميتها، وحثها على املشاركة تشجيع جتاات خاصة لالدول النامية من استخدام إجراء

 على نطاق أوسع يف التجارة العاملية 
ومن خالل هذه القاعدة ميكن للدول النامية احلصول على مزا� جتارية من الدول املتقدمة، ال 

لدولة جيري تعميمها على بقية األطراف املتعاقدة، أي أن هذه املزا� تعترب استثناًء من مبدأ ا
 اية وىل ابلرعاأل

وبعد؛ فهذه كانت خلفية عامة عن منظمة التجارة العاملية، واملبادئ اليت تقوم عليها، 
والفلسفة النظرية اليت تستند إليها، قصدت أن أعرضها يف بداية هذه احملاضرة لكي نتعرف 

أم  معه شئنا على احلدود اليت ترسم النظام االقتصادي الدويل اجلديد، الذي علينا التعامل
  أبينا



مبادئ اجلات ومنظمة التجارة العاملية أيها األخوات واإلخوة تنطوي على قدر ال أبس به من 
اإلجياب أساًسا إىل بناء صناعة وطنية قوية، وإمنا أخذها كمسلمة وكإجراء دائم، وكأن لسان 

ضمونة يف احمللية موملاذا السعي إىل التجويد طاملا أن األسواق »حال املنتجني العرب يقول 
 « ظل احلماية، والربح متحقق يف ظل الدعم؟

 
وليس معىن هذا الكالم أن مبادئ منظمة التجارة العاملية تشكل خريًا خالًصا، فال شك أن 

 بعض هذه املبادئ ميثل يف بعض احلاالت، ما ميكن اعتباره إجح
 اثنًيا الدول العربية ومنظمة التجارة العاملية

 ملخاطرحساب الفرص وا
عن البيان أن االقتصاد العريب سوف يتأثر أتثرًا كبريًا ابتفاقيات اجلات ومنظمة التجارة  غين

 العاملية 
وحنن هنا نتكلم عن االقتصاد العريب يف جمموعه، وإن كان ذلك ال ينفي أن ختتلف التأثريات  

 املتوقعة من منطقة ألخرى ومن دولة ألخرى 
ظمة التجارة العاملية بشكل ملحوظ، فإن يتأثر مبنعريب سوف وعندما نقول إن االقتصاد ال

 هذا ال يعد سوى انعكاًسا جلملة من احلقائق البسيطة، أمهها أن هناك اعتماًدا كب
هذه ابختصار أهم معامل التجارة اخلارجية يف الوطن العريب، وهي توضح لنا إىل أي مدى 

ة ملنطقة تعتمد اعتماًدا كبريًا ري ابلنسبلغ التأثميكن أن يكون النظام اجلديد للتجارة العاملية اب
 على التجارة اخلارجية 

وال شك يف أن الكثري من القضا� اليت هتم الدول العربية قد بقيت خارج اهتمام اتفاقيات 
 اجلات ال لشيء إال أل�ا مل جتد من يدافع عنها 

قوقها، وعن خاصة عن حمية بصفة والسؤال هنا ملاذا مل تدافع الدول العربية بصفة عامة والنا
أحقية السلع واملنتجات اليت تتمتع فيها مبيزة نسبية يف دخول أسواق الدول املتقدمة؟ وأين  

 كانت الدول النامية، ومن ضمنها الدول العربية يف املفاوضات التجارية املتعاقبة؟
 ملفاوضات،امش هذه ااحلقيقة اليت ال بد أن نواجه أنفسنا هبا أننا كنا لفرتة طويلة على ه

 وكأ�ا ختص أطرافًا آخرين، وكأ�ا لن تؤثر إن آجالً أو عاجالً على مصاحلنا وجتارتنا 



 إن الفلسفة األساسية اليت قامت عليها منظمة التجارة العاملية هي فلسفة الليربالية االقتصادية 
ة طويلة عشنا فرت  اليت تقوم على التخصص وامليزة النسبية، وحنن يف معظم الوطن العريب 
 عادي هذه الفلسفة والن

وكانت النتيجة األساسية التباع هذه السياسات هي بقاؤ� على هامش النظام االقتصادي 
 الدويل، الذي كانت اجلات متثل إحدى ركائزه األساسية 

 وعندما أفقنا على التغريات العاملية املتسارعة، وعلى االقتصاد الدويل الذي صار أكثر ترابطاً 
 ةيف الفرت 

وإمنا صار اخلطر احلقيقي يكمن يف خسارة أسواقنا الداخلية نفسها يف ظل تعميم مبدأ 
املعاملة الوطنية وعدم التمييز والدولة األوىل ابلرعاية، ويف ظل التآكل التدرجيي لنظام 

) الذي كان ميثل حصًنا أخريًا حيمينا يف مواجهة منافسة عاملية GSPالتفضيالت املعمم (
 رسة ش

ل املثال، فإنه حبسب االتفاقات األخرية اليت مت التوصل إليها يف جولة أورجواي، مت سبي وعلى
 التعهد بتخفيض التعريفات اجلمركية ع

من �حية أخرى، اتصاًال مبوضوع الزراعة وأتثري منظمة التجارة العاملية عليها، فالكثري من 
ل إليه خالل جولة أورجواي مت التوص اعية الذياخلرباء يتوقعون أن يؤدي حترير املنتجات الزر 

 إىل ارتفاع يف أ
 ومن �حية أخرى فإن اخنفاض التعرفة اجلمركية سوف يؤدي إىل اخنفاض أس

 ولكي أدلل على ما سعيت إىل بيانه يف بداية هذا احلديث، دعو
الزراعية واالرتفاع املتوقع يف أسعار السلع « رب ضارة �فعة»كيف يكون هذا؟ املثل يقول 

 ، والتقلص احملتملاملستوردة
وقل مثل هذا عن الصناعة فتحرير التجارة يف الكثري من القطاعات، وما يؤدي إليه هذا 
التحرير من احتدام املنافسة سوف ميثل حافزًا أمام الصناعة احمللية على رفع مستوى اإلنتاج 

 واجلودة 



اهلدف، فهذه  حتقيق هذاسات تكفل ومرة اثنية؛ فإن األمر هنا رهن مبا يُتخذ من سيا
السياسات هي اليت تضمن أن تكون املنافسة دافًعا لتطوير وحتسني الصناعة الوطنية، بدالً 

 من أن تؤدي إىل اإلجهاز عليها 
 نقول: إن هذه املخاطر

وإذا كان لنا أن نقّيم النظام اجلديد للتجارة العاملية من منظور اآلاثر املتوقعة على بعض 
ن القول بشيء من التعميم إن الدول اليت تعتمد على االسترياد ربية فيمكصادات العاالقت

 الصايف للغذاء، وهذا هو حال أغلب الدول العريب
وال يفوتنا أن نذكر هنا أن هناك إمكانية لالستفادة من ارتفاع أسعار بعض املنتجات األخرى 

ليت ستستفيد ض الدول اوهناك بع اليت تصدرها بعض الدول العربية كاخلضراوات والفواكه،
 من ميزهتا النسبية يف جمال املنسوجات واملالبس مثل مصر واملغرب 

ولكن ابلتأكيد فإن اتفاق محاية امللكية الفكرية، وكذلك االتفاق املتعلق بتحرير اخلدمات لن 
 يكو� يف صاحل الدول العربية، فسوف تزيد تكلفة احلصول على التقنية وحقوق التصنيع

 ة ت التجاريوالعالما
وابلنسبة إىل مسألة حترير اخلدمات فسوف تزيد مزامحة موردي اخلدمات األجانب ملنتجي 

 اخلدمات احملليني يف أسواقهم الوطنية 
 ولكن؛ وأ� أحاول الرتكيز على هذا املعىن يف هذه احملاضرة، فإن هناك إم

 اثلثًا دول جملس التعاون اخلليجي
 امليةتجارة العواتفاقيات منظمة ال

 تتمتع دول جملس التعاون اخلليجي الست مبوقع متميز، وغريب يف الو
إن دول جملس التعاون اخلليجي واحلال هكذا يف وضع يفرض عليها االهتمام مبا جيري على 

 ساحة 
وإضافة إىل ذلك فإن الطلب على النفط رمبا يتزايد من جراء ارتفاع الطلب على 

 ٪ وسنأيت هلذه النقطة الحًقا ٠٣كية بنسبة يفة اجلمر خفض التعر البرتوكيماو�ت نتيجة 



وميكن أن نعزو هذا املكسب أيًضا إىل أن صادرات دول جملس التعاون من النفط اخلام 
تقدمة معفاة من الرسوم اجلمركية أو تتحمل رسوًما مجركية شديدة 

ُ
تدخل أسواق الدول امل

 االخنفاض 
جملس التعاون اخلليجي ليست  نسبة لدولصوًصا ابلوكل هذه دالئل على أن الصورة خ

ابلقتامة اليت حياول البعض تصويرها لنا، وأن هلذه الدول ميزات ميكن أن تسهم يف حتسني 
 وضعها يف ظل النظام اجلديد للتجارة الدولية 

 وليس صعًبا
نها ما أما ملاذا مل يدخل النفط يف إطار تلك املفاوضات، فهذا يعود إىل أسباب كثرية، م

الدول نفسها، ومنها ما يتعلق ابلدول املستوردة، ومنها ما يتعلق ابلنفط كسلعة علق هبذه يت
 هلا وضعها اخلاص يف االقتصاد العاملي 

ولعل أهم هذه األسباب، أن دول جملس التعاون مل تنضم إىل اتفاقيات اجلات إال منذ فرتة 
 االنضمام إىل املنظمة  لطريق إىلودية يف اقصرية، وما زال بعضها مثل اململكة العربية السع

وابلتأكيد فإن البقاء خارج منظمة التجارة العاملية، وخارج إطار اجلات هو رفاهية ال تستطيع 
 الكثري من الدول حتملها، فالدولة اليت تبقى خارج املنظمة ال تتمتع ابملزا� الت

هلكي نتجي ومستاوض بني موميكن القول كذلك أبن التفكري يف جعل اجلات ساحة للتف
النفط هو أمر مل يرد على ابل الدول املنتجة، فهي اجتهت بدًال من ذلك إىل حتسني وضعها 

 م، واليت صارت اإلطار العام الذي ١٦٩١التفاوضي عن طريق إنشاء منظمة األوبك يف عام 
لدول أما السبب اآلخر لعدم دخول النفط يف مفاوضات التجارة، فهو يرجع إىل غياب ا

ه املفاوضات إما أل�ا مل تكن عضًوا يف اجلات أو أل�ا مل تعط أمهية كافية طية يف هذالنف
 لتلك املفاوضات 

 هلذه العوامل بقي ال
 ومثال ذلك ضريبة الكربون اليت تفرضها الدول األو

واملهم يف هذا املقام أن نوضح أن االجتاه العام املستقبلي هو يف صاحل النفط العريب، 
الحتياطي العام سوف يتسم ابلرتكز الشديد يف دول األوبك ويف القلب تقول إن التقديرات فا

 منها دول اخلليج العربية 



من �حية أخرى فإن التحرير يف جتارة البرتوكيماو�ت حبسب نتائج مفاوضات جولة أورجواي 
  سوف يؤدي إىل ز�دة الطلب على النفط الذي يعد أساس هذه الصناعة وعمادها

لنا أن الصورة ليست قامتة ابلنسبة لدول جملس التعاون اخلليجي، بل على ق يتضح ومما سب
العكس ميكن القول أبن احتماالت املستقبل ابلنسبة هلا تعد أفضل كثريًا من مثيالهتا من 
الدول النامية، هذا إذا أحسنت استغالل الفرص املتاحة أمامها خصوًصا يف صناعة 

 البرتوكيماو�ت 
 

 ول أبن الدخول إىل منظمة التجارة العاملية لن يتطلب إجراء تعديالميكن الق وبشكل عام
وهناك البعض منا ممن تنتابه املخاوف من أتثري االنضمام إىل منظمة التجارة عل واحليوان 

 والنبات أو حلماية الرتاث الوطين أو اآلاثر التارخيية إخل 
 ه أيتم أتويلميكن أن  وال أظن أن النص الصريح هلذه املادة،
 رابعاً التحدي أمام دول جملس التعاون

 صادرات البرتوكيماو�ت واالحتاد اجلمركي
 كما أسلفنا يف ال

 ولكن يف الوقت نفسه فإن دول جملس التعاون ال
 وكانت 

وما يهمنا أن نذكره يف هذا املقام هو أن موضوع ضريبة الكربون هو موضوع غري حمسوم حىت 
ه، ليس من الدول املصدرة فحسب؛ ولكن يف الدول املستوردة ممن يعارضك الكثري اآلن، فهنا

 ذاهتا 
وعلى سبيل املثال فإن صناعة البرتوكيماو�ت يف أوراب قد عارضت هذه الضريبة على أساس 

 أ�ا تضعف ميزهتا التنافسية، ورواد هذه ا
 لتجارة ورمبا تساعد� حكاية صغرية على بيان العالقة بني البيئة وا

 املناطق الشرقية االستوائية  يف
 وكانت املكسيك هي الدولة األكثر تضررًا من هذا اإلجراء األمريكي، فقد مت حظر دخو

 ولقد توصلت هيئة فض املنازعات يف مقر منظمة التجارة العامل



وعلى هذا األساس يضيف احلكم فإن أحكام اجلات ال تسمح لبلد أبن يتخذ إجراءات 
خرى على تطبيق القوانني الداخلية هلذا البلد، حىت لو كان الدول األدف إجبار جتارية هب

 ذلك حلماية صحة احليوان أو موارد طبيعية �ضبة 
وهذه القصة تعترب مثاًال جيًدا على اخلطاب الذي ميكن أن تتبناه دول جملس التعاون 

 اخلليجي يف حوارها مع دول االحتاد األوريب 
 ن حلماية البيئة من انبعاث اثين أكسيد الكربون بة الكربو  فرض ضريوهناك طرق أخرى غري

وإضافة إىل هذا فإن دول جملس التعاون اخلليجي عليها أن تنتبه جيًدا ألحكام اتفاقية اجلات 
 يف هذا اخلصوص، وأن تتعلم أسلوب اللجوء إىل هيئة فض املنازعات، كما رأينا يف القصة ال

ية األعضاء يف منظمة التجارة أنشأت أخريًا دول النامذكر أن الوأنتهز هذه الفرصة لكي أ
مركزًا خاًصا هبا مستقًال عن منظمة التجارة، وهو خيتص مبساعدة الدول النامية على الدفاع 

 Advisory Center on WTO Lawعن حقوقها أمام جهاز تسوية ال
  ACWLواختصارًا 

األساسية اليت تنتظر دول  ه الفرصةالذي أعترب وننتقل بعد ذلك إىل موضوع البرتوكيماو�ت، 
 جملس التعاون اخلليجي يف الفرتة القادمة 

تعترب صناعة البرتوكيماو�ت، من الصناعات اليت تتمتع فيها دول جملس التعاون اخلليجي مبيزة 
نسبية هائلة على أساس توافر املوارد الطبيعية الالزمة لنمو هذه الصناعة، وكذلك توفر رأس 

 وري هلا ملال الضر ا
 واالهتمام ابلصناعات

 وإضافة إىل هذا فإن التطورات العاملية أيًضا تسري يف اجتاه التقليل من أهم
ويعترب االستثمار يف قطاعات البرتوكيماو�ت يف دول جملس التعاون اخلليجي من أجدى 

 االستثمارات لسببني 
 نها ستغناء ع ميكن االالبرتوكيماو�ت سلعة ضرورية لألسواق العاملية وال ١
 ا ٢



وكما قلنا يف جمال احلديث عن الصادرات النفطية، فإن هناك بعض املخاطر اليت تتهدد 
املكاسب اليت حيتمل أن حتصل عليها دول جملس التعاون اخلليجي من صادرات املنتجات 

 البرتوكيماوية 
 ماو�ت منالبرتوكي ويف مقدمة هذه املخاطر استخدام سالح اإلغراق يف مواجهة صادرات

دول جملس التعاون اخلليجي بدعوى أن البرتوكيماو�ت العربية تباع يف أسواق التصدير 
 أبسعار أقل من األسعار اليت تباع هبا يف أسواقها الوطنية، مما يعترب إغراقًا حمرًما يف اجلات 

س  دول جملبعينيات يفوعلى واحلقيقة أن التقدم يف جمال الصناعة البرتوكيماوية منذ أواخر الس
التعاون اخلليجي هو أمر ال ختطئه عني وال ينكره إال جاحد، فقد منت طاقة اإلنتاج العريب 

 من حنو نصف مليون طن يف أوائل الثمانينيا
إضافة إىل أن التطويرات التكنولوجية املتعلقة هبذه الصناعة تتطلب إنفاق مزيد من األموال 

 على جمال البحث والتطوير 
) من ٤٢مية فإن هلا وضًعا خاًصا يف إطار منظمة التجارة العاملية، فاملادة (ات اإلقليا الرتتيبأم

اتفاقيات اجلات تنص على أن املزا� اليت متنحها الدولة لدولة أخرى عضو معها يف ترتيب 
 احتاد مجركي، أو منطقة تجتاري إقليمي 

ية إىل أقصى درجة، وما ت اإلقليمالرتتيبا واحلقيقة أن الدول الصناعية املتقدمة استفادت من
 Mercusorمنظمة التجارة احلرة لشمال أمريكا، واملريكسور االحتاد األوريب والنافتا 

وهذا االجتاه إىل الدخول يف ترتيبات إقليمية هو أكثر إحلاًحا يف حالة دول جملس التعاون 
خصوًصا سياساهتا ها تنسيق اخلليجي اليت تواجهها كما أشرت من قبل حتد�ت تفرض علي
 فيما يتعلق مبسألة الصادرات النفطية وبصناعة البرتوكيماو�ت 

 وابلرغم من اجلهود اليت تبذهلا دول اجمللس يف اجتاه 
 وابلنسبة إىل قطاع اخلدمات فقد شهد منًوا ملحوظاً خصوًصا يف جمال اخلدما مالية متخصصة 

ون الذي انعقد ابلر�ض يف لس التعامة لدول جمأخريًا يكفي أن ُنشري إىل أن مؤمتر الق
م، وبناًء على دراسات سابقة مستفيضة، قد أقر إقامة احتاد مجركي بني ٩٩٩١ديسمرب عام 
 دول اجمللس 

 وحنن بدور� نؤكد على أن سعينا يف هذا ا



 اخلامتة
يات ويف النهاية لقد حاولت يف هذه احملاضرة الرتكيز على معىن أساسي، وهو أن إمكان

لنظام التجاري الدويل اجلديد، الذي تقع منظمة التجارة العاملية يف القلب فادة من ااالست
 منه، رهن بقدرتنا على بذل اجلهود الالزمة 

فالعامل لن �يت لنا مبصاحلنا على طبق من فضة، واملصاحل تتحول إىل قضا� خاسرة إذا مل يكن 
 هناك من يدافع عنها 

إىل منظمة التجارة العاملية يُعد أفضل من البقاء االنضمام وعي، فإن ووفًقا ألي حتليل موض
خارجها، والذي يعد مبثابة حكم على النفس ابالنعزال والتهميش، البقاء خارج املنظمة 

 سوف جيعلنا نتحمل اآل
 وأخريًا، فإن االقتصاد الدويل يتجه إىل مزيد من الرتكيز على امل

 إن اجتاه االقتصاد الدويل
 الذي ينبغي أن ينصب عليه العمل العريب املشرتك يف الفرتة القادم ل األساسيأن اجملا وظين

وكما قلت يف بداية هذا احلديث، فإن هذا امللتقى العلمي املتميز الذي جيمعنا اليوم، هو 
خطوة على الطريق الصحيح لالستجابة إىل التحد�ت العاتية اليت تواجه أمتنا وهي ليست 

 ابهلينة  ابلقليلة وال
 وفقكم هللا إىل ما فيه خري هذه األمة 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
 ٭ وحدة منظمة التجارة العاملية يف سطور

لتكون إحدى الوحدات التابعة للمركز، لتأخذ على  WTOUإمياً� من مركز التميز يف
ث أو األحباالتوعية  عاتقها تقدمي اخلدمات املتخصصة يف التجارة العاملية سواء يف جمال

 العلمية والدراسات االستشارية والربامج التدريبية واحللقات النقاشية وورش العمل 
وكان من أهم اخلطوات املوفقة واملشجعة للتقدم حنو األمام، قبول صاحب السمو امللكي 

 األمري طالل بن عبدالعزيز آل سعود الرائسة الفخرية للوحدة 



من الوحدات األكادميية الرائدة على مستوى  WTOUية ارة العاملوتعترب وحدة منظمة التج
دراسات اقتصادية واستشارات فنية متخصصة حول مواضيع التجارة العاملية يف دول اجمللس، 

 بناًء على أولو�ت وطلبات جهات حكومية أو خاصة 
 ٭ من أبرز أهداف الوحدة 

من خالل قاعدة البيا�ت  العاملية ة التجارةتوفري كافة املعلومات والبيا�ت ذات الصلة مبنظم 
 املرتبطة ابهليئات واملنظمات ذات الصلة 

العمل على تطوير وهتيئة كوادر وطنية قادرة على متابعة أعمال منظمة التجارة العاملية  
 وانعكاساهتا على فعاليات دول جملس التعاون 

يئية إخل ة مالية بدية إدارياقتصاتقدمي استشارات ودراسات وورش عمل فنية ذات صلة 
 تتعلق بدول جملس التعاون 

 املسامهة يف تقدمي وتطوير الربامج التدريبية 
 ٭ القائمون على الوحدة 

 الرئيس الفخري صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبدالعزيز آل سعود  
 رئيس جملس أمناء املركز وعميد كلية العلوم اإلدارية د مريزا حسن 

 حلسينان د عادل ا كز التميزمدير مر 
 املشرف التنفيذي للوحدة د أمحد منري جنار 

 اللجنة التنفيذية للوحدة من أصحاب االختصاص 
 ٭ اإلسرتاتيجية املستقبلية 

الرتكيز على إجياد الكوادر الفنية الوطنية اخلليجية مبا خيدم اإلستفادة من التزامات دول اجمللس 
 املؤمترات الوزارية ملنظمة التجارة العاملية ستقبلية يفاوضات املجتاه املنظمة واستيعاب املف

WTO  
 
 
 
 
 
 
 



  ز�راته الرمسية
 

 
طاف األمري طالل معظم أرجاء العامل متنقًال بني عواصمها ومناقشًا لزعمائها ومفكريها، 

 ألعمال اخلريية..ومطلعاً على أحوال سكا�ا من أجل خدمة القضا� اإلنسانية وا
 

م زار مسوه على سبيل املثال ال احلصر الدول 2002 -م 1980ن عام وخالل الفرتة م
 اآلتية:

 
 إسبــــانيا  
 

تلبية دعوة احلكومة اإلسبانية يف إطار  -م 1983أكتوبر  19 - 16الزيـــــارة األولــى: 
الدول املتقدمة (كممثل النشاط الدويل لسموه للتعرف على مشاكل األمومة والطفولة يف 

 .لليونيسيف)
 
 اململكة األردنية اهلامشية  
 

للنهوض مبستو�ت الرعاية والعناية ابلطفل  -م 1983أكتوبر  4 - 3الزيـــــارة األولــى: 
 واألم 

حلضور االجتماع اإلقليمي ملنظمة  -م 1984سبتمرب  12 - 11الزيـــــارة الثانية: 
 مشال أفريقيا. اليونيسيف ابلشرق األوسط و 

حلضور االجتماع التأسيسي للمجلس العريب  -م 1987ل أبري 13 - 12لثة: الزيـــــارة الثا
 للطفولة والتنمية وإعالن قيامه وانتخاب مسوه رئيساً. 

تلبية دعوة جاللة امللكة نور واألمري احلسن بن  -م 1996نوفمرب  10 - 9الزيـــــارة الرابعة: 
 طالل 



ك الفقراء، ع اتفاقية (اجلامعة املفتوحة، بنو لتوقي -م 2002أبريل  3 - 2مســة: الز�رة اخلا
 وتعاون مشرتك مع األجفند). 

 اإلمارات العربية املتحدة  
 

للتعريف مبختلف أنشطة  -م 1981مارس  11 - 10الزيـــــارة األولــى: (أبو ظـيب) 
 اليونيسيف وجهودها لرعاية الطفولة يف منطقة اخلليج. 

السادس جمللس إدارة بر�مج  لرتأس االجتماع - 1982أكتوبر  5 الزيـــــارة الثانية: (أبو ظيب)
 اخلليج العريب. 

تلبية دعوة حاكم الشــارقة الفتـتاح  -م 1994نوفمرب  26 -الزيـــــارة الثالثة: (الشـــــارقة) 
 مركز التدخل املبكر للوقاية من اإلعاقة واحلد من آاثرها. 

م من 1997ية لعام الستالم جائـزة الشخصية اإلنسان -م 1997زيـــــارة الرابعة: (ديب) ال
 مركز راشد لعالج ورعاية الطفولة واملعاقني 

للمشاركة وإلقاء كلمة يف حفل ختريج  -م 2000أبريل  16 -الز�رة اخلامســة: (عجمان) 
 طلبة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا. 

 ألبانيـــــا  
 

 
 املعيشية للطفل األلباين.لالطالع على األوضاع  -م 1987 الزيـــــارة األولــى: سبتمرب

 
 أملانيـــــا  
 

للحصول على دعم ومساندة احلكومة  -م 1980أغسطس  -الزيـــــارة األولــى: (بون) 
 األملانية ملنظمة اليونيسيف. 



تماعية بية دعوة وزير العمل والشئون االجتل -م 1996مايو  22 -الزيـــــارة الثانية: (بون) 
جمللس العريب للطفولة والتنمية وأملانيا ومنظمة العمل الدولية يف للتباحث حول التعاون بني ا

 جماالت عمل األطفال ودعم اجلمعيات األهلية واملشاريع اخلاصة ابملعوقني. 
 إيطاليــــــا  
 

ت رعاية مجع املال لألطفال الفقراء حت -م 1982ينــاير  31 - 30الزيـــــارة األولــى: 
 اليونيسيف. 

للمشاركة يف اجتماعات اجمللس التنفيذي  -م 1984أبريل  27 - 23الزيـــــارة الثانية: 
ملنظمة اليونيسيف وألقى خطاابً مبناسبة مرور أربعة أعوام على توليه ملهمته اإلنسانية كمبعوث 

 خاص للمنظمة. 
ر عام منظمـة الفاو الستضافة بدعوة مدي -م 1986مايو  14 - 13: الزيــــارة الثالثة

 اع جملس إدارة بر�مج اخلليج العريب الثامن عشر. اجتم
ز�رة إلـى مقر منظمة األغذية والزراعة  -م 1993مايو  19 -الزيـــــارة الرابعة: (روما) 

 (الفاو). 
تلبية دعوة مدير عام منظمة  -م 1996مارس  25 - 24 -الز�رة اخلامســة: (تورينو) 

 دويل. ل الدولية لز�رة مركز التدريب الالعم
 ابكســــتان  
 

افتتاح مسوه مصنع أمصال  -م 1984فرباير  28 - 26 -الزيـــــارة األولــى: (إسالم آابد) 
 احلصبة الذي شارك يف أتسيسه اليونيسيف واململكة.

 
 
 
 



 مملكة البحرين  
 

 لدعم ى أسس إنشاء بر�مج اخلليج العريبلالتفاق عل -م 1981أبريل  4ــى: الزيـــــارة األول
 املنظمات اإلمنائية. 

لرتأس االجتماع األول جمللس إدارة بر�مج اخلليج  -م 1981يوليــــــو  6الزيـــــارة الثانية: 
 العريب لدعم املنظمات اإلمنائية. 

بر�مج اخلليج أس االجتماع الثاين جمللس إدارة لرت  -م 1981أغسطس  31الزيـــــارة الثالثة: 
 مات اإلمنائية العريب لدعم املنظ
لرتأس االجتماع الرابع جمللس إدارة بر�مج اخلليج  -م 1982يناير  19الزيـــــارة الرابعة: 

 العريب لدعم املنظمات اإلمنائية 
لس إدارة بر�مج اخلليج لرتأس االجتماع العاشر جمل -م 1983نوفمرب  5الز�رة اخلامســة: 

 لدعم املنظمات اإلمنائية. العريب 
لرتأس ندوة واقع ومستقبل الطفل يف اخلليج  -م 1984فرباير  25 - 24الز�رة السادسـة: 

يف ضوء اإلعالن العاملي حلقوق الطفل، وترأس االجتماع احلاديعشر جمللس إدارة بر�مج 
 اخلليج العريب. 

ر امللك فهد بني البحرين حلضور افتتاح جس -م 1986نوفمرب  26الز�رة السابعـــة: 
 ية. والسعود

 البـــــــرازيل  
 

لالطالع على أوضاع األطفال يف املناطق  -م 1982مارس  28- 21الزيـــــارة األولــى: 
 الفقرية من العامل واألوضاع املعيشية للطفل الربازيلي، ومنحه وسام الدولة من حكومة الربازيل.

 
 الربتغـــــــال  
 



م للحصول على الدعم واملساعدة ملشاريع منظمة 1982نوفمرب  5 - 2 ة األولــى:الزيـــــار 
 اليونيسيف.

 
 بلجيكــــــــــا  
 

للنهوض مبستو�ت الرعاية والعناية اليت تقدم  -م 1984مايو  10 - 7الزيـــــارة األولــى: 
 امل.الشاملة ألهم قطاع إنساين يف العللطفل واألم حيت ميكن حتقيق التنمية 

 
 بلغــــار�  
 

تلبية دعوة منظمة اليونسكو  -م 1985أكتوبر  17 - 16الزيـــــارة األولــى: (صوفيا) 
 وإلقاء كلمة يف اجتماع الدورة الثالثة والعشرين للمؤمتر العام لليونسكو.

 
 بنجالديش  
 
 

والغذاء والعالج  إلنشاء شبكة للتخزين املربد -م 1981ديسمرب  11 - 7الزيـــــارة األولــى: 
مراض ومتوين عمليات الطوارئ وتطوير وتدريب املوظفني وتفقد بعض والتطعيم ضد األ

 املشاريع اليت نفذهتا املنظمة. 
تفقد بعض املشاريع اليت نفذهتا منظمة  -م 1983أبريل  22 - 21الزيـــــارة الثانية: 

 اليونيسيف. 
 رو البيـــــ 
 

ة يقوم هبا مسئول عريب مسلم للبريو أول ز�ر  -م 1982مارس  30 - 28الزيـــــارة األولــى: 
 (قام هبا مسوه كممثل لليونيسيف).



 
 اتيالنــــد  
 

ز�رة ملخيم الالجئني يف مشال شرق اتيالند  -م 1982يوليو  27 - 25الزيـــــارة األولــى: 
 ا منظمات األمم املتحدة إليهم.واالطالع على اخلدمات اليت تقدمه

 
 اجلمهورية التونسية  
 

لقاء الرئيس التونسي احلبيب بورقيبة  -م 1985ديسـمرب  22 - 20الزيـــــارة األولــى: 
ومنحه (وسام االستقالل الصنف األول) وامليدالية الذهبية الكربى من املنظمة العربية للرتبية 

 والثقافة والعــلوم. 
ولة والتنمية رائسة املؤمتر العريب حول الطف -م 1986نوفمرب  15 - 13الثانية:  الزيـــــارة

 حبضور أمني جامعة الدول العربية ورئيس الوزراء التونسي. 
وضع حجر أساس (مركز التكوين الفالحي للفتاة  -م 1989مايو  14الزيـــــارة الثالثة: 

طفولة من اللقاءات مع وزير الشباب وال الريفية) واستقبال الرئيس التونسي لسموه، وسلسلة
 ووزير الشئون االجتماعية. 

توقيع اتفاقية أتسيس مقر مركز املرأة العربية  -م 1993مارس  10 - 7الزيـــــارة الرابعة: 
للتدريب والبحوث، ولقاء الرئيس زين العابدين بن علي ومنحه (وسام النصف األكرب) من 

 اجلمهورية التونسية. 
الثانية عشرة  للمشاركة وإلقاء كلمة يف الندوة - 2000نوفمرب  4 - 3اخلامســة:  الز�رة

 للتجمع الدستوري الدميقراطي التونسي (التضامن الدولية وحتد�ت التنمية يف القرن القادم). 
 لرائسة اجتماعات املشروع العريب لصحة األسرة.  -م 2002يناير  20الزيـارة السادسـة:

 يت مجهورية جيبو  
 

 بعض املشاريع اإلنسانية. تفقد -م 1983 -فرباير  24 - 23الزيـــــارة األولــى: 



 
 السنغــــــال  
 

مباحثات مع احلكومة تتناول برامج منظمة  -م 1982 -أبريل  8 - 6الزيـــــارة األولــى: 
 اليونيسيف ولقاء الرئيس عبده ضيوف.

 
 مجهورية السودان  
 

تفاق وة من رئيس وزراء السودان ومت االبدع -م 1987نوفمـرب  16 - 14ـى: الزيـــــارة األولـ
 على إنشاء أول مركز عريب للمعلومات عن الطفل العريب يف السودان.

 
  
 
 اجلمهورية العربية السورية  
 

لالطالع على املراكز واملؤسسات الصحية  -م 1985سبتمـرب  9 - 7الزيــارة األولــى: 
 ظ األسد. عوة من احلكومة ولقاء الرئيس حافواالجتماعية بد
 حضور افتتاح محلة تطعيم األطفال بسور�.  -م 1986سبتمرب  14 - 13الزيــــارة الثانية: 

 الســـــــويد  
 

م االطالع على التجارب السويدية يف جمال 1983سبتمرب  28 - 26الزيـــــارة األولــى: 
 يسيف).األمومة والطفولة (مبعوث خاص لليون

 
 سويســـــرا  
 



 م الستالم الدرع الذهيب من مجـعية املغرتبني الدولية. 1983 -ـى: (جنيف) رة األولالزيـــا
م الستالم (وسام شخصيــــة العام) من اللجنة 1985مارس  19 - 16الزيـــــارة الثانية: 
 الدولية املستقلة 
رئيسي زاحة متثال نصفي لسموه ابلبهو المبناسبة إ -م 1987مارس  20الزيـــــارة الثالثة: 

 يف تقديراً لدور مسوه يف جمال العمل اإلنساين والتنموي يف العامل. ملنظمة الصحة العاملية جبن
توقيع اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية  -م 1993أكتوبر  19الزيـــــارة الرابعة: (جنيف) 

 للصليب األمحر. 
خلليج العريب العاملية لرعاية حفل جائزة بر�مج ا - 2000نوفمرب  23الز�رة اخلامسة: 

 التنموية الرائدة يف عامها األول.  للمشروعات
للقاء مدير عام منظمة التجارة العاملية وموظفيها  -م 2001مايو  9الزيـــــارة السادسـة: 

 ملناقشة بعض املوضـــــــــوعات اليت يهتم هبا مسوه. 
م جائزة بر�مج اخلليج العريب لرعاية حفل تسلي -م 2001نوفمرب  14الز�رة السابعـــة: 

 عاملية للمشروعات التنموية الرائدة يف عامها الثاين. ال
 سرييالنكا  
 

االطالع على املشاريع املساندة من قبل  -م 1983يونيو  15 - 13الزيـــــارة األولــى: 
 الرب�مج واليونيسيف.

 
 مجهورية الصومال  
 

مركز كبري لرعاية توقيع اتفاق على إنشاء  -م 1983 فرباير 27 - 25ـــارة األولــى: الزيــ
 األمهات واألطفال.

 
  



 مجهورية العراق 
 

لدعم فكرة إنشاء بر�مج اخلليج العريب لدعم  -م 1980الزيـــــارة األولــى: أغسطس 
 منظمات األمم املتحدة اإلمنائية. 

شاريع بر�مج اخلليج العريب لالطالع على تنفيذ م -م 1985س مار  11الزيـــــارة الثانية: 
 عم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية. لد
 سلطنة عمان  
 

لرتأس اجتماعات جملس إدارة بر�مج اخلليج  -م 1983أكتوبر  4 - 3الزيـــــارة األولــى: 
 العريب، ولقاء جاللة السلطان قابوس بن سعيد.

 
 فرنســـــــا  
 

 ار ديستان. اء األمري طالل مع الرئيس جيسكلق -م 1980ـــــارة األولــى: الزي
لتوقيع اتفاقيات التعاون بني بر�مج اخلليج العريب لدعم  -م 1982الزيـــــارة الثانية: فرباير 

 املنظمات اإلمنائية واملنظمات الدولية. 
لرئيس فرانسوا ميرتان، ومنحه لقاء مسوه اب -م 1983سبتمرب  25 - 23الزيـــــارة الثالثة: 

 سا. (وسام ضابط عظيم) من حكومة فرن
تلبية دعوة معهد ابستري للتعرف على اجلهود يف  -م 1985نوفمـرب  27الزيـــــارة الرابعة: 

 جمال مكافحة مرض اإليدز، وتربع مسوه مببلغ مليون فرنك. 
من قبل رئيس الوزراء الفرنسي حلضور تكرمي مسوه  -م 1987يوليو  4 - 3الز�رة اخلامسة: 

 ارية ملرور ألفي عام على إنشاء العاصمة الفرنسية. اك شرياك وإهدائه اللوحة التذكج
لرتأس الندوة الدولية اليت عقدت يف مقر  -م 1989يونيو  6 - 5الز�رة السادسـة: 

 م. 1988اليونسكو حول (إحياء مكتبة األسكندرية) اليت وضع حجر األساس هلا يف يونيو 



أمام املؤمتر السادس والعشرين للمجلس إلقاء كلمة  -م 1991وبر أكت 17الز�رة السابعة: 
 التنفيذي ملنظمة اليونسكو. 

تلبية دعوة مدير عام منظمة اليونسكو للمشاركة يف  -م 1995نوفمرب  16الز�رة الثامنة: 
 ة. االحتفال ابلذكرى السنوية اخلمسني ملنظمة اليونسكو وإلقاء كلم

ني اجلامعة العربية املفتوحة ومنظمة لتوقيع اتفاقية ب -م  2001أكتوبر 5الز�رة التاسعة: 
 اليونسكو. 

حلضور حفل تسليم جائزة أجفند العاملية  -م 2002ديسمرب  18الز�رة العاشرة: 
 كو). للمشروعات التنموية الرائدة يف مقر منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (يونس

 
 
 
 
 الـفـلـبــيـن  
 
يف إطار نشاط مسوه لتنشيط برامج مساعدة  -م 1983أبريــل  20 - 18ـــــارة األولــى: زيال

 الطفولة يف الدول النامية، ومنحه وسام القلب الذهيب من حكومة الفلبني.
 
 دولة قطــــر  
 

لى جتربة رعاية األسرة، وحبث لالطالع ع - 2000مايو  8 - 7الزيـــــارة األولــى: (الدوحة) 
 أمري قطر الشيخ محد بن خليفة آل اثين.بل التعاون املشرتك ولقاء مسو س
 
 كوســــتاريكا   
 



محلة مسوه لصاحل األطفال كمبعوث خاص  -م 1982مارس  19 - 17الزيـــــارة األولــى: 
 ».اليونيسيف«لصندوق رعاية الطفولة 

 
 كولومبيا   
 

ل يف لالطالع على أوضاع األطفا -م 1982أبريل  -مارس  1 - 30لــى: الزيـــــارة األو 
 املناطق الفقرية من العامل واألوضاع املعيشية للطفل الكولوميب.

 
 دولة الكويت 
 

لالتفاق على أسس إنشاء بر�مج اخلليج  -م 1981أبريل  19 - 18الزيـــــارة األولــى: 
 منائية. العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإل

رتأس االجتماع السابع جمللس إدارة بر�مج اخلليج ل -م 1983يناير  17: الزيـــــارة الثانية
 العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية. 

ز�رة اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية  -م 1985مارس  10 - 9الزيـــــارة الثالثة: 
قني واجلمعيات املعنية برعاية تصادي واالجتماعي ومجعية املعو والصندوق العريب لإلمناء االق

 األمومة والطفولة. 
لرتأس االجتماع السادس عشر جمللس إدارة  -م 1985نوفمرب  4 - 3الزيـــــارة الرابعة: 

 بر�مج اخلليج العريب حيث أقر اجمللس املشاريع املوافق على دعمها. 
لمة يف اجللسة االفتتاحية للمشاركة وإلقاء ك -م 2001اير ين 10 - 8الزيـــــارة اخلامســة: 

 متر اخلمسني جمللس وزراء الصحة يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية. للمؤ 
لرعاية وإلقاء كلمة يف ندوة اجلامعة العربية  -م 2001يوليو  18 - 17الزيـــــارة السادسـة: 

 املفتوحة. 
منظمة ء كلمة يف ندوة آاثر اتفاقيات للمشاركة وإلقا -م 2001نوفمرب  6الزيـــــارة السابعـــة: 

التجارة العاملية على الدول العربية ودول جملس التعاون لدول اخلليج العربية اليت نظمها مركز 



التميز يف اإلدارة يف كلية العلوم اإلدارية جبامعة الكويت ابلتعاون مع غرفة جتارة وصناعة 
 الكويت. 

 ربية املفتوحة. حلضور حفل تدشني اجلامعة الع -م 2002نوفمرب  2الثامنـــــة: الز�رة 
 كينيـــــا   
 

عقد مباحثات حول مشاريع منظمة  -م 1981مايو  5 - 3 -الزيـــــارة األولــى: (نريويب) 
 اليونيسيف وأنشطة املنظمات اإلنسانية واإلمنائية.

 
 اجلمهورية اللبنانية  
 

مشاركة يف افتتاح دعوة الرئيس إلياس اهلرواي لل تلبية -م 1994يوليو  28ألوىل: الزيـــــارة ا
 مركز الرعاية الدائمة ملعاجلة األطفال املصابني ابلتالسيميا والسكري. 

حضور االجتماع الثامن للجنة التوجيه العليا للمشروع  -م 1995فرباير  15الزيـــــارة الثانية: 
 واألمومة. العريب للنهوض ابلطفولة 

 املشاركة يف املؤمتر اإلقليمي العريب حول التعليم العايل. - م1994يوليو  28ثة: الزيـــــارة الثال
للمشاركة وإلقاء كلمة يف اجللسة االفتتاحية  - 2000مارس  31 - 28الزيـــــارة الرابعة: 
 ) جمللس وزراء الصحة العرب. 24للدورة العادية (
زراء اركة وإلقاء كلمة يف مؤمتر الو للمش -م 2000سبتمرب  21 - 18: الزيـــــارة اخلامسة

 املسئولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب. 
لرعاية حفل إطالق تقرير تنمية املرأة العربية: العوملة  -م 2001نوفمـرب  9الزيـــــارة السادسة: 

املرأة العربية للتدريب  لمرأة العربية، الذي أعده مركزوالنوع االجتماعي.. املشاركة االقتصادية ل
 وث الذي يرتأس مسوه جملس أمنائه. والبح

 املالديف  
 



لتفقد بعض املشاريع املقررة والتعرف على  -م 1983يونيو  13 - 12الزيـــــارة األولــى: 
 احتياجات التنمية اإلنسانية.

 
 اجملـــــــر  
 

تلبية دعوة الرئيس اجملري  -م 1997ديسمرب  26 - 23 -ابست) الزيـــارة األولـى: (بود
 مشاركة يف املؤمتر العام لالحتاد العاملي للمنظمات املدنية وإلقاء كلمة يف اجللسة االفتتاحية.لل
 
 مجهورية مصر العربية   
 

ات لقاء الرئيس حسين مبارك وحبـث املوضـوع -م 1984ينـاير  11 - 7الزيـــــارة األولــى: 
 ل الطفولة واألمومة.  مصر واملنظمة الدولية يف جمااملتعــلقة لدعم التعاون بني

 حلضور املؤمتر الدويل اخلامس لطب األطفال.  -م 1984نوفمرب  5 - 3الزيـــــارة الثانية: 
توقيع االتفاقية املبدئية بني بر�مج  -م 1985نوفمرب  -أكتوبر  1 - 31الزيـــــارة الثالثة: 

ة مستشفى أبو الريش سامهة الرب�مج يف مشروع توسعمم املتحدة اإلمنائي واخلاصة مباأل
 اجلامعي لألطفال. 

ز�رة مركز الكلى واملسالك البولية جبامعة املنصورة  -م 1987ديسمرب  12الزيـــــارة الرابعة: 
 وتفقد منشآته وقيام مسوه إبهداء جهاز تفتيت احلصى ابملوجات فوق الصوتية. 

ائم للمجلس العريب للطفولة توقيع اتفاقية املقر الد -م 1987مايو  14الز�رة اخلامســة: 
والتنمية ابلقاهرة بني مسوه ود. عصمت عبداجمليد �ئب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية يف 

 مجهورية مصر العربية. 
اء ابجمللس العريب حلضور اجتماع جلنة اخلرب  -م 1987سبتمرب  29 - 26الز�رة السادسـة: 

 لتنمية. للطفولة وا



حلضور اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس العريب  -م 1987أكتوبر  27الز�رة السابعـــة: 
للطفولة والتنمية والذي أقرت فيه مشروع إنشاء أول مركز عريب للمعلومات يف جمال الطفولة 

 ومقره القاهرة. 
جمللس أمناء اجمللس  ترأس االجتماع الثاين -م 1987 نوفمرب 30 - 28الز�رة الثامنـــــة: 

 طفولة والتنمية وإعالن إنشاء مركز املعلومات العريب. العريب لل
افتتاح مسوه مؤمتر الطفل املصري حاضره ومستقبله  -م 1988يناير  26الز�رة التاسعــــة: 

 يف. الذي نظمه اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء ابالشرتاك مع اليونيس
وه أبعضاء اللجنة التحضريية اخلاصة إجتماع مس -م 1988أبريل  26الز�رة العاشـــــرة: 

 م. 1988ابحللقة الدراسية لثقافة الطفل العريب اليت ستقام يف أكتوبر 
ترأس احللقة الدراسية اليت  -م 1988نوفمرب  -أكتوبر  1 - 29الز�رة احلادية عشرة: 

 ). مستقبل ثقايف أفضل للطفل العريبفولة والتنمية حتت عنوان (حنو أقامها اجمللس العريب للط
حضور اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس  -م 1989مايو  18 - 17الز�رة الثانية عشرة: 

العريب للطفولة والتنمية السادس لدراسة عقد حلقة دراسية عن ر�ض األطفال يف العامل 
 العريب. 

قامة مؤمتر التنظيمات األهلية إ -م 1989نوفمرب  -أكتوبر  2 - 31الز�رة الثالثة عشرة: 
 العربية حتت رعاية مسوه 

ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية العليا،  -م 1989نوفمرب  14 - 11الز�رة الرابعة عشرة: 
 وجملس األمناء، واهليئة العمومية للمجلس العريب للطفولة والتنمية. 

شروع العريب للنهوض ابلطفولة لتوقيع تنفيذ امل -م 1989فمرب نو  27الز�رة اخلامسة عشرة: 
 ع السيد الدكتور راغب دويدار وزير الصحة جبمهورية مصر العربية. م

ترأس اجتماع جلنة املتابعة ملؤمتر التنظيمات  -م 1990فرباير  20الز�رة السادسة عشرة: 
 األهلية. 

ناء ترأس االجتماع اخلامس جمللس أم -م 1990يونيو  11 - 8الز�رة السابعة عشرة: 
تنمية، واالجتماعات التأسيسية ملركزتدريس وحبوث املرأة واألسرة يف اجمللس العريب للطفولة وال

 الوطن العريب، وتفقد التوسعة اجلديدة ملستشفى األطفال اجلامعي (أبو الريش اجلديد). 



م 2000م إىل 1990فرتة : عدد من الز�رات املتكررة من ال29إىل  18الز�رات من 
 تماعات اجمللس العريب للطفولة حلضور اج

لرائسة وإلقاء كلمة يف اجللسة االفتتاحية الجتماع  - 2000ديسمرب  5الزيــــارة الثالثون: 
 اللجنة التوجيهية العليا للمشروع العريب لصحة األسرة. 

 اململكة املغربية  
 

يف اجللسة االفتتاحية للمشاركة وإلقاء كلمة  -م 2001فرباير  19 - 15الزيـــــارة األولــى: 
 اإلقليمي العريب ملنظمات اجملتمع املدين حول الطفولة.للمنتدى 

 
 النمســــا  
 

للحصول على الدعم واملساعدة  -م 1982يوليو  15 - 13الزيـــــارة األولــى: (فيينا) 
 ملشاريع منظمة اليونيسيف.

 
 النيجـــــر  
 

برامج منظمة  مباحثات مع احلكومة تتناول -م 1982أبريل  6 - 4رة األولــى: الزيـــــا
 اليونيسيف والتعاون والعالقات مع صندوق التنمية والتعاون للدول العربية يف اخلليج.

 
 هاييتــــــي  
 

للتعرف على املشكالت واالحتياجات  -م 1982ديسمرب  16 - 14الزيـــــارة األولــى: 
 ها التنمية اإلنسانية والدعوة إلنشاء جهاز الطفولة واألمومة.اليت تتطلب

 
 اهلنـــــــد  



 
حبـث املواضيع املتعلقة أبنشطة املنظمات  -م 1981أبـريـل  29 - 26الزيــارة األوىل: 

الدولية واإلنسانية واإلمنائية وتفقد بعض املشاريع اليت تقوم هبا منظمة اليونيسيف. وقد 
 عوة شخصية من السيدة أنديرا غاندي جاءت الز�رة بد
حبث املواضيع املتعلقة أبنشطة املنظمات  -م 1981نوفمرب  17 - 13الزيـــارة الثانية: 

 الدولية اإلنسانية واإلمنائية وتفقد بعض املشاريع اليت تقوم هبا منظمة اليونيسيف. 
 آسيوية رمسية لسموه.  ضمن جولة -م 1983أبريل  17 - 16الزيــــارة الثالثة: (نيودهلي) 

 هولنـــــدا  
 

لقاء امللكة بياترس وحبث قضا� األمومة  -م 1984مارس  22 - 19الزيـــــارة األولــى: 
 والطفولة واستعراض نشاطات اليونيسيف. 

حلضور أعمال املؤمتر السنوي للجنة  -م 1985ديسمرب  17 - 15الزيـــــارة الثانية: 
 انية الدولية وإلقاء كلمة يف املؤمتر بدعوة من األمري احلسن بن طالل. املستقلة للقضا� اإلنس

 الوال�ت املتحدة األمريكية  
 

يف إطار جولة  -م 1982أبريل  -مارس  1 - 15هيوسنت)  -الزيـــــارة األولــى: (واشنطن 
مسوه كمبعوث خاص لليونسيف لالطالع على خدمات رعاية األطفال وحبث وسائل 

 طفال الدول احملتاجة. مساعدة أ
إحدى جوالت  -م 1983مارس  18 - 9 -الزيـــــارة الثانية: (أطالنطـا بوالية جورجيا) 

 مسوه اخلريية خلدمة أطفال العامل الثالث. 
ز�رات تفقدية لبعض  -م 1983يوليو  -يونيو  5 - 20الزيـــــارة الثالثة: (لوس أجنلوس) 

 دة أطفال العامل. مستشفيات األطفال والدعوة ملساع
لدراسة سبل النهوض مبستو�ت  1984أغسطس  -يوليو  12 - 27الزيـــــارة الرابعة: 

 الرعاية والعناية ابلطفل واألم. 



إلقاء كلمة يف اجتماع اجمللس  -م 1986أبريل  15 - 13 -الز�رة اخلامسة: (نيويورك) 
  على إنشائها وتكرمي مسوه. عاماً  40التنفيذي ملنظمة اليونيسيف مبناسبة ذكرى مرور 

للمشاركة يف اجتماع ممثلي منظمات متويل  –م 1990فرباير  1الز�رة السادسـة: (نيويورك) 
مشروع (مركز تدريب وحبوث املرأة واألسرة يف الوطن العريب) مبقر صندوق األمم املتحدة 

 للسكان. 
كة وإلقاء كلمة يف اجللسة م للمشار 2000مايو  26 - 22الز�رة السابعـــة: (نيويورك) 

 االفتتاحية ملنتدى األلفية يف مقر هيئة األمم املتحدة. 
م لالجتماع مبدير ومسئويل البنك الدويل لبحث سبل 2001مارس  1الز�رة الثامنـــــة: 

 التعاون بني البنك واألجفند. 
 اجلمهورية اليمـــنية  
 

الع على تنفيذ مشاريع بر�مج اخلليج العريب م لالط1983مارس  7 - 4الزيـــــارة األولــى: 
 لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية. 

حبث سري تنفيذ املشارع املمولة من أجفند  -م 1984مارس  5 - 3الزيـــــارة الثانية:
 واليونيسيف وعدد من املشاريع الصحية. 

كومة اليمنية، وملناقشة تلبية لدعوة من احل 2000أكتوبر  14 - 13الزيـــــارة الثالثة: 
 مشروع بنك األمل للفقراء. 

 يوغوسالفيا  
 

م إلجراء مباحثات حول كيفية النهوض مبستو�ت 1984مايو  29 - 27الزيـــــارة األولــى: 
 الرعاية والعناية ابألم والطفل.

 
 اليونـــــان  
 

 نية اليو�نية لليونيسيف.تلبية دعوة اللجنة الوط 1982مايو  10 - 9الزيـــــارة األولــى: 
  



 األومسة واجلوائز 
 

تقديرًا إلسهامات األمري طالل وجهوده يف ميادين التنمية على املستو�ت الوطنية واإلقليمية 
والدولية، فقد قامت بعض احلكومات واملنظمات واملؤسسات مبنحه جمموعة من األومسة 

 وائز الرفيعة ومنها:واجل
 
 م. 1976من حكومة اململكة العربية السعودية عام وشاح امللك عبدالعزيز  

 وسام من احلكومة اللبنانية يف أوائل الستينات امليالدية 
 م. 1982وسام الدولة من حكومة الربازيل عام 

 م. 1982وشاح وشهادة تقدير من حكومة هايييت 
 م. 1983الفلبني عام وسام القلب الذهيب من حكومة 
 م. 1983فرنسا عام وسام ضابط عظيم من حكومة 

 م. 1985وسام شخصية العام من اللجنة الدولية املستقلة عام 
 م من الرئيس احلبيب بورقيبة. 1985وسام االستقالل (الصنف األول) يف تونس عام 

ن علي عام وسام النصف األكرب من اجلمهورية التونسية من الرئيس زين العابدين ب
 م. 1993

 م. 1983جنيف يف عام  -رتبني الدولية الدرع الذهيب من مجعية املغ
 م. 1983نيويورك عام  -ميدالية السالم من هيئة األمم املتحدة 

 م. 1985تونس عام  -امليدالية الذهبية الكربى من املنظمات العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
ة جنيف يف في لسمو األمري طالل مبقر منظمة الصحة العامليإزاحة الستار عن التمثال النص

 م. 1987عام 
 سنة على أتسيس ابريس، من رئيس بلدية ابريس.  2000لوحة تذكارية مبناسبة مرور 

لوحة نصفية للدكتور/ ديشني، مكتشف مرض الوهن العضلي، مقدمة من اجلمعية الفرنسية 
 م. 1987لرعاية مرضى الوهن العضلي عام 

 -لعالج ورعاية الطفولة املعاقني  من مركز راشد 1997ئزة الشخصية اإلنسانية لعام جا
 اإلمارات العربية املتحدة.  -ديب



درع األمم املتحدة اللذي صمم خصيصا لسموه و سلم بواسطة األمني العام لألمم املتحدة 
 م  2000عام 

ية اليت منحت لسموه من أجل وتقتين املكتبة اخلاصة جمموعة من الدروع واهلدا� التذكار 
 عناية هبا.حصرها وتوثيقها وال

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 املكتبة اخلاصة
 

  ات وحدة البحوث و الدراس
 

وهتدف هذه الوحدة إىل إجراء البحوث والدراسات واقرتاح املشروعات العلمية واألكادميية 
من لمية األخرى ومتابعة إجناز البحوث اليت تصدر ودراسة جماالت التعاون مع املؤسسات الع

 املكتبة توزيعاً وإهداًء، ورصد ما خيص اهتمامات ونشاطات مسوه يف شىت اجملاالت.
 

وتقوم الوحدة حبفظ اإلصدارات السابقة اليت كانت تقوم هبا دار (منشورات الفاخرية 
لتعاون مع دار النهار يف بريوت ومؤسسة األمري طالل لتشجيع املشاريع الرتبوية والثقافية) اب

 شر األخرى يف الوطن العريب وصدر عنها املؤلفات اآلتيةوبعض دور الن
 

 اتريخ جند وملحقاته ألمني الرحياين. 
 علماء العرب وما أعطوه للحضارة لقدري حافظ طوقان. 

 قصة االستعمار يف العامل العريب لنقوال ز�دة. 
 رة. معارك العرب الكربى حملمود الد

 فكرة التاريخ عند العرب لطريف اخلالدي. 
 املعجزة يف االقتصاد آلالن بريفيت. 

 أمة يف شقاق دروب كردستان كما سلكتها جلو�اثن راندل. 
 جزيرة زجنبار لبياتريتشه نيكوليين. 

 بوتسدام لروبريت بيتزل.  -�لطا  -مقررات مؤمترات طهران 
 الشرق األوسط، ترمجة فادي محود. الوسط واألطراف مقاربة شاملة ملياه 

 ترمجة غسان غصن.  -سالم السياسي صراع احلضارات أم صراع املصاحل أمريكا واإل
 املختار من أدب العقاد لعبداللطيف شرارة. 

 الربج ساحة احلرية وبوابة املشرق. 
 السياسة ألرسطو طاليس، ترمجة أمحد لطفي السيد. 



 رين. فرنسا ومسار العوملة هلوبري فيد
 زن. تفكك أوصال الدولة يف لبنان لفريد اخلا

 لبنان يف مدار العنف لسمري خلف. 
 ملعون هو صانع السالم جلون بويكن. 

أما ابكورة إصدارات وحدة البحوث والدراسات يف املكتبة اخلاصة فهو نشر كتاب مسو 
ر حماضرة مسوه اليت األمري طالل بعنوان (حوار حول العوملة ومنظمة التجارة العاملية)، ونش

م ابلتعاون مع وحدة منظمة التجارة العاملية 2001نوفمرب  6ألقاها يف الكويت بتاريخ 
 جبامعة الكويت.

 
وختطط املكتبة لنشر العديد من املؤلفات والرتمجات التارخيية والفكرية منفردة أو ابلتعاون مع 

 راكز العلمية.اجلهات الثقافية األخرى مثل دار النهار يف بريوت أو امل
 
 

  وحدة الواثئق و احملفوظات
 

 هي وحدة معنية حبفظ الواثئق التارخيية واملقتنيات اخلاصة بسموه مثل:
 

شهادات التقدير واألومسة والدروع واجملسمات وتقارير الز�رات اليت قام هبا مسوه إىل دول 
 العامل.

ل نشاطات مسوه يف املؤمترات ابإلضافة إىل حفظ املواد الصحفية اليت نشرت يف الصحف حو 
 ت واللقاءات واحلوارات.والندوات واملقاال

 وحفظ املواد السمعية والبصرية اليت توثق مجيع فعاليات مسوه حملياً ودولياً.
ويوجد يف هذه الوحدة أرشيف حلفظ الصور الفوتوغرافية اخلاصة بسموه يف شىت امليادين 

 احمللية والدولية.
 
   



  الكلمات
 صحفية  حوارات

 
  د اللقاء مع  التاریخ      التسلسل العنوان 

 عبد الوھاب بن عبد هللا الخمیس   2004 -مارس  - 01حوار مجلة مركز الملك فھد الوطني ألورام األطفال   56
 عبد الوھاب بن عبد هللا الخمیس   2004 -مارس  - 01حوار مجلة مركز الملك فھد الوطني ألورام األطفال   55
 باریس الثالثاء   2004 -ینایر  - 20  -نظمة الیونسكو األمیر طالل بن عبد العزیز آل سعود في مقر م 54
 - 11كلمتھ في مؤتمر صنعاء اإلقلیمي حول الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان ودور محكمة الجنایات الدولیة   53

 صنعاء/ الیمن  2004 -ینایر 
 2003 -یولیو  - 17مائیاً  ات بناء القدرة في البلدان التي تعاني شحاً كلمتھ في مؤتمر الیونسكو للمیاه..حاج 52

 ھولندا   -دیلفیت 
 بیروت  2003 -یولیو  - 12كلمتھ في افتتاح مؤتمر الطاقة المائیة والبیئیة الذي تنظمة جامعة سیدة اللویزة   51
 بیروت  2003 -یولیو  - 11كلمتھ في حفل تخرج طلبة وطالبات جامعة سیدة اللویزة   50
 2003 -مایو  - 14السنة النبویة وعلومھا التي تقیمھا الجمعیة الخیریة بضرماء   كلمتھ في االحتفال بمسابقة 49

 ( ضرماء ) السعودیة 
كلمتھ في حفل جائزة برنامج الخلیج العربي العالمیة للمشروعات التنمویة الرائدة في عامھا الرابع ، وتنصیبھ  48

 ً  ( باریس ) فرنسا  2002 -دیسمبر  - 18للیونسكو للمیاه في مقر منظمة الیونسكو   مبعوثاً خاصا
( الریاض )المملكة العربیة  2002 -اكتوبر  - 07كلمتھ في افتتاح مؤتمر تطویر وتوحید خط برایل العربي    47

 السعودیة 
 ( كانتربري )المملكة المتحدة  2002 -اكتوبر  - 07كلمتھ في مؤتمر البنك الدولي حول تطور األدیان    46
 2002 -ابریل  - 28الجتماع الثاني للجمعیة العمومیة للجمعیة السعودیة الخیریة للتربیة والتأھیل  كلمتھ في ا 45

 ( الریاض ) السعودیة 
( واشنطن دي سي ) الوالیات  2002 -ابریل  - 19كلمتھ في ندوة أمین الریحاني نقطة التقاء بین حضارتین   44

 المتحدة األمریكیة 
 2002 -ینایر  - 21تتاحیة الجتماع التوجیھیة العلیا للمشروع العربي لصحة األسرة  كلمتھ في الجلسة االف 43

 تونس 
كلمتھ في حفل تسلیم جائزة برنامج الخلیج العربي العالمیة للمشروعات التنمویة الرائدة في عامھا الثالث في  42

 ( جنیف ) سویسرا  2001 -نوفمبر  - 14ة  المقر األوربي لألمم المتحد
 الكویت  2001 -یونیو  - 18كلمتھ في ندوة الجامعة العربیةالمفتوحة   41
( جدة  2001 -مارس  - 26كلمتھ في اللقاء العلمي الخامس للجمعیة السعودیة لطب األسرة والمجتمع.   40

 )المملكةالعربیة السعودیة 
 ( الرباط )المغرب  2001 -ر فبرای - 15إلقلیمي لمنظمات المجتمع المدني  كلمتھ في المنتدى العربي ا 39
كلمتھ في الجلسة االفتتاحیة للمؤتمر الخمسین لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج  38

 الكویت  2001 -ینایر  - 09العربیة.  
دیسمبر  - 05العلیا للمشروع العربي لصحة األسرة .  كلمتھ في الجلسة االفتتاحیة الجتماع اللجنة التوجیھیة  37

 ( القاھرة ) جمھوریة مصر العربیة  2000 -
كلمتھ في حفل تسلیم جائزة برنامج الخلیج العربي العالمیة للمشروعات التنمویة الرائدة في عامھا الثاني في  36

  ( جنیف ) سویسرا 2000 -نوفمبر  - 23المقر األوربي لألمم المتحدة  
( الریاض )المملكة  2000 -نوفمبر  - 12صحة األسرة العربیة   كلمتھ في الندوة الختامیة لدراسة مشروع 35

 العربیة السعودیة 
كلمتھ في الندوة الثانیة عشرة للتجمع الدستوري الدیمقراطي التونسي بعنوان " التضامن وتحدیات التنمیة في  34

 تونس  2000 -نوفمبر  - 03القرن القادم "  
( نیویورك ) الوالیات  2000 -مایو  - 22األلفیة في مقر األمم المتحدة   كلمتھ في الجلسة االفتتاحیة لمنتدى 33

 المتحدةاألمریكیة 
( عجمان )  2000 -ابریل  - 16كلمتھ في حفل تخریج طلبة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجیا   32

 دولةاإلمارات العربیة المتحدة 
(  2000 -مارس  - 28جلس وزراء الصحة العرب.  لم 24في الجلسة االفتتاحیة للدورة العادیة  كلمتھ  31

 بیروت )الجمھوریة اللبنانیة 



كلمتھ في حفل تسلیم جائزة برنامج الخلیج العربي العالمیة للمشروعات التنمویة الرائدة في عامھا األول في  30
 ( جنیف ) سویسرا  2000 - فبرایر - 15المقر األوربي لألمم المتحدة  

"  1999 -نوفمبر  - 17لملتقى التاسع لنموذج جامعة الدول العربیة في الجامعة األمریكیة  كلمتھ افتتاح ا 29
 القاھرة " مصر  

كلمتھ في حفل توزیع شھادات التخرج في مشروع البرنامج المنزلي للتدخل المبكر لتدریب أمھات األطفال   28
 " منطقة الصر " لبنان  1998 -اكتوبر  - 16نبیھ بري لتأھیل المعوقین  المعاقي في مجمع 

( باریس )  1998 -اكتوبر  - 05كلمتھ في المؤتمر العالمي حول التعلیم العالي في مقر منظمة الیونسكو   27
 فرنسا 

یونیو  - 06مجتمع  كلمتھ في االجتماع الدوري الثالث لألعضاء الشرفیین للجمعیة السعودیة لطب األسرة وال 26
 العربیة السعودیة ( الخبر ) المملكة 1998 -

( بیروت  1998 -مارس  - 02كلمتھ في المؤتمر اإلقلیمي العربي حول التعلیم العالي الذي عقدتھ الیونسكو   25
 )الجمھوریة اللبنانیة 

 لمملكة العربیة السعودیة ( الریاض )ا 1998 -فبرایر  - 23كلمتھ في افتتاح ندوة الشخصیة الكرتونیة   24
المقدمة من مركز راشد لرعایة  1997كریمھ بمناسبة فوزه بجائزة الشخصیة اإلنسانیة للعام كلمتھ في حفل ت 23

 ( دبي ) دولة اإلمارات العربیة المتحدة  1997 -دیسمبر  - 16وعالج الطفولة المعاقین.  
بیة ( الریاض )المملكة العر 1997 -اكتوبر  - 13 كلمتھ في دراسة جدوى إنشاء جامعة عربیة مفتوحة  22

 السعودیة 
 ( بودابست ) المجر  1997 -سبتمبر  - 24كلمتھ في المؤتمر الثاني للتحالف العالمي لمشاركة المواطنین   21
  ( القاھرة )جمھوریة مصر العربیة 1997 -مایو  - 17كلمتھ في المؤتمر الثاني للمنظمات األھلیة العربیة   20
(  1996 -اكتوبر  - 26مة الیونسكو األطفال المحتاجین.  كلمتھ في حفل جمع التبرعات لمشروع منظ  19

 دوسولدورف )ألمانیا الغربیة 
( الریاض  1996 -مارس  - 01كلمتھ في المؤتمر العلمي الثالث للجمعیة السعودیة لطب األسرة والمجتمع.   18

 )المملكة العربیة السعودیة 
 ( باریس ) فرنسا  1995 -نوفمبر  - 16اماً  ع 50تھ في حفل منظمة الیونسكو بمناسبة مرور كلم  17
(  1993 -مارس  - 06كلمتھ في اجتماع اللجنة التوجیھیة العلیا للمشروع العربي للنھوض بالطفولة    16

 القاھرة )جمھوریة مصر العربیة 
 میامي )الوالیات المتحدة األمریكیة (  1991 -دیسمبر  - 01كلمتھ في مؤتمر الخیر    15
( باریس )  1991 -اكتوبر  - 01تھ في المؤتمر السادس والعشرین للمجلس التنفیذي لمنظمة الیونسكو  كلم  14

 فرنسا 
( القاھرة )جمھوریة مصر  1988 -ینایر  - 26كلمتھ في مؤتمر الطفل المصري حاضرھو مستقبلھ    13

 العربیة 
( القاھرة  1987 -سبتمبر  - 26ة والتنمیة.  ماع األول للجنة خبراء المجلس العربي للطفولكلمتھ في االجت 12

 )جمھوریة مصر العربیة 
( عمان )المملكة  1987 -ابریل  - 12كلمتھ في االجتماع التأسیسي للمجلس العربي للطفولة والتنمیة   11

 األردنیة الھاشمیة 
 - 20العالمیة بجنیف.  ل نصفي لألمیر طالل في بھو مقر منظمة الصحة كلمتھ في حفل إزاحة الستارعن تمثا 10

 ( جنیف ) سویسرا  1987 -مارس 
( قریة بیت  1986 -نوفمبر  - 22كلمتھ في افتتاح مدرسة یبیت جاال االبتدائیة التكمیلیة للبنین بالضفة الغربیة   9

 جاالقرب بیت لحم بالضفة الغربیة ) فلسطین. 
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 عنوان حوار جملة مركز امللك فهد الوطين ألورام األطفال 
  

  01/03/2004التاريخ 
  

 املكان عبد الوهاب بن عبد هللا اخلميس  
  

 حوار جملة مركز امللك فهد الوطين ألورام األطفال
 

 اخلميس  أجراه عبد الوهاب بن عبد هللا
مج اخلليج العريب لدعم منظمات االمم املتحدة اإلمنائية ( كان لسموكم املبادرة بتأسيس بر�•  

 أجفند ) فهل حدثتمو� عن الدوافع الكامنة وراء إنشائه ؟
 مسو األمري طالل : 

املسألة ليست جمرد دافع ، بل تنشئة وتوجه ، فاالهتمام ابلشأن العام وابإلنسان خاصة ، 
وبدأ هذا التوجه ينمو يف داخلي وينعكس  اكتسبته من امللك عبد العزيز ، رمحه هللا ، توجه

يف صور متعددة من األعمال اليت تعىن ابإلنسان عمومًا ، واحملتاجني من األطفال والنساء 
على وجه اخلصوص . وملا رأت األمم املتحدة أن توجهايت تتالقى مع نشاطات صندوق 

دية من القرن املاضي أبول لة ( يونسيف ) كلفتين يف الثمانينيات امليالاألمم املتحدة للطفو 
منصب من نوعه وهو املبعوث اخلاص لليونسيف ، لتسليط االضوء ولفت االهتمام بقضا� 

 الطفولة.
وخالل اضطالعي بتلك املهمة زرت معظم الدول النامية ووقفت على حقائق مذهلة عن 

رمان والفقر لنساء الذين يعيشون يف أوضاع ابئسة يف ظل احلأحول الناس وابلذات األطفال وا
وضيق الفرص . ورأيت كيف أن األمم املتحدة تبذل جهوداً جبارة ملكافحة األمراض وخفض 
وفيات األطفال واألمهات وتوفري فرص العيش الكرمي هلذه الفئة ، وخالل جواليت أيضاً 

فقط ابلرتويج لنشاطات منظماهتا اإلمنائية فكرت يف كيفية دعم جهود األمم املتحدة ، ليس 



ولكن بتقدمي مايعينها على تعزيز نشاطاهتا التنموية وتوسيع نطاقها ، وقلت ملاذا ال تكون ، 
هنالك مؤسسة أو منظمة عربية تساعد يف اجلهد التنموي لألمم املتحدة ، ما هي الدول 

ابلطبع دول اخلليج ، فدول اخلليج  العربية قادرة على اإلسهام يف اتسيس مثل هذه املنظمة ؟
ي املاحنة والعون التنموي العريب هو خليجي يف األساس عرب الصناديق العديدة العربية ه

 املخصصة يف كل دولة .
املهم عندما تبلور التصور وأصبح واضحًا طرحت الفكرة على خادم احلرمني الشريفني امللك 

ول ووجه بدعمها ، وكذلك جتاوب األخوة قادة الد فهد ، ومل يتوان حفظه هللا ، فأيد الفكرة
م ( أول منظمة من نوعها ) 1980اخلليجية األخرى . وهكذا مت أتسيس أجفند يف العام 

للمسامهة يف دعم ومتويل مشروعات منظمات األمم املتحدة اإلمنائية . ويف ما بعد توسعنا يف 
هتا مثل اجلمعيات األهلية ، وبعض نشاطاتنا ابستقطاب شركاء تنمويني آخرين نقوم مبساعد

كومية اليت لديها مشروعات تنطبق عليها معايري أجفند . واآلن جتاوز عدد اجلهات احل
مشروع يف جماالت الصحة والتعليم والبناء  900املشروعات اليت سامهنا يف متويلها الـ 

 .دولة �مية 130املؤسسي والتنمية اخلاصة ، واستفادت من هذه املشروعات 
د جمرد املسامهة املالية عرب ( أجفند ) يف وطموحنا يف تقدمي الدعم التنموي مل يقف عن

املشروعات اليت تقرتحها املنظمات واجلمعيات ، بل (_ أجفند ) نفسه بدا ينشىء منظمات 
تشارك يف تعزيز الفكر التنموي وتدعم املشروعات يف الوقت نفسه ، مثل : اجمللس العريب 

، اجلامعة العربية املفتوحة ، بنك  نمية ، مركز املرأة العربية للتدريب والبحوثللطفولة والت
 الفقراء . . إخل. 

من أهداف ( أجفند ) دعم الربامج واملشروعات الصحية من خالل التوعية الصحية ، فما • 
 دور أجفند يف التوعية والتثقيف أبورام األطفال على وجه اخلصوص واألورام بصورة عامة ؟.

 
 مسو األمري طالل : 

ملعاجلة املشكالت الصحية اليت تواجه األطفال أولوية يف اسرتاتيجية (  دعم املشروعات اهلادفة
أجفند ) ، وتقوم إدارة املشاريع يف أجفند ابختيار املشروع الذي يستويف شروط التمويل 

قرتحة للتمويل وتقر ماهو وتنطبق عليه املعايري . ولـ ( أجفند ) جلنة إدارة تدرس املشروعات امل



شروع يف جمال التوعية أبورام األطفال وانطبقت عليه املعايري فسيكون مناسب . وإذا قدم م
جديرًا ابلدعم . فعلى سبيل املثال هناك تعاون مثمر مع مستشفى امللك فيصل التخصصي 

ائزة أجفند ، ومركز االحباث وقمنا بدعم نشاطات مركز الصرع فيه ، وهذا املكز نفسه فاز جب
امللك فهد ألورام األطفال لو متت دراسة الكيفية من خالل  ومثل هذا التعاون ممكن مع مركز

 جلنة مشرتكة من املركز و(أجفند ).
 مادرو ( أجفند ) يف دعم املؤسسات واملراكز ذات العالقة أبورام األطفال ؟• 
 

 مسو األمري طالل : 
اث جيدة سواء من حيث متويل مشروعاهتا أو من عالقة أجفند ابملؤسسات ومراكز االحب

 حيث إشراكها يف ترشيح مشروعات لنيل جائزة أجفند العاملية . 
 
 
 
 

ما الربامج اليت ميكن لـ ( اجفند ) املشاركة فيها مع املراكز املتخصصة كمركز امللك فهد • 
 ألورام األطفال ؟

 
 مسو األمري طالل : 

تم ابلتفاهم ضوء إمكانيات تنفيذها ، وهذا من األفضل أن ينوعية الربامج يتم حتديدها يف 
بني املختصني من أجفند واملركز ، وبناء على التجارب السابقة فـ ( أجفند ) ميكن أن يوفر 

 ملراكز االحباث واملراكز التخصصية املوارد املالية واخلربات العلمية . 
)منحًا دراسية ، وهل هناك منح يف سعيه لتحقيق التنمية البشرية هل يقدم ( اجفند • 

  أبورام األطفال ؟خمصصة للمهتمني
 

 مسو األمري طالل : 



التنمية البشرية يف كثري من جوانبها معنية بتطوير القدرات وترقيتها ألن ذلك مرتبط بتوسيع 
الفرص واخليارات أمام الناس ، ولذلك فـ ( أجفند ) مهتم بكل ما يوسع الفرص وتغيري 

والتدريب وعلى هذا االساس  وأحواهلم إىل األفضل ويف مقدمة ذلك التعليم أوضاع الناس
يساهم يف متويل مشروعات هذين القطاعني ولكن ال يقدم منحاً دراسية مباشرة إال يف حدود 

 ضمن املشروعات اليت يسهم يف متويلها . 
 

سات العلمية ما أوجه التعاون يف جمال البحث العلمي بني أجفند واملستشفيات واملؤس• 
 ؟ السعودية ، خباصة احباث السرطان

 
 مسو األمري طالل : 

املثال الذي ذكرته عن التخصصي ميكن أن يكون مع أي مستشفى أو مؤسسة علمية تعىن 
أبورام األطفال .فالرب�مج لديه جتربة مشجعة يف التعاون مع هذا القطاع يف اجملال الطيب 

اجملال وماليًا ، ويدعم مشروعات جلمعيات أهلية يف  حيث دعم عددًا من مؤسساته معنو�ً 
 الصحي ، وهناك تعاون مباشر مع وزارة الصحة وعرب منظمة الصحة العاملية.

كان لسموكم املبادرة بتأسيس اجمللس العريب للطفولة والتنمية ، فما النتائج اليت حققها •  
 اجمللس منذ أتسيسه ؟

 
 مسو األمري طالل : 

واألهلية وتنسيقها ،  م للعمل على دعم اجلهود احلكومية 1987س عام لقد أتسس اجملل
وتشجيع وتبين األفكار والدراسات واملشروعات املتميزة لرعاية الطفل العريب وإمنائه ، والعمل 
على إدماج األفكار التنموية ضمن خطط التنمية الوطنية ومشروعاهتا . وتعطى األولوية يف 

�ً . والنتائج اليت حققها دمها اجمللس إىل األطفال األكثر فقراً وحرماتنفيذ املشروعات اليت يق
اجمللس جيدة وابعثة على الرضا والتفاؤل . أوالً : بفضل جهود املركز أصبحت قضا� الطفولة 
تقدم بطريقة علمية مدروسة للبحث عن حلول علمية أيضاً . اثنياً : جناح اجمللس ملحوظ يف 

ستقطاب اجلهد األهلي إجياد التنسيق العريب حول قضا� الطفل ، وا حتقيق أهم أهدافه وهو



لدعم قضا� الطفل ، فاجمللس اسهم بدور رائد يف إبراز قضا� مثل حقوق الطفل العريب ، 
أطفال الشوارع ، دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع. ومؤخرًا صدر التقرير 

معلومات  هذا التقرير الدوري الزاخر هو من مثرات مركزالثامن عن واقع الطفل العريب ، و 
م . واجمللس مهتم ابجياد قنوات تواصل مع 1990الطفولة الذي أنشأه اجمللس عام 
 املؤسسات الوطنية اليت تعىن ابلطفل .

 
 

ما مدى التعاون الذي سيكون بني اجلامعة العربية املفتوحة وبني اجلامعات واملؤسسات • 
 فال اجتماعياً وطبياً وتربو�ً ؟املهتمة ابألط

 
  طالل : مسو األمري

اجلامعة العربية املفتوحة أتسست لسد العجز والثغرات يف اجملاالت اليت تعني جمتمعاتنا العربية 
وتؤهل األجيال ملواكبة جديد العصر ، وال شك أن الطفولة وقضا�ها هي قضية الساعة 

تقبل جلة مشكالت الطفولة فستظل طموحاتنا حنو املسعربيًا . ألنه إذا مل نكن جادين يف معا
قاصرة ، وخططنا متعثرة، ألننا دوماً سنفاجأ أب�س مل نكن نضعهم يف احلسبان ومل نكن نقيم 
هلم وزً� ، أصبح لزامًا على اجملتمع استيعاهبم يف مؤسساته التعليمية والصحية ، وغريها ، 

 ص فيها مساحات كافية للطفولة فإ�ا بال أدىنوعلى هذا االساس فكل خطة للتنمية ال ختص
شك حتمل أسباب إخفاقها. وهذه املسلمات التنموية حاضرة يف خطط اجلامعة العربية 
املفتوحة لتنفذ ترجييًا حسب حاجة اجملتمعات العربية . اآلن هناك برامج يف الرتبية وتدريب 

 اجلامعة سيلقى االهتمام .املعلمني ، وكل بر�مج خيدم الطفل العريب وحيقق رسالة 
 
 

مرضى مركز امللك فهد ألورام األطفال من ذوي االحتياجات ، واملركز يقوم  نسبة كبرية من• 
مبساعدهتم عن طريق بر�مج خاص ، ومبا أن مسوكم مثال جيد لدعم هذه املشاريع فهل 

 وجهتم كلمة لرجال األعمال والقادرين لدعم هذا املركز؟



 
 
 

 ل : مسو األمري طال
ن لديهم مشاركات ابرزة يف أعمال الرب والتنمية ، رجال االعمال دورهم كبري ومهم ، وكثريو 

وجتربتنا معهم جيدة يف التعاون مع أجفند ونشاطاته ، وآخر مثال �جح يف هذا الصدد مركز 
ن إبصار لتأهيل املعوقني بصرً� ، لقد أتسس هذا املركز مببادرة من مسشتفيات املغريب للعيو 

من رجال األعمال . وأعتقد أن مركز امللك فهد وتعاون بر�مج اخلليج العريب ومشاركة عدد 
الورام األطفال لو طرح تصورًا عمليًا واضحًا الستقطاب اسهامات رجال األعمال فسيلقى 
التجاوب من عدد الأبس به . ألن هذا املركز يتسحق الدعم واملؤازرة . ومثل هذه الدعوة 

اون اجملتمع املدين مع القطاع الدور التنموي لقطاع األعمال ، كما تعكس تع تعكس تشجيع
اخلاص يف مشاركة احلكومة وختفيف األعباء عنها ، وكل تقدم اجملتمع وإزداد الوعي التنموي 
أصبح دور هذين القطاعني أكثر وضوحاً واتثرياً . يف الغرب إسهام القطاع اخلاص ومنظمات 

تتشفى كامل على صوراص عديدة ، فعلى سبيل املثال قد يقوم مس اجملتمع املدين يتخذ
التربعات سواء املادية أو العينية ، رجل اعمال يتربع بتشييد عنرب أو غرفة العمليات أو تركيب 
مصعد فيكتب امسه على اجلزء الذي تربع به ، وهكذا تتكامل أقسام املستشفى ، ومثل ذلك 

اون يف افضل ننتهج يف بالد� هذا األسلوب الذي جيسد التعيف مرافق عامة أخرى . امتىن أن 
 معانيه وصوره .

 
أول مستشفى غري حكومي يف مدينة الر�ض كان مببادرة من مسوكم ، ما خلفيات إنشاء • 

 هذا املستشفى ؟
 

 مسو األمري طالل : 
يويل  كما ذكرت يف البداية لقد نشأت يف كنف الوالد ـ رمحه هللا ـ يف ظل مناخ وتوجه

املستشفى الذي أشرمت إليه يف السؤال هو مستشفى االهتمام ابلشأن العام وأعمال الرب . 



امللك عبد العزيز ، مستشفى تعليمي اتبع جلامعة امللك سعود . وهو أول مستشفى غري 
م بتوجيه من امللك عبد العزيز ومت 1957حكومي يف الر�ض ، لقد قمت بتأسيسه عام 

، مث أهديت % لعالج األطفال  10نياته للعالج اجملاين و % من إمكا70ختصيص 
 املستشفى فيما بعد للدولة .

 
هناك العديد من اجلمعيات اليت هتتم وتليب احتياج األطفال من جوانب خمتلفة وقد يكون • 

التنسيق بينها مفقودًا فهل تفكرون يف عقد اجتماع سنوي لتحقيق التنسيق ، ويكون اليوم 
 ل مناسبة ختصص ملثل هذا التجمع ؟العاملي للطف

 
 
 

 مري طالل : مسو األ
صحيح ، جهود كثرية تبذل والنتيجة ال ترقى إىل املستوى املأمول ، ملاذا ؟ لغياب التنسيق . 
ففي ظل غياب التنسيق اجلهود هتدر واألعمال تتكرر . وهذا من أهم أسباب اتسيس اجمللس 

دة كما لس معاجلة هذا اخللل عربيًا وحقق نتائج جيالعريب للطفولة والتنمية ، وقد بدأ اجمل
ذكرت . ولكن وطنيًا ما السبيل ملعاجلة اخللل ، هل احلل يف أتسيس جمالس عليا للطفولة ؟ 
لقد قمت بطرح هذا اخليار مطلع الثمانينيات ، وقد أخذت به بعض الدول العربية ، تونس 

 ل هذه اجلهة العليا يوفر فرص التنسيق دون أنعلى سبيل املثال لديها وزارة للطفل . إجياد مث
يعين إلغاء أدوار اجلهات األخرى املساعدة مثل منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص . هنا 
يف اململكة هناك أصوات تدعو اآلن لقيام جملس أعلى للطفل ، وحنن نؤيد هذه الدعوة 

لس العريب للطفولة والتنمية كل ما ونباركها ومستعدون للتعاون ، وأن نقدم عرب أجفند واجمل
 يساعد يف ذلك. ميكن أن

 
 كلمة أخرية من مسوكم لقراء اجمللة .•  
 



 مسو األمري طالل : 
االستثمار يف الطفولة هو حجر الزاوية يف تقدم األمم ، والطفولة هي صحة وغذاء وتربية 

مع مدين وقطاع خاص  ومياه صاحلة للشرب وبيئة جيب أن هتيأ هلم ، فنتعاون حكومة وجمت
طفالنا النتائج املريعة اليت ترتتب على فقدان إي من هذه كل بقدر استطاعته لنجنب أ

 املقومات.
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 مركز امللك فهد الوطين ألورام األطفال عنوان حوار جملة 
  

  01/03/2004لتاريخ ا
  

 املكان عبد الوهاب بن عبد هللا اخلميس  
  

 حوار جملة مركز امللك فهد الوطين ألورام األطفال
 

 أجراه عبد الوهاب بن عبد هللا اخلميس 
املتحدة اإلمنائية ( كان لسموكم املبادرة بتأسيس بر�مج اخلليج العريب لدعم منظمات االمم •  

 عن الدوافع الكامنة وراء إنشائه ؟أجفند ) فهل حدثتمو� 
 مسو األمري طالل : 

املسألة ليست جمرد دافع ، بل تنشئة وتوجه ، فاالهتمام ابلشأن العام وابإلنسان خاصة ، 
كس توجه اكتسبته من امللك عبد العزيز ، رمحه هللا ، وبدأ هذا التوجه ينمو يف داخلي وينع

نسان عمومًا ، واحملتاجني من األطفال والنساء يف صور متعددة من األعمال اليت تعىن ابإل
على وجه اخلصوص . وملا رأت األمم املتحدة أن توجهايت تتالقى مع نشاطات صندوق 
األمم املتحدة للطفولة ( يونسيف ) كلفتين يف الثمانينيات امليالدية من القرن املاضي أبول 

ضوء ولفت االهتمام بقضا� عه وهو املبعوث اخلاص لليونسيف ، لتسليط االمنصب من نو 
 الطفولة.

وخالل اضطالعي بتلك املهمة زرت معظم الدول النامية ووقفت على حقائق مذهلة عن 
أحول الناس وابلذات األطفال والنساء الذين يعيشون يف أوضاع ابئسة يف ظل احلرمان والفقر 

حة األمراض وخفض أن األمم املتحدة تبذل جهوداً جبارة ملكاف وضيق الفرص . ورأيت كيف
وفيات األطفال واألمهات وتوفري فرص العيش الكرمي هلذه الفئة ، وخالل جواليت أيضاً 



فكرت يف كيفية دعم جهود األمم املتحدة ، ليس فقط ابلرتويج لنشاطات منظماهتا اإلمنائية 
ال تكون اهتا التنموية وتوسيع نطاقها ، وقلت ملاذا ، ولكن بتقدمي مايعينها على تعزيز نشاط

هنالك مؤسسة أو منظمة عربية تساعد يف اجلهد التنموي لألمم املتحدة ، ما هي الدول 
العربية قادرة على اإلسهام يف اتسيس مثل هذه املنظمة ؟ ابلطبع دول اخلليج ، فدول اخلليج 

خليجي يف األساس عرب الصناديق العديدة العربية هي املاحنة والعون التنموي العريب هو 
 صصة يف كل دولة .املخ

املهم عندما تبلور التصور وأصبح واضحًا طرحت الفكرة على خادم احلرمني الشريفني امللك 
فهد ، ومل يتوان حفظه هللا ، فأيد الفكرة ووجه بدعمها ، وكذلك جتاوب األخوة قادة الدول 

ا ) م ( أول منظمة من نوعه1980أجفند يف العام  اخلليجية األخرى . وهكذا مت أتسيس
للمسامهة يف دعم ومتويل مشروعات منظمات األمم املتحدة اإلمنائية . ويف ما بعد توسعنا يف 
نشاطاتنا ابستقطاب شركاء تنمويني آخرين نقوم مبساعدهتا مثل اجلمعيات األهلية ، وبعض 

ا معايري أجفند . واآلن جتاوز عدد اجلهات احلكومية اليت لديها مشروعات تنطبق عليه
مشروع يف جماالت الصحة والتعليم والبناء  900ت اليت سامهنا يف متويلها الـ املشروعا

 دولة �مية. 130املؤسسي والتنمية اخلاصة ، واستفادت من هذه املشروعات 
) يف  وطموحنا يف تقدمي الدعم التنموي مل يقف عند جمرد املسامهة املالية عرب ( أجفند

معيات ، بل (_ أجفند ) نفسه بدا ينشىء منظمات املشروعات اليت تقرتحها املنظمات واجل
تشارك يف تعزيز الفكر التنموي وتدعم املشروعات يف الوقت نفسه ، مثل : اجمللس العريب 
للطفولة والتنمية ، مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث ، اجلامعة العربية املفتوحة ، بنك 

 لفقراء . . إخل. ا
الربامج واملشروعات الصحية من خالل التوعية الصحية ، فما  من أهداف ( أجفند ) دعم• 

 دور أجفند يف التوعية والتثقيف أبورام األطفال على وجه اخلصوص واألورام بصورة عامة ؟.
 

 مسو األمري طالل : 
األطفال أولوية يف اسرتاتيجية (  دعم املشروعات اهلادفة ملعاجلة املشكالت الصحية اليت تواجه

وتقوم إدارة املشاريع يف أجفند ابختيار املشروع الذي يستويف شروط التمويل  أجفند ) ،



وتنطبق عليه املعايري . ولـ ( أجفند ) جلنة إدارة تدرس املشروعات املقرتحة للتمويل وتقر ماهو 
وانطبقت عليه املعايري فسيكون  مناسب . وإذا قدم مشروع يف جمال التوعية أبورام األطفال

عم . فعلى سبيل املثال هناك تعاون مثمر مع مستشفى امللك فيصل التخصصي جديرًا ابلد
ومركز االحباث وقمنا بدعم نشاطات مركز الصرع فيه ، وهذا املكز نفسه فاز جبائزة أجفند ، 

اسة الكيفية من خالل ومثل هذا التعاون ممكن مع مركز امللك فهد ألورام األطفال لو متت در 
 و(أجفند ). جلنة مشرتكة من املركز

 مادرو ( أجفند ) يف دعم املؤسسات واملراكز ذات العالقة أبورام األطفال ؟• 
 

 مسو األمري طالل : 
عالقة أجفند ابملؤسسات ومراكز االحباث جيدة سواء من حيث متويل مشروعاهتا أو من 

 ائزة أجفند العاملية . حيث إشراكها يف ترشيح مشروعات لنيل ج
 
 
 
 

ليت ميكن لـ ( اجفند ) املشاركة فيها مع املراكز املتخصصة كمركز امللك فهد ما الربامج ا• 
 ألورام األطفال ؟

 
 مسو األمري طالل : 

نوعية الربامج يتم حتديدها يف ضوء إمكانيات تنفيذها ، وهذا من األفضل أن يتم ابلتفاهم 
جفند ) ميكن أن يوفر املركز ، وبناء على التجارب السابقة فـ ( أبني املختصني من أجفند و 

 ملراكز االحباث واملراكز التخصصية املوارد املالية واخلربات العلمية . 
يف سعيه لتحقيق التنمية البشرية هل يقدم ( اجفند )منحًا دراسية ، وهل هناك منح • 

 خمصصة للمهتمني أبورام األطفال ؟
 



 :  مسو األمري طالل
نية بتطوير القدرات وترقيتها ألن ذلك مرتبط بتوسيع التنمية البشرية يف كثري من جوانبها مع

الفرص واخليارات أمام الناس ، ولذلك فـ ( أجفند ) مهتم بكل ما يوسع الفرص وتغيري 
أوضاع الناس وأحواهلم إىل األفضل ويف مقدمة ذلك التعليم والتدريب وعلى هذا االساس 

منحاً دراسية مباشرة إال يف حدود متويل مشروعات هذين القطاعني ولكن ال يقدم يساهم يف 
 ضمن املشروعات اليت يسهم يف متويلها . 

 
ما أوجه التعاون يف جمال البحث العلمي بني أجفند واملستشفيات واملؤسسات العلمية • 

 السعودية ، خباصة احباث السرطان ؟
 

 مسو األمري طالل : 
ى أو مؤسسة علمية تعىن ذكرته عن التخصصي ميكن أن يكون مع أي مستشفاملثال الذي 

أبورام األطفال .فالرب�مج لديه جتربة مشجعة يف التعاون مع هذا القطاع يف اجملال الطيب 
حيث دعم عددًا من مؤسساته معنوً� وماليًا ، ويدعم مشروعات جلمعيات أهلية يف اجملال 

 وزارة الصحة وعرب منظمة الصحة العاملية. الصحي ، وهناك تعاون مباشر مع
كان لسموكم املبادرة بتأسيس اجمللس العريب للطفولة والتنمية ، فما النتائج اليت حققها   •

 اجمللس منذ أتسيسه ؟
 

 مسو األمري طالل : 
م للعمل على دعم اجلهود احلكومية واألهلية وتنسيقها ،  1987لقد أتسس اجمللس عام 

ية الطفل العريب وإمنائه ، والعمل ألفكار والدراسات واملشروعات املتميزة لرعاوتشجيع وتبين ا
على إدماج األفكار التنموية ضمن خطط التنمية الوطنية ومشروعاهتا . وتعطى األولوية يف 
تنفيذ املشروعات اليت يقدمها اجمللس إىل األطفال األكثر فقراً وحرما�ً . والنتائج اليت حققها 

ضل جهود املركز أصبحت قضا� الطفولة دة وابعثة على الرضا والتفاؤل . أوالً : بفاجمللس جي
تقدم بطريقة علمية مدروسة للبحث عن حلول علمية أيضاً . اثنياً : جناح اجمللس ملحوظ يف 



حتقيق أهم أهدافه وهو إجياد التنسيق العريب حول قضا� الطفل ، واستقطاب اجلهد األهلي 
مثل حقوق الطفل العريب ،  ل ، فاجمللس اسهم بدور رائد يف إبراز قضا�لدعم قضا� الطف

أطفال الشوارع ، دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع. ومؤخرًا صدر التقرير 
الثامن عن واقع الطفل العريب ، وهذا التقرير الدوري الزاخر هو من مثرات مركز معلومات 

صل مع م . واجمللس مهتم ابجياد قنوات توا1990عام الطفولة الذي أنشأه اجمللس 
 املؤسسات الوطنية اليت تعىن ابلطفل .

 
 

ما مدى التعاون الذي سيكون بني اجلامعة العربية املفتوحة وبني اجلامعات واملؤسسات • 
 املهتمة ابألطفال اجتماعياً وطبياً وتربو�ً ؟

 
 مسو األمري طالل : 

تعني جمتمعاتنا العربية  أتسست لسد العجز والثغرات يف اجملاالت اليتاجلامعة العربية املفتوحة 
وتؤهل األجيال ملواكبة جديد العصر ، وال شك أن الطفولة وقضا�ها هي قضية الساعة 
عربيًا . ألنه إذا مل نكن جادين يف معاجلة مشكالت الطفولة فستظل طموحاتنا حنو املستقبل 

ومل نكن نقيم  وماً سنفاجأ أب�س مل نكن نضعهم يف احلسبانقاصرة ، وخططنا متعثرة، ألننا د
هلم وزً� ، أصبح لزامًا على اجملتمع استيعاهبم يف مؤسساته التعليمية والصحية ، وغريها ، 
وعلى هذا االساس فكل خطة للتنمية ال ختصص فيها مساحات كافية للطفولة فإ�ا بال أدىن 

ات التنموية حاضرة يف خطط اجلامعة العربية شك حتمل أسباب إخفاقها. وهذه املسلم
املفتوحة لتنفذ ترجييًا حسب حاجة اجملتمعات العربية . اآلن هناك برامج يف الرتبية وتدريب 

 املعلمني ، وكل بر�مج خيدم الطفل العريب وحيقق رسالة اجلامعة سيلقى االهتمام .
 
 



من ذوي االحتياجات ، واملركز يقوم  نسبة كبرية من مرضى مركز امللك فهد ألورام األطفال• 
م عن طريق بر�مج خاص ، ومبا أن مسوكم مثال جيد لدعم هذه املشاريع فهل مبساعدهت

 وجهتم كلمة لرجال األعمال والقادرين لدعم هذا املركز؟
 
 
 

 مسو األمري طالل : 
والتنمية ،  رجال االعمال دورهم كبري ومهم ، وكثريون لديهم مشاركات ابرزة يف أعمال الرب

مع أجفند ونشاطاته ، وآخر مثال �جح يف هذا الصدد مركز  وجتربتنا معهم جيدة يف التعاون
إبصار لتأهيل املعوقني بصرً� ، لقد أتسس هذا املركز مببادرة من مسشتفيات املغريب للعيون 

لك فهد وتعاون بر�مج اخلليج العريب ومشاركة عدد من رجال األعمال . وأعتقد أن مركز امل
ًا واضحًا الستقطاب اسهامات رجال األعمال فسيلقى الورام األطفال لو طرح تصورًا عملي

التجاوب من عدد الأبس به . ألن هذا املركز يتسحق الدعم واملؤازرة . ومثل هذه الدعوة 
تعكس تشجيع الدور التنموي لقطاع األعمال ، كما تعكس تعاون اجملتمع املدين مع القطاع 

كل تقدم اجملتمع وإزداد الوعي التنموي يف مشاركة احلكومة وختفيف األعباء عنها ، و اخلاص 
أصبح دور هذين القطاعني أكثر وضوحاً واتثرياً . يف الغرب إسهام القطاع اخلاص ومنظمات 
اجملتمع املدين يتخذ صوراص عديدة ، فعلى سبيل املثال قد يقوم مستتشفى كامل على 

 أو غرفة العمليات أو تركيب ة أو العينية ، رجل اعمال يتربع بتشييد عنربالتربعات سواء املادي
مصعد فيكتب امسه على اجلزء الذي تربع به ، وهكذا تتكامل أقسام املستشفى ، ومثل ذلك 
يف مرافق عامة أخرى . امتىن أن ننتهج يف بالد� هذا األسلوب الذي جيسد التعاون يف افضل 

 معانيه وصوره .
 

رة من مسوكم ، ما خلفيات إنشاء ستشفى غري حكومي يف مدينة الر�ض كان مببادأول م• 
 هذا املستشفى ؟

 



 مسو األمري طالل : 
كما ذكرت يف البداية لقد نشأت يف كنف الوالد ـ رمحه هللا ـ يف ظل مناخ وتوجه يويل 

هو مستشفى االهتمام ابلشأن العام وأعمال الرب . املستشفى الذي أشرمت إليه يف السؤال 
ي اتبع جلامعة امللك سعود . وهو أول مستشفى غري امللك عبد العزيز ، مستشفى تعليم

م بتوجيه من امللك عبد العزيز ومت 1957حكومي يف الر�ض ، لقد قمت بتأسيسه عام 
% لعالج األطفال ، مث أهديت  10% من إمكانياته للعالج اجملاين و 70ختصيص 

 . املستشفى فيما بعد للدولة
 

تليب احتياج األطفال من جوانب خمتلفة وقد يكون هناك العديد من اجلمعيات اليت هتتم و • 
التنسيق بينها مفقودًا فهل تفكرون يف عقد اجتماع سنوي لتحقيق التنسيق ، ويكون اليوم 

 العاملي للطفل مناسبة ختصص ملثل هذا التجمع ؟
 
 
 

 مسو األمري طالل : 
اذا ؟ لغياب التنسيق . والنتيجة ال ترقى إىل املستوى املأمول ، ملصحيح ، جهود كثرية تبذل 

ففي ظل غياب التنسيق اجلهود هتدر واألعمال تتكرر . وهذا من أهم أسباب اتسيس اجمللس 
العريب للطفولة والتنمية ، وقد بدأ اجمللس معاجلة هذا اخللل عربيًا وحقق نتائج جيدة كما 

ليا للطفولة ؟ ملعاجلة اخللل ، هل احلل يف أتسيس جمالس ع ذكرت . ولكن وطنيًا ما السبيل
لقد قمت بطرح هذا اخليار مطلع الثمانينيات ، وقد أخذت به بعض الدول العربية ، تونس 
على سبيل املثال لديها وزارة للطفل . إجياد مثل هذه اجلهة العليا يوفر فرص التنسيق دون أن 

خلاص . هنا ساعدة مثل منظمات اجملتمع املدين والقطاع ايعين إلغاء أدوار اجلهات األخرى امل
يف اململكة هناك أصوات تدعو اآلن لقيام جملس أعلى للطفل ، وحنن نؤيد هذه الدعوة 
ونباركها ومستعدون للتعاون ، وأن نقدم عرب أجفند واجمللس العريب للطفولة والتنمية كل ما 

 ميكن أن يساعد يف ذلك.



 
 كم لقراء اجمللة .كلمة أخرية من مسو •  
 

 مسو األمري طالل : 
ستثمار يف الطفولة هو حجر الزاوية يف تقدم األمم ، والطفولة هي صحة وغذاء وتربية اال

ومياه صاحلة للشرب وبيئة جيب أن هتيأ هلم ، فنتعاون حكومة وجمتمع مدين وقطاع خاص  
لى فقدان إي من هذه كل بقدر استطاعته لنجنب أطفالنا النتائج املريعة اليت ترتتب ع

 املقومات.
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   -عنوان األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود يف مقر منظمة اليونسكو 
  

  20/01/2004التاريخ 
  

 ابريس الثالاثء   املكان
  
 

 كلمة
 لكي صاحب السمو امل

 األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود
 رئيس بر�مج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية

 (أجفند)
 ومبعوث اليونسكو اخلاص للمياه

 
 

 اليت ألقاها خالل اجللسة اإلطالعية 
 ونسكوللوفود الدائمة للدول األعضاء يف منظمة الي

 لية للمياه العذبةمبناسبة اجللسة اخلتامية للسنة الدو 
 
 

 ابريس -مقر منظمة اليونسكو 
 م2004يناير  20الثالاثء 



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 سعادة السيد كوتشريو ماتسورا مدير عام اليونسكو

 السادة ممثلي الوفود الدائمة لدى اليونسكو
 لنوا� احلسنةالسيد جون ميشيل جار سفري اليونسكو ل

 السيدات والسادة
 

أكون بينكم اليوم يف هذه اجللسة املنعقدة مبناسبة انتهاء السنة الدولية للمياه  يسعدين أن
العذبة، إذ أن قضية املياه هي إحدى أهم وأخطر القضا� اليت ستؤثر على مستقبل عاملنا 

ابلقدر الضروري من  وعلى رفاه وازدهار األجيال القادمة، ولكنها ال حتظى حىت اآلن
 ل ابلرغم من اجلهود املضنية اليت تبذهلا منظمة اليونسكو.االهتمام الدويل الشام

ولذلك فإنين أشعر بسعادة غامرة كلما وجدت ما يدل على ازد�د هذا االهتمام الدويل ولو 
مبقدار. وقد ملست ابلفعل رغبة الدول األعضاء يف منظمة اليونسكو لتوحيد جهودها 

أجل اكتشاف أساليب مبتكرة ملواجهة سهام بفعالية أكثر خالل العام املنصرم من واإل
 مشكلة نقص املياه.

ويشجعين ذلك، أيها السيدات والسادة، على أن أتطلع إىل املرحلة القادمة مبزيد من التفاؤل 
 واألمل، وأن أفكر معكم يف آفاق هذه املرحلة وأطرح عليكم ثالث نقاط رئيسية بشأ�ا:

راسة قضية املياه من مجيع جوانبها دراسة منظمة وًال: ضرورة االرتقاء ابجلهود املبذولة لدأ
ومنهجية، وإنين أتطلع إىل يوم تكون فيه قضية املياه فرعًا من فروع العلم يتخصص فيه 
الطالب منذ وقت مبكر ويتعمقون يف خمتلف جوانبه، وليس فقط يف اجلوانب االقتصادية 

يونسكو بدور كبري يف إعداد قاعدة دارسو املوارد املائية، لقد قامت منظمة الاليت يتناوهلا 
بيا�ت حول املياه العذبة، وحتقيق تراكم يف هذا اجملال منذ أن أطلقت الرب�مج الدويل لعلوم 

، ودعمت جهود معهد اليونسكو للمياه أبن دعت لعقد مؤمتر املياه 1975املياه عام 
أن شاركت يف هذا املؤمتر دينة ديلفيت هبولندا وكان من دواعي سروري والتنمية الدائمة يف م

وحتدثت إىل بعض الشباب الذين جتمعوا من دول �مية عديدة للدراسة يف هذا املعهد. وقد 
 قررت مساعدهتم يف عملهم. 



ه. ولدينا هنا بر�مج األمم املتحدة الدويل لتقييم املياه الذي تستضيفه منظمة اليونسكو وترعا
العام الذي أسهم خبربته ودعمه املتواصل يف  وامسحوا يل أن أتقدم خبالص شكري للمدير

إعداد التقرير الدويل اخلاص بتطوير مصادر املياه، ووضعه على جدول أعمال رؤساء العامل. 
 ويف احلقيقة لوال محاسه والتزامه الشخصي ملا تسىن لنا احلصول على هذا التقرير اليوم.

يبحث يف قضا� املياه من أجل سد  هود تضع األساس لبناء علم متكامل األركانإن هذه اجل
احلاجة املتزايدة إىل فنيني ومهندسني واقتصاديني وعلماء يف هذا اجملال احليوي. وعلينا أن 
نستثمر الكثري يف التعليم والتدريب. ففي أفريقيا وحدها علمت أنه جيب رفع عدد احملرتفني يف 

تيجيات املياه موضع التنفيذ بكفاءة يف املائة لوضع اسرتا 250ه مبا يساوي حنو قضا� امليا
 وفعالية.

اثنياً: ضرورة نشر الوعي العام أبمهية وخطورة قضية املياه على أوسع نطاق وتقدمي حوافز 
لالهتمام هبا. ومن األساليب الفعالة يف هذا اجملال تنظيم مسابقات وتقدمي جوائز متنوعة، 

 نمية بوجه عام أن تساهم يف ذلك.كان خمتلف املؤسسات اليت تعمل يف جمال التويف إم
لقد تربع بر�مج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية (أجفند) الذي أتوىل 

مشروعًا للمياه حول العامل،  32مليون دوالر أمريكي لدعم  31رائسته حىت اآلن أبكثر من 
وكان املشروع األخري الفائز يف  جوائز سنوية للمشاريع اإلمنائية الرائدة، ويقدم هذا الرب�مج

جمال إدارة املياه يتعلق بتدريب املقاولني احملليني على تصنيع وتسويق مضخات الري اليدوية، 
وتركيب أجهزة يدوية حلفر اآلابر ملزارعي القطاع اخلاص يف النيجر لتحقيق الفائدة للمنتجني 

 املشكلة من خالل االبتكار.على حد سواء. إن هذا األسلوب يساهم يف حل واملستهلكني 
 السيدات والسادة،

إن اهتمامي بقضا� املياه، وحرصي الشديد على تدارك املخاطر اليت تنتج عن سوء التعامل 
مع هذه املادة الغالية، أوصلين إىل التنبؤ مبستقبل غري آمن تنتظره البلدان اليت تتغافل عن 

وبني احملافظة على  –من هدر للمياه  مع ما يتطلبه ذلك –اءمة بني توفري الغذاء املو 
مصادرها احملدودة، األمر الذي دفعين منذ اثنا عشر عاماً إىل توجيه دعوة إىل حكومة بالدي 

 إلتباع سياسة أكثر حرصاً على مصادر املياه واعتبار ذلك هدفاً اسرتاتيجياً.



دة ليس فقط ألهداف التنمية اليب املتطورة إلدارة مصادر املياه احملدو اثلثاً: ضرورة ترويج األس
 وإمنا لتحقيق االستقرار السياسي أيضاً.

جمللسكم التنفيذي اليت انعقدت قبل عدة أشهر قد قررت  167وقد سرين كثريًا أن الدورة 
ألجفند مببلغ إنشاء صندوق التكافل الدويل: املياه للجميع. وعليه فإنه يسرين توجيه تربع ا

هلذا  -ذي سبق أن التزمنا به أثناء ز�رتنا السابقة ملدينة ديلفيت ذلك املبلغ ال –مليون دوالر 
الصندوق، وأدعو اجلميع يف داخل هذه الغرفة وخارجها لتوحيد اجلهود للتربع هلذا الصندوق 

ه، وكذلك بدء نشاطات املهم. كما أمتىن أن أرى النسخة العربية من التقرير الدويل لتنمية امليا
 أجل حتقيق األهداف التنموية لأللفية الثالثة. التدريب والتعليم من 

إن آمالنا املعلقة على هذا الصندوق كبرية، ورمبا يكون مفيداً أن يركز يف املرحلة األوىل لعمله 
اع على البحث يف إمكا�ت اكتشاف خمزون املياه اجلوفية يف أفريقيا، وقد أسعدين وجود إمج

كميات كبرية من هذه املياه، األمر الذي حيفز   على أن الطبقات الصخرية األفريقية حتوي
على بذل أقصى جهد ممكن لالستفادة منها، وينبغي أن نالحظ أن امتداد الطبقات 
الصخرية جيعل املياه اجلوفية مشرتكة بني دولتني أو أكثر يف بعض األحيان، وهذا وضع قد 

مواجهتها حىت ال حنل  ه الدول وعلينا أن نكون مستعدين للسعي إىلخيلق خالفات بني هذ
 مشكلة وخنلق مشكلة أخرى.

 
 السيدات والسادة..

إن العمل الواجب إجنازه كبري ومضين، ولكنه سيعود ابلفائدة على اإلنسانية كلها، وأمتىن لكم 
يف حتقيق أهدافها  النجاح يف ذلك. وتعرفون جيداً مدى استعدادي دائمًا ملساعدة اليونسكو

ية علمية متكاملة ال بديل عنها يف هذا العصر. ومن هذا املنطلق فإنين النبيلة انطالقًا من رؤ 
 ألتزم بدعم ومساندة هذا الرب�مج الدويل الذي تستضيفه اليوم منظمة اليونسكو وترعاه.

 وفق هللا اجلميع، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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عنوان كلمته يف مؤمتر صنعاء اإلقليمي حول الدميقراطية وحقوق اإلنسان ودور حمكمة 
 اجلنا�ت الدولية 

  
  11/01/2004التاريخ 

  
 املكان صنعاء/ اليمن 

  
يز آل سعود كلمة يف مؤمتر صنعاء احب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العز القى ص

 11اإلقليمي حول الدميقراطية وحقوق اإلنسان ودور حمكمة اجلنا�ت الدولية بتاريخ:األحد 
 ، ركز2004يناير 

 أصحاب املعايل والسعادة
 السيدات والسادة

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
يز ملناقشة قضية الدميقراطية وحقوق سروري أن أشارك اليوم يف هذا احملفل املتمإنه ملن دواعي 

اإلنسان اليت تعد حبق قضية الساعة يف العاملني العريب واإلسالمي. فالشكر واجب للحكومة 
اليمنية اليت تقوم برعاية املؤمتر، وكذلك لإلخوة يف منظمة " ال سالم بدون عدالة " الذين 

 عامل العريب ومن خارجه.خنبة ممتازة من الرمسيني واملثقفني من ال حرصوا على دعوة
واحلقيقة أنين مل أتردد يف قبول الدعوة، إلمياين أبمهية املوضوع وحساسيته يف ظل التطورات 
اليت يشهدها العامل العريب يف هذه الفرتة احلرجة من اترخيه. فهذا املؤمتر �يت يف وقته، فاألنظار 

إمكا�ت التطور حنو الدميقراطية يف  ملني العريب واإلسالمي، واألسئلة تُثار عنتتجه إىل العا
بالدمها. وكثرياً ما استوقفين من بينها سؤال طرح بشكل متكرر يف حمافل ووسائل إعالم غربية 
عن مدى انسجام نسق القيم اإلسالمية مع متطلبات الدميقراطية. فقد كنت، وما أزال، أؤكد 

يتفق معي كثريون يف ذلك. وأرجو بني اإلسالم ومقومات النظام الدميقراطي. و أنه ال تعارض 
أن يكون هذا املؤمتر مناسبة للحوار وتبادل اآلراء واألفكار حول سبل تعزيز التطور حنو 

 الدميقراطية يف العاملني العريب واإلسالمي يف الفرتة املقبلة.



 السيدات والسادة:
ر الدميقراطي يف ا� واملسائل وثيقة الصلة إبشكاليات التطو سأركز يف كلميت على بعض القض

 منطقتنا.
 أوًال: إن الدميقراطية ليست مفهوماً غربياً وإمنا قيمة إنسانية.

فالدميقراطية قد تبدو للوهلة األوىل مفهوماً غربياً حبكم نشأهتا يف أوراب يف العصر احلديث. إال 
قوق فالكفاح من أجل ترسيخ قيم الدميقراطية وح أن هذا ال جيسد احلقيقة يف كل جوانبها.

اإلنسان ليس لصيقًا حبضارة بعينها، وإمنا يعد أحد املنجزات احلضارية اليت ساهم فيها البشر 
مجيعًا على اختالف ألوا�م وأعراقهم وانتماءاهتم احلضارية والثقافية. إنه كفاح خاضه اإلنسان 

الطغاة قه السياسية وكرامته اإلنسانية يف مواجهة يف أماكن وأزمنة خمتلفة دفاعًا عن حقو 
 واحلكام املستبدين.

وقد شاءت ظروف اترخيية أن جتين أمم الغرب يف أورواب وأمريكا مثن هذا النضال اإلنساين 
قبل غريها، وأن يتجسد ذلك يف شكل حكومات تتبىن الدميقراطية وحترتم حقوق اإلنسان. 

تصارات الدميقراطية تتحقق يف مناطق أخرى وحترز انولكن مل ميض وقت طويل حىت بدأت 
خارج النطاق الغريب.. وهل ننسى أن اهلند تعد أكرب الدميقراطيات على ظهر البسيطة؟ وأال 
يدل مسار التطور السياسي يف العامل على أن الدميقراطية عرفت طريقها إىل عدد متزايد من 

ه ت اب�يار االحتاد السوفييت السابق ومعسكر الدول عرب موجات كان أخرها املوجة اليت اقرتن
االشرتاكي؟ واآلن، وألول مرة يف التاريخ، أصبح عدد الدول الدميقراطية يفوق تلك اليت مل 

 تتمتع شعوهبا بعد ابحلرية.
 اثنياً: إن العالقة وثيقة بني الدميقراطية وحقوق اإلنسان واجملتمع املدين.

تخاابت حرة، عين مشاركة الناس يف اختيار حكامهم عرب انفالدميقراطية يف أبسط تعريفاهتا ت
وحقهم يف مراقبتهم وحماسبتهم من خالل اجملالس النيابية، وتغيريهم واستبداهلم بغريهم إذا لزم 

 األمر.
ولكن الدميقراطية كعملية مستمرة ومتجددة ال تتوقف عند حدود االنتخاابت والرقابة 

وما معىن  ت إذا كانت حقوق اإلنسان األساسية منتهكة؟واحملاسبة، إذ ما قيمة االنتخااب
 املشاركة إذا كان اجملتمع ال يلعب دوراً أساسياً يف بلورة قضا�ه عرب منظماته املدنية.



إن الدميقراطية وحقوق اإلنسان مفهومان مكمالن لبعضهما البعض. إذ ال يتصور ازدهار 
حقوقه القانونية والسياسية واإلنسانية ال أحدمها يف غياب اآلخر. فاملواطن الذي ال يعرف 

 ميكن أن يشارك بفاعلية يف العملية الدميقراطية.
وغين عن البيان أن حقوق اإلنسان ال ميكن أن ُحترتم وُتصان إال يف ظل حكم دميقراطي 
يضع ضوابط على سلطات الدولة وحياسب أجهزهتا املختلفة إذا جتاوزت صالحياهتا اليت 

 والدستور. يقررها القانون
احتفاًال بكرامة مواطنيها واألكثر حرصًا على حقوقهم، وهي والدول الدميقراطية هي األكثر 

تنطلق يف ذلك من عقيدة راسخة وإميان عميق أبن شعور املواطن أبن حقوقه مصانة وكرامته 
 حمفوظة يضاعف من انتمائه لبلده ومشاركته يف العمل من أجل رفعتها وازدهارها.

شباب العملية الدميقراطية بوصفه قناة ب آخر، نرى أن اجملتمع املدين النشط جيدد ومن جان
للمشاركة الطوعية من جانب املواطنني يف ساحة العمل العام. وهو ما يدعم روح املبادرة، 
ويعمق قيمة التطوع واإلحساس ابملسئولية جتاه اجملتمع. وكلها قيم ترشَّد املمارسة الدميقراطية 

 ها يف االجتاه الصحيح.وتضمن سري 
 مل يتوقف من أجل الدميقراطية يف العامل العريب. اثلثاً: إن النضال

ال شك يف أن مسرية التحول الدميقراطي يف العامل العريب تسري مبعدل أبطأ كثريًا مما �مله كل 
ال من يريدون اخلري والتقدم لشعوبه. ولكن هذا ال يعين أبي حال أن أبناء العامل العريب 

 يريدون الدميقراطية أو ال حيفلون هبا.
البد أن نقرر هنا أن الصعاب والعقبات اليت اعرتضت مسرية التحول الدميقراطي يف العامل 
العريب منذ عهد اليقظة العربية يف القرنني التاسع عشر والعشرين هي أكثر من أن حتصى أو 

االستعمار األجنيب لعب دوراً سلبياً تعد. وبعضها عقبات خارجة عن إرادة أبناء هذه األمة، ف
طيل املسرية الدميقراطية. ويف نفس الوقت، البد أن نعرتف أبن عقبات داخلية سامهت  يف تع

كذلك يف وضع العصا يف عجلة التطور الدميقراطي طوال النصف الثاين من القرن املنصرم. 
يف حني يعود البعض  يعود إىل قصر نظر النخب السياسية والثقافية، –لألسف  –وبعضها 

وجدت الدول العربية نفسها جمربة على مواجهتها مما قاد يف آخر  اآلخر إىل حتد�ت جسام



األمر إىل أتجيل قضية الدميقراطية. وهذا خطأ اترخيي علينا مجيعا أن نعرتف به، فليس هناك 
 ة التحد�ت.يربر أتجيل الدميقراطية أل�ا تعد الوسيلة األجنع ملواجه –أ� كان  –مسوغ 

ىل أن النضال الدميقراطي مل يكن غائبًا يف العامل العريب. فقد ووسط هذا كله، البد أن نشري إ
حدث هذا النضال يف خمتلف البالد العربية، بدرجات متفاوتة. ومثة رجال ونساء عرب محلوا 

وا من شعلة الدميقراطية ودافعوا عن مبادئ حقوق اإلنسان وحتملوا يف سبيل ذلك ما حتمل
ج األمر إىل تضحيات قدموها راضني لوطنهم عنت ومشقة، ودفعوا الثمن عندما احتا 

 وأمتهم.
وقد كان لقضية الدميقراطية دائمًا أكرب نصيب يف اهتمامايت، منذ أن شاركت يف ساحة 
العمل العام. وقد كتبت قبل حنو أربعة عقود كتاابً أخلص فيه دعويت إىل مزيد من الدميقراطية 

زلت أرى أن األفكار اليت وردت يف هذا  رية للناس بعنوان: "رسالة إىل مواطن"، وماواحل
الكتاب تنطوي على معاين ذات صلة ابلتطورات اجلارية اآلن يف العامل العريب يف مطلع القرن 

 احلادي والعشرين.
 
 

 السيدات والسادة:
، وخيطئ من يظن أ�ا حلم خيطئ من يتصور أن الدميقراطية ليس هلا أنصار يف العامل العريب

ليست أكثر من وقت حتتاج إليه عملية التطور الدميقراطي يف بالد� لتختمر بعيد. فاملسألة 
 وتفرز كل بلد جتربتها اليت تالئم واقعها السياسي واالقتصادي والثقايف.

دول  وهناك إشارات على إدراك متزايد يف الفرتة الراهنة لدى القيادات والنخب السياسية يف
طي. وهناك خطوات تتخذها بعض احلكومات لتوسعة عربية رئيسية ألمهية التحول الدميقرا

اهلامش الدميقراطي شيئًا فشيئاً، وهي خطوات تستحق اإلشادة والتقدير، وإن كان يؤخذ 
بل والتلكؤ يف بعض األحيان  –عليها بطء وتريهتا وعدم كفايتها. وعلى الرغم من هذا البطء 

ي وتبين قيم حقوق اإلنسان واحلكم ذه اخلطوات التدرجيية جتاه اإلصالح السياسإال أن ه –
الرشيد وإفساح اجملال أمام اجملتمع األهلي، سوف تفضي يف آخر األمر إىل الدميقراطية إذا 



صدقت نوا� القيادات وحدث إمجاع شعيب واسع على قضية الدميقراطية بوصفها التحدي 
 العربية يف اللحظة الراهنة. األكرب الذي تواجهه دولنا

 لتحول التدرجيي يضمن بناء دميقراطية مستقرة.رابعاً: إن ا
والدعوة إىل اإلسراع يف التطور الدميقراطي ال تعين القفز على الواقع. فهذا التطور يرتبط بتوفر 
حد أدىن من ثقافة التسامح واحلوار واحرتام الرأي اآلخر. ولذلك، فإن منهج اإلصالح 

حتول دميقراطي آمنة وطبيعية حتفظ رجيي هو الكفيل بتهيئة الطريق أمام عملية التد
للمجتمعات سالمتها ومتاسكها، وال تقود إىل فوضى مدمرة. وال حيسنب أحد أن الدميقراطية 
متثل وصفة سحرية لعالج كل املشاكل، فهناك أمثلة عدة على جمتمعات ساءت أحواهلا 

العربية اليت مل التحول للدميقراطية. فما ابلك مبجتمعاتنا وتعقدت مشاكلها بسبب فجائية 
 ختترب أغلب شعوهبا الدميقراطية ومل تعتد على ممارستها.

ومن �حية أخرى، البد أال يكون هذا املنهج التدرجيي مربرًا لإلبطاء املتعمد أو التكاسل 
 لقيادات والنخب.فالبطء املبالغ فيه يصيب الشعوب ابإلحباط وجيعلها تشكك يف نوا� ا

وأن يتم بوترية معقولة تقنع الناس حبدية القائمني عليه. وهنا إن اإلصالح السياسي البد 
يكون من املفيد اإلعالن عن جداول زمنية حمددة خلطوات التطور الدميقراطي، فليس من 

 املعقول أن تستمر هذه العملية بغري �اية واضحة أو غاية معلومة.
تحول هذه. والبد أن تعرف القنوات أمام الناس للمشاركة يف عملية ال وينبغي كذلك إاتحة

القيادات والنخب أن الناس ال يتمنون شيئًا أكثر من املشاركة يف عملية تفتح هلم اجملال أمام 
مزيد من احلرية والدميقراطية، وهم يتحرقون شوقًا إىل يوم يتمتعون فيه ابحلر�ت واحلقوق اليت 

 و العامل املتقدم.يتمتع هبا مواطن
 
 

 دميقراطي حيتاج حتوالً يف الثقافة والقيم.خامساً: إن التحول ال
فإذا اتفقنا على أن الدميقراطية عملية شاملة ال تقف عند حد إجراء االنتخاابت وتغيري 
 احلكومات، فالبد أن نقرر أن التحول الدميقراطي حيتاج إىل حتول أوسع يشمل الثقافة والقيم.



البشر واجتاهاهتم والقيم اليت يتبنو�ا. اطية، يف التحليل األخري، تعتمد على سلوك فالدميقر 
 والدميقراطية تربية وثقافة وممارسة قبل أن تكون نظاماً سياسياً له قواعد إجرائية حمددة.

وخيطئ من يتصور أن هناك ثقافات بعينها تنسجم مع الدميقراطية وأخرى تزدريها أو تناصبها 
ال تشجع عليها. وثقافتنا العربية في كل ثقافة قيم تالئم الدميقراطية وأخرى العداء. ف

 اإلسالمية ليست استثناء من هذه القاعدة.
فليس صحيحًا أن اإلسالم يعادي الدميقراطية وال يعبأ حبقوق اإلنسان. وكلنا نعرف مركزية 

اإلسالمي إىل ضرورة  مبدأ الشورى يف احلضارة اإلسالمية. وهناك إشارات واسعة يف الرتاث
 وميهم إذا لزم األمر.مراقبة احلكام بل وتق

إن املثقفني العرب يقع على عاتقهم اليوم تسليط الضوء على هذه القيم، واستلهامها يف 
وبني ما  –وهي كثرية  –صياغة جتربة دميقراطية معاصرة متزج بني الرتاث وما فيه من إجيابيات 

ومبادئ خربات وممارسات جتسدت يف شكل نظم سياسية  وصلت إليه التجارب احلديثة من
 قانونية.

إننا أحوج ما نكون إىل بث قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف مناهجنا التعليمية وثقافتنا 
اليومية ووسائل إعالمنا املقروءة واملسموعة. فذلك هو السبيل الوحيد لرتبية مواطن يعرف 

إمنا واجب فهم أن مشاركته يف شئون بلده ليست ترفًا و حقوقه ويتمسك هبا ويدافع عنها. وي
 ومسئولية.

 سادساً: احملكمة اجلنائية الدولية ودورها يف الدفاع عن حقوق اإلنسان.
 –حسنًا فعل منظمو هذا املؤمتر بعقد نقاش موسع حول احملكمة اجلنائية الدولية اليت تعد 

احملكمة هي التجسيد احلي ملبدأ حماكمة أحد التطورات اهلامة يف عامل اليوم. فهذه  –حبق 
 غاة الذين كانوا يفرون أبفعاهلم دون أن حياسبهم أحد.الط

وهي من �حية أخرى، تطور ابجتاه التطبيق العملي ملبادئ القانون الدويل اإلنساين مبا يضمن 
ر غري معاقبة هؤالء الذين يرتكبون جرائم احلرب واالابدة واجلرائم ضد اإلنسانية. وهذا تطو 

ترب يف أي فرتة من اترخيها عدالة دولية عابرة للحدود مسبوق يف اتريخ اإلنسانية اليت مل خت
ومتخطية لسيادات الدول. وهذا إمنا يشري جبالء إىل املكانة الرفيعة اليت صارت حتتلها قيم 

 ادة.حقوق اإلنسان يف األجندة العاملية، حىت صارت مقدمة على قواعد احلصانة وأقاليم السي



كومات العربية إىل أمهية االنضمام إىل امليثاق األساسي ورمبا يفيد مؤمتر� هذا يف تنبيه احل
والذي صدقت عليه حىت اآلن اثنان وتسعون  1998للمحكمة، الذي مت تبنيه يف يوليو 

 دولة، ليس من بينها لألسف سوى دولتني عربيتني مها األردن وجيبويت.
 عن املنطقة العربية، إذ ية يف احملكمة اجلنائية يعطي انطباعا سيئاً إن عدم متثيل الدول العرب

تبدو وكأ�ا ال حتفل ابلقيم اإلنسانية النبيلة اليت جتسدها هذه احملكمة. وهو أمر جيدر 
 ابحلكومات العربية االلتفات له وتصحيحه يف أقرب وقت.

 السيدات والسادة:
ة اليمنية ولإلخوة الذين قاموا على تنظيم أشكر لكم حسن االستماع، وأكرر شكري للحكوم

هذا املؤمتر الذي أمتىن أن تسهم النقاشات واحلوارات اليت تدور يف جلساته يف ترشيد اجلدل 
حول التطور الدميقراطي، فنحن حنتاج اآلن أكثر من أي وقت مضى إىل االستئناس بكل 

 اآلراء واالستماع إىل كل األصوات. 
 سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.وفق هللا اجلميع.. وال
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 ندا هول -ديلفيت 

 
 السيدات والسادة

التابع  IHEأود أوًال أن أعرب عن سعاديت للمشاركة يف هذا احلفل العلمي املتميز يف معهد 
لليونسكو. لقد قام هذا املعهد ابلذات وال زال يقوم أبنشطة مثمرة يف التعريف بقضية املياه 

 واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.من مجيع جوانبها البيئية 
هذه األنشطة يف سياق اهتمام دويل واسع بقضية املياه. وهو اهتمام ترعاه األمم  وأتيت

املتحدة واملنظمات التابعة هلا، وعلى رأسها اليونسكو اليت يشرفين أن أكون مبعوثها اخلاص 
 للمياه.

ماً للمياه أن يكون هذا العام فرصة عا 2003لقد كان هدف األمم املتحدة من إعال�ا عام 
ألنظار وتركيز االهتمام على إحدى أخطر املشكالت اليت تعد من أهم التحد�ت للفت ا

اليت تواجه البشرية يف مطلع األلفية الثالثة. فمشكلة املياه تفوق، يف خطورهتا، األزمات 
 يها مشكلة بقاء.األخرى اليت تواجه اإلنسانية، وليس من قبيل املبالغة أن نطلق عل

ا وضعت قضية املياه يف مكانة متقدمة بني سلم أولو�هتا، وأخذت وُحيمد لألمم املتحدة أ�
على عاتقها مهمة نشر الوعي هبذه القضية بني خمتلف أمم العامل من خالل املؤمترات الدولية 

، ومروراً 1977 واملنتد�ت وحلقات النقاش، بداية مبؤمتر "مار ديل بالات" الذي ُعقد يف عام



، وإنتهاًء أبنشطة متعددة رعتها 1992لبيئة الذي ُعقد يف دبلن عام ابملؤمتر الدويل للمياه وا
األمم املتحدة ومنظماهتا يف السنوات القليلة املاضية أمهها: املنتدى العاملي للمياه، واملنتدى 

ن الهاي الصادر يف مارس الدويل للمياه العذبة، والقمة العاملية للتنمية املستدامة، وإعال
بعة حتد�ت كأساس للعمل املستقبلي يف مقدمتها: تلبية االحتياجات والذي تبىن س 2000

األساسية من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي اآلمنة والكافية، وأتمني إمدادات 
حبكمة  الغذاء خاصة للفقراء واحملرومني من خالل استخدام أكثر فاعلية للمياه، وإدارة املياه

 عاة مصاحل مجيع األطراف املعنية.من خالل إشراك مجيع املواطنني ومرا
من خالل  WWDRوأحب أن أشري هنا إىل أن صدور التقرير األول لتنمية املياه يف العامل 

مبادرة مشرتكة لثالث وعشرين وكالة اتبعة لألمم املتحدة، ميثل خطوة على الطريق الصحيح 
بيه الناس خلطورة تلك ا� املتصلة ابملياه، ودق �قوس اخلطر لتنمن أجل رفع الوعي ابلقض

األزمة، وأضم صويت إىل السيد/ كويف عنان ? األمني العام لألمم املتحدة ? الذي نصح أبن 
يطلع على هذا التقرير أكرب عدد ممكن من القراء، إذ حيوي بني صفحاته تعريفًا وافيًا بقضية 

دة يف سبيل مساعدة جلهود املبذولة من قبل منظمة األمم املتحاملياه من خمتلف جوانبها واب
 العامل على مواجهة أزمات املياه احلاضرة والوشيكة.

 السيدات والسادة..
أعرف أن مجيع احلضور هنا يعدون من املهتمني بقضية املياه، والعارفني بتفاصيلها، املدركني 

ذكر� ابلتحد�ت اهلائلة اليت تقف يف خلطورهتا، ولكين ال أمل من تكرار حقائق صادمة ت
حتقيق اهلدف النبيل الذي �دى به إعالن األلفية، وهو خفض نسبة األفراد احملرومني  طريق

 .2015من مياه الشرب النقية إىل النصف حبلول عام 
إن األرقام واإلحصائيات تعد، من وجهة نظري، خري منظار ميكن أن نرى من خالله خطورة 

 ع ابئس.، واألرقام، لألسف الشديد، ترسم صورة لواقأزمة املياه
يكفي أن نعرف أن عدد سكان العامل قد تضاعف ثالث مرات خالل القرن العشرين، يف 

مليار شخص  1.1حني تضاعف استخدام املياه ست مرات. ويكفي أن نعرف أن هناك 
ومني من الصرف مليار شخص حمر  2.4حمرومني من إمدادات املياه الصاحلة لالستعمال، و 

رف أن األمراض املرتبطة ابملياه أتيت ضمن األسباب األكثر الصحي املالئم. ويكفي أن نع



شيوعًا للمرض والوفاة، ويصاب هبا الفقراء يف البلدان النامية ابلدرجة األوىل. يكفي أن 
نعرف هذا كله لكي ندرك خطورة األزمة اليت نواجهها، وجسامة التحد�ت اليت تقف يف 

 ريقنا.ط
شكلة نقص يف املياه يف املستقبل القريب وهذا راجع ? إن بلدا� �مية كثرية سوف تواجه م

يف األساس ? إىل أن الطلب املتزايد على املياه يف ظل معدالت النمو السكاين املتسارعة، 
 وإىل حتسن مستو�ت املعيشة، والنمو الصناعي، واالجتاه حنو سكىن املدن.

كاين وعالقتها أبزمات نقص نا وقفة عند مسألة تسارع معدالت النمو السوالبد أن تكون ل
املياه يف املستقبل. إذ تساهم الز�دة السكانية يف البلدان النامية يف مفاقمة مشكلة املياه يف 

 ظل عدم ز�دة املعروض ابلتوصل إىل مصادر جديدة للمياه.
وخصوصًا يف منطقة اخلليج واليمن وتظهر تلك األزمة بوضوح يف دول املنطقة العربية، 

وعلى سبيل املثال فإن معدل النمو السكاين ابململكة العربية السعودية يرتاوح بني واألردن، 
% سنو�ً، وهو يعترب من املعدالت اهلائلة اليت تنذر أبزمات كبرية يف 3.9% إىل 3.7

 املستقبل القريب يف ظل ندرة املوارد املائية ابململكة.
لتشمل معظم دول املنطقة اليت تعاين من  مر قاصراً على أو أخرى، وإمنا متتد األزمةوليس األ

مشكلة منو سكاين ال يتناسب مع حجم املوارد املائية املتاحة. ويقتضي ذلك اإلسراع برتشيد 
استخدام املياه وتوعية املواطنني بذلك واللجوء إىل سياسات متنوعة يف جمال الرتشيد، مثل 

ز�دة هذه الرسوم إذا كانت مفروضة  لى استهالك املياه يف األغراض املنزلية أوفرض رسوم ع
من قبل حبيث تكون هذه الرسوم تصاعدية حتقيقًا للعدالة، إضافة إىل ضبط التسرابت 

 املختلفة، واحلد من زراعة احملاصيل األكثر استهالكاً للمياه.
لطلب املتزايد الذي يفرضه النمو كما جتدر مالحظة أن املشكلة ال تتعلق فقط جبانب ا

ملتسارع، وإمنا تتعلق أيضًا بضعف كفاءة املؤسسات القائمة على أمر إدارة املياه يف السكاين ا
بلدان العامل النامي اليت تواجه شحًا مائياً. وكذلك، بنقص اخلربات والكفاءات املؤهلة للقيام 

 تعلقة إبدارة املوارد املائية.ابلبحث والتطوير، والتشغيل والصيانة يف املسائل امل



هذه الدول اليت تعاين شحًا مائيًا سوى خيار وحيد يتمثل يف حتسني إدارهتا  وليس أمام
للموارد املائية، ورفع كفاءة مؤسساهتا العاملة يف هذا اجملال لتقليل الفجوة بني املعروض من 

 املياه وبني الطلب املتزايد لسد حاجات التنمية.
 سادة..السيدات وال

يدة، أن اهلياكل املؤسسية يف أغلب بلدان العامل لقد ثبت، من خالل أحباث ودراسات عد
النامي ليست قادرة على التعاطي مع املسائل املتعلقة إبدارة املوارد املائية بنظرة مشولية، ال 
 تغفل أي عامل من عوامل أزمة املياه وأتخذ يف اعتبارها األبعاد االقتصادية والسياسية

 واالجتماعية والبيئية هلذه األزمة.
أن غالبية البلدان النامية لديها مؤسسات هتتم إبدارة املوارد املائية وتنميتها، ولكن صحيح 

هذه املؤسسات تعاين من مشاكل عديدة حبيث ميكننا القول أبن قسمًا كبريًا من أزمات 
املؤسسات والسياسات املتعلقة املياه، يف البلدان اليت تعاين شحًا مائياً، يعود إىل ضعف 

 رد املائية، أكثر مما يعود إىل شح املصادر الطبيعية.إبدارة املوا
إن املؤسسات الوطنية اليت هتتم مبسائل املياه يف البلدان النامية هي يف غالبيتها مؤسسات 

ية، ويعود تفتقر إىل الكفاءة، وتسهم بقدر ضئيل يف حتسني إدارة البلدان النامية ملواردها املائ
دمتها ضعف التمويل الذي توفره الدول هلذه املؤسسات. ذلك إىل مجلة من األسباب، يف مق

فإدارة املوارد املائية تقع يف مرتبة متأخرة يف سلم أولو�ت الدول النامية، وعادة ما يتم إغفاهلا 
 لصناعة والزراعة.يف برامج وخطط التنمية االقتصادية، فتأيت اتلية جملاالت أخرى مثل الطاقة وا

تعاين مؤسسات إدارة املياه من عدم كفاية املوارد البشرية، وافتقار وإضافة إىل ضعف التمويل 
الكوادر العاملة هبا إىل الكفاءة واخلربة الالزمتني. إذ ال تُقدم فرصا كافية لتعليم وتدريب 

 العاملني يف جمال إدارة املوارد املائية هبدف رفع كفاءهتم.
ية القانونية والتشريعية املالئمة املؤسسات من مشكالت أخرى تتعلق بغياب البنوتعاين 

لعملها، حبيث تصبح هلا صالحيات وسلطات حمددة ميكنها من خالهلا املشاركة يف رسم 
السياسات اخلاصة إبدارة املياه، والقيام بتنفيذها. وحنن نعرف مجيعًا أن مشكلة احلكومات، 

ينطبق أيضًا على  ها إىل تنظيم كل األمور بشكل جتزيئي، وهذابشكل عام، تتمثل يف ميل
تنظيم احلكومات إلدارة املوارد املائية. فقد يكون الري اتبعًا هليئة معينة، واملياه اليت تستخدم 



يف األغراض املنزلية اتبعة هليئة اثنية، والطاقة اهليدرولوكية اتبعة هليئة اثلثة، واملواصالت املائية 
 بعة، وإدارة اجلودة هليئة خامسة.. وهكذا.هليئة را

وقد ثبت، مبا ال يدع جماًال للشك، أن تنظيم إدارة املوارد املائية هبذه الطريقة التجزيئية هو أمر 
ال يستقيم، وال ينتج عنه سوى سياسات مفككة، وبرامج مبعثرة، بل ومتنافسة يف بعض 

 األحيان، ال جيمعها رابط، وال يضبطها ضابط.
 دات والسادة..السي

دارة املوارد املائية تتجاوز املفهوم التقليدي الذي يقوم على تقسيم إن النظرة احلديثة ملسألة إ
العمل بني مؤسسات ختتص كل واحدة منها مبعاجلة جانب من جوانب املشكلة املائية 

 Capacityبشكل جزئي. وتتجه النظرة احلديثة إىل تبين مفهوم "بناء القدرة" 
Building رة كلية مشولية متزج بني كل جوانبها الذي ينصرف إىل مواجهة مسألة املياه بنظ

يف نسيج واحد متكامل، ال يعاجل كل مشكلة على حنو منفصل وإمنا يعاجلها مجيعًا يف إطار 
 واحد متكامل ومستمر.

إن "مفهوم بناء القدرة" ينصب يف األساس على تدعيم قدرات املؤسسات العاملة يف جمال 
شحًا مائيًا يف التعامل مع هذه األزمة. وهو مفهوم املياه، وكذلك قدرة اجملتمعات اليت تعاين 

متكامل يشري إىل عملية مستمرة طويلة األمد تشمل تدعيم التنسيق بني املؤسسات، وتقوية 
االتصال فيما بينها، وضمان سر�ن املعلومات اليت تتعلق ابملوارد املائية واستخداماهتا بني 

 اجلهات املنتجة هلا، وتلك اليت تستخدمها.
يف  1977وهذا األسلوب التكاملي يف إدارة املوارد املائية �دى به مؤمتر األمم املتحدة يف 

مار ديل بالات، وهو املؤمتر الذي قاد يف آخر األمر إىل إعالن حقبة الثمانينات، "حقبة للمياه 
 املياه والرعاية الصحية هبدف توفري Water Sanitation Decadeوالصحة" 

. ونوقشت هذه املسائل بشكل مطول يف مؤمترات دولية عديدة 1990م للجميع حبلول عا
، ويف ريو دي 1992، ودبلن يف يناير 1991، ويف ديلفت عام 1990يف نيودهلي عام 

 .1992جانريو عام 
د املائية، كدليل على و�يت تركيز "مفهوم بناء القدرة" على اجلانب املؤسسي يف إدارة املوار 

املسألة املائية. فال شك أن قسمًا كبرياً من الفشل يف إدارة املوارد املائية  أمهية هذا العنصر يف



يعود يف األساس إىل ضعف اهليئات احلكومية واملؤسسات العاملة يف هذا اجملال، وافتقارها 
 إىل الكوادر والعمالة املدربة.

ن املؤسسات متثل حلقة الوصل بني السياسات وال جيب أن يغيب عن أذهاننا أ
واالسرتاتيجيات طويلة األمد، اليت جتيب على سؤال ما الذي ينبغي عمله؟، وبني عملية 
التنفيذ على املستوى امليداين، وهي العملية اليت جتيب على أسئلة من نوع: كيف يتم تنفيذ 

 وم ابملهمة؟.. إىل أخره.خطة ما؟ وما املوارد املالية اليت جيب ختصيصها؟ ومن سيق
 .السيدات والسادة.

إن إدارة املوارد املائية تشتمل على عاملني أساسيني: إدارة املعروض، وهذه تشمل أنشطة 
تتعلق بتطوير واستغالل مصادر جديدة للمياه. وإدارة الطلب، وتعين الوصول إىل استخدام 

 هذين العاملني.أمثل لكمية املياه املتاحة. والتخطيط اجليد ميزج بني 
صب على جانب املعروض، عن طريق البحث عن مصادر جديدة ويف املاضي كان الرتكيز ين

ملواجهة الطلب املتزايد. ولكن الرتكيز يتحول اليوم إىل جانب الطلب، من خالل سياسات 
تقوم على تطوير املؤسسات العاملة يف جمال اإلدارة املائية هبدف الوصول هبا إىل درجة من 

املتاحة إىل أقصى حد ممكن. وكذلك االهتمام كفاءة متكنها من أن حتسن استغالل املوارد ال
 جبانب التعليم والتوعية بقضا� املياه، هبدف التأثري على سلوك املستهلك.

إن املنهج اجلديد يف التعامل مع قضا� املياه، والذي يتبىن مفهوم بناء القدرة ال يتعامل مع 
ا جزءًا ال يتجزأ من احلاجات األساسية فحسب، وإمنا أيضًا بوصفهاملياه بوصفها من 

 املنظومة البيئية، ومورداً طبيعياً، وسلعة اقتصادية واجتماعية يف آن.
وأعتقد أن هذا املفهوم التكاملي يف تناول املسألة املائية يناسب إىل حد بعيد تلك اجملتمعات 

ل املوارد حتتاج إىل حتسني كفاءهتا وقدرهتا يف استغالاليت تعاين أزمة نقص يف املوارد املائية، و 
املتاحة. وهو أمر ينطبق بشكل خاص على املنطقة العربية اليت تعترب من أكثر املناطق جفافاً 

 يف العامل، واألكثر ترشيحاً كذلك الندالع الصراعات بني دوهلا من أجل املياه.
ة هياكلها املؤسسية العاملة يف جمال اإلدار  إن دول العامل النامي حتتاج إىل إعادة النظر يف

املائية، وتشجيع التعاون والتواصل بني اهليئات املختلفة العاملة يف هذا اجملال. ورمبا حتتاج هذه 
تكون مهمتها القيام  -اجمللس األعلى للمياه-الدول إىل تسمية جهة واحدة رمبا حتت أسم 



هذه  ة، ومراقبة املصادر املوجودة فعالً. وتكونبتقومي دوري حلجم املخزون واملصادر اجلديد
اجلهة مبثابة بنك معلومات وطين جيمع كل التقديرات حول املوارد املائية يف الدولة، ويعىن 
بصنع السياسات واالسرتاتيجيات بعيدة املدى ويعمل على التنسيق بني املؤسسات املختلفة 

 يف تنفيذ هذه السياسات.
ص يف املياه إىل انتهاج اجة دول العامل النامي اليت تواجه أزمة نقوال ننسى أن نشري إىل ح

سياسات مبتكرة وغري تقليدية يف مواجهة هذه األزمة، فاملياه اجلوفية ال تكفي، كما أن 
الوسائل املساعدة مثل حتلية مياه البحر ال ميكن أن حتل املشكلة. وإذا مل توجد حلول جذرية 

وهتجري السكان  عندئٍذ من اللجوء إىل دراسة جدية حول نقل ملشكلة شح املياه، فال مناص
من املناطق اليت تعاين نقصاً يف املياه إىل مناطق أخرى داخل الدولة نفسها أو إىل دول جماورة 
إذا تطلب األمر ذلك، مع اختاذ كل االسرتاتيجيات اليت تسهل عملية نقل السكان من 

 الناحية السياسية.
ملعاهد العليا يف املشاركة يف جهود ؤكد جمدداً أمهية دور اجلامعات الوطنية واوختاماً، البد أن ن

"بناء القدرة" الوطنية لدى املؤسسات العاملة يف حقل اإلدارة املائية. إن دور اجلامعات 
ومراكز األحباث هو دور حموري يف إاثرة الوعي بقضا� املياه لدى اجلمهور وصناع القرار على 

 السواء.
ارة املياه حيتاج إىل إرادة سياسية على عن البيان أن مواجهة القصور املؤسسي يف إدوغين 

أعلى املستو�ت، تضع على عاتقها ختصيص موارد كافية إلصالح املؤسسات الوطنية 
 اسرتشاداً ابملفاهيم احلديثة يف هذا اجملال، مثل مفهوم "بناء القدرة".

 السيدات والسادة..
أدعو لكم مجيعاً ابلتوفيق وجودي معكم يف هذا احملفل العلمي الراقي و أكرر شكري وسعاديت ل

يف املهمة اجلسيمة امللقاة على عاتقكم ? وعاتقي ? واليت تتمثل يف إاثرة وعي عاملي أبزمة 
 املياه، فالوعي ابألزمة هو أوىل خطوات مواجهتها.

 وهللا حيفظكم مجيعاً، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على نبينا وسيد� حممد صلى هللا عليه وسلم، 

 الم على سيد� ونبينا عيسى بن مرمي عليه السالم.والصالة والس
 والسعادةأصحاب املعايل 
 السيدات والسادة

 



امسحوا يل أوال أن أعرب عن سعاديت بوجودي اليوم يف هذا احملفل العلمي املتميز يف جامعة 
 به. سيدة اللويزة، وأن أقدم الشكر ملركز أحباث الطاقة املائية والبيئة للدور املهم الذي يقوم

مي ابلقضا� املتعلقة ابملياه اهتمام إن الكثريين يف املنطقة العربية، وخارجها، يعرفون أن اهتما
قدمي. وهو اهتمام فرضته ظروف البلدان العربية اليت تقع يف معظمها يف مناطق جافة وشبه 

وسط، جافة، وابلتايل تعاين نقصًا يف املياه. وقد أصبح معروفًا اآلن أن منطقة الشرق األ
املياه. وهذا سيناريو مظلم ابلذات، مرشحة الندالع صراعات أكثر حدة بني دوهلا من أجل 

 ولكنه قابل للتحقق إذا مل نعمل من اآلن على تفاديه.
لقد كان اهتمامي بقضا� املياه �بعًا من اهتمامي العام ابلقضا� اليت ختص املستقبل، فمن 

دير شئو�ا وعينها على األحفاد وأحفاد األحفاد. فتحقيق عادة اجملتمعات احلية النابضة أن ت
ليس كافياً، وإمنا األهم هو أال أتيت هذه التنمية على حساب األجيال القادمة أو على التنمية 

 Sustainableحساب البيئة، ورمبا كان هذا هو جوهر مفهوم التنمية املستدمية 
Development. 

 السيدات والسادة..
العربية يف  تناعي أبن أزمة املياه تعد من أخطر التحد�ت اليت تواجه منطقتناما زلت عند اق

الفرتة القادمة، خصوصًا إذا بقينا نتعامل مع هذه األزمة بنفس الطريقة اليت نتعامل هبا مع 
مشكالتنا مجيعاً. إذ نفضل تركها لتحل نفسها مع الوقت معتقدين أن الزمن كفيل حبل أي 

إىل  لواقع يقول أن كل مشكلة نبادر اباللتفات إليها يف بوادرها تتحولمشكلة يف حني أن ا
 معضلة تقض مضاجعنا، وهتدد مستقبلنا.

إن نصيب الفرد العريب من املياه العذبة يعد من أقل املتوسطات واحلصص يف العامل، إذ يبلغ 
مرت  7700مرت مكعب سنو�ً، يف حني يبلغ املتوسط العاملي  1278? يف املتوسط ? 

 مكعب سنو�ً.
ميثل الفجوة بني املصادر  2000ب يف عام مليار مرت مكع 30لقد بلغ العجز املائي العريب 

املتاحة من املياه، وبني الكمية اليت حتتاجها دول املنطقة ألغراض الزراعة والتحديث والتنمية 
ظل  ، يف2030مليار مرت مكعب يف عام  282والتصنيع. ويتوقع أن يصل العجز إىل 

اليوم. وتظهر بشكل واضح يف معدالت النمو السكاين املتسارعة اليت يشهدها العامل العريب 



دول اخلليج واليمن واألردن، وعلى سبيل املثال وصل معدل النمو السكاين يف اململكة العربية 
% سنو�ً. وهذا معدل كبري للغاية ينذر أبزمات  3.9% و 3.7السعودية إىل ما يرتاوح بني 

 ملكة.رية يف املستقبل القريب وخصوصاً يف ظل ندرة املوارد املائية ابملكب
وال يقتصر هذا العجز على كمية املياه املتاحة للفرد، وإمنا ميتد ليشمل نوعية املياه ودرجة 
نقائها وتعرضها للتلوث، وهذه كلها عوامل يرتتب عليها أبعاد صحية وبيئية وغذائية. وكلنا 

 بني األمن الغذائي والصحي واملائي، فهي كلها وجوه لشيء واحد. نعرف مدى االرتباط
ال يغيب عن األذهان أن املنطقة العربية تعاين من وضع جغرايف سياسي جيعل مشكلة املياه و 

فيها أكثر تعقيداً، فأغلب منابع املياه العذبة اليت تغذي األ�ار الكربى يف املنطقة العربية تقع 
% من 80تحكم مثاين دول من دول اجلوار اجلغرايف يف أكثر من يف دول غري عربية، وت

ملياه العربية. وقد أطلعنا أخوتنا الفلسطينيني على أساليب إسرائيل يف سحب املياه حصة ا
اجلوفية من الضفة الغربية وغزة، إابن ز�رة االبن تركي يف األسبوع املاضي. ومما يزيد من هذا 

تتبىن سياسات مائية ال أتخذ يف اعتبارها املصاحل املائية  الوضع خطورة أن بعض هذه الدول
 العربية. للدول

إن مشكلة املياه يف املنطقة العربية تعد مشكلة متعددة األبعاد، فلها بُعد اقتصادي، وبُعد 
بيئي، وبُعد سياسي، والنظر يف حلول هلذه املشكلة، والتوفر على دراستها من مجيع جوانبها، 

  االعتبار هذه األبعاد مجيعاً.البد أن �خذ يف
اً من مشكلة املياه يف املنطقة العربية يعود إىل غياب اإلدارة وال خيفى على أحد أن قسمًا كبري 

الرشيدة للموارد املائية، رمبا أكثر مما يعود إىل فقر املوارد الطبيعية نفسها، فإدارة الدول العربية 
وتعاين من غياب النظرة الكلية اليت تتعامل مع املسألة ملصادرها من املياه تفتقر إىل الكفاءة، 

ن مجيع جوانبها: االقتصادية والسياسية والبيئية، �هيك عن غياب كامل للتخطيط املائية م
املستقبلي الذي يعد أمراً ال غىن عنه يف أي سياسة رشيدة إلدارة املوارد املائية. ولذلك تشتد 

وتوعية املواطنني بذلك واتباع سياسات متنوعة مثل فرض حاجتنا إىل ترشيد استخدام املياه 
ستهالك املياه يف األغراض املنزلية أو ز�دة هذه الرسوم إذا كانت مفروضة من رسوم على ا

قبل حبيث تكون رسوماً تصاعدية مبا حيقق العدالة بني خمتلف فئات اجملتمع، إضافة إىل ضبط 



ة من املياه، وكذلك احلد من زراعة احملاصيل األكثر التسريبات املختلفة اليت هتدد كميات كبري 
 لمياه.استهالكاً ل

كما أن حدة األزمة تفرض علينا التفكري يف حلول مبتكرة أو حىت التفكري فيما كان ال ميكن 
مثل نقل السكان من منطقة إىل  Thinking the Unthinkableالتفكري فيه 

رد املائية بني مناطقها، وكذلك دراسة إمكانيات أخرى داخل الدول اليت يتفاوت توزيع املوا
ول جماورة إذا كان هذا هو احلل الوحيد مع اختاذ كل االسرتاتيجيات اليت نقل السكان إىل د

 تسهل التفاهم على ذلك بني الدول املتجاورة من الناحية السياسية.
 السيدات والسادة..

قاصرًا على املنطقة العربية، خصوصًا بعد رمبا يعرف البعض أن اهتمامي بقضية املياه مل يعد 
مبعواًث خاصًا للمياه هذا العام. وقد وفر ذلك يل فرصة رائعة  تسمييت من قبل اليونسكو

للمشاركة يف عمل كبري من أجل لفت األنظار إىل خطورة أزمة املياه على املستوى العاملي، 
زمة على صحتهم وحياهتم. وهي وز�دة الوعي لدى الناس حبجم التهديد الذي متثله تلك األ

تزايد بقضية املياه، كان أحد مظاهره إعالن األمم أنشطة أتيت يف سياق اهتمام عاملي م
 عاماً للمياه. 2003املتحدة عام 

إن استخدام املياه من قبل الفرد الواحد يف ازد�د مستمر بفضل ارتفاع مستوى املعيشة والنمو 
ارتفاع النسبة املئوية لنصيب الفرد من املياه، وإذا أضفنا السكاين، األمر الذي ترتب عليه 

الفروق املكانية والزمانية يف املوارد املائية املتوفرة تصبح النتيجة أن املياه املتاحة خلدمة  لذلك 
كافة استخداماتنا تزداد شحًا وندرة مبرور الوقت، مما يؤدي يف النهاية إىل حدوث أزمة يف 

 املياه.
مليون  2أيضا على تقليل موارد املياه العذبة، حيث يتم التخلص من حوايل  ويعمل التلوث

طن من النفا�ت يوميًا إبلقائها يف اجملاري املائية، وتشمل هذه املخلفات الكيماوية 
والصناعية واملخلفات الزراعية كاألمسدة و املبيدات احلشرية. ورغم عدم كفاية واكتمال 

شدة التلوث، إال أن إنتاج مياه اجملاري عامليًا يقدر بنحو البيا�ت املوثوقة عن مدى و 
كيلو مرت مكعب. وإذا افرتضنا أن لرتاً واحدا من مياه اجملاري يلوث مثانية لرتات من   1500

ألف كيلو مرت مكعب على مستوى  12املياه العذبة، فإن عبء التلوث احلايل قد يصل إىل 



% من السكان يف 50األكثر تضررًا حيث يستخدم  العامل، واحملزن أن الفقراء هم دائماً 
 ادر مياه ملوثة.البلدان النامية مص

وكالة اتبعة هلا، حول  23ويشري التقرير األول الذي أصدرته األمم املتحدة، ابلتعاون مع 
إىل أن الضغوط تتزايد على نظام املياه الداخلي بتزايد النمو  WWDRتنمية مياه العامل 
ة االقتصادية. والتغلب على مشكلة نقص وتلوث املياه يضع يف طريق السكاين والتنمي

املستقبل اإلنساين حتد�ت جسام، إذ يقدر أنه حبلول منتصف هذا القرن سيعاين سبعة 
بلدًا على  48بلدًا ندرة املياه على أسوأ تقدير، ومليار شخص يف  60مليارات شخص يف 

 أحسن تقدير.
 السيدات والسادة..

اليت تتناوهلا من مجيع   املتعلقة ابملياه حتتاج إىل مزيد من الدراسات واألحباث اجلادةإن القضا�
جوانبها. وتعد مسألة الطاقة املائية يف مقدمة القضا� املتعلقة ابملياه يف ظل تزايد االهتمام 

قة مبصادر نظيفة للطاقة. ومن هنا تنبع أمهية الدور الذي يقوم به مركز أحباث املاء و الطا
 والبيئة جبامعة سيدة اللويزة.

ضا� املتعلقة ابملياه يف مقدمة اهتماماهتا تلعب دوراً حيو�ً يف إن مراكز األحباث اليت تضع الق
منظومة اإلدارة املائية، فما تفتقر إليه جمتمعاتنا حقًا هو اجلهد البحثي الدءوب املرتاكم يف 

ة، إضافة إىل افتقادها الكوادر املدربة واخلربات تلك القضا� احليوية املتعلقة ابملياه والبيئ
 ا� املياه. وقليل من مراكز األحباث يقوم مبهمته يف هذا الصدد.املتخصصة يف قض

إن على مراكز األحباث والدراسات دورًا أساسيا يف أن تكون حلقة اتصال بني اجلهود 
وبني صانع القرار يف املسائل األكادميية العلمية اليت يقوم هبا أساتذة متخصصون من جانب، 

ن جانب آخر. كما أن عليها دورًا آخر يتمثل يف إاثرة الوعي، املتعلقة إبدارة املوارد املائية م
لدى عامة الناس وصانع القرار على حد سواء، خبطورة مشكلة املياه وبضرورة احتالهلا مكانة 

 متقدمة يف سلم أولو�ت املواطنني ومتخذي القرار.
تعاون بني جامعة املؤمتر الذي يعقد يف جامعة سيدة اللويزة ميثل خطوة رائدة يف الإن هذا 

خاصة من جانب، وبني وزارة املوارد املائية والكهرابئية وسائر املنظمات اإلقليمية والدولية 



املهتمة بضبط املوارد وتوظيفها يف خدمة اإلنسان سواء كان يف لبنان أم يف العامل العريب، من 
 آخر. جانب

اهلام إمنا يعرب جبالء عن الدور وما قامت به جامعة سيدة الليوزة من تنظيمها هلذا املؤمتر 
احليوي الذي ميكن أن تضطلع به اجلامعات العربية يف جمال إدارة املوارد املائية، وتعظيم 

 االستفادة من تلك املوارد على أفضل حنو ممكن.
 السيدات والسادة..

تغيري ن املؤمترات اليت عقدت حتت رعاية األمم املتحدة، وآخر مؤمتر "اللقد أشارت العديد م
املناخي" الذي عقد يف دهلي يف أكتوبر من العام املاضي، إىل أمهية البحث عن مصادر 
متجددة للطاقة حتل حمل املصادر التقليدية غري املتجددة اليت ينتج عنها تلوث للبيئة عن 

اليت تساهم يف رفع درجة حرارة  Greenhouse Gasesطريق ما يعرف بغازات الصوبة 
 االحتباس احلراري. الكوكب ويف ظاهرة

وتعد الطاقة املائية واحدة من أنظف مصادر الطاقة على اإلطالق، وأقلها استغالال من 
 جانب البشر ? خصوصاً يف العامل النامي ? يف الوقت نفسه.

منظومة متكاملة تقوم على أمر إدارة املوارد املائية  إن االستغالل اجليد للطاقة املائية حيتاج إىل
إذ حتتاج مشاريع الطاقة املائية، يف أغلب األحوال، إىل تنسيق وتعاون بني  بشكل رشيد،

أكثر من جهة حكومية. ويف بعض األحيان حتتاج مثل هذه املشاريع إىل تنسيق سياسي، بني 
ها. وهنا تكمن أمهية اجلهات االستشارية أكثر من دولة تشرتك يف �ر واحد جيري يف أراضي

ت الوطنية واخلاصة اليت تلعب دور املنسق بني أنشطة اجلهات ومراكز األحباث ابجلامعا
 احلكومية املختلفة.

وليس خافيًا أن املنطقة العربية ال تعاين فقط هدرًا يف املياه بسبب غياب اإلدارة الرشيدة، 
 ت استغالل املياه يف إنتاج الطاقة.وإمنا تعاين كذلك إهداراً إلمكانيا

بديلة ? غري متجددة ? للطاقة يف أغلب البلدان العربية عذراً وال ميكن اعتبار توفر مصادر 
يربر التقاعس يف جمال االستفادة من الطاقة املائية. فمصادر الطاقة غري املتجددة لن تبقى إىل 

تتناقض مع مفهوم التنمية املستدمية، الذي األبد، إضافة إىل أ�ا تسهم يف تلوث البيئة بدرجة 
 جمال التنمية يف عصر� احلايل. يعد املفهوم األحدث يف



ولألسف الشديد، فإن املنطقة العربية ال تعاين نقصاً يف العقول يف هذا احلقل، بقدر ما تعاين 
غيااًب يف توظيف إنتاج هذه العقول ? من أحباث ودراسات ومشروعات ? يف خدمة 

 ية.معات العربية من أجل حتقيق االستفادة الكاملة من مصادرها الطبيعاجملت
إن ما حنتاج إليه حقاً هو تفعيل لدور مراكز األحباث اجلادة، كمركزكم هذا، يف إنتاج مزيد من 
الدراسات واألحباث وإجراء املزيد من املؤمترات وحلقات البحث والنقاش اليت تتناول قضا� 

ية حىت ال ا حنتاج إليه أيضاً هو توظيف هذا اجلهد يف خدمة اجملتمعات العرباملياه املختلفة. وم
 يكون جمرد جهد أكادميي ال صلة له ابلواقع ومشاكله.

إن موارد املياه يف معظم بلداننا العربية شحيحة ابلفعل ولكن األخطر من ذلك هو سوء 
أحد صور ضعف استغاللنا ملصادر�  استغاللنا هلذه املوارد. ويعد إنتاج الطاقة ابستخدام املياه

 ا زال هذا اجملال مفتوحاً أمام مزيد من األفكار واملشاريع والربامج.الطبيعية يف العامل العريب، فم
 السيدات والسادة..

أمتىن ملؤمتركم هذا أن يشكل الدعامة األساسية واخلطوة األوىل يف طريق طويل حافل 
األوطان واملواطنني، ولصاحل اإلفادة خبريات األرض إىل  ابلنشاطات العلمية والبحثية يف خدمة

 ممكن.أقصى حد 
 وهللا حيفظكم مجيعاً، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 جامعة سيدة اللويزة خترج طلبة وطالبات  يف حفل
 

 2003يوليو  11 اجلمعة
 لبنان  -بريوت 

 
صلى هللا عليه وسلم، بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على نبينا وسيد� حممد 

 مرمي عليه السالم. والصالة والسالم على سيد� ونبينا عيسى بن
 سعادة مدير اجلامعة األب بطرس طربيه

 أصحاب السعادة
 السيدات والسادة

 



بداية نتوجه لكم وللجامعة وقيادهتا، وأعضاء هيئة تدريسها، ابلشكر واالمتنان على إاتحة 
م ونتقامسها مع أبنائنا وبناتنا خرجيي اجلامعة.. وطاملا أن اليو  الفرصة لنا كي نتشارك السعادة

هو يومهم فسوف نرتك ملشاعر� العنان.. موجهني حديثنا أوًال هلم فهم يستحقون أن حنتفل 
ونفتخر هبم.. دون أن نغفل أصحاب الفضل الذين كانوا وراء النجاح من األساتذة والعاملني 

 واملميز الذي اضطلعوا به من تدريس وإعداد هلم، األثر ابجلامعة، فقد كان للدور الكبري
لتأهيل اخلرجيني حىت أصبحوا جاهزين خلوض معرتك احلياة، مسامهني يف صنع مستقبل الداعم 

 بلدهم لبنان الرائع واجلميل.
 

 السيدات والسادة..
متضي.. هناك فرتات من الزمن ترتك يف نفس اإلنسان أثر ال يُنسى.. فال يرجو أل�مه أن 

ها من فرط احلب والسعادة اليت ويتمىن لو استطاع أن يشدها إىل األرض شداً.. مثبتًا إ�
حيصل عليها من األحداث اليت متر به خالهلا.. وما فرتة الدراسة اجلامعية إال إحدى أحلى 
 أ�م العمر اليت تظل ذكراها حمفورة يف الوجدان مهما تقلد املرء من مناصب ومراكز.. ومهما

كانت هي األمجل على أمتد به العمر.. فيظل حنينه أبدًا متوجهًا إىل حقبة من الزمن  
 اإلطالق. 

إن الدراسة كالزراعة، فهي كما تعلمون جلين الثمار، فقبل أن يهم املرء بزراعة أرضه عليه أن 
يفكر، وخيطط، ويدرس، حىت يصل إىل اختيار نوع الثمرة اليت يرغب يف احلصول عليها، 

البذور مروراً تتبع ذلك عمل مضن، وجمهود شاق، فمنذ اللحظة اليت يتم فيها غرس ويس
برعايتها إىل أن حيني موعد احلصاد.. فرتة طويلة من الزمن يعيش فيها الزارع بني اخلوف 

 والرجاء، وهو نفس الشعور الذي يراودكم أثناء الدراسة.
ة املزج بني الفكر، والروح، والعمل، وأتيت اللحظة احلامسة.. تلك اللحظة اليت تكرس حقيق

شراييننا ابحلياة.. حنصل على الفرحة، اليت هي غذاء القلب،  وحنصل على الرحيق الذي ميد
الذي طاملا كان وما يزال ينبض بقوة مشاركاً ومعرباً وشاكراً يف ذات الوقت.. فقد حصل كل 

 ملتخرجني.زارع على نتاج غراسه.. وهذا ما متاماً ما ينتظر أبناء� ا
 السيدات والسادة..



عو� أن منعن النظر إىل ما يفرزه نظامنا التعليمي العريب من إن املناسبة اليت نرعاها اليوم تد
نتائج غري مشجعة.. وإذا كنا اليوم نتعرض لضغوط دولية للبدء يف عملية إصالحية شاملة 

صحتها. لذلك فإن علينا أن هلذا النظام، فإن استباقنا لتلك الضغوط ال يقلل من تقدير� ل
 تنا إذ أن الوقت كما تعلمون ال يعمل لصاحلنا أبداً. حنرص على أن يكون التغيري �بع من ذا

إننا أيها السيدات والسادة حباجة ماسة إىل نظام تعليمي حديث ومتطور، ال جدال يف 
عالة عليها، ونعتقد ? ذلك، تعليم يُراعي حاجة التنمية يف جمتمعاتنا، وأن يكون معينًا هلا ال 

 لسري يف طريقني متوازيني مها:ونظنكم تشاطروننا الرأي ? أن ذلك يتطلب ا
األول: العمل على إعداد جيل جديد من املعلمني خاصة يف جمال التعليم األساسي الذين 
جيب أن تتوافر هلم فرصًا تدريبية جيدة متكنهم من إتباع أساليب تعليمية حديثة تتماشى مع 

 مراحلها األوىل.بات التحديث املرجوة مبا يؤهلهم للنهوض ابلعملية التعليمية يف متطل
والثاين: حتديث املناهج التعليمية وتطويرها مبا يؤدي إىل تغذية عقول الطالب وإبراز مواهبهم 
وقدراهتم الذاتية بعيدًا عن احلفظ والتلقني الذي ما فتأت نظمنا التعليمية تتمسك به حىت 

 هلا ابالنطالق والرقي. إفرازاته السلبية وأتثرياته على القدرات الفردية اليت ال يسمح اآلن رغم
 

 السيدات والسادة..
إن مستقبل األمم مرهون بعناصر شىت أمهها التعليم، وهذا العنصر األساسي ال تستطيع جهة 

السري وحيدة يف  واحدة القيام أبعبائه، أو الوفاء مبتطلباته، واحلكومات العربية لن تتمكن من
ك فاملسؤولية جيب أن يتقامسها اجلميع، هذا الطريق، إذا ما أرد� أن يكون قصرياً, لذل

واجملتمع املدين عليه أن يتصدى جبدية هلذه املهمة، ال نقول منفرداً، بل متعاوً� مبنظماته 
بناء األمم ومجعياته وحكوماته لبلوغ هدف اجلميع، وهو بناء اإلنسان وما يستتبعه ذلك من 

 احلديثة القوية.
 

 السيدات والسادة..
يج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية املعروف (أبجفند) الذي لنا إن بر�مج اخلل

شرف رائسته، قد أوىل التنمية البشرية جل اهتمامه، ومل تكن قضية التعليم خبافية علينا، فقد  



 ملا توفر لدينا من قدرات، بذلنا قصارى جهد� كنا نسعى دائمًا يف اجتاه اإلصالح وفقاً 
ريقة املثلى، فكان أن قمنا يف منتصف الثمانينيات بتمويل مشروع تطوير الستغالهلا ابلط

مرحلة الطفولة املبكرة يف اململكة العربية السعودية ابلتعاون مع منظمة اليونسكو واحلكومة 
وير منهج التعليم الذايت لألطفال يف هذه السعودية، وقد كانت أهم خمرجات هذا املشروع تط

ج مطور يطبق على مستوى الدول العربية، ابإلضافة إىل تدريب كوادر املرحلة ليكون أول منه
من املعلمات واملشرفات الرتبو�ت لتنفيذه، وكان جناح التجربة دافعًا لدول عربية لألخذ هبا 

يت، سلطنة عمان، األردن، مصر، وتعميمها وتلك الدول هي: البحرين، اإلمارات، الكو 
 بيلها لتطبيقه لديها كالسودان ولبنان. وقطر، وهناك دول عربية أخرى يف س

إن هذا املشروع يعترب من وجهة نظر� سريًا يف طريق التحديث على دربه األول والثاين، فهو 
 بشري. يركز على املناهج يف جانب، ويف جانبه اآلخر يعطي اهتماماً ابلغاً ابلعنصر ال

لزامًا علينا أن خنطو خطوة رائدة وإمياً� منا بضرورة استكمال أسس اإلصالح التعليمي كان 
أخرى جتاه حتديث املناهج، فوصلنا إىل هدفنا عرب دراسات مضنية تكللت ابلنجاح، فكانت 

ذين اجلامعة العربية املفتوحة، اليت تعمل على تلبية الطلب املتزايد على التعليم اجلامعي، آخ
مل بصورة فعلية، ال أن تكون ابالعتبار أن تقدم تعليمًا متميزاً، يليب احتياجات سوق الع

شهادهتا جمرد صكوك غري قابلة للتداول، واجلامعة العربية املفتوحة مؤسسة غري رحبية ذات 
يف ست دول  2002/2003مناهج حديثة متطورة، وقد بدأت عامها األكادميي األول 

هو ت، لبنان، األردن، مصر، البحرين، السعودية كخطوة أوىل، وهدفنا عربية هي: الكوي
تعميمها على مجيع الدول العربية. وتقدم اجلامعة منهجاً متميزاً يف أربعة ختصصات هي: اللغة 
اإلجنليزية وآداهبا، تقنية املعلومات واحلاسب اآليل، إدارة األعمال، وتدريب وأتهيل املعلمني 

 األخرى. والكوادر الوظيفية
 

 السيدات والسادة..
أفضل إبذن هللا، ولكن هناك فرق كبري بني أن �مل..  قناعتنا راسخة أبن املستقبل سيكون

وأن نعمل.. فاألمل هو احملرك واحملفز جلميع الطاقات، أما العمل فهو احملقق لكل ما نتمناه، 



اة أفضل وتنتظر منا فليؤدي كل منا واجبه.. ولنبذل مجيعًا جهود� فشعوبنا تستحق حي
 الكثري.. 

 يكم ورمحة هللا وبركاته.وهللا حيفظكم مجيعاً، والسالم عل
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 



كلمته يف االحتفال مبسابقة السنة النبوية وعلومها اليت تقيمها اجلمعية اخلريية   49
 ( ضرماء ) السعودية  2003 -مايو  - 14بضرماء  

 
 خلريية بضرماء االحتفال مبسابقة السنة النبوية وعلومها اليت تقيمها اجلمعية اعنوان كلمته يف  
  

  14/05/2003التاريخ 
  

 املكان ( ضرماء ) السعودية 
  
 

 كلمة
 صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز

 اليت تقيمها اجلمعية اخلريية بضرماء االحتفال مبسابقة السنة النبوية وعلومها يف 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 اجلربين فضيلة الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن 
 املشرف العام على املسابقة
 أصحاب الفضيلة والسعادة

 اإلخوة احلضور
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
يطيب لنا أن نرحب جبمعكم الكرمي يف هذه الليلة املباركة إن شاء هللا وحنن حنتفي ابلفائزين 

ليت هتدف إىل خدمة السنة مسابقة السنة النبوية وعلومها يف عامها السابع، هذه املسابقة ايف 



املطهرة وحتث املسلمني على العمل والتمسك هبا وبيان جهود علماء احلديث يف تدوينه 
 والذود عنه وإبراز الصحيح من الضعيف. 

هـ ابقرتاح من بعض 1416م وكما تعلمون أننا شرفنا برعاية هذه املسابقة منذ أن بدأت عا
ة الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربين، والشيخ العلماء وطلبة العلم ويف مقدمتهم فضيل

الدكتور صاحل السدالن، والدكتور صاحل النوجيم، ولقد سر� كثرياً هذا اإلقبال الذي حتظى به 
 سوف يتخرج حفظة خمتصر من أبنائنا وبناتنا، ومما يثلج الصدر أنه يف العام القادم إبذن هللا

رغبة يف احلصول على العلم من منابعه األصلية، صحيحي البخاري ومسلم، وهذا دليل على 
 والذي متثله السنة النبوية الشريفة بوصفها مصدر اثين وأساسي للتشريع اإلسالمي. 

لكثيفة ولعل تزامن هذه املسابقة مع األحداث اجلسيمة اليت شهدهتا بالد�، ومع الظالل ا
ال هلا وخباصة يف جانب تفسري وحتليل اليت حتيط ابألمة اإلسالمية واالهتامات الغليظة اليت تك

الرؤى حنو مستقبل األمة وكيفية خروجها من الواقع املظلم الذي تعيش فيه، يكون دافعاً 
إىل للجميع لبذل اجلهود للعناية ابلعلم الذي ينري العقول، والعمل على البعد عن ما يؤدي 

الغلو والتعصب وضيق األفق، التطرف الذي ننبذه مجيعاً. فديننا احلنيف أبعد ما يكون عن 
إنه دين الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها، والنفس البشرية خرية بطبيعتها وما نراه اآلن من 
 أعمال شريرة تؤذي اآلخرين هي نتاج االبتعاد عن املصادر األصيلة للتشريع وأمهها كتاب هللا

 وما صح عن رسوله صلى هللا عليه وسلم.
 أيها األخوة

اليوم أحوج ما تكون حلشد طاقاهتا ومجع كلمتها لتصحيح املفاهيم املغلوطة اليت  إن األمة
شاعت عنها لدى أمم أخرى، وأول الطريق لتحقيق هذا اهلدف أن نبدأ أبنفسنا، فقد قال 

ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم) صدق هللا العظيم،  هللا تعايل يف كتابه العزيز (إن هللا ال يغري
ري التغيري دائمًا مساره الصحيح الذي يعتمد التشجيع على العلم وتكرمي وندعو أن يس

طالبيه، وعمًال على حتقيق ذلك فإنه يسر� تبين فكرة حتويل هذه املسابقة إىل مركز دائم 
 راءات التنفيذية يف أقرب فرصة إبذن هللا.خلدمة السنة النبوية وعلومها، ونرجو أن تتم اإلج



ألبنائنا وبناتنا الفائزين ابملسابقة ونشكر كل من ساهم جبهده وفكره يف  وختامًا جندد التهنئة
هذا العمل املبارك إن شاء هللا، وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه، والسالم عليكم ورمحة هللا 

 وبركاته.
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 - 18عامها الرابع ، وتنصيبه مبعواًث خاصًا لليونسكو للمياه يف مقر منظمة اليونسكو  

 ( ابريس ) فرنسا 2002 -ديسمرب 
 

التنموية الرائدة يف  عنوان كلمته يف حفل جائزة بر�مج اخلليج العريب العاملية للمشروعات
 يونسكو للمياه يف مقر منظمة اليونسكو عامها الرابع ، وتنصيبه مبعواثً خاصاً لل

  
  18/12/2002التاريخ 

  
 املكان ( ابريس ) فرنسا 

  
 كلمة

 األمري طالل بن عبد العزيز صاحب السمو امللكي
 رئيس بر�مج اخلليج العريب 

 يةلدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائ
 (أجفند)

 
 حفل تسليم 

 جائزة أجفند العاملية
 ية الرائدةللمشروعات التنمو 

 وتنصيب مسوه مبعواثً خاصاً لليونسكو للمياه
 

 مبىن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
 (يونسكو)

 ابريس



 2002ديسمرب  18األربعاء 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 سعادة السيد/ كوتشريو ماتسورا

 نسكو"ملدير العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "يو ا
 أصحاب املعايل والسعادة

 السيدات والسادة
يسعد� وحنن حنتفل معًا بقطف مثار عمل وجهد بُذل يف أماكن خمتلفة من العامل وصوًال إىل 

من نصيبها جائزة هذا تنمية بشرية متنوعة تشري إليها املشروعات الرائدة واملتميزة اليت كان 
وتشريو ماتسورا مدير عام منظمة األمم املتحدة العام، أن نعرب عن شكر� وتقدير� للسيد ك

 للرتبية والعلم والثقافة (يونسكو) على استضافة هذا احلفل يف مقرها يف ابريس.
وقد مست ومما يزيد سعاديت أن شرفتين هذه املنظمة الرائدة إبعالين مبعواًث خاصًا للمياه.. 

زًا كبريًا وهامًا من اهتمامايت املنظمة بذلك وترًا حساساً.. فإن موضوع املياه يشغل حي
الشخصية وكذلك عملنا يف بر�مج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية 

ي (أجفند)، ولذلك فإنين أقبل شاكرًا وُمقدرًا هذه املهمة، آمًال أن أمتكن من املسامهة جبهد
املتعلقة هبذا املوضوع احليوي  املتواضع يف كل ما من شأنه إبراز اإلجيابيات وتنحية السلبيات

 اهلام. 
وال شك أن تبين اليونسكو هلذا املوضوع اهلام سوف يسهل من مهمتنا للعمل معها على 

غريه دعم الدول لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ملا هلذه املنظمة من خربة يف هذا اجملال و 
 من اجملاالت اليت هتم اإلنسان.

 السيدات والسادة..
ت السعادة هي عنوان هذا االحتفال.. إال أن الصورة اليت يبدو عليها العامل يف وإن كان

الوقت الراهن ال توحي بذلك، وأمسحوا يل أن أقرأ على مسامعكم عبارة تقول كلماهتا:(طفلة 
 رية تزدهر? تلك هي.. األمم املتحدة تعمل).تعود إىل دارها? جندي يبدأ حياة جديدة? ق



لعبارة اليت تصدرت موقع منظمة األمم املتحدة على شبكة املعلومات لقد استوقفتين هذه ا
العاملية "اإلنرتنت" كشعار لعملها.. كلمات صيغت بعناية وإبداع.. داللتها تُنبئ عن آفاق 

. تشحذ اهلمم..إ�ا دعوة إىل واسعة من اآلمال.. يزدحم هبا العقل.. تستصرخ اللسان.
 مضيئة.. مستقبل مجيل وُمشرق.. وصورة وردية

ولكن حقيقة األمر أن الواقع الذي يعيشه العامل مرير، وتتخبط فيه بوجه خاص الدول 
النامية.. اليت تنبعث منها رائحة املوت لُتطارد تلك الطفلة اليت مل تعد إىل دارها ولن تعود.. 

ه ا دار بعد أن دمرهتا آلة احلرب، كما أن اجلندي الذي سيبدأ حياتفببساطة هي مل يعد هل
اجلديدة ما زال مستمرًا يف القتل وسفك الدماء.. يف ظل هذه القتامة اليت ُختيم على العامل..  

 كيف للقرية أن تزدهر؟ لتعيش فيها طفلة األمم املتحدة وجنديها..
 السيدات والسادة..

على العامل كله، فإ�ا أكثر انتشارًا يف أجواء منطقة الشرق وإذا كانت هذه القتامة ختيم 
وسط اليت تعاين شعوهبا ويالت صراعات قدمية ال تنتهي، وأخرى جديدة تضيف املزيد من األ

 اآلالم.
فالصراع العريب اإلسرائيلي الذي جتاوز عهده نصف قرن من الزمن يبدو كما لو أنه يزداد 

ماراثو�ت طويلة من املفاوضات، وعدد من القرارات حدة بدًال من أن ختف شدته بعد 
مل تُنفذ معظمها. واليوم تعيش األجيال اجلديدة يف الشعب الفلسطيين وضعاً الدولية اليت 

و  1948أكثر مأساوية مما عانته أجيال سابقة عاصرت التشريد والتهجري يف حريب 
1967. 

رحًا رئيسيًا للحرب ضد اإلرهاب تلك وكأن هذه املنطقة املنكوبة كان ينقصها أن تصبح مس
إلعادة ترتيب النظام العاملي عمومًا والشرق األوسط بصفة احلرب اليت حتولت إىل أداة 

خاصة. واتسع نطاقها ليشمل أزمات سابقة عليها وكان بعضها يف طريقه إىل احلل قبل 
احنة تضيف أوجاعاً إشعال فتيلها جمدداً، مثل األزمة العراقية اليت خنشى أن تكون حراًب ط

 .أخرى إىل اآلالم اليت تئن منها شعوب املنطقة
 السيدات والسادة..



إن احلرب هي احلرب ابلنسبة إىل سواد الناس وضعافهم الذين يتحملون أشد أوزارها وأنه 
لعار على البشرية أن تظل عاجزة عن وضع �اية هلا، ويف منطقة الشرق األوسط اليت 

روب ديد والوعيد يفقد اإلنسان فيها كل مقومات احلياة.. وختتطفه احلتتقاذفها تيارات الته
بال رمحة من احلياة.. ويف غمرة حبثه عن مكان فوق األرض يعيش عليه سعيداً، يدفعه اليأس 
إىل اختيار ابطنها لريقد فيه.. فقد يكون شهيداً.. وتستمر دائرة العنف يف االتساع.. وسط 

على االنقشاع.. وإننا وإن كنا ال ننكر أن مشاكل العامل  سحابة حالكة السواد.. عصية
قدمية وعويصة.. ولألمم املتحدة هلا فيها ابع.. فإن الشعوب تنتظر أن يكون هلا أيضاً  النامي
 ذراع.

 السيدات والسادة..
وحنن يف بر�مج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية (أجفند) قد التزمنا منذ 

ية اإلنسان هي السبيل حلمايته ربع قرن أبن نويل التنمية البشرية اهتمامنا.. إميا�ً أبن تنم حنو
من خماطر احلياة، وكان عملنا مساندًا جلهود األمم املتحدة اليت تُعىن ابحلفاظ على األمن 
والسلم الدوليني، كما نتعاون مع منظمة اليونسكو يف سعيها الدءوب ملخاطبة العقول على 

ىن حصون السالم) ساس أن (فكرة احلرب تتولد يف عقول البشر، ففي عقوهلم جيب أن تبأ
 للقضاء على فكرة احلرب والتدمري يف مهدها..

 السيدات والسادة..
إن جهود اجلميع تكاد أن تذهب سدًى يف وسط هذه األنواء العاصفة من هنا وهناك.. 

ي تنمية بشرية.. ففي هذا اجلو املشحون ال وميثل عدم االستقرار العاملي هتديدًا حقيقيًا أل
يبدعوا.. وال الباحثون أن يتوصلوا لنتائج عملية لبحوثهم.. وال اإلنسان يستطيع املبدعون أن 

 العادي �من على نفسه غدر يوم ال يدري مىت وكيف سيكون.. 
نورًا وثقافة، ولذلك فإنين.. ابسم اإلنسانية.. ومن على منرب هذه املنظمة اليت مألت الدنيا 

أدعو أصحاب القرار يف العامل أن يتحينوا  واليت �دت وما زالت بنبذ أفكار احلرب والدمار..
الفرص الساحنة إلاتحة السالم جلميع الشعوب.. وال يرتكوا العنان لألصوات اليت تقرع طبول 

عقدة منها واملزمنة.. 
ُ
وال تؤخذ احلرب.. ففي رحاب السالم ُميكن حل مجيع املشكالت امل

احلكمة وحدها.. فسلكت طريقاً شعوب مساملة جبريرة فئة قليلة منها تومهت أ�ا حتتكر 



دموً� أملته عليها أفكارها املشوشة.. ودفعتها إليه يف الوقت نفسه أفعال اآلخرين اجلائرة.. 
مجيعاً فاإلحساس ابلظلم يولد أفكارًا متطرفة متثل بيئة صاحلة ألعمال غري مسؤولة.. رأيناها 

 وأدت إىل ما حنن فيه اآلن من مأزق..
ًا ضد اإلرهاب مبختلف صوره وأشكاله، فإننا وبذات القوة نعلن أننا ضد وإننا وإن كنا مجيع

إرهاب الدولة، فهو أشد بطشًا وأقسى مرارة، ويولد املزيد من اإلرهاب الذي يستشري يف 
 ابلقيم. اجملتمعات، وتتوارثه األجيال، ويودي ابحلضارات ويعصف

 السيدات و السادة..
الدوليني، والتعايش بني شعوب األرض بصرف النظر عن من منطلق مفهومنا للسلم والتعاون 

الدين أو اجلنس أو اللون أو حىت املعتقد السياسي، أسس أجفند جائزته العاملية حلفز العقول 
ن.. وتتيح له فرصاً على اإلبداع وصوًال إىل مشروعات رائدة ترمي إىل صون كرامة اإلنسا

 عاً له للمشاركة اإلجيابية يف تقدم جمتمعه وازدهاره.. تنموية تعزز من قدراته ومهاراته الذاتية دف
وإن أربع سنوات من عمر اجلائزة ُتشري إىل أ�ا تؤدي دورها بنجاح، فاملشروعات اليت فازت 

ر رئيسية يف التنمية مجيعها مشروعات رائدة هتدف إىل معاجلة القضا� اليت تشكل حماو 
لنتائج إال أننا يف أجفند لن نركن إىل ما توصلنا البشرية جملتمعاهتا، وإن كنا سعداء بتلك ا

إليه.. فهدفنا هو التطوير املستمر والبحث الدائب عن مشروعات تفتح آفاقًا جديدة لصاحل 
ملبية هلذا  اجملتمعات اإلنسانية.. و�مل أن تكون موضوعات اجلائزة يف عامها اخلامس

ائزة وهي: أتهيل وتشغيل الالجئني، محاية التطلع.. فالقضا� املطروحة يف الفروع الثالثة للج
األطفال من اإلساءة واإلمهال، واملبادرات اإلبداعية يف جمال احلد من الفقر.. تسري كلها يف 

 هذا االجتاه.. 
 السيدات والسادة..

م كوتشريو ماتسورا والعاملني معه على استضافة هذا ختامًا ُنكرر شكر� لسعادة املدير العا
شكر السادة أعضاء جلنة اجلائزة على اجلهود اليت يبذلو�ا، ونشكركم أيها احلفل، كما ن

 السيدات والسادة على مشاركتنا هذا املناسبة الطيبة.
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 سعوديةالر�ض )اململكة العربية ال

 
 عنوان  كلمته يف افتتاح مؤمتر تطوير وتوحيد خط برايل العريب  
  

  07/10/2002التاريخ 
  

 املكان ( الر�ض )اململكة العربية السعودية 
  

 كلمة
 األمري طالل بن عبد العزيز صاحب السمو امللكي

 
 مج اخلليج العريبرئيس بر�

 لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية
 (أجفند)

 
 

 راعي مؤمتر
 تطوير وتوحيد خط برايل العريب

 
 الر�ض

 هـ1423شعبان  1
 م2002أكتوبر  7
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم



 معايل األخ الدكتور / حممد أمحد الرشيد 
 وزير املعارف

 سعادة األخ الدكتور / �صر املوسى 
 ف العام على الرتبية اخلاصة بوزارة املعارفاملشر 

 
ُ
 شاركنياألخوة واألخوات امل

 
بدايًة نود أن نعرب لكم عن شديد اهتمامنا هبذا املؤمتر الذي يتعلق موضوعه بتطوير وتوحيد 
خط برايل العريب لتقدمي خدمة أفضل لقطاع عريض من ذوي اإلعاقة البصرية يف العامل 

 شاركة يف كل جهد تكون نتائجه عمًال عربيًا مشرتكاً.. وإذا كانتالعريب.. فنحن تواقون للم
الفرصة مل تسنح بعد النطالق عمل عريب كبري يضعنا يف مصاف الدول اليت سلكت طريق 
التكاتف والتعاضد وأصبحت كياً� واحداً،فإن جناح أي مسعى يف هذا االجتاه ميثل أمًال يف 

رُكم بتوصيات تتفق على أسلوب لتوحيد خط برايل غد أفضل إبذن هللا.. وإذا ما خرج مؤمت
ع الدول العربية، فيكفينا هذا فخراً، فهذا االتفاق يعين أننا نتوجه إىل وتعميمه على مجي

اهلدف املنشود.. وإذا كانت خطواتنا تبدو بطيئة.. فحسبنا أ�ا رصينة.. تتحسس طريقها 
 ما ينبع من ذاتنا.وسط عقبات كثرية.. منها ما هو خارجي، ولكن أمهها 

 
 األخوة واألخوات..

د ابألساس على تنمية قدرات اإلنسان.. وتزويده ابملعارف احلديثة.. إن التنمية البشرية تعتم
وإاتحة الوسائل التقنية له ليتمكن من قدح الفكر وإعمال امللكات.. وصوًال إىل املبادرات 

االت.. فما رقي اجملتمعات إال نتاجاً الفردية اليت تساهم يف إعالء شأن جمتمعه يف شىت اجمل
ن فكرة مؤمتركم هذا تتماشى مع إدراك بلداننا العربية أمهية االعتماد لعقل اإلنسان.. ونعتقد أ

على الذات ابالستعانة أبدوات العصر، ومنها احلاسب اآليل الذي يتيح ملستخدميه ُسبالً  
نرتنت، اليت تضع بني أيدينا ذخرية متنوعة كثرية أمهها شبكة املعلومات العاملية املعروفة ابإل

 أحناء العامل.. من املعلومات من مجيع



إقرار مصطلحات موحدة الستخدامها يف  -وإذا كان هدف املؤمتر ? ضمن أهداف أخرى 
جمال احلاسب اآليل تتيح خيارات معرفية لشرحية من اجملتمع العريب هلا ظروفها اخلاصة، فإن 

 حضورها يف خطط واسرتاتيجيات بر�مج اخلليج العريب لدعم منظمات هذه الشرحية أيضاً هلا
األمم املتحدة اإلمنائية (أجفند) الذي نشٌرف برائسته، وأحدث مشروعاتنا يف هذا اخلصوص 
هو مشروع مركز إبصار خلدمة املعوقني بصر�ً، الذي نُنفذه ابلتعاون مع البنك اإلسالمي 

سعوديني، وقد تبىن هذا املشروع هدفًا طموحًا هو توفري للتنمية،وعدد من رجال األعمال ال
لكل كفيف،ومت تطبيق املراحل األوىل منه يف مدينة جدة، و�مل أن يكون جناح  حاسب آيل

التجربة حافزًا لتعميمها يف اململكة توطئة لتعميمها على الدول العربية األخرى إبذن هللا، 
عها يف مدة وجيزة، يُعد منوذجًا مميزًا ملسامهات فمشروع إبصار ابخلطوات املتقدمة اليت قط

 التطوعي يف خدمة اجملتمع وحل مشكالته.العمل األهلي 
 

 اإلخوة واألخوات..
قدمة هلذا املؤمتر من شأ�ا أن توفر فرصة ساحنة لتبادل املعلومات وتالقي 

ُ
إن أوراق العمل امل

ه البيئة املعرفية اإلنسانية سبيالً األفكار وتعميق روح التعاون اخلالق، فنأمل أن تكون هذ
 احلة للتطبيق يف مجيع بلداننا العربية.ممهداً إىل توصيات عملية ص

ختاماً.. نشكركم مجيعاً، ونُرحب ابألخوة واألخوات املشاركني من خارج اململكة يف بلدهم 
ت وساعدت اململكة العربية السعودية.. وال يفوتنا أن نتوجه ابلشكر جلميع اجلهات اليت دعم

 إبذن هللا. على إقامة هذا املؤمتر،متمنني لكم التوفيق يف أعمالكم
 ولنستحضر قوله تعاىل: " وقل اعملوا فسريى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون.. ".

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 ُمقدمة

 صاحب السمو امللكي األمري
 خالد بن طالل بن عبد العزيز

 
 لرحيمبسم هللا الرمحن ا



رسلني
ُ
 والصالة والسالم على أشرف امل

 وصحبه أمجعني. سيد� حممد وعلى آله
 

امسحوا يل أيها األخوة واألخوات وقبل إلقاء كلمة سيدي صاحب السمو امللكي األمري 
طالل بن عبد العزيز، أن اُعرب عن سعاديت وسروري، فمما يزيدين شرفًا أن كلفين مسوه 

 متر ، ومتثيله يف رعاية هذا اللقاء العريب اهلام.مشاركتكم افتتاح هذا املؤ 
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 كانرتبري )اململكة املتحدة 

 
 

 عنوان  كلمته يف مؤمتر البنك الدويل حول تطور األد�ن 
  

  07/10/2002التاريخ 
  

 نرتبري )اململكة املتحدة املكان ( كا
  

 كلمة
 ل بن عبد العزيزاألمري طال صاحب السمو امللكي

 
 سبتمرب؟ 11أين حنن من أحداث 

 وما هي التحد�ت اليت تواجهنا؟
 

 مؤمتر البنك الدويل حول تطور األد�ن 
 
 

 بريطانيا -كانرتبري 
 2002أكتوبر  7االثنني 

 السيدات والسادة..
شكري العميق للبنك الدويل، وملركز الدراسات الدولية بكتدرائية  أود أوًال أن أعرب عن 

كانرتبري على الدعوة الكرمية للمشاركة يف فعاليات هذا املنتدى، واحلقيقة أنين أرى يف مثل 
هذه املنتد�ت اليت تتناول قضا� التنمية، فرصة �درة لتبادل وجهات النظر بني أ�س ينتمون 



بشأن التحدي األساسي الذي يواجهنا اليوم، والذي يتمثل يف  لثقافات وحضارات خمتلفة،
 لة التكيف مع العوملة وتطويعها حبيث تصبح قوة إجيابية لصاحل الناس مجيعاً.حماو 

وما نراه حىت اآلن، ال يبشر ابخلري الذي نرجوه، فرغم أن العوملة حتمل بني طياهتا فرصاً 
بشكل متساو، كما أن خماطرها وخسائرها ليست هائلة، إال أن البشر ال يتمتعون خبرياهتا 

 موزعة بشكل عادل.
حلاصل أن الدول الفقرية تزداد أحواهلا سوءاً، وكأمنا ُكتب عليها وحدها أن تتحمل تكلفة فا

 العوملة دون أن جتين إال القليل من مثارها.. وهذا ليس من العدل يف شيء.
 

 السيدات والسادة..
من سبتمرب لتضيف خماطر جديدة وأعباء هائلة على  لقد جاءت أحداث احلادي عشر

النامية اليت تسعى ابلكاد ألن يكون هلا مكان على خريطة االقتصاد  اقتصادات الدول
العاملي. ومنذ أن وقعت هذه الفاجعة، والكثري من خرباء االقتصاد واحملللني الدوليني يتوقعون 

 أن يدخل العامل يف دورة ركود طويلة.
مريكية تعترب ? علينا أن ندرك األسباب وراء هذا الركود، فالوال�ت املتحدة األومن السهل 

حبق ? قاطرة االقتصاد العاملي، إذ يبلغ �جتها القومي اإلمجايل نسبة عالية من الناتج اإلمجايل 
العاملي، إضافة إىل أن السوق األمريكي متثل أكرب سوق يف العامل على اإلطالق. وعندما 

يقولون: عندما تسعل لة من الركود، فإنه جير االقتصاد العاملي برمته وراءه. أو كما ُيصاب حبا
 الوال�ت املتحدة فإن العامل كله يصيبه الزكام.

مرحلة تباطؤ واضحة  2000وكان االقتصاد األمريكي قد دخل يف الربع األخري من عام 
البورصات األمريكية،  على صعيد النشاط االقتصادي، وهو ما جتسد يف اخنفاض مؤشرات

 ض يف الطلب االستثماري.واخنفاض طلب املستهلكني إىل جانب االخنفا
إلعادة مسار  2001وابلرغم من اجلهود اليت بذلت خالل األشهر الثمانية األوىل منذ عام 

سبتمرب جاءت لتؤكد خماوف  11النشاط االقتصادي إىل النمو مرة أخرى، فإن أحداث 
 ىل ركود عميق.حتول هذا التباطؤ إ



املتحدة أرتفع يف شهر أكتوبر من عام وتكفي اإلشارة إىل أن معدل البطالة يف الوال�ت 
% وهو أعلى معدل منذ مخس سنوات. هذا ابإلضافة إىل 5.4ليصل إىل  2001

القطاعات اليت تعرضت خلسائر فادحة يصعب تعويضها يف املدى القصري، مثل شركات 
والتأمني والنقل والشحن. وقد أدت أحداث سبتمرب إىل الزج بنحو الطريان وشركات السياحة 

ألف عامل إىل صفوف العاطلني، وغالبيتهم كانوا يعملون يف شركات الطريان  400
 ووكاالت السفر والسياحة والفنادق وابئعي التجزئة.

من �حية،  ونظرًا للحجم اهلائل لالقتصاد األمريكي ووزنه النسيب الكبري بني اقتصادات العامل
لالستثمارات األمريكية يف خمتلف دول وتشعب العالقات التجارية األمريكية، واحلجم اهلائل 

العامل، من �حية أخرى، فإن اقتصادات العامل كلها قد أتثرت سلبا هي األخرى بعاصفة 
سبتمرب، وما تالها من حرب أمريكية على اإلرهاب. وكان ذلك األثر السليب واضحا على 

 االستثمارات والسياحة والطريان. حركة
امية كانت املتضرر األكرب من هذا الركود االقتصادي، وليس هناك شك يف أن الدول الن

الذي امتد من الوال�ت املتحدة إىل أوراب والياابن، اليت كانت تعاين من الركود أصالً. وحنن 
اه أي تغريات يف قمة النظام نقول أن الدول النامية هي األكثر أتثرًا أل�ا األقل مناعة جت

 االقتصادي العاملي.
ن القول أبن االقتصادات العربية على وجه اخلصوص تعد من أكثر اقتصادات وغين عن البيا

العامل أتثرًا حبالة االقتصاد الدويل، إذ أ�ا ترتبط مع هذا االقتصاد ارتباطًا ابلغ القوة، وهذا 
من البلدان العربية على تصدير النفط والغاز، أو يرجع يف األساس إىل اعتماد عدد معترب 

مات السياحية وخدمات قوة العمل، ومن املؤكد أن االرتفاع النسيب يف على تصدير اخلد
أسعار النفط ال يعوض األضرار اجلسيمة اليت أصابت االقتصادات العربية. وقد بلغ متوسط 

، وهذه نسبة 1999% عام 50.6 نسبة التجارة اخلارجية يف اقتصادات الدول العربية حنو
القتصاد العاملي، وعن ميل كبري للتأثر أبي هزة مفاجئة تعرب عن درجة كبرية من االرتباط اب

 تواجهه، ُيضاف إىل ذلك ما أصاب االستثمارات العربية يف اخلارج من خسارات كبرية.
نفسها يف موقف ال وهكذا، جتد الدول النامية، ويف القلب منها الدول العربية واإلسالمية، 

وظة يف برامج اإلصالح اهليكلي واملايل، حتسد عليه، فبعد أن أحرز عدد منها جناحات ملح



جاءت أحداث سبتمرب لتعيدها إىل الوراء عدة خطوات. فقد أدى الوضع السياسي الضبايب 
على الصعيد العاملي، وغياب الثقة واألمان ومها أساس االنتعاش االقتصادي، إىل تباطؤ 

 العام اجلاري. وكذلك يف 2001معدالت النمو االقتصادي يف الدول العربية يف عام 
 

 السيدات والسادة..
ليس هناك مناص من اإلشارة إىل أن اإلجراءات األمريكية اليت اختذت بغرض مكافحة 

سبتمرب، قد محلت بني طياهتا هتديدات واضحة للنمو االقتصادي يف  11اإلرهاب بعد 
ويل ة واإلسالمية على وجه اخلصوص. ففي إطار حماوالت جتفيف منابع متالدول العربي

اإلرهاب، مت وضع العديد من األشخاص والبنوك واملؤسسات العربية يف القائمة السوداء 
حبجة أ�ا متثل منبعًا ماليًا لدعم األنشطة اإلرهابية يف العامل. وقد كان لإلجراءات اليت اختذهتا 

وك واء يف التضييق على العرب واملسلمني يف أمريكا، أو يف اهتام بناإلدارة األمريكية س
ومجعيات خريية يف العامل اإلسالمي بتمويل اإلرهاب، كان هلذه أثر سيئ على االستثمارات 

 العربية يف الوال�ت املتحدة.
ومعروف أن العرب ميلكون استثمارات كبرية يف اخلارج، وهذه االستثمارات صارت تواجه 

أصاهبا فعالً من أضرار سبتمرب وتبعاهتا، وهذا ابإلضافة إىل ما  11ًا صعبًا بعد أحداث مأزق
 مما يفرض ? بدوره ? أعباء إضافية على الوضع االقتصادي يف الدول العربية.

ومما يزيد من قلقنا فإن عزم الوال�ت املتحدة األمريكية على املضي قدمًا يف حرهبا ضد 
رقعة هذه احلرب لتشمل دوال توصف أب�ا مارقة مثل العراق، حيمل اإلرهاب وسعيها إىل مد 

 بني طياته مزيداً من األخطار على إمكانيات النمو االقتصادي يف املنطقة العربية واإلسالمية.
فليس خافيًا أن حراًب مثل هذه تتطلب توفري نفقات عسكرية ابلغة الضخامة، ستؤثر حتماً 

اقتصاد أي دولة تشارك الوال�ت املتحدة يف متويل محلة  على االقتصاد األمريكي، وعلى
على العراق. وهذا كله سوف يؤثر بدوره على الدول النامية اليت ستعاين األمرين من عسكرية 

 حالة ركود جديدة تصيب االقتصاد األمريكي واالقتصاد العاملي.



وخسائر معنوية نتيجة  وهكذا فإن الدول العربية واإلسالمية مل تعان فقط من ضغوط سياسية
 11مشاكل اقتصادية بسبب أحداث وضعها موضع االهتام، وإمنا تعرضت لضغوط و 

 سبتمرب.
وهذه ُمفارقة اترخيية تستلزم االنتباه وتستحق التوقف عندها للتأمل والتدبر، فالوال�ت 

لعربية، املتحدة األمريكية والدول املتقدمة تطالب الدول النامية، وخصوصًا دول املنطقة ا
نمو هو أحد أهم ضما�ت عدم ابإلسراع يف خطط التنمية والنمو االقتصادي، ألن هذا ال

وقوع أحداث إرهابية جديدة. ويف نفس الوقت جند هذه الدول املتقدمة تتبع سياسات 
 وتتخذ مواقف من شأ�ا تعطيل جهود التنمية يف املنطقة العربية وليس دفعها لإلمام.

 11�ت املتحدة األمريكية، إن كانت حقًا ال ترغب يف تكرار جتربة وكان األجدر ابلوال
سبتمرب األليمة، أن تسعى ملعرفة اجلذور اليت أنتجت كل هذه الكراهية املدمرة. إن هذه 
اجلذور تكمن ? أيها السيدات والسادة ? يف االحنياز األمريكي الشديد إلسرائيل واإلحساس 

الحنياز، كما تكمن يف الفقر اجلامث على صدر الدول النامية  العميق بغياب العدالة يف هذا ا
 ابوس، والذي صار مشكلة أكثر إحلاحاً يف ظل العوملة الراهنة.كالك

ال شك أن الفقر هو أحد املنابع الرئيسية للشعور ابلسخط، والرغبة يف التدمري واالنتقام، 
قل من دوالر يومياً, وعددهم يربو وهؤالء الذين يعيشون يف األركان املهمشة من العامل على أ

م إذا شعروا ابحلقد والرغبة يف االنتقام من العوملة اليت مل تعبأ على املليار إنسان، كيف نلومه
 هبم وتركتهم �باً للفقر واملرض.

 
 السيدات والسادة..

 لقد علق الكثري أماًال كبرية على القمة العاملية حول التنمية املستدامة اليت انعقدت يف
القليل جدًا من أجل جوهانسربج جبنوب أفريقيا الشهر املاضي. ولكن هذه القمة قدمت 

احملرومني والفقراء لدرجة أن بعض النشطني يف جمال األعمال اخلريية الدولية وصفوها أب�ا 
 انتصار مؤزر للجشع وللمصاحل الذاتية، ومأساة جديدة ابلنسبة للفقراء والبيئة.

ه نداء لسيد كويف عنان، األمني العام ملنظمة األمم املتحدة، كان قد وجوعلى الرغم من أن ا
إىل عدد من كبار رجال األعمال يف العامل لالستثمار يف البلدان الفقرية حتقيقاً ملصلحة الفقراء 



واألغنياء على حد سواء، إال أن نداءاته ذهبت أدراج الر�ح، وخرج البيان اخلتامي للقمة 
 ختلت عنها.وكان االنطباع لدى الدول النامية هو أن دول العامل املتقدم قد خميباً لآلمال، 

 
 السيدات والسادة..

سبتمرب يثري يف النفس توقعات غري إجيابية جتاه املستقبل، وعلى  11إن املشهد العاملي بعد 
ورة الرغم من أننا مجيعًا ندين بقوة االعتداءات على الوال�ت املتحدة األمريكية هبذه الص

رهاب بصورة ُتدخل العامل كله يف البشعة، إال أننا ال نقف مع امتداد احلرب األمريكية على اإل
 نفق مظلم، وتضعف آمال الدول النامية واألكثر فقراً يف حتقيق النمو االقتصادي.

وما أراه اآلن هو أن واجب الدول املتقدمة، وعلى رأسها الوال�ت املتحدة األمريكية، 
معنا يف هذا ؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدويل، الذي يسعدين مشاركته وكذلك امل

املنتدى، من واجب هؤالء البحث عن خمرج للدول النامية من املأزق االقتصادي الذي 
سبتمرب، وبدًال من التفكري يف كيفية مد احلرب العسكرية على  11حاصرها بعد أحداث 

ت اهلائلة لتمويل محالت عسكرية لن جتين الوال�ت اإلرهاب، وبدًال من تسخري النفقا
ائها سوى مزيد من الكراهية، بدًال من هذا ميكن توجيه هذه املوارد إىل أغراض املتحدة من ور 

 مكافحة الفقر، فمكافحة الفقر هي يف الوقت ذاته مكافحة لإلرهاب.
لتمويل بر�مج ختفيف  وقد عرفت أخريًا أن البنك الدويل يسعى إلجياد بليون دوالر ضرورية

�مج إىل مساعدة الدول األكثر مديونية من بني ديون الدول األكثر فقراً، ويهدف هذا الرب 
الدول الفقرية، على ختفيف ديو�ا مبا ميكنها من ختصيص مزيدًا من املوارد لشؤون الصحة 

 والرتبية.
ليها العامل يف أعقاب أحداث وهذه اجلهود، يف نظري، متثل خمرجًا هاماً من احلالة اليت دخل إ

ادي ? الذي يقع عبئه األكرب على الدول الفقرية سبتمرب. فاستمرار الركود االقتص 11
والنامية ويف القلب منها معظم الدول العربية واإلسالمية ? لن يقضي على اإلرهاب وإمنا، 

 على العكس، سيزيد من احتماالت وقوع أحداث إرهابية جديدة يف املستقبل
 
 لسيدات والسادة..ا



عرب واملسلمني هم اجلاين يف أحداث سبتمرب لقد اعتربت الوال�ت املتحدة األمريكية أن ال
األسود، بينما تشري أحداث السنة املاضية إىل أ�م صاروا اجملين عليهم، فها هي اإلجراءات 

جراءات جتميد األمريكية أتخذ منحى عقابيًا جتاه العرب واملسلمني بوجه عام، وكان أوهلا إ
أثر سليب شديد، وآخرها اإلجراءات أرصدة بعض األفراد واملؤسسات العربية مما كان له 

الصارمة اليت بدأت الوال�ت املتحدة يف تطبيقها بشأن منح أتشريات الدخول واإلقامة 
ألمريكا، وهي إجراءات تستهدف عدة ماليني زائر سنوً� ألمريكا، وتركز على العرب 

 .واملسلمني
ربية من الوال�ت املتحدة وقد اطلعت أخريًا على حتقيقات صحفية تتناول خروج األموال الع

 11بسبب خوف املستثمرين العرب من احتمال أتثر أعماهلم ابألجواء اليت خلفتها أحداث 
سبتمرب، وبغض النظر عن املبالغة يف املعلومات اليت تتحدث عن خروج األموال العربية، فإن 

اليت تتبعها اليت يصل إليها أي متابع ألحداث السنة املاضية هي أن السياسات النتيجة 
الوال�ت املتحدة ? اليت يقودها تيار مييين ابلغ التطرف ? ال ُتشجع على اخلروج من حالة 

 الركود االقتصادي احلالية، وإمنا تزيد من حدهتا.
سبتمرب وتداعياهتا  11أحداث وما نراه اآلن هو أن فقراء العامل هم الذين يدفعون مثن 

اك اإلحساس ابلظلم وعدم التوازن يف السياسة املستمرة حىت اآلن، كذلك ما زال هن
 األمريكية إزاء الشرق األوسط.

 
 السيدات والسادة..

ال يسعين إال أن أوجه رسالة، ابسم مجيع احلضور هنا، إىل دول العامل املتقدم وإىل املؤسسات 
والدول لى رأسها البنك الدويل، أبن ميدوا يد العون إىل الدول النامية املالية الدولية، وع

 األكثر فقراً.
وأخريًا أود أن أقول إن اليوم الذي تتضافر فيه كل القوى الفاعلة يف العامل لدعم التعاون 
الدويل والعمل اجلماعي يف إطار األمم املتحدة والذي ختف فيه وطأة الفقر سيكون نفس 

أجل أن �يت هذا يندحر فيه اإلرهاب وخيتفي متاماً، فتعالوا بنا نعمل مجيعًا من اليوم الذي 
 اليوم سريعاً.



 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
كلمته يف االجتماع الثاين للجمعية العمومية للجمعية السعودية اخلريية للرتبية   45

 الر�ض ) السعودية  ( 2002 -ابريل  - 28والتأهيل  
 
 

ة العمومية للجمعية السعودية اخلريية للرتبية عنوان كلمته يف االجتماع الثاين للجمعي
 والتأهيل  

  
  28/04/2002التاريخ 

  
 املكان ( الر�ض ) السعودية 

  
 

 كلمة 
 األمري طالل بن عبد العزيز صاحب السمو امللكي

 الرئيس الفخري
 ة للرتبية والتأهيلللجمعية السعودية اخلريي

 " متالزمة داون "
 

 ة العموميةاالجتماع الثاين للجمعي
 
 

 الر�ض
 هـ1423صفر  15األحد 
 م2002أبريل  28املوافق 



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اإلخوة واألخوات أعضاء اجلمعية العمومية..

 اإلخوة احلضور..
جتماع اهلام، الذي �مل أن نود يف البداية أن نُرحب بكم، ونشكركم على حضوركم هذا اال

 ة حبول هللا.خيرج بنتائج إجيابية لصاحل اجلمعي
 اإلخوة واإلخوات..

عندما استشعر� تنامي احلاالت اليت قدرها هللا على أطفالنا من إصابة مبتالزمة داون، وما 
ُيسببه ذلك من معا�ة للطفل واألهل يف آن واحد، رأينا ضرورة مساندة أتسيس مجعية 

اجلمعية رعاية متميزة  صصة للعناية هبذه احلاالت، وقد وضعنا نصب أعيننا أن تُقدم هذهُمتخ
وخدمات على مستوى عاٍل هلؤالء األطفال من أجل أتهيلهم ملواجهة احلياة والعمل على 

 إدماجهم يف اجملتمع.
إىل  ولتحقيق هذا اهلدف كان البد من توفري اإلمكا�ت املادية والطاقات البشرية، إضافة

لى أكمل وجه، وحبمد هللا الدعم املعنوي، لتتمكن اجلمعية من أداء واجبها املطلوب ع
 استطعنا أن نُقدم هلا مقومات النجاح اليت يتوق هلا أي مشروع خريي.

ولقد ظهر لنا خالل متابعتنا لسري اجلمعية يف السنوات املاضية أن هناك سلبيات نتجت من 
 واللجنة النسائية.. وكان اخلالف بني وجهيت النظر عائقًا أمام االزدواجية بني جملس اإلدارة

 انطالقة اجلمعية لتحقيق األهداف اليت مت إنشائها من أجلها.
إننا نعلم أن هدف اجلميع كان نبيًال، ولكن هذا عذرًا ال ُميكن أن يكون مقبوالً، فاملصلحة 

سار اجلمعية أمًال يف أن تنهض العليا للجمعية تظل دائمًا فوق اجلميع، ومن أجل تصحيح م
نا أن نتدخل، فكان أن تباحثنا مع معايل األخ وزير العمل من كبوهتا رأينا أنه لزامًا علي

والشؤون االجتماعية، وتوصلنا إىل قناعة بتحويلها إىل مجعية نسائية تتوىل فيها املرأة كافة 
 املسؤوليات.

حدى وجهيت النظر على األخرى، أو اعرتافاً ونرجو أن ال يظن أحد أن هذا اإلجراء تغليبًا إل
خر.. فمجلس اإلدارة واللجنة النسائية قد أد� واجبهما كما تراءى بفشل فريق وجناح اآل

 لكل منهما، وإذا كان التوفيق مل حيالفهما فيكفيهما شرف احملاولة.



 اإلخوة واألخوات..
على مسار جديد وصحيح إبذن هللا أننا اليوم نطرح عليكم هذا األمر آملني يف وضع اجلمعية 

دو�ا وبني حتقيق نتائج إجيابية لفائدة حاالت املتالزمة للتغلب على العقبات اليت حالت 
 الذين ينتظرون منا الكثري.

ومن جانبنا، فإن دعمنا للجمعية يف ثوهبا اجلديد لن يتوقف، شريطة أن تتجاوز السلبيات 
دافنا مجيعاً بتقدمي اخلدمة ألطفالنا الذين يستحقون منا  اليت واجهتها يف السابق، وأن ُحتقق أه

 اية ورعاية.كل عن
 وهللا يوفق اجلميع ملا فيه سواء السبيل.
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 واشنطن دي سي ) الوال�ت املتحدة األمريكية
 
  

 ان كلمته يف ندوة أمني الرحياين نقطة التقاء بني حضارتني عنو 
  
  19/04/2002لتاريخ ا
  

 املكان ( واشنطن دي سي ) الوال�ت املتحدة األمريكية 
  
 

 كلمة 
 األمري طالل بن عبد العزيز صاحب السمو امللكي

 
 

 أمني الرحياين
 نقطة التقاء بني حضارتني

 
 

 واشنطن 
 اجلمعة ـ السبت

 2002إبريل  20ـ  19
 

 السيد رئيس اجللسة..



 السيدات والسادة..
حية مجيع املشاركني يف هذا املؤمتر، وأخص ابلذكر اجلامعة األمريكية بواشنطن اليت أبدأ بت

 قبلت املسامهة يف إقامته وقدمت كل الدعم إلجناحه. 
املؤمتر،  وأرجو قبول اعتذاري عن عدم احلضور. فقد كنت أرغب بشدة يف أن أشارك يف هذا

املشاركون من الباحثني واملتخصصني  وأن أستمع لإلسهامات اهلامة اليت سيتقدم هبا السادة
 واملهتمني بسرية أمني الرحياين، العارفني بفضله واملدركني ألمهية دوره. 

أقول: كنت أرغب بشدة يف املشاركة، ولكن حالت دون ذلك ظروف متنع وجودي يف 
 ر.واشنطن وقت انعقاد املؤمت

رحياين، وحتمل أمسه، منذ أن واحلق أنين حتمست كثريًا لفكرة إنشاء مؤسسة تعىن أبمني ال
دعتين الدكتورة مي الرحياين ابمسها وابسم أفراد أسرة الرحياين إىل قبول منصب الرئيس الفخري 

 هلذه املؤسسة، قبل ما يزيد عن عامني.
لرحياين يستحق منا كل عناية وتقدير، إذ ما وقد شرفت كثريًا بتويل هذه املهمة، فرتاث أمني ا

 ويهمنا يف وقتنا احلاضر. زال فيه ما يفيد� 
وقد حرصت على أن أسهم، قدر طاقيت، يف إحياء هذا الرتاث من خالل السعي إىل ترمجة 
وإعادة نشر بعض كتبه املهمة عن املنطقة العربية، مثل كتابه عن (اتريخ جند وسرية عبد العزيز 

 .1981 ) الذي شرفت بكتابة مقدمة له يف الطبعة اخلامسة للكتاب يف عامآل سعود
ومن هنا فإنين أرحب كثريًا بكل جهود تبذل من أجل العناية برتاث الرحياين، وإعادة إحيائه 
ودراسته. وأعتقد أن مؤسسة أمني الرحياين تقوم بدور رائد يف هذا اجملال منذ إنشائها يف 

 ستحق اإلشادة والتشجيع.، وهو دور ي1999نوفمرب 
 احلضور الكرمي..

عرفت بفكرة هذا املؤمتر عن أمني الرحياين، وسعدت أكثر بدعوتكم لقد سعدت جداً عندما 
 الكرمية يل إللقاء الكلمة االفتتاحية. أما منبع هذه السعادة فيعود إىل سببني:

حياين، العارفني بفضله وإسهاماته يف أوهلمـــــــــــا: أنين كنت دائماً من املعجبني بشخصية أمني الر 
 يف التقريب بينها وبني الثقافات األخرى. إثراء الثقافة العربية، و 



وكنت دائمًا أقول يف نفسي أن هذا الرجل مل يلق ما يليق به من التكرمي، وأنه البد من إلقاء 
 مزيد من الضوء على إسهاماته وأعماله األدبية والفكرية.

تنوعة يف فهو أنين أعترب أمني الرحياين بشخصيته الفريدة وإسهاماته امل أما السبب الثاين:
األدب والفكر والسياسة والثقافة ـ جسرًا حقيقيًا بني الشرق والغرب ـ كما يشري عنوان هذا 

 املؤمتر.
وحنن اليوم أحوج ما نكون إىل إلقاء الضوء على مثل هذه الشخصيات اليت تقرب بني 

 الت للحوار بني احلضارات. الثقافات، وتفتح جما
صيب ارتفعت فيه األصوات اليت تنادي حبتمية الصراع وال خيفى عليكم أننا نعيش يف وقت ع

بني احلضارات، يف حني خفتت وتوارت األصوات اليت تعمل على التقريب بينها والبحث 
 عن نقاط التقاء جتمعها.

 نذرت نفسها لتكون جسرًا بني لقد كان أمني الرحياين طوال عمره من هذه النوعية اليت
. 1888تني، منذ أن هاجر من "الفريكة" يف لبنان يف عام ثقافتني، ونقطة التقاء بني حضار 

وطوال حياته احلافلة بني الوال�ت املتحدة األمريكية والشرق العريب، مل يغفل أمني الرحياين 
السياسية ألدائه أبعلى أبدًا عن الدور الذي نذر نفسه له. وسخر كل مواهبه األدبية و 

 مستوى من االقتدار.
أن يبدأ أمني الرحياين حياته األدبية برتمجة لشعر أيب العالء املعري إىل  ولذلك، فليس غريباً 

اإلجنليزية. وأن تتنوع بعد ذلك إسهاماته األدبية والفكرية، ابلعربية واإلجنليزية، اليت تدور كلها 
ق ابلغرب وحضارته وقيمه، وكذلك تعريف الغرب حول نفس الفكرة: كيفية تعريف الشر 

 ا�ه.ابلشرق ومهومه وقض
وال أكون مبالغاً إذا قلت إن أمني الرحياين قد جعل مهمة حياته أن ينري طريق مواطنيه العرب 
إىل أمهية احليوية والتماسك الفذ الذي وجده يف الوال�ت املتحدة، ومتىن أن أتخذ به البلدان 

 العربية.
ع احلضارة الغربية أمني الرحياين حيمل رسالة واضحة هي مواءمة احلضارة العربية م لقد كان

 والتوفيق بني روحانية الشرق ومادية الغرب يف توازن سليم بني العقل والروح.



وقد جاء أمني الرحياين يف وقت كان العامل العريب مير فيه مبرحلة يقظة، حيث شغلته أسئلة 
 يف جذور ثقافته وتراثه يعيد غربلتها وإحياءها.  البحث عن هويته وظل ينقب

لذي شغل مجيع الرواد الذين محلوا مشاعل هذه النهضة أو اليقظة هو كيفية وكان اهلدف ا
 حتقيق استقالل البلدان العربية وحتريرها من ربقة االستعمار األجنيب. 

ية والوحدة العربية والعالقة وكان طبيعيًا أن تثور أسئلة، ما زالت تشغلنا إىل اليوم، عن القوم
 ين، واملوقف من الغرب. بني الدين والسياسة، والعلم والد

وبطبيعة احلال مل يكن أمني الرحياين بعيداً عن هذا التيار اجلارف الذي هز األمة كلها. فكان 
أن شغل نفسه هبذه األسئلة اليت ارتكزت كلها على غاية واحدة هي كيفية حتقيق �ضة 

 األمة.
ته، حاول أمني الرحياين أن ن خالل أعماله الفكرية واألدبية املتعددة، بل وأنشطته وحماضراوم

 يقدم إجابته اخلاصة عن هذه األسئلة. 
واحلق أن اجتهاداته كلها جاءت متمشية مع روح العصر، متسمة برؤية اثقبة وقلق حقيقي 

 على مستقبل هذه األمة.
أن يقدم منهجا عصر�ً متكامًال لتحديث األمة العربية، لقد حاول أمني الرحياين طوال حياته 

ى التمسك ابلروح القومية والعلم والتسامح الديين، وأعطى اهتمامًا خاصا لقضية يقوم عل
 نشر التعليم والثقافة أل�ما العالج الوحيد، واملدخل األكثر مالءمة للعصر.

دئ، وعلى سبيل املثال فقد كانت له ومل يتوان أمني الرحياين حلظة يف الدفاع عن هذه املبا
ريض الطائفي. ويكفي التذكري مبواقفه الثابتة يف هذا اجملال ضد مواقف رائعة يف مواجهة التح

االنقسام الطائفي، الذي كان يعتربه علة لبنان اليت ليس هلا دواء إال التوعية الثقافية طويلة 
 األمد.

يقول له: "  1929مريكية يف بريوت يف عام وقد كتب الرحياين مرة إىل رئيس اجلامعة األ
الثقافة هي العالج الوحيد، أما فكريت فأرجو أن تنال قسما من الثورات ْمل تساعد، و 

انتباهك. عند عوديت إىل الفريكة يف العام املقبل، أريد أن أقوم مبا يدعم اجلامعة يف بر�جمها 
ة ضيوف أو أثىن عشر ضيفًا من خرجيي التثقيفي. وبر�جمي، أين أريد أن أفتح داري إىل عشر 

يشاركوين يف أفكاري وآمايل وحيايت ويكونون من مذاهب جامعات خمتلفة، ميكنهم أن 



خمتلفة. نعيش معًا فأكلمهم ملدة ساعة يومياً عن مرحلة أو أخرى من األهداف العليا للحياة 
قتصاد والفنون. وتكون القومية، وتتناول األحباث مواضيع يف الدين واالجتماع والسلوك واال

يستطيع كل ضيف أن يبقى على إميانه. ويكون الدين وحدانية هللا أساس التعاليم الدينية، ف
 العملي مبنياً على أخوة الناس، وتبقى السياسة الضيقة خارج املواضيع".

ما أبلغ هذا الكالم الذي إن دل فإمنا يدل على رغبة صادقة يف املسامهة يف صناعة مستقبل 
 فضل وفقاً إليقاع العصر ولغته وقيمه. أ

املعين، ليس جمرد أديب أو صحايف أو رحالة.. وإمنا هو فيلسوف  إن أمني الرحياين، هبذا
حقيقي. هلذا فليس غريبًا أن يدعى بفيلسوف الفريكة، وليس غريبًا أن يقول فيه الفيلسوف 

ل طاغور للهنود، وأمرسون املصري زكي جنيب حممود: "أنه كان ابلنسبة لألمة العربية مث
لعبارة ـ يف نظري ـ تلخص شخصية أمني الرحياين وأثره للوال�ت املتحدة األمريكية". وهذه ا

 أبلغ تلخيص.
 احلضور الكرمي..

خيطئ كثرياً من يظن أمني الرحياين من هذه النوعية من املهاجرين اليت تقطع صالهتا وجذورها 
 هر" األمريكية اهلائلة. بوطنها األصلي وتذوب يف "بوتقة الص

إقامته يف الوال�ت املتحدة وإتقانه اللغة اإلجنليزية على العكس، جنح الرحياين يف استغالل 
وانفتاحه على اجملتمع األمريكي. جنح يف استغالل كل هذا وتوظيفه لكي يفتح قنوات مع 

ضا� العربية، ويدعوهم سياسيي الوال�ت املتحدة ومفكريها وأعالمها يُعرِّفهم من خالهلا ابلق
حل العربية. ويشهد على هذا لقاؤه ابلرئيس إىل أن يتخذوا مواقف أكثر مراعاة للمصا

األمريكي روزفلت وحديثه معه عن القضية الفلسطينية، وكذلك دفاعه الدائم عن احلقوق 
ليت العربية بشكل عام، واحلقوق الفلسطينية بوجه خاص، يف الكثري من املؤمترات الدولية ا

 حضرها ممثالً عن املنطقة العربية.
التزامًا ال يلني ابلقومية العربية، وهو القائل: "إن الوحدة العربية حمققة لقد كان الرحياين حيمل 

حتما أل�ا مظهر من مظاهر التجرد والرقي، ودرجة من درجات التطور يف كل مكان". ومل 
بقضية الوحدة، ويف ذلك يقول: "كلنا فيما يكن التزامه ابلقضية الفلسطينية يقل عن التزامه 

 ن، هذه حقوقنا مهددة بقوات مالية وسياسية هائلة".يهدد فلسطني فلسطينيو 



لقد كان أمني الرحياين "لويب" عريب كامل إذا جاز التعبري. وما أحوجنا اليوم إىل مثل هذه 
تفي ابلتذمر يف كل الشخصيات اليت تتخذ موقفًا إجيابيًا داخل اجملتمع األمريكي، وال تك

 ي يف دوائر صنع القرار يف الوال�ت املتحدة.ساعة من تغلغل اللويب الصهيوين ونفوذه القو 
 احلضور الكرمي..

لقد كان أمني الرحياين شخصية متعددة اجلوانب متنوعة اإلسهامات. فهو أديب وشاعر 
 ومرتجم ومفكر ورحالة، بل وسياسي ابملعىن العام للكلمة.

 ابلتفصيل.  حدثني يف هذا املؤمتر يلقون الضوء على كل جانب من هذه اجلوانبولعل املت
ولكن ما أحب أن ألفت إليه النظر يف هذا املقام هو الرحلة الرائعة اليت قام هبا أمني الرحياين 

. ويف حدود علمي، فإن الرحياين كان األول ـ بني 1922إىل شبه اجلزيرة العربية يف عام 
رحلة ـ الذي يغطي هذه املنطقة الشاسعة الغامضة (يف هذا الوقت) يف  العرب واألجانب

واحدة، التقى خالهلا ابلقادة السياسيني فيها وتعرف إليهم شخصياً، وخرج مبعرفة مباشرة 
First-hand  .قيِّمة عن رؤاهم وأفكارهم وشخصياهتم 

نطقة، كتبها الرحياين بني وكانت نتيجة هذه الرحلة النادرة ستة كتب ابلغة األمهية عن هذه امل
 ب مبيعاً لفرتة طويلة. ظلت من أكثر الكت 1932و  1924عامي 

، وكتاب "التاريخ Kings of the Arabمن هذه الكتب أذكر: كتاب "ملوك العرب" 
، وكذلك كتاب "ابن سعود: The Modern History of Najdاحلديث لنجد" 

 .Ibn Soud: His People and His Landشعبه وبلده" 
رجعاً ال غىن عنه ألي ابحث أو مهتم وغين عن البيان القول أبن هذه الكتب تُعْد إىل اليوم م

هبذه املنطقة واترخيها املعاصر. خصوصًا وأن أمني الرحياين قد كتبها بناء على رحالته ومعرفته 
ما. وهو الشخصية مبحركي األحداث، ومالحظاته املباشرة للناس واجلغرافيا، والتفاعل بينه

م املغامرة اإلجيابية النافعة.. والتجربة املباشرة شئ �در يف الثقافة العربية اليت ال حتتفل كثرياً بقي
 احلية.

وخالل رحالت أمني الرحياين إىل شبه اجلزيرة العربية تعرف إىل امللك عبدالعزيز رمحه هللا، بل 
نهما ـ يف حماولة للوساطة بينه وبني القوى إنه لعب دوراً ـ يعرفه كل من قرأ الرسائل املتبادلة بي

 اجلزيرة العربية.احمللية األخرى يف 



وقال عنه امللك عبد العزيز: "أجد يف املصلح والقومي العظيم، صديقي أمني الرحياين، 
 اهتماماً حقيقياً ابلعرب وبوحدهتم. وأ� معجب إىل أبعد حد أبدبه وعلمه ووطنيته الصادقة". 

مثل هذا  بوالدي امللك عبد العزيز، أستطيع أن أقول إنه مل يكن ليقول ومن خالل معرفيت
الكالم إال عن رجل استطاع أن حيتل مكا�ً يف قلبه. فهو مل يكن يعطي صداقته ووده إال ملن 

 يستحقهما.
وعندما كتب الرحياين إىل امللك عبد العزيز يستأذنه يف ز�رته، رد برسالة جاء فيها: "كيف 

ين املسيحي يف غي ز�رتنا وهو من صميم العرب؟ قالوا إنك أمريكي جئت تنشر الدنرد من يب
البالد العربية. وقالوا إنك متثل بعض الشركات وجئت تبغي االمتيازات، وقالوا إنك قادم من 
احلجاز وإنك شريفي تسعى لتحقيق دعوة الشريف. وقالوا غري ذلك. فقلنا إن كان يف الرجل 

وحنن كيف نتقيه، وإذا كان فيه ما ينفع فنحن نعرف أيضاً كيف ننتفع، ما يضر فنحن نعرف  
 أعلم � حضرة األستاذ مبهمتك.. ابرك هللا فيك".

إن هذا الكالم يدل على أن امللك عبد العزيز فهم حقيقة أمني الرحياين حق الفهم، وهو كان 
رفته املعمقة هبذه املنطقة يعتربه صديقًا حقيقياً.. حىت إنه استضافه وأاتح له فرصة تكوين مع

 و�سها وعاداهتم وتقاليدهم.
ئل املتبادلة بني امللك عبد العزيز وأمني الرحياين فريدة يف ابهبا، من حيث كو�ا تسجيالً والرسا

�درًا حلوار بني مفكر اثقب النظرة مهموم بقضا� الوحدة العربية و�ضة األمة، وقائد فذ 
 وسط ظروف صعبة وعقبات هائلة. يسعى إىل حتقيق هذه الغا�ت 

قد مجعت أخريًا يف كتاب، فهي تراث قيم ال حيق لنا أن وأمحد هللا على أن هذه الرسائل 
 نرتكه �باً للضياع.

وابلرغم من حتفظ امللك عبد العزيز، يف بعض األحيان، على الطرح الذي يقدمه أمني 
له وعلمه. وأذكر أنه اختتم إحدى الرحياين. إال أن امللك ظل حيتفظ بصداقته ويعرتف بفض

 لم � أمني أن صداقتنا فوق هذه املؤثرات كلها". رسائله إليه بقوله: "هذا ولتع
فعبد العزيز كان يعرف أقدار الرجال، وهو أراد أن يقول أن صداقته للرحياين ستظل قائمة 

 ابلرغم من أي خالفات سياسية.



فاته ما يشري إىل أنه كان من أكثر املعاصرين ومن �حية أخرى، ترك أمني الرحياين يف مؤل
لعزيز وشخصيته، ودوره التارخيي. ابلرغم من أن معرفته به مل متتد لفرتة فهما للملك عبد ا

 زمنية طويلة.
ويف كتابه القيِّم "ملوك العرب"، الذي يعد حبق أمجل ما أبدعه يف أدب الرحالت يف مجيع 

"ابن سعود بدوي جاهل.. ابن سعود ال قلب له وال  اللغات، يروي الرحياين كم قيل له إن
د أن هذه ادعاءات ال أساس هلا، حيث أدرك على الفور قدر عبد العزيز دين"، وكيف وج

ومقامه العايل، فقال عنه: "ها قد قابلت أمراء العرب كلهم فما وجدت فيهم أكرب من هذا 
ري: كبري يف مصافحته، ويف ابتسامته، الرجل. لست جمازفًا أو مبالغًا فيما أقول، فهو حقًا كب

يف ضربه األرض بعصاه. يفصح يف أول جلسة عن فكره وال خيشى ويف كالمه، ويف نظراته، و 
أحدا من الناس، بل يفشي سره، وما أشرف السر، سر رجل يعرف نفسه ويثق بعد هللا 

 ابأللقاب". بنفسه. إن الرجل فيه أكرب من السلطان، وقد ساد قومه وال شك ابملكارم ال
ومل أمسع بوصف لوالدي امللك عبد العزيز عليه  واحلق أنين ال أابلغ كثريًا إذا قلت أنين مل أقرأ

 رمحة هللا، أكثر روعة وعمقاً وفهماً لشخصيته من هذا الوصف الذي قدمه أمني الرحياين.
 احلضور الكرمي..

ته األساسية وهي أن أرجو كل النجاح هلذا املؤمتر. وأرجو أن ينجح يف توصيل رسال
طاملًا كان هناك رجال مثل أمني الرحياين احلضارات ختتلف وتتنوع ولكنها ال تتصارع، 

 يكرسون حياهتم ويفنون عمرهم ليكونوا جسراً بني الثقافات ونقطة التقاء بني احلضارات.
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 عنوان حوار صحيفة الوطن السعودية 
  

  10/12/2003التاريخ 
  

 املكان  
  

 حوار صحيفة الوطن السعودية
 صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز

ليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية ( أجفند ) ومبعوث رئيس بر�مج اخل
 اليونسكو اخلاص للمياه 

 2003ديسمرب  01نشر بتاريخ 
 منال الشريف

 الوطن :
عاين فيه بعض الدول ز�دة يعكس توزيع املياه يف املنطقة تبايناً شديداً ... ففي الوقت الذي ت

ت مدمرة تعاين دول أخرى اجلفاف الشديد والتصحر املياه وما يصاحبها من سيول وفيضا�
. 

 مسو األمري :
صحيح ، وهذا ابلطبع عائد لعوامل اجلغرافيا واملناخ . املناخ صار يتغري بسرعة من جراء 

ون معروف، وخرباء البيئة يصدرون اعتداءات اإلنسان على البيئة ، واخلطر احملدق بطبقة األوز 
ت الدراماتيكية اليت يشهدها املناخ ، فاملسائل البيئية بعضها التحذيرات تباعًا من التحوال

مرتبط ابلبعض . وتوزيع املياه جزء من هذه التحوالت ، ولذلك فالعامل مطالب بوقفة صادقة 
جيب أن تتوالها دول العامل إلعادة النظر يف التعامل مع البيئة ، هي مسؤولية تضامنية و 



قتصر على دولة واحدة أو جمموعة دول فحسب ولكن جمتمعة ألن التطورات السلبية ال ت
 التأثري واضح على مستقبل اإلنسان على كوكب األرض.

يف ما خيتص ابملياه أصبح موضوع ندرة املياه يتطور يف كثري من الدول إىل درجة األزمة 
فبينما وسط ومشال أفريقيا تعد أكثر مناطق العامل ندرة يف املياه . والكارثة. فمنطقة الشرق األ

% من املياه  1.4% من سكان العامل فإ�ا حتتوي فقط على  6.3يقطن هذه املنطقة 
) دولة من الدول اليت تعاين ندرة املياه يف العامل تقع يف منطقة الشرق  15العذبة املتجددة. (

 -ة من هذه دول عربية. والدول اليت تعاين ندرة املياه دول 12األوسط ومشال أفريقيا و
هي اليت يقل فيها نصيب الفرد السنوي من املياه العذبة عن  -ف الدويل للندرة التعري

مرت مكعب . إن بلدا� �مية كثرية سوف تواجه مشكلة نقص يف املياه يف املستقبل  1000
زايد على املياه يف ظل معدالت النمو إىل الطلب املت –يف األساس  –القريب وهذا راجع 

حتسن مستو�ت املعيشة، والنمو الصناعي، واالجتاه حنو سكىن  السكاين املتسارعة، وإىل
املدن. ويعد نصيب الفرد العريب من املياه أدىن نصيب للفرد يف العامل حيث تراجع من 

ومن املتوقع ، 2000مرتًا مكعبًا عام  1250إىل  1960مرت مكعب سنوً� عام  3300
 من جراء تزايد السكان ؟  م وذلك 2025مرتاً مكعباً عام  650أن يرتاجع إىل 

 الوطن: 
على الرغم من أن العامل العريب مير بضائقة مائية فإن إدارة موارده املائية تعكس تناقضا، 

عة فالعرب يستغلون فقط نصف مواردهم املائية املتاحة ويزرعون ثلث املساحة القابلة للزرا
 الغذائية. % من احتياجاهتم50لديهم ويف الوقت نفسه يستوردون أكثر من 

 
 

 مسو األمري: 
املشكلة ال تتعلق فقط ابلطلب املتزايد الذي يفرضه النمو السكاين املتسارع الذي جيب النظر 
اً فيه جبدية حيث أنه يشكل خطراً علينا اآلن ويف املستقبل املتوسط والبعيد ، وإمنا تتعلق أيض

ان العامل النامي اليت تواجه شحاً بضعف كفاءة املؤسسات القائمة على أمر إدارة املياه يف بلد
مائياً. وكذلك بنقص اخلربات والكفاءات املؤهلة للقيام ابلبحث والتطوير، والتشغيل والصيانة 



احلياة) فال أقل  يف املسائل املتعلقة إبدارة املوارد املائية. إذا كنا نعاين شحًا وندرة يف (شر�ن
ا على ضبط االستهالك، أليس ذلك ما من أن نتخذ من اإلجراءات واخلطوات ما يعينن

حيدث مع السلع واخلدمات اليت حيدث فيها قصور يف أوقات األزمات واحلروب ؟ فهناك 
 التوزيع ابلبطاقات، وحتديد الكميات. 

بذيرها مل نعد نشعر بقيمتها. يف لألسف لشدة ما اعتد� على اإلسراف يف استهالك املياه وت
 تعاين شحًا مائيًا سوى حتسني نظم وأساليب إدارة املوارد اعتقاد� ليس أمام الدول اليت

املائية، ورفع كفاءة مؤسساهتا العاملة يف هذا اجملال لتقليل الفجوة بني املعروض من املياه وبني 
 ينبغي أن تكون فقط من الزاوية الطلب املتزايد لسد حاجات التنمية. فالنظرة للمياه ال

 البعد السياسي والبعد البيئي. االقتصادية االجتماعية فهناك
 الوطن:

مسوكم من الذين لفتوا مبكراً خلطر مشكلة املياه يف املنطقة ويف السعودية خاصة، هل ترون أن 
 ما حذرمت منه قد وقع أم أن السلطات تنبهت واختذت التحوطات الالزمة ؟

 ري:مسو األم
ليت ختص اإلنسان ومستقبله. تعلمني اهتمامي بقضا� املياه �بع من اهتمامي العام ابلقضا� ا

أن اجملتمعات احلية النابضة تدير شؤو�ا وعينها على األجيال القادمة. ولذلك فإن مقاييس 
جناز ومعايري حتقيق التنمية مل تعد تلك املعايري التقليدية اليت تسجل أي تنمية على أ�ا إ

كافياً، وإمنا األهم هو أال أتيت   بصرف النظر عن كيفية حدوث اإلجناز ، فتحقيق التنمية ليس
هذه التنمية على حساب األجيال القادمة أو على حساب البيئة، و هذا هو جوهر مفهوم 

 التنمية املستدامة .
ري من املنظمات ومن هذا املنطلق وجهت اهتمامي إىل املياه ألنين حبكم التعامل مع عدد كب

ة أعلم جوانب عن مستقبل املياه يف العامل ومشكالت األممية والدولية واإلقليمية املعنية ابلتنمي
م ابلرفع إىل خادم  1992املياه يف منطقتنا ويف السعودية حتديداً، ولذلك قمت يف العام 

 تعد النظر يف احلرمني الشريفني امللك فهد مبا وقفت عليه من أخطار ستواجه بلد� إذا مل
لضرورية هبذا اخلصوص يف حينه . وكان من سياساهتا املائية. وقد اختذت بعض اإلجراءات ا



أهم مقرتحاتنا اليت طرحناها يف ذلك الوقت الوقف الفوري لزراعة احملاصيل اليت تستهلك  
 كميات كبرية من املياه مثل احلبوب واألعالف .

ه يف السعودية على أكثر من عامل ، ولعل من أهم وقد اعتمدت يف قراءايت ملستقبل امليا
رة النمو السكاين فالبد أن تكون لنا وقفة عند مسألة تسارع معدالت النمو العوامل املؤث

السكاين وعالقتها أبزمات نقص املياه يف املستقبل. إذ تساهم الز�دة السكانية يف البلدان 
دة املعروض ابلتوصل إىل مصادر جديدة النامية يف مفاقمة مشكلة املياه يف ظل عدم ز�

 للمياه.
ة بوضوح يف الدول العربية، وخصوصًا يف منطقة اخلليج واليمن واألردن. يف وتظهر تلك األزم

مليون  65% سنوً� تقريبًا ( 3.9% إىل 3.7السعودية معدل النمو السكاين يرتاوح بني 
ر أبزمات يف املستقبل القريب يف م ) وهو من املعدالت الكبرية اليت تنذ 2025نسمة عام 

 ندرة املوارد املائية.ظل نقص اخلدمات ويف مقدمتها 
 الوطن:

يف أعقاب تويل مسوكم مهمة مبعوث اليونسكو للمياه طرحتم فكرة جديدة ملواجهة أزمة املياه 
يف املنطقة، وهي اهلجرة الداخلية واخلارجية إىل حيث املياه وفرية. هل تالقي هذه الفكرة 

 اليت تشهدها املنطقة ؟لقبول، وهل هي منطقية وواقعية خاصة يف ظل الظروف واملستجدات ا
 مسو األمري:

كمبعوث اليونسكو اخلاص للمياه، نقوم ببعض املهام املتعلقة ابملياه منها إاثرة موضوع املياه 
يس مراكز وطنية مع املسؤولني ويف املؤمترات واملنظمات الدولية واجملتمع املدين، كما دعينا لتأس

السرتاتيجيات جملاهبة مشكالت املياه و ألحباث املياه وحث الدول على وضع السياسات وا
إجياد هياكل مؤسسية وتنظيمية إلدارة موارد املياه، وبذل املساعي احلميدة حلل اخلالفات 
الناشبة بني الدول بسبب مشكالت املياه ، خاصة الدول اليت تشرتك يف منابع ومصاب 

 �ر حيث خيشى ما يسمى حبروب املياه يف املستقبل .األ
املتعلقة مبواجهة الدول ألزمات النقص احلاد يف املياه هو أن تنتهج سياسات مبتكرة  أما رؤييت

وغري تقليدية يف مواجهتها. ومن ذلك إجراء دراسات حول نقل وهتجري السكان من املناطق 
متع بوفرة داخل الدولة، وميكن إذا ثبت من خالل اليت تعاين نقصًا يف املياه إىل مناطق تت



زون املياه سوف يتناقص إىل درجة النضوب يف منطقة ما بدولة معينة، أن يتم األحباث أن خم
التفكري يف نقل السكان من هذه الدولة إىل دولة أخرى جماورة ال تواجه أزمة يف املياه، مع 

 ل من الناحية السياسية واالجتماعية واملالية.اختاذ كل االسرتاتيجيات اليت تسهل عملية النق
رة أصبحت تفرض نفسها حىت من دون تدخل السلطات ، فأزمة املياه اعتقد هذه الفك

تضطر املاليني إىل النزوح من قراهم . إذا هي واقعية وميكن أن تكون �جحة إذا مت التخطيط 
هلجرة حبثاً عن املاء فإننا نتحدث عن هلا من مجيع اجلوانب واألبعاد. فعندما نقول ابلنزوح أو ا

 املوت.االختيار بني احلياة و 
 الوطن :

التحلية واملياه اجلوفية املصدران الوحيدان للمياه يف السعودية ، ما رؤية مسوكم للتعامل مع 
 هذين املصدرين مع ما حييط هبما من آاثر وتبعات كالتكلفة الباهظة وخطر النضوب .

 مسو األمري : 
 ظل عدم وجود ية مكلفة جدًا و ال سبيل يف الوقت احلاضر غري التعامل معها يفالتحل

البديل ، وأما املياه اجلوفية ، وهي اخلزا�ت األرضية اليت تكونت عرب سنوات طويلة . ومجيع 
الدر اسات تؤكد أن املخزون اجلويف لدينا يف تناقص مستمر بسبب االستنزاف اهلائل من هذا 

ذلك جفاف  كل خطراً دامهاً يف املستقبل القريب ، ومن أخطر املؤشرات علىاملخزون مما يش
الكثري من العيون املعروفة مثل األحساء واألفالج واخلرج ووادي فاطمة، ابإلضافة إىل اآلابر 
اليت قلت مياهها أو إ�ا يف سبيلها إىل ذلك ، وز�دة نسبة األمالح فيها مما جيعلها غري 

 صاحلة للشرب . 
 
 
 

 الوطن :
تفاءل مبستقبل املياه لدينا إىل حد هناك من يقلل من خطر مشكلة املياه يف السعودية بل ي

تضخيم حجم املياه اجلوفية وتصويرها على أ�ا تساوي الكميات املتدفقة من النيل مدة 
عام ، وهناك من يقول إن أمطار السعودية تكفي سكان الصني . وعلى اجلانب  300



ة يهدد ابختفاء عض أن اخلطر املائي داهم وأن االستنزاف الشديد للمياه اجلوفياآلخر يرى الب
جزء كبري من القطاع الريفي خالل جيل واحد ، ولذلك يستدعي األمر متابعة مستمرة وعقد 
مؤمتر سنوي ملواجهة اخلطر القادم ، ووضع سياسات واضحة وحامسة بشأن احملاصيل الزراعية 

 من املياه . من واقع متابعة مسوكم هذه القضية عن قرب ما اليت تستهلك كميات أكرب
 ولون عن الفريقني .تق

 مسو األمري : 
اجلدل الذي دار بني الفريقني استمر مدة من الزمن . واعتقد أنه بدأ مبا ذكره الدكتور فاروق 

بق جلامعة الباز عن �ر جويف يف الربع اخلايل ، مث ذكر الدكتور بكر عبدهللا بكر املدير السا
عام وفق معدل  300ياه اجلوفية يكفي امللك فهد للبرتول واملعادن أنه لدينا خمزون من امل

استهالك املياه قبل عشرين عامًا يف اململكة، وأخريًا ذكر الدكتور إبراهيم الرتكي أن األمطار 
ثار عن اليت هتطل يف السعودية تكفي أكثر من ألفي مليون نسمة . لشدة اهتمامي بكل ما ي

 وضع املياه يف اململكة حرصت على التواصل مع هؤالء .
 

أ� أقول يف النهاية ال يصح إال الصحيح وعلينا االحتكام لألرقام واإلحصاءات ، السعودية 
م هل لدينا هذه الكميات .  2020بليون مرت مكعب من املياه عام  170ستحتاج إىل 

حصائيات الدقيقة والصحيحة ـ وهذا شأننا وشأن احلقيقة مازالت غائبة يف غياب األرقام واإل
 خمتلف القضا� املصريية ـ ولكن ما أصبح مؤكدًا وغري قابل للشك هو أن العرب مجيعهم يف

 املخزون اجلويف يف تناقص شديد .
لدي تصور جلعل توجهاتنا املائية أكثر علمية وموثوقية ، ولتستفيد اجلهات البحثية ، وحىت ال 

أسم اجمللس  ب احلادث يف املعلومات واألرقام ، فلنوجد جهة واحدة رمبا حتتيتكرر التضار 
األعلى للمياه مثًال ، وتكون هذه اجلهة مهمتها القيام بتقومي دوري حلجم املخزون واملصادر 
اجلديدة، ومراقبة املصادر املوجودة فعًال. وتكون هذه اجلهة مبثابة بنك معلومات وطين جيمع  

تيجيات املختلفة ول املوارد املائية يف الدولة، ويعىن بصنع السياسات واالسرتاكل التقديرات ح
 يف تنفيذ هذه السياسات.



وكم أمتىن أن أرى قيام مركز ألحباث املياه إما يف إحدى اجلامعات السعودية، وابألخص يف 
سعودية جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن أو يكون مركزًا مستقًال ، يضم خربات وكفاءات 

مهمة البحث يف مستقبل املياه يف ابالستعانة خبربات دولية. وتوكل هلذا املركز املتخصص 
 السعودية والبدائل اليت يراها متاحة خلدمة بالد� احلبيبة.

 
 
 
 
 

 الوطن : 
لقد أشرمت مسوكم إىل ما أعلنه الدكتور فاروق عن مياه الربع اخلايل وأحدث ضجة كبرية ، ترى 

 انية حتلية املياه ؟تخذ اململكة حىت اآلن أي إجراءات يف هذا املوضوع رغم ثقل ميز ملاذا مل ت
 

 مسو األمري :
الدكتور الباز استند يف ما قاله إىل خرائط التقطت من األقمار الصناعية ، ويذكر أن لديه 

عن  دالئل ومؤشرات متعددة . واحلقيقة أنه مل تثبت حىت اآلن نظرية ما ذكره الدكتور الباز
 ذلك يف الربع اخلايل .

 الوطن :
ريج ) الذي اقرتحه مسو األمري حممد الفيصل يف السبعينيات مشروع جبل اجلليد ( أيس ب

امليالدية من القرن املاضي أاثر جدًال واسعًا و القى القبول لدى البعض وظل أمًال يداعب 
كرة ؟ وملاذا مل تر الفكرة خميالت كثريين . ما املوقف الذي اختذه األمري طالل من هذه الف

 النور؟
 مسو األمري :
مل يطرح هذه الفكرة فقط ، ولكنه تعرض إىل أن الدراسات اليت لديه تشمل مجيع احلقيقة أنه 

مصادر املياه اجملاورة للسعودية ابإلضافة إىل ما قام به من بدائل أخرى.مثل جلب مياه من 



ن الباكستان ، بل من جزر يف احمليط. يف النيل يف السودان، من تركيا ، من العراق ، م
حنكم على أي من البدائل اليت طرحت واليت تطرح اليوم وغداً إال من  اعتقادي ال نستطيع أن

خالل إخضاعها للمعايري اليت اشر� إليها سابقًا وهي : البعد االقتصادي ، السياسي 
 لعربة مبطابقة املعايري .االجتماعي ، البيئي . بعض املقرتحات بدت خيالية ولكن تظل ا

 
 

 الوطن : 
زارة للمياه يف السعودية وتعيني وزيرًا هلا تعد البداية احلقيقية هناك من يرى أن إنشاء و 

والصحيحة للتعامل املوضوعي مع مشكلة املياه . . هل أتخرت هذه اخلطوة ؟ وما املطلوب 
 إلدراك ما قد فات وتدارك ما وقع من أخطاء .

 
 مسو األمري :

هلذه املهمة سيحقق الكثري نعم أتخرت ، ولكن اعتقد أن اختيار رجل مثل الدكتور القصييب 
إن شاء هللا . ولتدارك ما فات ال بد أن تكون اخلطوات عملية وأن تويل الوزارة االهتمام 

 الالزم ابلدراسات والبحوث . 
 

 الوطن :
ملياه من اهلدر والري اجلائر أال ترون أننا حباجة إىل تشريعات وأنظمة حلماية مصادر ا

 واالستهالك غري املرشد ؟
 مري : مسو األ

يف اعتقادي هذه مسؤولية جملس الشورى ، أن يطالب بسن أنظمة وقوانني وإصدار قرارات. 
حقيقة األمر يقتضي اإلسراع يف كل شيء من شأنه ترشيد استخدام املياه وتوعية املواطنني 

ة يف جمال الرتشيد، مثل فرض رسوم على استهالك املياه بذلك واللجوء إىل سياسات متنوع
راض املنزلية أو ز�دة هذه الرسوم إذا كانت مفروضة من قبل حبيث تكون تصاعدية يف األغ

حتقيقًا للعدالة، إضافة إىل ضبط التسرابت املختلفة. وقبل ذلك كله التوقف الفوري والنهائي 



ثر استهالكاً للمياه، حيث أ�ا تستنزف أكثر من عن زراعة كل أنواع احلبوب واألعالف األك
 املياه الرئيسية اجلوفية. % من مصادر 80

 الوطن :
التكامل الغائب بني الدول العربية هل يتحقق يف جمال املياه ؟ وهل يكون التنسيق لالستفادة 

 من املصادر املائية الوفرية يف بعض الدول العربية بديالً لفكرة التهجري .
 

 مري :مسو األ
يف كل جمال وخاصة يف املياه ، كما امسيتيه التكامل الغائب ، هو ابلفعل غائب ، غائب 

هذا ابلرغم من أن مجيع الوقائع تؤكد ضرورة هذا التكامل والتنسيق . فاملنطقة العربية تعاين 
 من وضع جغرايف سياسي جيعل مشكلة املياه فيها أكثر تعقيداً، فأغلب منابع املياه العذبة

دول من  8 عربية، وتتحكم اليت تغذي األ�ار الكربى يف املنطقة العربية تقع يف دول غري
% من حصة املياه العربية . التكامل والتفاهم والتنسيق 80دول اجلوار اجلغرايف يف أكثر من 

أمور تفرض نفسها أمام هذا الواقع ولكن لألسف ال نرى ذلك بني الدول العربية . وحىت 
ى التنسيق و�بعة رة اليت طرحتها هي أيضًا ال تتم وال تنجح بدون آليات تقوم علفكرة اهلج

 من التكامل .
 الوطن :

هل ختلى العرب عن قضا�هم القومية واملصريية ، ومنها قضية األمن املائي ؟ كما أن هناك 
ن عالمة تعجب بشأن املوقف العريب وموقف اجلامعة العربية يف هذا الصدد ، ألنه ليس م

 أن ينتظر مرور سحابة القمة املعقول أن تطلب اجلامعة من املواطن العريب الذي ميوت عطشاً 
 العربية حىت يشرب ، وهي تعلم أن هذه السحابة لن متر .

 مسو األمري :
لقد كنت وال أزال متفائًال ، واحلمد هلل ، يف ما يتعلق بتطور مواقف العرب من القضا� 

اجلامعة العربية إىل أقصى حد يف ذلك ، ولكن لألسف يبدو أن املصريية واالستفادة من 
مور متضي يف اجتاه ال يشجع على التفاؤل ، فهناك تراخي عريب غريب عن تطوير موقفهم األ

اجلمعي إزاء القضا� الكربى . العرب يتعاملون مع مثل هذه القضا� بردات الفعل وينتظرون 



غياب توجه عريب حنو األمن املائي . فاألمن املائي النتائج . ولذلك ال ينبغي أن نستغرب 
ومة أمن شامل . فالعرب اختذوا قرارات متعددة كالدفاع املشرتك ، والسوق جزء من منظ

العربية املشرتكة ، وحمكمة العدل العربية وغريها كثري ولكن لألسف كل هذه القرارات جممدة 
 حريك مثل هذه القرارات املهمة .ويبدو أنه حىت هذه اللحظة ليس هناك بريق أمل لت

 الوطن : 
تزم استرياد مياه من إيران، فهل ميكن للسعودية أن حتذو حذو الكويت يرتدد أن الكويت تع

وتستورد مياه من السودان، أو من العراق يف حال أقامت تركيا تنسيقًا بينها وبني كل من 
 العراق وسورية يف توزيع مياه دجلة والفرات؟

 : مسو األمري
 إليها .تظل البدائل كلها مطروحة إذا استوفت املعايري اليت أشر� 

 الوطن :
هل ما يرتدد عن صراعات حمتملة بني بعض الدول بسبب شح املياه هو تصور واقعي أم 
مبالغ فيه؟ وعلى خلفية العالقات املتنامية بني تركيا وإسرائيل فهل املياه عنصر يف التمحورات 

 ية املتغرية ؟والتحالفات اإلقليم
 مسو األمري :

ونلمسه خاصة يف الصراع العريب اإلسرائيلي ، وحروب املياه التصور واقعي ، بل هو مما نعيشه 
مما حتذر منه األمم املتحدة وحتاول إجياد آليات المتصاص االحتكاكات بني الدول املتصارعة 

وطأة الصدامات اليت  على موارد مياه ، ومن بني مهمات مبعوث اليونسكو للمياه ختفيف
ون والتنسيق والتفاهم مكان االحرتاب يف مسائل حتدث حول مصادر املياه وإحالل لغة التعا

 توزيع حصص املياه أو إقامة السدود واملشروعات املائية الكبرية علي األ�ار املشرتكة .
 الوطن : 

ث اليونسكو للمياه ابلتأكيد لقد وقفتم خالل جوالت مسوكم العاملية يف إطار مهمة مبعو 
ستقرىء مستقبل مشكلة املياه ، ما درجة اهتمام على ما تقدمه املراكز العلمية من دراسات ت

العامل العريب ابلتعاطي العلمي مع هذه املشكلة، وهل اجلامعات ومراكز البحوث العربية مؤهلة 
 للقيام هبذا الدور ؟



 
 مسو األمري :

مع  -حنن العرب  -فس الطريقة اليت نتعامل هبا ال جيب أن نتعامل مع هذه األزمة بن
، فدائماً العرب يرتكون مشكالهتم لتحل نفسها مع الوقت معتقدين أن الزمن  مشكالتنا مجيعاً 

كفيل حبل أي مشكلة يف حني أن الواقع يقول أن كل مشكلة ال نبادر اباللتفات إليها يف 
. التصور العريب املغلوط حول كيفية بدا�هتا تتحول معضلة تقض املضاجع، وهتدد املستقبل

ضا� �بع من غياب الدراسات يف حياتنا، فجميع قراراتنا تتخذ التعامل مع املشكالت والق
بعيدًا عن املعلومة ولذلك فنحن نتخبط يف حني غري� يف اجملتمعات املتقدمة ال خيطو خطوة 

البحوث املتخصصة . مصريية إال بناء على دراسات معمقة واستشارات ونصائح مراكز 
مستغراًب أ�م يف الغرب يعلمون أكثر منا خالل جواليت وقفت على حقائق مذهلة : أليس 

عن أوضاعنا املائية ففي هولندا على سبيل املثال أثناء إحدى ز�رايت الرمسية قمت بز�رة 
علومات  معهد مرموق خمتص يف املياه وألقيت كلمة فيه ، وأتضح يل أن هذا املعهد حيتفظ مب

أكاد اجزم أن أي من جامعاتنا أو مراكز كثرية ومهمة عن األوضاع املائية يف البلدان العربية و 
 البحوث ـــ إن وجدت ــــــ يف املنطقة العربية ال متلك تلك املعلومات.

 الوطن : 
ما دور بر�مج اخلليج العريب (أجفند) واملؤسسات التنموية األخرى اليت ترعو�ا مسوكم يف 

 ؟ إجياد اسرتاتيجية عربية ملواجهة املشكلة املائية يف املنطقة 
 مسو األمري :

(أجفند) ضمن اسرتاتيجيته التمويلية يقوم بدعم املشروعات املعنية ابلتنمية املائية وتوفري مياه 
الشرب الصحية ليس فقط ابعتبار ذلك من االشرتاطات الصحية والتنموية الضرورية بل أل�ا 

أتسيس صندوق وق اإلنسان . ومن أحدث املشروعات املائية اليت تبناها أجفند من أهم حق
خاص لدعم مشروعات اليونسكو يف جمال املياه . وأجفند ال يتواىن عن دعم املشروع الذي 

 يتوافق مع معايريه.
 الوطن :



ة يف هل تشكلت ثقافة جمتمعية جتاه مشكلة املياه ، وما رؤية مسوكم لتعزيز مثل هذه الثقاف
 جمتمعنا؟

 
 مسو األمري :

ة عن هذه الثقافة اليت جيب أن تضمن يف املناهج الدراسية جمتمعاتنا العربية ما تزال بعيد
وتكون جزءًا أساسيًا يف رسالة اإلعالم حىت ينشأ الطفل وهو يدرك أمهية ترشيد استهالك 

 املاء وعدم اإلسراف.
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 املقاالت   
  
  

اكتوبر  - 07سبتمرب وما هي التحد�ت اليت تواجهنا؟   11أين حنن من أحداث  14
 ل إيست أونالينميد 2002 -
 
 

 التحد�ت اليت تواجهنا؟ سبتمرب وما هي  11عنوان أين حنن من أحداث 
  

  07/10/2002التاريخ 
  

 املكان ميدل إيست أونالين 
  
 سبتمرب، وما هي التحد�ت اليت تواجهنا؟  11أين حنن من أحداث  
 
 

 بقلم: األمري طالل بن عبد العزيز 
ألمريكية على اإلرهاب بصورة ُتدخل العامل كله يف نفق حنن ال نقف مع امتداد احلرب ا

 وتضعف آمال الدول النامية واألكثر فقراً يف حتقيق النمو االقتصادي. مظلم، 
 ميدل ايست اونالين

 
أود أوًال أن أعرب عن شكري العميق للبنك الدويل، وملركز الدراسات الدولية بكتدرائية  

ركة يف فعاليات هذا املنتدى، واحلقيقة أنين أرى يف مثل كانرتبري على الدعوة الكرمية للمشا
املنتد�ت اليت تتناول قضا� التنمية، فرصة �درة لتبادل وجهات النظر بني أ�س ينتمون هذه 



لثقافات وحضارات خمتلفة، بشأن التحدي األساسي الذي يواجهنا اليوم، والذي يتمثل يف 
 ث تصبح قوة إجيابية لصاحل الناس مجيعاً. حماولة التكيف مع العوملة وتطويعها حبي

، ال يبشر ابخلري الذي نرجوه، فرغم أن العوملة حتمل بني طياهتا فرصاً وما نراه حىت اآلن
هائلة، إال أن البشر ال يتمتعون خبرياهتا بشكل متساو، كما أن خماطرها وخسائرها ليست 

 موزعة بشكل عادل. 
واهلا سوءاً، وكأمنا ُكتب عليها وحدها أن تتحمل تكلفة فاحلاصل أن الدول الفقرية تزداد أح

 ة دون أن جتين إال القليل من مثارها.. وهذا ليس من العدل يف شيء. العومل
لقد جاءت أحداث احلادي عشر من سبتمرب لتضيف خماطر جديدة وأعباء هائلة على 

ريطة االقتصاد اقتصادات الدول النامية اليت تسعى ابلكاد ألن يكون هلا مكان على خ
من خرباء االقتصاد واحملللني الدوليني يتوقعون العاملي. ومنذ أن وقعت هذه الفاجعة، والكثري 

 أن يدخل العامل يف دورة ركود طويلة. 
ومن السهل علينا أن ندرك األسباب وراء هذا الركود، فالوال�ت املتحدة األمريكية تعترب ? 

 يبلغ �جتها القومي اإلمجايل نسبة عالية من الناتج اإلمجايلحبق ? قاطرة االقتصاد العاملي، إذ 
العاملي، إضافة إىل أن السوق األمريكي متثل أكرب سوق يف العامل على اإلطالق. وعندما 
ُيصاب حبالة من الركود، فإنه جير االقتصاد العاملي برمته وراءه. أو كما يقولون: عندما تسعل 

 له يصيبه الزكام. الوال�ت املتحدة فإن العامل ك
مرحلة تباطؤ واضحة  2000األخري من عام وكان االقتصاد األمريكي قد دخل يف الربع 

على صعيد النشاط االقتصادي، وهو ما جتسد يف اخنفاض مؤشرات البورصات األمريكية، 
 واخنفاض طلب املستهلكني إىل جانب االخنفاض يف الطلب االستثماري. 

 إلعادة مسار 2001بذلت خالل األشهر الثمانية األوىل منذ عام وابلرغم من اجلهود اليت 
سبتمرب جاءت لتؤكد خماوف  11النشاط االقتصادي إىل النمو مرة أخرى، فإن أحداث 

 حتول هذا التباطؤ إىل ركود عميق. 
وتكفي اإلشارة إىل أن معدل البطالة يف الوال�ت املتحدة أرتفع يف شهر أكتوبر من عام 

% وهو أعلى معدل منذ مخس سنوات. هذا ابإلضافة إىل 5.4إىل ليصل  2001
قطاعات اليت تعرضت خلسائر فادحة يصعب تعويضها يف املدى القصري، مثل شركات ال



الطريان وشركات السياحة والتأمني والنقل والشحن. وقد أدت أحداث سبتمرب إىل الزج بنحو 
ا يعملون يف شركات الطريان ألف عامل إىل صفوف العاطلني، وغالبيتهم كانو  400

 وابئعي التجزئة.  ووكاالت السفر والسياحة والفنادق
ونظرًا للحجم اهلائل لالقتصاد األمريكي ووزنه النسيب الكبري بني اقتصادات العامل من �حية، 
وتشعب العالقات التجارية األمريكية، واحلجم اهلائل لالستثمارات األمريكية يف خمتلف دول 

ألخرى بعاصفة ن �حية أخرى، فإن اقتصادات العامل كلها قد أتثرت سلبا هي االعامل، م
سبتمرب، وما تالها من حرب أمريكية على اإلرهاب. وكان ذلك األثر السليب واضحا على 

 حركة االستثمارات والسياحة والطريان. 
تصادي، وليس هناك شك يف أن الدول النامية كانت املتضرر األكرب من هذا الركود االق

اليت كانت تعاين من الركود أصالً. وحنن الذي امتد من الوال�ت املتحدة إىل أوراب والياابن، 
نقول أن الدول النامية هي األكثر أتثرًا أل�ا األقل مناعة جتاه أي تغريات يف قمة النظام 

 االقتصادي العاملي. 
صوص تعد من أكثر اقتصادات وغين عن البيان القول أبن االقتصادات العربية على وجه اخل

ويل، إذ أ�ا ترتبط مع هذا االقتصاد ارتباطًا ابلغ القوة، وهذا العامل أتثرًا حبالة االقتصاد الد
يرجع يف األساس إىل اعتماد عدد معترب من البلدان العربية على تصدير النفط والغاز، أو 

أن االرتفاع النسيب يف على تصدير اخلدمات السياحية وخدمات قوة العمل، ومن املؤكد 
اليت أصابت االقتصادات العربية. وقد بلغ متوسط  أسعار النفط ال يعوض األضرار اجلسيمة

، وهذه نسبة 1999% عام 50.6نسبة التجارة اخلارجية يف اقتصادات الدول العربية حنو 
زة مفاجئة تعرب عن درجة كبرية من االرتباط ابالقتصاد العاملي، وعن ميل كبري للتأثر أبي ه

 ية يف اخلارج من خسارات كبرية. تواجهه، ُيضاف إىل ذلك ما أصاب االستثمارات العرب
وهكذا، جتد الدول النامية، ويف القلب منها الدول العربية واإلسالمية، نفسها يف موقف ال 
حتسد عليه، فبعد أن أحرز عدد منها جناحات ملحوظة يف برامج اإلصالح اهليكلي واملايل، 

ع السياسي الضبايب ت أحداث سبتمرب لتعيدها إىل الوراء عدة خطوات. فقد أدى الوضجاء
على الصعيد العاملي، وغياب الثقة واألمان ومها أساس االنتعاش االقتصادي، إىل تباطؤ 

 وكذلك يف العام اجلاري.  2001معدالت النمو االقتصادي يف الدول العربية يف عام 



إىل أن اإلجراءات األمريكية اليت اختذت بغرض مكافحة ليس هناك مناص من اإلشارة 
سبتمرب، قد محلت بني طياهتا هتديدات واضحة للنمو االقتصادي يف  11بعد  اإلرهاب

الدول العربية واإلسالمية على وجه اخلصوص. ففي إطار حماوالت جتفيف منابع متويل 
ربية يف القائمة السوداء اإلرهاب، مت وضع العديد من األشخاص والبنوك واملؤسسات الع

األنشطة اإلرهابية يف العامل. وقد كان لإلجراءات اليت اختذهتا  حبجة أ�ا متثل منبعًا ماليًا لدعم
اإلدارة األمريكية سواء يف التضييق على العرب واملسلمني يف أمريكا، أو يف اهتام بنوك 

ه أثر سيئ على االستثمارات ومجعيات خريية يف العامل اإلسالمي بتمويل اإلرهاب، كان هلذ
 العربية يف الوال�ت املتحدة. 

معروف أن العرب ميلكون استثمارات كبرية يف اخلارج، وهذه االستثمارات صارت تواجه و 
سبتمرب وتبعاهتا، وهذا ابإلضافة إىل ما أصاهبا فعالً من أضرار  11مأزقًا صعبًا بعد أحداث 

 الوضع االقتصادي يف الدول العربية. مما يفرض ? بدوره ? أعباء إضافية على 
عزم الوال�ت املتحدة األمريكية على املضي قدمًا يف حرهبا ضد  ومما يزيد من قلقنا فإن

اإلرهاب وسعيها إىل مد رقعة هذه احلرب لتشمل دوال توصف أب�ا مارقة مثل العراق، حيمل 
 يف املنطقة العربية واإلسالمية. بني طياته مزيداً من األخطار على إمكانيات النمو االقتصادي 

هذه تتطلب توفري نفقات عسكرية ابلغة الضخامة، ستؤثر حتماً فليس خافيًا أن حراًب مثل 
على االقتصاد األمريكي، وعلى اقتصاد أي دولة تشارك الوال�ت املتحدة يف متويل محلة 

يت ستعاين األمرين من عسكرية على العراق. وهذا كله سوف يؤثر بدوره على الدول النامية ال
 كي واالقتصاد العاملي. حالة ركود جديدة تصيب االقتصاد األمري

وهكذا فإن الدول العربية واإلسالمية مل تعان فقط من ضغوط سياسية وخسائر معنوية نتيجة 
 11وضعها موضع االهتام، وإمنا تعرضت لضغوط ومشاكل اقتصادية بسبب أحداث 

 سبتمرب. 
الوال�ت ية تستلزم االنتباه وتستحق التوقف عندها للتأمل والتدبر، فوهذه ُمفارقة اترخي

املتحدة األمريكية والدول املتقدمة تطالب الدول النامية، وخصوصًا دول املنطقة العربية، 
ابإلسراع يف خطط التنمية والنمو االقتصادي، ألن هذا النمو هو أحد أهم ضما�ت عدم 



 نفس الوقت جند هذه الدول املتقدمة تتبع سياسات وقوع أحداث إرهابية جديدة. ويف
 ف من شأ�ا تعطيل جهود التنمية يف املنطقة العربية وليس دفعها لإلمام. وتتخذ مواق

 11وكان األجدر ابلوال�ت املتحدة األمريكية، إن كانت حقًا ال ترغب يف تكرار جتربة 
ل هذه الكراهية املدمرة. إن هذه سبتمرب األليمة، أن تسعى ملعرفة اجلذور اليت أنتجت ك

والسادة ? يف االحنياز األمريكي الشديد إلسرائيل واإلحساس  اجلذور تكمن ? أيها السيدات
العميق بغياب العدالة يف هذا االحنياز، كما تكمن يف الفقر اجلامث على صدر الدول النامية  

 هنة. كالكابوس، والذي صار مشكلة أكثر إحلاحاً يف ظل العوملة الرا
ط، والرغبة يف التدمري واالنتقام، ال شك أن الفقر هو أحد املنابع الرئيسية للشعور ابلسخ

وهؤالء الذين يعيشون يف األركان املهمشة من العامل على أقل من دوالر يوميًا وعددهم يربو 
 مل تعبأ على املليار إنسان، كيف نلومهم إذا شعروا ابحلقد والرغبة يف االنتقام من العوملة اليت

 هبم وتركتهم �باً للفقر واملرض. 
أماًال كبرية على القمة العاملية حول التنمية املستدمية اليت انعقدت يف  لقد علق الكثري

جوهانسربج جبنوب أفريقيا الشهر املاضي. ولكن هذه القمة قدمت القليل جدًا من أجل 
مال اخلريية الدولية وصفوها أب�ا احملرومني والفقراء لدرجة أن بعض النشطني يف جمال األع

 حل الذاتية، ومأساة جديدة ابلنسبة للفقراء والبيئة. انتصار مؤزر للجشع وللمصا
وعلى الرغم من أن السيد كويف عنان، األمني العام ملنظمة األمم املتحدة، كان قد وجه نداء 

قرية حتقيقاً ملصلحة الفقراء إىل عدد من كبار رجال األعمال يف العامل لالستثمار يف البلدان الف
نداءاته ذهبت أدراج الر�ح، وخرج البيان اخلتامي للقمة  واألغنياء على حد سواء، إال أن

 خميباً لآلمال، وكان االنطباع لدى الدول النامية هو أن دول العامل املتقدم قد ختلت عنها. 
جيابية جتاه املستقبل، وعلى سبتمرب يثري يف النفس توقعات غري إ 11إن املشهد العاملي بعد 

االعتداءات على الوال�ت املتحدة األمريكية هبذه الصورة  الرغم من أننا مجيعًا ندين بقوة
البشعة، إال أننا ال نقف مع امتداد احلرب األمريكية على اإلرهاب بصورة ُتدخل العامل كله يف 

 ق النمو االقتصادي. نفق مظلم، وتضعف آمال الدول النامية واألكثر فقراً يف حتقي
مة، وعلى رأسها الوال�ت املتحدة األمريكية، وما أراه اآلن هو أن واجب الدول املتقد

وكذلك املؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدويل، الذي يسعدين مشاركته معنا يف هذا 



 املنتدى، من واجب هؤالء البحث عن خمرج للدول النامية من املأزق االقتصادي الذي
د احلرب العسكرية على سبتمرب، وبدًال من التفكري يف كيفية م 11حاصرها بعد أحداث 

اإلرهاب، وبدًال من تسخري النفقات اهلائلة لتمويل محالت عسكرية لن جتين الوال�ت 
املتحدة من ورائها سوى مزيد من الكراهية، بدًال من هذا ميكن توجيه هذه املوارد إىل أغراض 

 فمكافحة الفقر هي يف الوقت ذاته مكافحة لإلرهاب. مكافحة الفقر، 
أخريًا أن البنك الدويل يسعى إلجياد بليون دوالر ضرورية لتمويل بر�مج ختفيف وقد عرفت 

ديون الدول األكثر فقراً، ويهدف هذا الرب�مج إىل مساعدة الدول األكثر مديونية من بني 
من ختصيص مزيدًا من املوارد لشؤون الصحة  الدول الفقرية، على ختفيف ديو�ا مبا ميكنها

 والرتبية. 
جلهود، يف نظري، متثل خمرجًا هاماً من احلالة اليت دخل إليها العامل يف أعقاب أحداث وهذه ا

سبتمرب. فاستمرار الركود االقتصادي ? الذي يقع عبئه األكرب على الدول الفقرية  11
ية واإلسالمية ? لن يقضي على اإلرهاب وإمنا، والنامية ويف القلب منها معظم الدول العرب

 يد من احتماالت وقوع أحداث إرهابية جديدة يف املستقبل على العكس، سيز 
لقد اعتربت الوال�ت املتحدة األمريكية أن العرب واملسلمني هم اجلاين يف أحداث سبتمرب 

يهم، فها هي اإلجراءات األسود، بينما تشري أحداث السنة املاضية إىل أ�م صاروا اجملين عل
عرب واملسلمني بوجه عام، وكان أوهلا إجراءات جتميد األمريكية أتخذ منحى عقابيًا جتاه ال

أرصدة بعض األفراد واملؤسسات العربية مما كان له أثر سليب شديد، وآخرها اإلجراءات 
اإلقامة الصارمة اليت بدأت الوال�ت املتحدة يف تطبيقها بشأن منح أتشريات الدخول و 

 ألمريكا، وتركز على العرب ألمريكا، وهي إجراءات تستهدف عدة ماليني زائر سنو�ً 
 واملسلمني. 

وقد اطلعت أخريًا على حتقيقات صحفية تتناول خروج األموال العربية من الوال�ت املتحدة 
 11بسبب خوف املستثمرين العرب من احتمال أتثر أعماهلم ابألجواء اليت خلفتها أحداث 

عن خروج األموال العربية، فإن سبتمرب، وبغض النظر عن املبالغة يف املعلومات اليت تتحدث 
النتيجة اليت يصل إليها أي متابع ألحداث السنة املاضية هي أن السياسات اليت تتبعها 



الوال�ت املتحدة ? اليت يقودها تيار مييين ابلغ التطرف ? ال ُتشجع على اخلروج من حالة 
 االقتصادي احلالية، وإمنا تزيد من حدهتا.  الركود

سبتمرب وتداعياهتا  11و أن فقراء العامل هم الذين يدفعون مثن أحداث وما نراه اآلن ه
املستمرة حىت اآلن، كذلك ما زال هناك اإلحساس ابلظلم وعدم التوازن يف السياسة 

 األمريكية إزاء الشرق األوسط. 
 سم مجيع احلضور هنا، إىل دول العامل املتقدم وإىل املؤسساتال يسعين إال أن أوجه رسالة، اب

املالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدويل، أبن ميدوا يد العون إىل الدول النامية والدول 
 األكثر فقراً. 

وأخريًا أود أن أقول إن اليوم الذي تتضافر فيه كل القوى الفاعلة يف العامل لدعم التعاون 
سيكون نفس ل اجلماعي يف إطار األمم املتحدة والذي ختف فيه وطأة الفقر الدويل والعم

اليوم الذي يندحر فيه اإلرهاب وخيتفي متاماً، فتعالوا بنا نعمل مجيعًا من أجل أن �يت هذا 
 اليوم سريعاً. 
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 عنوان الصحة والتنمية.. العالقة املتجذرة 
  

  01/04/2002التاريخ 
  

 املكان جملة امللتقى الصحي 
  
 الصحة والتنمية.. العالقات املتجذرة 
 

 بقلم : صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبدالعزيز
 

اإلعداد من التنمية معادلة دقيقة أهم مدخالهتا إعداد الطاقات البشرية لكل ما ينطوي عليه 
اجليد الذي يرفع سقف تطلعات أفراد معان ومفاهيم، توفري اخلدمات الصحية، والتعليم 

 اجملتمع . 
وإذا أحسن توظيف هذه املدخالت فإ�ا تدفع التنمية البشرية حنو بلوغ غايتها وحتقيق التغيري 

الفقر إىل الذي ينقل اجملتمع من طور التخلف، ومن العيش يف أسر قيود املرض واجلهل و 
 رحاب املستقبل . 

ة وبني الصحة عالقة طردية ومركبة، فبينما الصحة من أهم وبني التنمية البشرية املستدام
 القطاعات اليت تستهدفها التنمية فهي من جانب آخر تعد من أهم ركائز التنمية ودعائمها .

ي هو منطلق التنمية ألن الصحة ? ابلدرجة األوىل ? مرتبطة ابحلاجة الشخصية لإلنسان، الذ
 ابلضرورة . -ولذلك-وغايتها

  ظل غياب مقومات صحة اإلنسان .فال تنمية يف



 
فإذا كان التعليم هو رافد التنمية، الذي يشحذ اجملتمع ابلقوى البشرية اجملددة، مبا توفره من 
محاية لإلنسان، هي سياج التنمية. وهناك حقيقة ملموسة هي: "أن من هم أوفر حظًا يف 

ناء حياهتم" واإلدارة السياسية لصحة والتعليم يتمتعون ابلقدرة على انتقاء خيارات أفضل إلغا
الواعية املدركة حقائق العصر والعالقة اجلدلية القائمة بني عناصر اجملتمع ومكو�ته السياسية 

 واالجتماعية واالقتصادية، هي اليت تضئ اخليارات اليت حتقق التغيري املنشود .
جملتمع بشرائحه فإن السعي لتوفري الرعاية الصحية وتوسيع مظلتها لتستوعب ا ومن هنا

املختلفة، هو من املقاييس الفارقة يف تقدم اجملتمعات، اليت تعكس سالمة اخلطط، وحسن 
التدبري، وتوظيف املوارد وتوجيهها ملصلحة اجملتمع . ولذلك ظللنا يف بر�مج اخلليج العريب 

ذي يليق هبذا ملتحدة اإلمنائية (أجفند) نويل التنمية الصحية االهتمام اللدعم منظمات األمم ا
 القطاع ودوره احليوي، بل احملوري، يف توليفة التنمية البشرية املستدامة يف اجملتمع .

وقناعتنا أن الصحة مطلوبة، ليس فقط يف انتشارها وامتدادها األفقي مبا يتيح دميقراطية 
يضاً يف وهلا إىل السواد األعظم من أفراد اجملتمع، ولكنها مطلوبة أاخلدمة الصحية وسهولة وص

نوعيتها ومنوها الرأسي، مبا يعين اجلودة اليت تتحقق من خالل أتهيل الطاقات البشرية 
وتدريبها يف خمتلف ختصصات املهن الصحية األساسية واملساعدة. فحدوث خلل يف أي 

الصحي، بل على مسار التنمية. ولذلك هذه املهن ينعكس سلبًا على جممع القطاع 
أن يوازن بني املهن واخلدمات الصحية وبني احتياجات اجملتمع، فالتخطيط السليم ينبغي 

فاألموال الطائلة اليت ترصد لتشييد مستشفيات ضخمة فخمة ختدم شرحية ضئيلة خبدمات 
ألولية، اليت تدعم عالية التخصص، ال يبغي أن يواجهها تقتري على مستوى الرعاية الصحية ا

ية. كما ال جيب أن حيوز الطب العالجي جل التوعية الصحية وتعزز مفهوم الصحة الشعب
املوارد بينما ال يوجه للصحة الوقائية اهتمام مواز. ويف السياق نفسه فإن خدمة أساسية مثل 

جوة الواسعة التمريض حتتاج إىل مزيد من االهتمام، حيث إن من األمور الالفتة يف جمتمعنا الف
ضوية بني هذه املهنة اإلنسانية وطبيعة كل يف توطني مهنة التمريض على الرغم من الصلة الع

 جمتمع .



وهذه الرؤية للخدمة الصحية وضروراهتا حاضرة يف توجهات بر�مج اخلليج العريب (أجفند) 
م الرعاية من حيث املسامهة يف دعم املشروعات اليت هتدف ? يف املدى القصري ? إىل تعمي

 اجملتمعات النامية عامة، ويف اجملتمعات الصحية األولية ومتويلها، ونشر الثقافة الصحية يف
العربية على وجه اخلصوص، من خالل التعامل املباشر مع اجلمعيات األهلية ومنظمات 

 اجملتمع املدين، القادرة حبكم تكوينها على إحداث تغيريات جوهرية يف السلوك الصحي .
املساعدة على صنع يسعى (أجفند) إىل حتقيق أهداف اسرتاتيجية بعيدة املدى عرب كما 

السياسات واخلطط الصحية يف اجملتمعات العربية من خالل التواصل التنموي مع مراكز القرار 
الصحي مثل جملس وزراء الصحة العرب وجملس وزراء الصحة بدول جملس التعاون اخلليجي، 

 ى مثل مشروع صحة األسرة العربية ، ومشروع دراسة صحة األسرةوعرب تبين مشروعات كرب 
اخلليجية. فهذان املشروعان يوفران بيا�ت تفصيلية عن احلالة الصحية ألفراد األسرة وحيققان 

 مجلة من الفوائد:
دراسة منط الوفيات ومستو�هتا يف فئات العمر املختلفة، العوامل البيولوجية والبيئية والدميغرافية 

ة من أطفال وشباب وأمهات السكانية) واالجتماعية واالقتصادية اليت تؤثر يف صحة األسر (
وكبار السن، وضع نظام معلومات متكامل عن األسرة، واملسامهة يف حتقيق هدف الصحة 
للجميع عن طريق التشخيص العلمي للمشكالت العلمية يف اجملتمع العريب واقرتاح احللول 

ووضع حصيلة الدراسة ونتائجها أمام وزارات الصحة والشئون  ووضع اخلطط والربامج،
الجتماعية ومراكز البحوث الطبية واالجتماعية واملنظمات املعنية ابلشئون الصحية والطبية ا

واالجتماعية وأحوال الطفولة واألمومة والشباب واملسنني واملعوقني، وذلك الستخدامها 
 ية األولية وتنفيذها ومتابعتها .وتوظيفها يف ختطيط برامج الرعاية الصح

 ن صورة واضحة أمام جهات التخطي والتنفيذ.وهكذا فإن املشروعني يضعا
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 عنوان بقاء املسيحيني العرب 
  

  29/01/2002التاريخ 
  

 املكان صحيفة النهار اللبنانية 
  
 بقاء املسيحيني العرب 
 

 آل سعود بقلم األمري طالل بن عبد العزيز 
 

يتعرض العامل العريب لنزيف بشري واجتماعي وثقايف وسياسي واقتصادي على جانب كبري من 
 اخلطورة: هجرة العرب املسيحيني اليت مل تنقطع منذ أعوام عدة. 

عريب وسيغّري من طبيعة املنطقة انه واقع صعب ستخرج عنه آاثر بعيدة على مصري عاملنا ال
واستقرارها الداخليني ان مل يتخذ العرب، مسلمني ومسيحيني،  ومن أسس ازدهارها وسالمها

 على السواء قرارا ابلتصدي هلذه الظاهرة. 
وكما يف زمن أالزمات الكربى كاليت يعربها العامل عموما والعامل العريب خصوصا اليوم، ال بد 

 ع أسباب هذه اهلجرة القاتلة للنسيج العريب. من وقفة للمراجعة م
لعرب املسيحيون إحدى ركائز البناء العريب القدمي واحلديث على السواء. ففي لقد شكَّل ا

فجر اإلسالم كانوا ركنًا ثقافيا وسياسيا وعسكر� من الدولة العربية اليت توسعت شرقا حىت 
القوة الدافعة اليت محلت اإلسالم إىل خارج بالد السند وغراب حىت أسبانيا وكانوا احد عناصر 



بالد الشام واليت شكلت احد العناصر احلامسة يف توسع هذه الدولة ومنوها جزيرة العرب و 
 وسيادهتا على معظم العامل القدمي. 

يف عصر النهضة املمتد طوال القرنني التاسع عشر والعشرين مل يغب العرب املسيحيون عن 
ضارات معامل العروبة ومضمو�ا احلضاري اجلامع واملنفتح على احل دورهم يف إعادة إحياء

األخرى الناهضة يف مرحلة الرتاجع العريب. شكلوا حلقة وصل واتصال، وعمقا ثقافيا أصيال 
 يف العروبة ومتقدما يف العصرنة واحلداثة. 

د� مستمرا يف كان العرب املسيحيون وال يزالون نتيجة لثقافتهم املتنوعة املناهل، خيلقون حت
ابعتباره تنوعا غنيا وتسلخ فئة كربى عن أصوهلا  الثقافة والفكر، وهجرهتم تلغي هذا املعىن

 العرقية والثقافية األصيلة. 
 * * * 

عندما نتحدث عن وجود املسيحيني يف العامل العريب نعين بقاءهم فيه. فهم من عناصر 
رتش التعصب والتطرف وابلتايل العنف املؤدي اىل  التكوين األوىل اليت مينع بقاؤها قيام بيئة تف

 خيية. كوارث اتر 
بقاؤهم هو الرد ابلفعل ال ابلقول على مقولة إسرائيل يف دولة الدين الواحد، والعرق الصايف، 
والشعب املختار. وكسر ألسس الفكر الصهيوين يف نتائجه املعروفة والقائمة على احلديد 

 هم من ذلك كله على فكرة إلغاء اآلخر. والنار والدماء والدموع. واأل
لة العصرية املتعددة العنصر واملتنوعة يف وحدهتا ونفي قاطع لعنصرية بقاؤهم ترسيخ للدو 

 الدولة. 
بقاؤهم قوة لقضا� العرب يف اتصاهلم مع الغرب املسيحي اجتماعيا، ثقافيا واقتصاد�. أما 

 ق مناخات احلوار والتواصل. هجرهتم فقوة معاكسة وعرضة الستغالل بيئة تضيِّ 
دميوقراطية وانتهاجها يف االحتكام إىل اإلنسان واملواطن والعقل بقاؤهم خيار عريب ابعتماد ال

واحلق واحلرية واإلبداع واتليا انه ميل مؤكد الغناء النسيج االجتماعي العريب والدولة العربية 
ما حدث يف لبنان يف األعوام العصرية، وهو خيار حاسم بتدمري منطق احلروب األهلية ك

حاصل يف السودان وكما ُخيشى ان حيصل يف وكما هو  1975و. 1860، 1840،
 مصر. 



بقاؤهم، أخريا وليس آخراً، هو منع الستنزاف قسم مهم من الطاقات العلمية الثقافية 
والفكرية اخلالقة يف العامل العريب، وهو أيضا حرص أكيد على عناصر قوة اقتصادية يف 

 لتجارة والصناعة واملال والتخصص املهين. ا
 * * * 

، إن هجرة العرب املسيحيني يف حال استمرارها هو ضربة عميقة توجه إىل صميم ابختصار
 مستقبلنا. 

مهمتنا العاجلة منع هذه اهلجرة، ترسيخ بقاء هذه الفئة العربية يف شرقنا الواحد، والتطلع إىل 
 هجرة معاكسة اذا أمكن.
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 عنوان ويل األمر بني احلاكم والعامل ويل األمر هو احلاكم ال العامل 
  

  29/01/2002التاريخ 
  

 املكان صحيفة الشرق األوسط 
  
 م والعامل ويل األمر هو احلاكم ال العاملويل األمر بني احلاك 
 

 ن عبد العزيز آل سعود بقلم : طالل ب
 

جتديد الفكر «ال خيفى على أحد أن كالما كثريا صار يرتدد يف هذه األ�م حول الدعوة إىل 
وال خيفى، أيضا، أن احدااث عاملية جعلت البحث يف الفكر االسالمي، وحماولة » اإلسالمي

طرحها على ساحة ت املختلفة فيه أمرا ضرور�، وقضية ملحة ينبغي اإلسراع بغربلة االجتهادا
 النقاش السياسي والثقايف يف العامل اإلسالمي واملنطقة العربية على وجه اخلصوص.

واحلقيقة أنين أرى أن األمة اإلسالمية أحوج ما تكون هذه األ�م إىل إعادة النظر يف قضا� 
سياسي اإلسالمي بشكل خاص، ليس ألن التطورات العاملية الفكر اإلسالمي، والفكر ال

ت هذا التوجه، ووضعت اإلسالم يف خندق الدفاع، وإمنا ألنه مثة حاجة ملحة ومصلحة فرض
حقيقية لنا يف حسم الكثري من القضا� اخلالفية اليت ما زالت تؤرق ذهن األمة اإلسالمية، 

 تعطيل مسرية النهضة، واعاقة سبيل التقدم. واليت يؤدي استمرار اجلدل واخلالف حوهلا اىل



البحث يف قضا� الفكر اإلسالمي هو أمر يهمنا حنن املسلمني، قبل أن يهم هلذا أقول ان 
غري�، وهو أمر ينبغي ان نفعله أبنفسنا، ألنه يصب يف مصلحة امتنا، وال ننتظر من اآلخرين 

 ان يفعلوه من اجلنا.
» الشرق األوسط«ع منذ فرتة قريبة على صفحات جريدة ويف هذا السياق اسعدين ان اطال

ول موضوع من هذه املوضوعات اخلالفية، وهو: هل ميكن اعتبار العلماء (علماء جدال ح
 الدين) أولياء لألمر؟

وقد شئت أن أسوق للقارئ يف هذا املقال بعض ارائي اخلاصة، عسى أن يسهم هذا يف إثراء 
 عدد االجتهادات هو أمر مطلوب ومرغوب.النقاش وتوسيع دائرة احلوار، فت

ئ انين تعجبت كثريا من الرأي القائل أبن العلماء ميكن اعتبارهم أولياء وال اخفي على القار 
لألمر، اذ انه من األمور البدهية واملتعارف عليها، على طول اتريخ اإلسالم، أن البيعة تؤخذ 

ضى هذه البيعة، وما مسعنا قط عن بيعة للحكام والسالطني الذين يصبحون أولياء لألمر مبقت
ليصبح وليا لألمر، واألكثر من ذلك أننا ما مسعنا، ابدا، عن أحد من  تؤخذ لعامل أو فقيه

 ينادي بنفسه وليا لألمر إال يف زماننا هذا!.» العلماء«
ن واحلقيقة الثابتة، واليت ميكن التحقق من صحتها من خالل قراءة عابرة للتاريخ اإلسالمي، أ

ة، بل ان قدر العامل كان يرتفع مبقدار العلماء كانوا دوما ابعد ما يكونون عن املطالبة ابلسلط
 ابتعاده عن السلطان وازوراره عن ذوي احلظوة والنفوذ.

وقد حفظ لنا التاريخ اإلسالمي مواقف مشرفه لعلماء اإلسالم األجالء بداية بسعيد بن 
يفة وامحد بن حنبل ومالك بن أنس والعز بن عبد املسيب وسعيد بن جبري ومرورا أبيب حن

تهاء جبمال الدين االفغاين وكوكبة من علماء األزهر األجالء على رأسهم الشيخ السالم وان
حممد عبده ترفعوا فيها عن احلكم والسلطان فما زادهم ذلك إال رفعة واحرتاما يف عيون 

 الناس.
يف » عامل الدين«لماء.. نوع ال يكتفي مبهمة ولكن زماننا هذا طلع علينا بنوع جديد من الع

أمته وتبصري أهل بلده مبا ال يرونه وما يغمض عليهم من شؤون الدين والدنيا خماطبة ضمري 
وإمنا يريد أن يضيف إىل هذا كله هالة امللك والسلطان، فيدعي دومنا سند عقلي أو دليل 

 نقلي، أن العلماء هم أولياء لألمور.



م ال حيوز مل.. يف نظري خلطا شديدا لألوراق، فعامل الدين يف اإلسالإن هذه الدعوى حت
من معاين اإلكراه » السلطان السياسي«سلطا� سياسيا على مواطنيه، بكل ما حتمله كلمة 

واإلجبار، عامل الدين ال حيمل سيفا، وال يدير وزارة وال يستطيع ان يزج ابملذنبني اىل السجن، 
يل األمر من قدرته على التأثري يف املواطنني، وكذلك من خماطبته لو وامنا هو يستمد سلطانه 

اذا كانوا علماء حقا، أمناء على » العلماء«وتبصريه مبا يراه، انه نوع آخر من السلطة جيعل 
األمة وممثلني للناس، ولكنه ال يعطيهم ابدًا سلطة سياسية ال حيق ألحد ان يدعي امتالكها 

واليت تتباين ها عن طريق البيعة أبشكاهلا املختلفة القدمية واحلديثة، إال ويل األمر الذي حيوز 
وفق ظروف كل بلد ومستوى تطوره وطابع نظامه السياسي، واضافة اىل هذا كله فال خيفى 

سلطا� سياسيا هو يف األصل.. فكرة دخيلة على اإلسالم، وليس هلا » العلماء«ان منح 
 أدىن صلة أبحكامه وشرائعه الثابتة.

رى يف امتنا العربية واالسالمية، فإن واذا كنا نتحدث اليوم عن ضرورة اشاعة الدميقراطية والشو 
هذا املبدأ، مبدأ ان يصبح العلماء اولياء لألمر، ال ميكن ان خيدم التطور الدميقراطي على أي 
 وجه من الوجوه. اذ كيف مننح سلطة سياسية لفئة ال دخل للناس يف اختيارها؟ وال اعرف

ناس تربر هلم أن حيوزوا سلطا� مبدأ يف االسالم يضع علماء الدين يف مرتبة متميزة من ال
 سياسيا حبكم كو�م علماء.

واذا سر� مع منطق املطالبني أبن يكون علماء الدين أولياء لألمر فسنجد انفسنا امام مفارقة 
آلالف من علماء الدين، غريبة، فنحن لدينا يف كل بلد من بلدان األمة االسالمية عشرات ا

مر؟! واذا سلمنا جدال، أب�م مجيعا أولياء لألمور، فماذا فأي منهم تتم له البيعة ووالية األ
نفعل اذا اختلفت اراؤهم وتضاربت اجتهاداهتم وهذا امر وارد جدا، بل كثري احلدوث؟! اننا 

أو يف أي درب  سنجد انفسنا ساعتها يف موقف ال حنسد عليه، فال نعرف أي طريق نتبع،
 نسري.

نظري، أن تكون ذريعة من جانب البعض ألن ينالوا إن هذه الدعوى اجلديدة ال تعدو، يف 
سلطة سياسية ونفوذا مل يقره اإلسالم هلم، وال يربره املنطق السليم أو الفطرة السياسية 

 البسيطة.
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 هادئ حول العوملة ومنظمة التجارة العاملية  عنوان دعوة إىل حوار
  

  19/06/2001التاريخ 
  

 املكان صحيفة الشرق األوسط 
  
 دعوة إىل حوار هادئ حول العوملة ومنظمة التجارة العاملية 
 

 بقلم : طالل بن عبد العزيز 
 

و اختالفا، سمعه ونقرأه عن العوملة ذما فيها او مدحا، اتفاقا معها اما اكثر الكالم الذي ن
تشاؤما منها او تفاؤال هبا. وجيد املرء نفسه، يف كثري من االحيان، يف حالة حرية ازاء هذا 
التعارض يف النظرة اىل ابرز ظواهر عاملنا املعاصر، ويف كيفية فهمها وما يرتتب على ذلك 

 .ابلتايل من موقف جتاهها
اال انه ينطبق اكثر على اجلدل الدائر واذا كان هذا هو الوضع ابلنسبة اىل العوملة يف جمملها 

يف بالد� العربية ويف اوساط كتابنا ومثقفينا حول منظمة التجارة العاملية اليت أنشئت يف عام 
خلفا ملنظمة اجلات هبدف االشراف على تنفيذ عدد كبري من االتفاقيات الدولية  1995

نفسها، واليت ما زالت �فذة  اليت اسفرت عنها دورة اورجواي. ومن بينهات اتفاقية اجلات
 املفعول يف اطار منظمة التجارة العاملية.

وال شك يف ان االختالف يف الرأي يعترب امرا اجيابيا ال يصح ان يثري قلقا ا� يكن مداه. كما 
 رض كلها.ان االختالف على ظاهرة العوملة موجود يف بقاع اال



م حتت عنوان (فوبيا العوملة) او واذكر انين اطلعت قبل شهور على كتاب امريكي مه
GLOBAFOBIA  ملناقشة اخلوف من العوملة هناك، وسعى مؤلفوه  1999نشر عام

االربعة اىل طمأنة املتخوفني يف الدول املتقدمة على انه لن يكون هلذه الظاهرة أتثري سليب 
 عليهم.

تصل هبا من قضا�، اختالف الرؤى ايضا يف البالد العربية حول العوملة وما ي ومن هنا كان
وتعدد اآلراء وتباين االجتهادات بشأ�ا، ظاهرة صحية، فاخلالف يف الرأي ال يفسد للود 
قضية، وا� أؤمن دائما ابحلوار اهلادف الصريح طريقا ال بديل له وال غىن عنه بلوغا اىل غاية 

وينصت كل منا  تتقادح العقول وتتالقح االفكار، وتقرع فيه احلجة مبثلها،االمر فيه، حيث 
اىل اطروحات اآلخرين وما يقدمونه من دالئل وقرائن، وحيسن اجلميع االستماع اىل وجهات 
النظر املتباينة، التماسا ملا قد تنطوي عليه من صواب، مؤمنني أبن الوصول اىل نتيجة مثمرة 

 ستناده اىل معلومات وافية صحيحة ومعارف دقيقة سليمة.عرب هذا احلوار رهن اب
لك فعندما الحظت وجود تناقض يف املعلومات اليت ترد يف سياق اخلالف على بعض ولذ

جوانب العوملة، وخصوصا اجلانب املتعلق مبنظمة التجارة العاملية، اثرت ان احتقق منها بشكل 
رة اىل هذه املنظمة، وقابلت مديرها مباشر. فقصدت اىل جنيف يف الشهر املاضي يف ز�

وعددا من كبار مساعديه و�قشت معهم القضا� املثارة يف االعالم  العام السيد مايك مور
العريب، مركزا على تلك اليت تدفع اىل القلق مثل االعتقاد ابن املنظمة تفرض على الدول 

اء على سيادة الدولة، وخطرا تغيريات يف نظمها الداخلية وقوانينها ولوائحها، مما يعد اعتد
دافعي، يف هذه الز�رة راجعا اىل موقف اختذته سواء مع  على عقيدهتا وقيمها. ومل يكن

منظمة التجارة او ضدها. وامنا هي حماولة للبحث عن حقيقة االمر من خالل اجراء حوار 
موقفي بشكل مباشر هلذا الغرض، بل رمبا ما كنت افكر يف مثل هذه الز�رة لو انين حسمت 

 �ائي.
اليت دارت هناك اهم ما يرتدد يف بعض الدوائر ولذلك حرصت على ان اثري يف املناقشات 

العربية والذي يوجد مثله يف بالد اخرى يف عاملنا. فهناك خماوف شىت يف مقدمتها ان هذه 
دولة املنظمة تفرض على اعضائها نظما معينة قانونية وغريها على حنو يتعارض مع سيادة ال

ومسعت مثال ان الدولة العضو يف  ويتناقض مع عقائد وقيم الدول غري الغربية. وقد قرأت



منظمة التجارة ال تستطيع منع استرياد اي سلعة بغض النظر عما اذا كانت حمرمة يف عقيدهتا 
مثل اخلمور ابلنسبة اىل الدول االسالمية. كما ال ميكنها وضع ضوابط بشأن االجانب الذين 

 ون اليها للعمل او للز�رة.يذهب
لسلبية لتحرير التجارة علىءالصناعات الوطنية يف الدول االقل كما خيشى كثريون من اآلاثر ا

 قدرة على املنافسة، واملخاطر اليت ميكن ان ترتتب على ذلك.
غري ان ما خلصت اليه يف حواري مع كبار مسؤويل منظمة التجارة ال يدعم هذه النظرة 

دار يف هذا احلوار  تشائمة، بل قد يدفع اىل التفاؤل. ولذلك حرصت على نقل مااملتوجسة امل
 الن فيه معلومات مهمة ال بد ان نعرفها.

فكان السيد مور واضحا يف أتكيد ان كل ما تطالب به منظمة التجارة هو شفافية يف 
ثمر االجنيب ان املعامالت وقابلية للتنبؤ ونظام قضائي واضح املعامل يتيح للتاجر او املست

ا ال حتدد طريقة حتقيق ذلك وال تفرض اي نوع يعرف مقدما حدود حقوقه والتزاماته. ولكنه
من النظم القانونية وال تتدخل يف كيفية تسيري كل دولة شؤون سياساهتا التجارية. ولكن اذا  

ركية والتجارة كان االمر كذلك فماذا تعين املادة العاشرة من االتفاقية العامة للتعريفات اجلم
 ار االجانب آلية مستقلة للمراجعة القضائية.اليت تطلب ان يتاح للتج 1994(اجلات) لعام 

كانت االجابة ا�ا ال تعين استقالال عن األطر القانونية املعمول هبا يف كل دولة، وامنا يقصد 
ل بني هبا استقالل القضاء وعدم سيطرة السلطة التنفيذية عليه، اي اعمال مبدأ الفص

يدة والنزاهة عند حدوث نزاع السلطات. وهتتم منظمة التجارة بذلك من اجل ضمان احل
جتاري يكون احد طرفيه او اطرافه من التجار او املستثمرين االجانب وذلك يف اطار النظام 

 القانوين املعمول به يف الدولة نفسها.
تفرض املنظمة على اي  كما حرصت، من جانيب، على ان أأتكد جمددا من عدم امكان ان

اي تتعارض مثال مع الشريعة االسالمية. ومع انين كنت  دولة استرياد سلع تتناىف مع نظمها،
ارى ان هذا امرا غري متصور وال هو منطقي، فقد عنيت ابن افتح هذا املوضوع ملزيد من 

قوم عليها التوضيح والتأكيد. وقد اكد يل ابلفعل السيد مور ان املبادئ االساسية اليت ت
ار اية دولة عضو على قبول استرياد اي سلعة اجلات ومنظمة التجارة العاملية ان ال جيوز اجب



او القيام ابي عمل اذا كان ذلك ينطوي على خمالفة النظام العام واآلداب للدولة صاحبة 
 ) من اتفاقية اجلات.20الشأن. وهذا املبدأ منصوص عليه صراحة يف املادة (

م مكو�ت النظام فيه ان االحكام الشرعية وكل ما يتعلق ابلدين يعترب من اهومما ال شك 
العام واآلداب يف كثري من البالد، وكان مدير املنظمة قاطعا يف أتكيد ان منظمة التجارة 
العاملية ال تفرض قواعد توجه او تتعدى على احلياة الدينية او الثقافية او االخالقية للدول 

ارة العاملية دولة اسالمية اعضاء يف منظمة التج 38ها من الدول. وهناك االسالمية او غري 
 حىت اآلن.

كما حتدث مسؤولوا منظمة اجلارة عن املكاسب اليت تعود على البالد النامية من عضوية 
املنظمة ومنها بالد منطقتنا العربية، مثل فتح اسواق البالد الصناعية بتخفيف او ازالة القيود 

 ما عسى ان فرضها على صادرات الدول النامية، وهذا مكاسب تتجاوز بكثرياليت كانت ت
يقع عليها من اعباء يف ظل االتفاقية، �هيك عن ان االتفاقية تتضمن استثناءات خاصة يف 
التعامل مع الدول النامية تضمن هلا تفضيالت حمددة يف ما يدعى ابلنظام املعمم لألفضليات 

)GSP.( 
ء يف املنظمة، ذلك العيوب واملخاطر اليت قد تتعرض هلا الدول غري االعضاوال تقل امهية عن 

ألن الدول االعضاء تستطيع اذا ارادت ان متارس متييزا ضد الدول غري االعضاء وأال تلتزم 
بقواعد السلوك واالنضباط اليت تتقيد هبا ازاء الدول االخرى االعضاء يف املنظمة. ويعين ذلك 

او للتمييز  ليست عضوا ميكن ان تكون فريسة لضرائب مضادة لصادراهتا مثال ان الدولة اليت
ضدها من دون ان يكون هلا احلق يف الرجوع قانونيا اىل الدولة املعتدية هو حق يثبت هلا 
بعضوية منظمة التجارة العاملية. وقد ذكرت يف اللقاء ان اهم سلعة تصديرية يف دول اخلليج 

يدة ول اخلام وكذلك مشتقاته والبرتوكيماو�ت، ختضع لقيود شدودول عربية اخرى، وهي البرت 
يف عدد كبري من الدول الصناعية املستوردة، كما اوضحت للسيد مور ان البرتول خيضع 
لضريبة استهالك مرتفعة جدا يف معظم الدول االوروبية. وكان اجلواب على ذلك ان هذا 

بقيت مدة طويلة من دون ان تكون اعضاء  يرجع بصفة اساسية اىل ان الدول املصدرة للنفط
ا زال حىت اآلن خارج منظمة التجارة العاملية. وعلى ذلك فان البرتول يف اجلات وبعضها م

ومشتقاته مل جيد من يدافع عنه يف الدورات التجارية املتعاقبة مبا يف ذلك دورة اورجواي اليت 



دول العربة املصدرة للنفط واليت خفضت القيود التجارية على السلع االخرى، اما بعض ال
تعطي امهية لالشرتاك يف الدورات التجارية. وهكذا بقي البرتول انضمت للجات فهي مل تكن 

ومشتقاته والبرتوكيماو�ت من دون مدافع عن مصاحل البالد املصدرة هلا. ويعتقد ان هذا 
ىل منظمة التجارة الوضع ميكن ان يتغري بصورة اساسية ابنضمام الدول املصدرة للنفط ا

 صاحلها.العاملية حث تتاح هلا فرصة الدفاع عن م
وكان املفرتض ان تنشأ منظمة التجارة العاملية يف نفس الوقت الذي شهد انشاء صندوق 
النقد الدويل والبنك الدويل يف اعقاب احلرب العاملية الثانية وكان هذا هو اهلدف من مؤمتر 

اق . وفعال اسفر هذا املؤمتر عن ميث1947هافا� ـ كواب سنة  التجارة والعمالة الذي انعقد يف
 ملنظمة ابسم منظمة التجارة الدولية وهو املعروف مبيثاق هافا�.

غري ان الكوجنرس االمريكي رفض املصادقة على هذا امليثاق بعد ان وجد به كثريا من البنود 
لية. وأدى ذلك اىل تعطيل فكرة واالنظمة اليت تتيح للحكومات التدخل يف سري التجارة الدو 

ية، أل�ا ما كانت لتقوم بدون مشاركة الوال�ت املتحدة االمريكية انشاء منظمة التجارة الدول
اليت كانت تنتج حينذاك ما يقرب من نصف الناتج القومي العاملي. وهذا اتريخ ينبغي ان نلم 

 عنها. به كي نعرف السياق الذي نشأت من خالله املنظمة اليت نتحدث
لدول الصناعية وعدد قليل من ، رأت بعض ا1947فعندما تعطلت حماولة أتسيسها عام 

البلدان النامية، ان ما ال يدرك كله ال يرتك كله، ومن هنا قررت ان أتخذ من ميثاق هافا� 
البنود اليت تتعلق بتحرير التجارة الدولية وتضعها موضع التنفيذ وعلى هذا اخنرطت هذه 

هي اجلولة اليت أدت جوالت متتالية من املفاوضات. كانت آخرها دورة اورجواي، و الدول يف 
اىل حتويل اجلات من جمرد اتفاق بني الدول املتعاقدة اىل منظمة دولية هي منظمة التجارة 

) اليت متثل االحرف االوىل جلملة: GATT)، واجلات (WTOالعاملية (
)GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND 

TRADE:تقوم على ثالثة مبادئ اساسية ( 
ية للدول االعضاء بشكل تدرجيي، ويف اطار مفاوضات متعددة ـ خفض التعريفة اجلمرك 1

االطراف بناء على مبدأ التبادلية، اي ان تقوم الدولة (أ) على سبيل املثال، بتخفيض 



تقوم الدولة تعريفتها اجلمركية على احدى السلع املستوردة من الدولة (ب) يف مقابل ان 
 دولة (أ).(ب) بتخفيض تعريفتها على سلعة تصدرها هلا ال

ـ مبدأ الدولة االوىل ابلرعاية، ويعين هذا الشرط ان املزا� التجارية اليت متنحها احدى الدول  2
لدولة اخرى، تنسحب بصورة اوتوماتيكية على بقية الدول. ولذلك فان هذا املبدأ يعين عدم 

ملة بني مجيع الشركاء ة بني الدول. وينبغي طبقا هلذا املبدأ املساواة يف املعاالتمييز يف املعامل
التجاريني مع بعض استثناءات مذكورة على سبيل احلصر، ومن هذه االستثناءات على سبيل 
املثال التفضيالت اجلمركية اليت متنحها الدول العربية بعضها لبعض يف اطار منطقة التجارة 

 االعضاء ان هذه التفضيالت تنطوي بطبيعتها على متييز ضد الدول غري احلرة العربية حيث
يف املنطقة العربية، وهذا خروج على مبدأ املساواة يف املعاملة ولكن ذلك مسموح به بنص 

 صريح يف اتفاقية اجلات.
ـ وضع قواعد السلوك واالنضباط يف العالقات التجارية وفرض جزاءات على من خيرج  3

 واعد.على تلك الق
وا هائال يف التجارة الدولية ويف حجم وقد عرفت الفرتة اليت شهدت تطبيق اتفاقية اجلات من

االقتصاد العاملي. ورغم ذلك فاننا نعرف ان اجلات ظلت قاصرة يف بعض اجملاالت، نذكر 
 منها ثالثة على وجه التحديد:

م، وجتاهلها اىل حد كبري حترير ـ تركيزها على حترير التجارة بني دول العامل الصناعي املتقد 1
مهية اخلاصة لدول اجلنوب. وهو جتاهل ليس معتمدا كما قد التجارة على السلع ذات اال

يتبادر اىل ذهن البعض، فالذي حدث ان الدول النامية ـ واغلبها كان يتبع اسرتاتيجية 
تها اجلمركية، االحالل حمل الواردات ـ مل تكن مستعدة لتقدمي ختفيضات ذات ابل على تعريف

ناعتها الوطنية او توفري ايراد للخزانة العامة حيث كانت تستفيد من هذه القيود يف محاية ص
او ضغط الواردات ملعاجلة عجز يف ميزان املدفوعات. وهلذا السبب بقيت الدول النامية على 

سلفا. وهلذا  هامش اجلات واكتفت عليها طبقا ملبدأ الدولة األوىل ابلرعاية الذي حتدثنا عنه 
 FREE«او » الراكبني جما�«كان حيلو للبعض ان يطلق على الدول النامية 

RIDERS « حىت جاءت دورة اورجواي وحاولت ان تضع حدا هلذا الركوب اجملاين، وان
 تدخل الدول النامية يف عملية التحرير.



ذات امهية كبرية ـ عدم تغطية اجلات لقواعد التجارة يف املنسوجات واملالبس، وهي سلعة  2
اورجواي هذا النقص عن طريق وضع فرتة انتقالية  لكثري من الدول النامية. وقد حاولت دورة

يتم خالهلا حترير جتارة  2004وتنتهي يف آخر عام  1995مدهتا عشر سنوات تبدأ يف 
دة املنسوجات تدرجييا لتمكني الدول الصناعية من توفيق اوضاعها إبعادة تدريب العمالة واعا

  تتمتع مبيزة نسبية يف هذا اجملال.توجيه رأس املال استعدادا ملنافسة البالد النامية اليت
ـ السلع الزراعية كذلك كانت من الناحية العملية وليس من الناحية القانونية خارج نطاق  3

اجلات. وهذا يعكس القوة السياسية للمنتجني الزراعيني وخصوصا يف اورواب، وابلطبع حنن 
يب وعلى رأسه فرنسا، وبني مع كثريًا عن املفاوضات واالخذ والرد بني االحتاد االورو نس

الوال�ت املتحدة حول مسألة حترير السلع الزراعية والغاء الدعم الذي تقدمه الدول االوربية 
ملنتجيها الزراعيني والذي يقود ملنافسة غري عادية مع السلع الزراعية املستوردة. وقد تداركت 

لى طاولة املفاوضات الول مرة رة اورجواي هذا العيب، وادخلت مناقشة املسائل الزراعية عدو 
يف حماولة منها لتصحيح التشويه الذي يسببه دعم املنتجات والصادرات الزراعية يف هيكل 

 االقتصاد العاملي.
اهم وقد كان انشاء منظمة التجارة العاملية وما صاحبها من اتفاقيات دولية عديدة من 

وم عليها حتذيرا من االنضمام اليها اجنازات دورة اورجواي، ولكن هذه املنظمة يتصاعد اهلج
بدعوى ا�ا احدى ادوات افرتاس الدول النامية عن طريق اجبارها على فتح اسواقها امام 
بضائع ومنتجات دول ال قبل هلا مبنافستها فتنهار صناعتها الوطنية ويتداعى اقتصادها، 

اذا علمنا ان هذه املنظمة  عة االيتام يف مأدبة اللئام! ولكن هذه املخاوف رمبا هتدأوتضيع ضي
قامت اساسا هبدف تنمية التجارة بني الدول، لتمثل بذلك اللبنة االخرية يف صرح النظام 
االقتصادي الدويل الذي قام يف اعقاب احلرب الباردة. وكلنا يعلم ان النظام االقتصادي 

ت دول الكتلة احلرب الباردة كان منقسما يف الواقع اىل نظامني، حيث رفضالدويل يف زمن 
الشرقية االنضمام اىل مؤسسات البنك الدويل وصندوق النقد وآثرت انشاء مؤسساهتا 
اخلاصة، وال يغيب عن احد اليوم ما حاق هبذه الدول من خراب اقتصادي ودمار انساين من 

نفسها ومن جراء سياسات الستار احلديدي ومبدأ  جراء سياسة االنعزال الذي فرضته على
ومثل هذا اخلطر ميكن ان يهدد كل من يصرون على اتباع ».. اىل الصاروخ من االبرة«



سياسة االنعزال، ويرضون من الغنيمة ابال�ب! اليوم ال وجود ملبدأ من االبرة اىل الصاروخ، 
تاج السلع واخلدمات اليت تتمتع فيها وامنا هناك مبدأ النسبية الذي يعين ختصص الدول يف ان

توطنة ملبادلتها من خالل التجارة اخلارجية مع الدول االخرى بسلع ال مبيزة نسبية عالية، 
تتوفر لديها. وعلى سبيل املثال اذا كان إلحدى الدول (أ) ميزة نسبية يف استخراج البرتول، 

سيارات، فان هذا يربر قيام التجارة يف حني ان دولة اخرى (ب) لديها ميزة نسبية يف انتاج ال
.. حىت ولو كان ابمكان الدولة (أ) ان تنتج السيارات حمليا. فالتبادل اخلارجية بني البلدين

التجاري يف هذه احلالة يعود بنفع اكرب على الدولتني ال�ما ال تنتجان سوى السلع اليت 
 انتاج سلع يعتربها بعضنا يتمتعان فيها مبيزة نسبية عالية. وحنن نعرف دوال تتخصص يف

واليت تتخصص يف انتاج الدمنارك وبعض » امليكانو«تسمى اتفهة، مثل لعب االطفال اليت 
الدول االخرى يف انتاجها، معتمدة يف توفري السلع االخرى اليت حتتاجها، زراعية وصناعية، 

جية وامليزة النسبية اىل على التجارة اخلارجية. وا� اضرب هذا املثال هنا ألحاول التجارة اخلار 
 يعة العالقات االقتصادية يف زمننا الراهن.االذهان، وألعطي صورة حية عن طب

وما مسعته يف حواري مع كبار مسؤويل منظمة التجارة ا�ا هي اجلهة اليت تتبىن الدعوة 
دي لتخفيف العوائق على التجارة الدولية اليت تلعب دورا كبريا متعاظما يف التطور االقتصا

�مية، وانين افهم ان يقوم حوار جاد للبالد املختلفة وازدهارها سواء كانت دوال متقدمة او 
وصريح حول مزا� وخماطر االنضمام للمنظمة، ولكن ما ال افهمه هو االعرتاضات اليت تطلق 

 دون دراسة مبنية على علم كاف او فهم حقيقي للتطورات العاملية.
شرتط ال يتخلص يف القول أبن عضوية منظمة التجارة العاملية تاالعرتاض االكرب يف هذا اجمل

على الدول النامية الغاء كافة القيود اليت تفرضها على التجارة اخلارجية سواء صورة ضرائب 
مجركية او قيود كمية (اي وضع حصص لالسترياد على سبيل املثال)، وهذا يعين فتح ابب 

ة ال لعامل الصناعي املتقدم، مما يقود الدول النامية اىل معركاملنافسة غري العادلة مع اقتصادات ا
سبيل اىل الفوز هبا او الصمود فيها. ولكن هذا التخوف ال اساس له يف اتفاقيات اجلات بل 
ومنطقها العام. فاجلات تفرق بوضوح بني الضرائب اجلمركية من �حية والقيود الكمية غري 

) من 11يود غري التعريفية فهي حمظورة مبوجب املادة (التعريفية من �حية اخرى. اما الق
قية اجلات ومرجع هذا اىل انعدام الشفافية يف االجراءات اليت تنطوي على فرض قيود  اتفا



كمية. يف حني ان الضرائب اجلمركية ال ختضع اللتزام بني الدول االعضاء ـ �مية او غري 
ة حرة يف ان تفرض ضريبة مجركية على ما تشاء �مية ـ اللغائها، وهذا يعين ان الدول النامي

وان ترفع هذه الضريبة ألي مستوى تشاء سواء كان ذلك حلماية الصناعة من الواردات 
الوطنية او توفري ايرادات للخزانة العامة، او غري ذلك من االغراض، وال تقيد حريتها يف هذا 

» ربط«ى ما تراه من مصلحتها الوطنية اجملال اال ان تكون قد قبلت طواعية واختيارا وبناء عل
 لى سلعة معينة عند مستوى معني.التعريفة اجلمركية ع

وما ينبغي ان نعرفه هو ان اجلات او منظمة التجارة العاملية هي بصفة اساسية اطار عام 
للتفاوض. فتخفيض التعريفة اجلمركية يف ظل اجلات يتم التوصل اليه عن طريق التفاوض بني 

 ».خذ وهات«اغبة وبشكل متبادل، اي مبنطق الدول الر 
لدول ختتار طواعية ان ختفض تعريفتها اجلمركية لرتبطها عند حد معني، والذي حيدث أن ا

) اذا رأت ان مصلحتها الوطنية BOUND TARIFFلتسمي عندها التعريفة املربوطة (
ستوردها من تقتضي ذلك. حيث ا�ا حتصل يف مقابل ختفيض تعريفتها على السلع اليت ت

على سلع تصدرها هلا، ويتم هذا االجراء يف  دولة معينة على ختفيضات مماثلة من هذه الدولة
اطار مفاوضات جتارية متعددة االطراف تعقد بني احلني واحلني يف اطار اجلات او منظمة 

 التجارة العاملية، مثل دورة اورجواي او دورة طوكيو او دورة كيندي.
ر على السبب األساسي الذي أدى اىل جناح مسعى اجلات يف حتريومن هنا نضع يد� 

التجارة العاملية، وهو أن التخفيض يتم اختيار�ً ودافعه األساسي هو املصلحة املتبادلة. لذلك  
كان قول البعض ان اهلدف هو حترير التجارة الدولية اختياراً وليس حرية التجارة اجباراً ولكن 

النامية كمية حيوية لدولة �مية؟ هنا يرد استثناء لصاحل البلدان ماذا اذا كانت القيود ال
وهذه » املساعدات احلكومية للتنمية االقتصادية«) وعنوا�ا 18منصوص عليه يف املادة (

املادة تعرتف حبق البلدان النامية يف اللجوء للقيود الكمية حلماية ميزان املدفوعات او حلماية 
 لدولة.هذه الصناعة تعترب ضرورية لعملية التنمية من وجهة نظر ا الصناعة الوطنية طاملا ان

، على »افتحي أسواقك وادخلي يف منافسة تقضي عليك«إذن ال أحد يقول للبلدان النامية: 
العكس، فان عضوية الدول النامية يف منظمة التجارة العاملية ال حترمها من استخدام الضريبة 

متنعها من االستفادة من القيود الكمية اذا كانت ضرورية اجلمركية يف أي وقت تشاء، وال 



دفع عملية التصنيع من اجل التنمية، ومن �حية أخرى رمبا يكون السبيل الوحيد الذي ل
ميكن للدول النامية ان تسلكه هبدف حتسني شروط معامالهتا التجارية مع الدول املتقدمة هو 

ذا الغرض، وهذا حدث فعًال يف جولة اورجواي، اخنراطها يف مفاوضات مع الدول املتقدمة هل
لدول النامية الفعال يف هذه الدورة هيأ هلا احلصول على بعض املزا� اهلامة، فان اشرتاك ا

 وجنبها عدداً من األضرار.. فاملشاركة هي افضل أبي حال من السلبية واالنعزال.
�ت املتحدة واالحتاد وحنن نسمع، بني احلني، واآلخر، عن خالفات وضغوط بني الوال

ع أبدًا يف يوم من األ�م عن عزم الياابن االنسحاب من األورويب والياابن.. ولكننا مل نسم
منظمة التجارة العاملية او عن تفكري االحتاد األورويب يف مقاطعة اجلات ألنه غري عادل او 

رات الزراعية (وهم ال أل�م ال يوافقون ـ مثًال ـ على إلغاء الدعم الذي يفرضونه على الصاد
ن تلك األمم تعرف ان املشاركة أفضل من االنعزال وان يوافقون على هذا ابلفعل).. وهذا أل

 السلبية ال تقود إال اىل التهميش.
سبب آخر، للخوف من حترير التجارة وهو االغراق الذي يقولون انه سوف يقضي متاماً 

 على اسواق البالد النامية.
ة ويقصد به القتصاد له تعريف حمدد، فهو احد صور املنافسة غري العادلواالغراق يف علم ا

بيع السلعة األجنبية بسعر أقل من السعر الذي تباع به عادة يف بلد التصدير، كأن تباع 
 150دوالر مث تباع يف اخلارج مبا ال يزيد على  300السلعة يف بلدها األصلي مبا يعادل 

 اىل هذا االسلوب للقضاء على الصناعة الوطنية املنافسة يفدوالراً فقط، وبعض الدول تلجأ 
 البلد املستورد، حبيث تبقى الساحة خالية أمام املنتج األجنيب.

ويالحظ هنا ان بنود منظمة التجارة العاملية تتضمن رخصة تسمح بفرض ضريبة مضادة 
) ولكن تشرتط ان تتوافر ظروف ANTI - DUMPING DUTIESلالغراق (
 ملموسًا ابلصناعة ي يتم فرض هذه الضريبة، منها مثًال ان حيدث االغراق ضرراً معينة لك

 احمللية، ومنها ان تثبت عالقة السببية بني هذا الضرر وبني عملية االغراق.
فحماية الدول النامية ضد االغراق واحلال هكذا، ال تتطلب اكثر من معرفة ابلقواعد 

لالغراق كما وردت يف بنود منظمة التجارة العاملية. مثة واالجراءات املنظمة للضريبة املضادة 
قطة أخرى تتعلق حبقوق امللكية الفكرية، وهو موضوع أدخل حديثًا على اتفاقات منظمة ن



التجارة العاملية من خالل مفاوضات جولة أورجواي، وال نضيف جديدًا عندما نقول ان 
د ال تعدو ان تكون رد فعل ملشكلة الغش االجراءات اليت اختذهتا دورة اورجواي يف هذا الصد

عالمات التجارية وسرقة األعمال الفنية واألدبية والعلمية، وكلنا يعرف ان التجاري وتقليد ال
هناك صناعات بكاملها تقوم، يف بلدان شرق آسيا على وجه اخلصوص، على تقليد 

 العالمات التجارية.
مر حنتاج اليه يف بالد� العربية، وحنتاج اكثر ومحاية حقوق امللكية الفكرية هو على أي حال أ

 تنظمه خصوصًا يف ما يتعلق حبقوق التأليف واالنتاج األديب والفين. فكثريًا ما مت اىل قوانني
السطو على اعمال ادبية وفنية عربية من دون ان ميلك اصحاهبا سبيًال للحصول على 

يعرب عن ضيقه، يف اكثر من حديث حقوقهم املهدرة، وقد قرأت لألستاذ جنيب حمفوظ وهو 
ته يف بلدان عربية كثرية من دون إذن منه، وبدون احلفاظ على صحايف، من اعادة طبع روا�

أدىن حقوقه. واذا كان هذا هو حالنا مع أديب نوبل فكيف يكون مع اآلخرين؟ وفضًال عن 
ني ننخرط يف ذلك كله، ال أرى حىت اآلن سببًا وجيهًا يدعو اىل اخلوف على هويتنا ح

نظمة التجارة العاملية ال تفرض على التفاعالت الدولية، خصوصًا بعد ان عرفت ان م
اعضائها نظمًا قانونية بعينها، وان حترير التجارة ال يعين أبي حال ان يستورد بلد اسالمي 

 سلعاً حترمها عقيدته او يفعل ما يتعارض مع شرع هللا.
هويل يف هذا األمر بقصد التخويف من االنفتاح على ومع ذلك نسمع ونقرأ الكثري من الت

والتهويل شر مثله مثل التهوين. وحنن أمة وسط نزن األمور مبيزان احلق واملصلحة يف  العامل.
آن معاً. وليس من مصلحتنا ان �ول او �ون بغري حق على حنو يعرض مصاحل الشعوب 

 نه.للخطر يف عامل يزداد تشابكاً حبيث خيسر من ينعزل ع
يف الوقت الذي استطاعت فيه ان  أمل نر مثًال كيف حافظت الياابن على هويتها الثقافية

تتواءم مع النظام العاملي وان أتخذ عن الغرب نظمًا يف السياسة واالقتصاد، دومنا أي 
 احساس ابلدونية أو خدش يف اهلوية، توطئة جملاراته بل ومناطحته رأساً برأس.

لنفس، املفرط على اهلوية واخلصوصية قد يعرب عن ضعف يف الثقة اب احلقيقة ان هذا اخلوف
فاملسلمون مل يتقدموا ومل تدن هلم الدنيا، إال عندما كانوا يؤمنون أبن االختالف والتنوع مها 



سنة هللا يف الكون، وان التقدم والنجاح مرهو�ن ابلقدرة على التعامل مع اآلخر املختلف 
 ملصلحة الذاتية.والتفاعل معه مبا خيدم ا

انعي القرار يف بالد� العربية هو ان منطق منظمة وما أود ان أقوله ملثقفينا ومسؤولينا وص
ادخل وشارك «التجارة العاملية ـ مثلها يف ذلك مثل كثري من جتليات ظاهرة العوملة ـ هو: 

ا ال ويف ظل منطق املفاوضة هذ». وفاوض وأمسع وجهة نظر� وأعرض وجهة نظرك.. وهكذا
ة أعطيت كل دولة شيئاً يف مقابل أحد حيصل على كل شيء.. مثًال يف دورة اورجواي األخري 

تنازهلا عن شيء آخر، فالوال�ت املتحدة جنحت يف ادراج التجارة يف اخلدمات وامللكية 
الفكرية على جدول األعمال، ويف املقابل قبلت ابدراج املنسوجات واملالبس يف اطار اجلات 

.. انه 1962القطاع منذ االلغاء التدرجيي لالتفاقية اخلاصة اليت كانت حتكم هذا  من خالل
 ».خذ وهات«منطق 

وال حيسنب أحد أن هذه املفاوضات أمر هني، او أ�ا نزهة ممتعة، فقد استغرقت جولة 
اورجواي حنو تسع سنوات من املفاوضات واألخذ والرد، واملساومة حول أدق التفاصيل مما 

اختصار جلملة  ) ـ على سبيل التفكه ـGATTبعض اىل ان يعترب كلمة اجلات (حدا ابل
»GENERAL AGREEMENT TO TALK AND TALK « أي

(االتفاقية العامة لكالم يف كالم!)، يف اشارة اىل صعوبة عملية التفاوض واىل اجلهد والوقت 
 الذي يبذل للتوصل اىل حلول وسط.
ها يريد، فان الدول توازن وتقارن بني املنافع اليت تعود عليواذا كان ال أحد حيصل على كل ما 

من االنضمام للمنظمة، وبني االلتزامات اليت يفرضها عليها مثل هذا االنضمام.. وطبيعي ان 
يكون هناك وجهان للمسألة: حقوق والتزامات، وكل ما أدعو اليه هو أن نرى هذين 

حوار جاد وصريح ومثمر يتم من خالله تبادل الوجهني بعني حمايدة. وال يتأتى ذلك من دون 
عمق وروية يف منهج علمي يستهدف املقارنة بني املصاحل من جهة وبني الرأي والفكر ب

األضرار من جهة أخرى ابتغاء الوصول اىل نتائج صحيحة. وقد مت االتفاق، خالل لقائي مع 
يكون بعضها يف مقر املنظمة مدير منظمة التجارة العاملية ومساعديه، على أمهية عقد ندوات 

موعة من ذوي الفكر والرأي ورجال اعمال من البالد حيضرها أكادمييون وصحافيون وجم
العربية وغريها من البالد النامية ملناقشة دور هذه املنظمة وما يرتبط به من ظواهر جديدة يف 



الشأن. بعد القاء  عامل اليوم ومعرفة وجه احلقيقة حول كل ما يثار من امور وخماوف يف هذا
ين عليها من غموض او يالبسها من شكوك ومتحيص  املزيد من الضوء عليها وجالء ما قد ير 

كافة اجلوانب واالعتبارات احمليطة ابملوضوع برمته، ومن هذا املنطلق رأيت ان أعرض ما دار 
أدعو اىل يف حواري مع مسؤويل املنظمة حبيث ميكن البناء عليه يف احلوارات التالية اليت 

ه السريع يتزايد تشابكًا وتعقيدًا وتسعى كل اجرائها ألن العامل الذي نعيش فيه اليوم ابيقاع
 األطراف فيه اىل تعظيم مكاسبها واالستفادة اىل أقصى درجة ممكنة ابلفرص املتاحة أمامها.
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 مري طالل بن عبدالعزيزبقلم : صاحب السمو امللكي األ
 

ذي أصدره بر�مج األمم املتحدة اإلمنائية يف مطلع كشف تقرير التنمية البشرية، ال
أيلول/سبتمرب املاضي، عن حقائق ينبغي الوقوف عند� بتبصر. فعلى سبيل املثال جند أن 

بعهم مليار إنسان يعيشون يف الدول النامية، ثلثهم يشربون مياهًا غري مأمونة، ور  4,4
خلدمات الطبية احلديثة. كما أن % منهم ال جيدون ا20يعيشون يف مساكن غري مالئمة، و

مليون من سكان العامل الثالث  2,2% من األطفال يعانون نقص التغذية، وميوت 20
بسبب التلوث. هذه احلقائق مبضامينها، ومبا تشري إليه من اختالل يف التوازن التنموي، من 

ين، الذي يدنو لباً على مسرية البشرية، وخاصة يف القرن احلادي و العشر شأ�ا أن تنعكس س
حثيثاً. إذ ُخيشى أن تؤدي العواقب اليت ستهيمن على هذه احلقبة التارخيية، إىل تكريس 
التخلف يف العامل الثالث، ورمبا دفعه إىل أوضاع مأساوية، يكون ضحيتها اإلنسان، وسيما 

 األطفال.
م، 1988 اللون القامت الذي صبغ نتائج رصد أحوال اإلنسان يف عام ولكن على الرغم من

والتباينات الصارخة يف معدالت النمو ومستو�ته، فإن مما ينبغي اإلقرار به أن مثة جهوداً 



خملصة بُذلت لتصحيح مسار التنمية البشرية يف العامل، خاصة يف جمال الصحة، لكونه أكثر 
نسان ومستقبله، بوصفه يف مركز التنمية وأحد وسائلها اجملاالت أتثريًا على حاضر اإل

ا�هتا. والصحة مبعث حركة اإلنسان ونشاطه. واملرض أحد ثالث مشكالت رئيسية وغ
تواجه العامل، إىل جانب الفقر واجلهل. ويوثق الصلة بني هذا الثالوث ? املعطل للطاقات، 

 املهني للكرامة ? رابط عضوي ومدخالت موضوعية.
 إال مضاعفة اجلهود لدعم ل هذا الواقع الذي تكشفت أبعاده الضارة، ليس أمام العاملويف ظ

األغلبية املتضررة، وتوجيه عناية أكرب لألطفال والنساء، الذي ميثلون القطاع األوسع، واألقل 
حظًا من التنمية بصورها املختلفة. ولقد أكدت التجارب العملية أن التعاون والعمل 

ابلتشابك وابلتداخل م مها أجنح السبل ملواجهة املشكالت والظواهر اليت تتسم املؤسسي املنظ
وابستمرار أتثريها. وال شك أن قضا� الصحة هي من أكثر ما ينطبق عليها هذا التوصيف، 
أل�ا معنية بوجود اإلنسان نفسه، وبنهوضه برسالته يف إعمار األرض. ولذلك فإن هتيئة 

ق وفري متطلبات الصحة، درء غوائل األمراض، تعد من أهم حقو الظروف، اليت تساعد على ت
اإلنسان اليت حرصت املواثيق الدولية على إبرازها، واليت ينبغي أن يستحث اإلنسان عقله 

 وجهده وطاقاته للحصول عليها .
ويف بر�مج اخلليج ا لعريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية ? الذي أتسس يف عام 

ء يف العامل الثالث، يجة اإلحساس العميق مبعا�ة املاليني من األطفال والنسام، نت1981
ومعايشة واقعهم املرير عن قرب ترسخن لدينا مبادئ وقيم وقناعات أساسها أن حل 
املعضالت يكون ابلنظر إىل املستقبل فإذا استغرقت مهوم احلاضر اإلنسان وحالت دون 

عالقات اجلدلية لتطورات احلياة، وما مضى به األمس وما إعمال العقل والنظر مبوضوعية يف ال
اء به اليوم وما هو متوقع يف الغد، ألصبح التفكري منقوصًا بل قاصراً، ولتشكلت منطقة ج

 ظلية يف زوا� الرؤية، تعوق التوصل إىل احللول العملية.
صر البشري يف ومن هذا املنطلق فإن الفلسفة التنموية اليت نطبقها هي أن : "تنمية العن

اجلنس أو املعتقدات السياسية والدينية". ويف  مقدمة األولو�ت، دون متييز بسبب اللون أو
إطار هذا التوجه نويل عناية أكرب للطفل واألم حبسبان أ�ما عامة السرة، واألسرة هي نواة 

ملختلفة من اجملتمع. فما مل ينشأ الطفل يف بيئة صحية سيظل مالحقًا ابألمراض يف املراحل ا



لبلدان النامية، مثل املالر� والبلهارسيا، تغزو حياته. فكثري من األمراض، اليت تستوطن بعض ا
اإلنسان يف املراحل املبكرة من حياته، وأكثر ما تبدو آاثر هذه األمراض ومضاعفاهتا يف سن 

يف بناء  الشباب، هذه السن اليت يفرتض أن تكون أوج مراحل العطاء واإلنتاج واملسامهة
 اجملتمع وتقدمه .

 توجهنا التنموي، اإلميان املطلق والثابت جبدوى التعاون من ومن أسس املنظور املستقبلي يف
خالل العمل املؤسسي والعلمي. فلذلك، حسبما أثبتته التجارب، أقصر السبل للدخول يف 

العمل املؤسسي  وعي الفئات املستهدفة، وحتقيق مردود إجيايب ميكن رصده واستقصاؤه. و�ج
ات، ينطوي على قدر أكرب من الثقة يف حتقيق مبا فيه من إقرار ابلتخصصات وتبادل اخلرب 

األهداف وترشيد املوارد، كما أنه مينح قدرة أكرب على احلركة للوصول إىل املستهدفني يف 
األمراض  الوقت املناسب وابلكيفية املناسبة. يف طل ما يتوقع من إمكان تزايد قابلية كثري من

وافرًا يف ظروف مواتية بفعل النواقل على االنتشار وختطي احلدود، نتيجة ملا أصبح مت
احلضارية، من الطبيعي أن تعجز املبادرات الفردية، القطرية أو الشخصية، على أمهيتها، عن 

 مواجهة ما ميكن أن نسميه "عوملة املرض" .
: الدخول يف "حلف وشراكة" مع منظمات وقد شكلت هذه القناعات أساساً ملا أقرر�ه من 

ائية، ومع مثيالهتا من املنظمات الدولية واإلقليمية واجلمعيات األهلية األمم املتحدة اإلمن
العربية والطوعية ومنظمات اجملتمع املدين، وذلك لدعم جهود التنمية الشاملة واملستدمية، 

تقي، وكذلك هتيئة الظروف املناسبة واالرتقاء مبستو�ت اإلنسان، وفتح اخليارات أمامه لري 
حرتام حقها يف أن حتيا حياة متوازنة. وخالل مسرية الرب�مج، اليت قاربت لألجيال املقبلة، وا

مجعية أهلية  160منظمة أممية ودولية وأكثر من  19عقدين من الزمان، توطدت العالقة مع 
نتبادل معهم الرأي واملشورة حول عربية. وتظل منظمة الصحة العاملية من أهم احللفاء الذي 

ومن مث العمل معًا على حتقيق األهداف. وق توثقت عرى هذا  اهلم اإلنساين املشرتك،
التعاون ملصلحة الفئات والقطاعات احملتاجة يف العامل. ويف اعتقاد� أن جناح هذا التعاون يعود 

ا�، لتوسيع آفاق األمل إىل أنه بين على أسس واقعية. ومما دعم بناءه أن طموحاتنا ورؤ 
بادئ املنظمة واسرتاتيجيتها القائمة على خربات و جتارب لإلنسانية املكلومة، التقت مع م

ودراسات علمية. وقد متثلت أهم مثرات هذا التعاون يف ما حققناه سو�ً على أرض الواقع من 



وكان الدعم نتائج مشجعة، ومستو�ت صحية أفضل للنساء واألطفال يف الدول النامية. 
ج اخلليج العريب، حلمالت تطعيم األطفال املشرتك مع اليونيسف، يف بدا�ت أتسيس بر�م

ضد األمراض الستة القاتلة، والذي حقق اخنفاضاً ملموساً يف وفيات األطفال يف البلدان اليت 
حة التزمت تطبيق ذلك املشروع، متهيدًا مطلواًب للعمل املشرتك بني الرب�مج ومنظمة الص

طفال قد بنيت على قاعدة التحصني، العاملية. فاملشاريع العديدة، اليت نفذت واستهدفت األ
ووجهت إىل العناية مبرضى اإلسهال، وتوفري الشروط الصحية يف تغذية الطفل، والعناية 
ابلنظافة العامة والشخصية، وتوفري مياه الشرب اآلمنة السليمة، فضًال عن العناية ابلنساء 

املوثوقة. ومن أهم املشاريع ل، وإجراء املسوح الصحية هبدف توفري البيا�ت الدقيقة و احلوام
 اليت نفخر هبا يف هذا اجملال "املشروع العريب للنهوض ابلطفولة" .

كما أن من أبرز اإلجنازات يف سياق هذا التعاون ما حتقق من تعزيز ملفهوم "ثقافة البيئة" 
ة هي خط تمع أبمهية محاية البيئة واإلصحاح، كون البيئة النظيفوانتشار الوعي بني األفراد واجمل

الدفاع األول يف الوقاية من األمراض الوابئية. ومن الشواهد البارزة يف هذا اجملال أتسيس 
"املركز اإلقليمي لصحة البيئة" يف عمان ابألردن، واخلدمات املميزة اليت يقدمها جلميع بلدان 

جمال أتهيل مثرات التعاون بني الرب�مج واملنظمة كذلك ما حتقق يف  إقليم شرق املتوسط. ومن
املعاقني، وتوفري الظروف املالئمة هلم ليكونوا أعضاء فاعلني يف جمتمعاهتم وأتمني ما ميكن أن 
ينفوا به عن أنفسهم صفة العالة، وإحالل نظرة الثقة مكان العطف السليب. و�يت هذا اجلهد 

وهذا الدمج يف مراحله لعاملي الرامي لتعزيز دور املعاقني ودجمهم يف اجملتمع. متسقاً مع االجتاه ا
األوىل يكون بتهيئتهم صحيًا ونفسيًا أيضاً، وتوعية األسرة ابألساليب الصحيحة للتعامل مع 

 املعاق، خاصة أن من بني هذه الفئة قطاعاً كبرياً من األطفال واملراهقني.
احله تعاون بني الرب�مج واملنظمة، وقومنا هذا التعاون يف مر وإذا أمعنا النظر يف مسار ال

املختلفة، يتضح أن عدداً كبرياً من املشاريع اليت شارك الرب�مج يف دعمها ومتويلها استهدفت 
تعزيز اجلانب الوقائي يف اخلدمات الصحية، وذلك قناعتنا الراسخة أبمهية الوقاية يف درء خطر 

م ة تقول : "درهم وقاية خري من قنطار عالج" ولذلك فنحن نضاألمراض، فاحلكمة القدمي
صوتنا وجهو� إىل املنادين بضرورة االهتمام ابلرعاية الصحية األولية وطب اجملتمع، لتتوجه 
اجلهود الصحية توجهًا وقائيًا بدًال من التوجه العالجي الغالب يف الدول النامية، والذي 



هو ينم عن سوء التخطيط، وإهدار موارد اجملتمع ينطوي على دالالت سلبية عديدة. ف
صرفها يف إعداد جتهيزات مكلفة يكون اجملتمع يف غىن عنها، لو انطلق من خطة وطاقاته ب

تعطي األولوية للخدمات الوقائية زهيدة التكلفة، كما أن اعتماد توسيع مظلة الصحة األولية 
النامية ? حتمل تبعات العالج اليت يكفي الفقراء ? وهم السواد األعظم من سكان الدول 

 تكون فوق طاقاهتم.
ا كانت التوعية والتثقيف الصحي من أهم أركان الصحة الوقائية، فمن األمهية مبكان ومل

توظيفها يف مواجهة األمراض واملمارسات، اليت اختذت يف الوقت احلايل ظاهرة الوابء، مثل 
طي املخدرات واملواد الضارة، ومها من أكثر العوز املناعي املكتسب "اإليدز" وانتشار تعا

 ابلشباب، واملراهقني على وجه اخلصوص. فباإلمكان كبح مجاح مثل هذه الظواهر فتكاً 
الظواهر واألمراض، عن طريق تعزيز مفهوم الوقاية، وغرس القيم احملفزة على نبذ السلوك 

اإلعالم، والربامج املعدة إعداداً  املفضي إىل الوقوع يف براثن األمراض املهلكة. وهنا يربز دور
 وفية لشروط التأثر واإلقناع .علمياً جيداً، املست

ومما جيعلنا نعول بقدر أكرب على الصحة الوقائية، وعلى الرعاية الصحية األولية، أن العامل بدأ 
يشهد ظاهرة، أقل ما ميكن أن توصف به أ�ا معيبة ووصمة عار يف جبني اإلنسانية، أال 

، وأصبحت يف ذاكرة ودة بعض األمراض اليت كان يُظن أ�ا انتهت إىل غري رجعةوهي ع
التاريخ. فمن املؤسف أن مرض السل، الذي فتك ابملاليني خالل احلرب العاملية الثانية، قد 
ظهر جمددًا يف بعض دول العامل الثالث، وهذا املرض ? على خطورته ? من األمراض اليت 

 الصحي، وتصحيح العادات الغذائية. ميكن أن تدراً ابلتثقيف
 أن تشهد املرحلة القادمة من التعاون بني منظمة الصحة العاملية ولذلك فإننا نتطلع إىل

واملنظمات األخرى، وبينها وبني الدول، الرتكيز على الوقاية الصحية وصحة اجملتمع، وأن يتبع 
 العامل النامي. ذلك خطوات لتكثيف املشاريع يف هذه اجملاالت، لصاحل بلدان

 وعلى هللا قصد السبيل .
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نرجو أال يتبادر إىل ذهن القارئ أننا نريد من إنشاء اجلامعة العربية املفتوحة، تكرار العديد 
جلامعات من عيوب ونواقص وسلبيات من اجلامعات القائمة، حيمل كل ما تعانيه هذه ا

ا يف تطوير اجملتمعات وتنميتها فإذا هبا تتحول من دور علم وثقافة إىل تعرقلها عن أداء مهماهت
معابر "جامعية" للشهادات والوظائف، وإذا هبا تفقد ابلتايل دورها احملوري يف صناعة احلاضر 

 ئولية الوطنية اليوم قبل الغد .واملستقبل من طريق بناء أجيال وتكوين عقول حتمل املس
حة نريدها غري ذلك، من حيث الشكل واملضمون، ومن حيث الطبيعة اجلامعة العربية املفتو 

والدور، ومن حيث املناهج وأساليب التدريس، ألننا نؤمن عن يقني أبن مهمة هذه اجلامعة، 
املستقبل، حنو القرن  املختلفة حتمًا عن اجلامعات التقليدية القائمة، هي فتح الطريق حنو

مبتغرياته وشروطه وقواعده، اليت أمها العلم وحرية التفكري احلادي والعشرين الذي يهل علينا، 
 واالجتهاد واإلبداع واالبتكار .



وإذا كان التعليم، كما قال أحد املفكرين العرب الكبار يف اخلمسينات من هذا القرن، كاملاء 
أصبح حقًا أساسيًا من حقوق اإلنسان يف عصر ثورة العلم واهلواء فإن التعليم احلديث قد 

 الدميوقراطية اليت بدأت اجتياح العامل من عقد الثمانينات .و 
ولقد ساعدت ثورة تكنولوجيا االتصال اهلائلة يف حتقيق دميوقراطية التعليم، وخصوصًا التعليم 

ها عرب شبكة البث واالتصال، العايل، منم طريق اجلامعات املفتوحة املتجولة برباجمها ومناهج
عتمد على أكثر من ثالثني ألف شبكة أصغر، بكل تشابكاهتا وجاءت شبكة اإلنرتنت اليت ت

العنكبوتية، لتجل التعليم العايل والثقافة العالية أكثر حرية وأكثر دميوقراطية، ولتحقق يف الواقع 
 مقولة التعليم كاملاء واهلواء فعالً ال قوالً فقط .

ة األمريكية وبريطانيا وفرنسا ان الدول األكثر تقدمًا يف العامل، مثل الوال�ت املتحدوإذا ك
وأملانيا والياابن، تركز اليوم على إصالح جذري يف نظم التعليم، والتعليم اجلامعي خصوصاً، 
استغالًال لكل منجزات ثورة العلم والتكنولوجيا ، واستفادة من ثورة االتصاالت يف التعليم 

هلند والصني وبنجالديش، قد إال أن دوًال أخرى �مية، مثل ا -اجلامعة املفتوحة–بعد عن 
اقتحمت خالل السنوات األخرية جمال اجلامعات املفتوحة، استغالًال للتقدم العاملي من 
�حية، وقفزًا فوق ختلفها ومشاكلها من �حية أخرى، فحققت اخرتاقًا مشهودًا عرب اجلامعة 

 ابلعراقيل اإلدارية .ز كل طفرات التعليم التقليدي، املزدحم ابلطالب واملقيد املفتوحة جتاو 
إذا كان هذا هو حال املتقدمني والنامني من دول العامل حولنا، فما ابلنا حنن العرب نقف 
مذهولني أمام التقدم العاملي، مندهشني أمام إجنازات اآلخرين، غافلني عن حقيقة التطور بل 

عقدين اخلريين من القرن التعليمية الفكرية اليت أجنزها العقل اإلنساين خالل ال الثورة العملية
العشرين، واليت تفوق من حيث النوع والكم كل ما أجنزته البشرية خالل قرون جمتمعة سابقة؟ 

. 
حنسب أننا إن ظللنا سائرين على ما نسري عليه اآلن، خصوصًا يف جماالت التعليم، فإننا لن 

ا أثبت الواقع املعاش أن يذكر اليوم وال يف الغد القريب أو البعيد، خصوصًا بعدم حنقق شيئاً 
نظمنا التعليمية ومناهجنا الدراسية وسياساتنا وإدارتنا قد أصابت العملية التعليمية من 

 مرحلتها األولية حىت مرحلتها اجلامعية، ابجلمود والتقهقر وابلنقص واالعتوار .



نقص، البديل غري التقليدي الذي يكسر حواجز اجلمود ويتجاوز الولذلك فإننا هنا نطرح 
ويتطلع إىل املستقبل بفكر واع وعقل مستنري واجتهاد حر ينشد األفضل لوطنه وأمته. البديل 
هو اجلامعة العربية املفتوحة اليت ال تلغي دور اجلامعات القائمة ولكنها تساعدها وتغذيها 

 تقليدية ومبناهج حرة حديثة، وابلوصول إىل الطالب يف وتكمل رسالتها، ولكن بوسائل غري
 نازهلم وأماكن عملهم وإقامتهم، حيث هم ال حيث تقوم مباين اجلامعة وقاعاهتا وأساتذهتا .م

فبمقدار ما أصبح حتديث التعليم العايل يف البالد العربية مطلبًا عاجالً، ليتوافق مع حاجات 
د ية البشرية املستدمية، مبقدار ما أن اجلامعة املفتوحة قاجملتمع ويتالءم مع متطلبات التنم

 أصبحت مساعداً ملحاً للتعليم اجلامعي احلايل املثقل ابألعباء واألمراض والعلل.
وأمامنا أسباب عديدة تدفعنا إىل إبداء احلماسة إلنشاء اجلامعة العربية املفتوحة، لتكون رديفاً 

 ملسرية التعليم اجلامعي العريب: 
لز�دة املطالب االجتماعية يف التعليم، ًال : لقد أتى ظهور اجلامعات املفتوحة يف العامل تلبية أو 

وامتدادًا لتطوير العملية التعليمية يف وقت تضيق اجلامعات التقليدية القائمة عن استيعاب 
 هذه املطالب املتزايدة.

ل العربية، ال ميكن أن يتم إال اثنيًا : إن حتقيق أهداف التنمية البشرية املستدمية يف الدو 
لتعليم ومناهجه خصوصًا اجلامعية، بينما نالحظ أن اجلامعات بتطوير جذري يف أساليب ا

القائمة، وهي شديدة احملافظة والتقليدية، ال تدفع إىل سوق العمل من يستطيع املسامهة 
 اجلدية يف حتقيق أهداف هذه التنمية املستهدفة .

فوق هذه ضرورً� التفكري يف أمناط تعليم جامعي جديد وجريء يقفز اثلثًا : من مث أصبح 
املصاعب، وليس أفضل من اجلامعة املفتوحة بكل إمكا�هتا العلمية واالتصالية والتقنية 
احلديثة اليت أثبتت جناحها يف اكثر من دولة من دول العامل، لتكون هي طريقنا حنو توسيع 

 لتعليم والتثقيف وتعويض الفئات احملرومة وجتديد معلوماتدائرة املستفيدين وتعميق مناهج ا
اجلميع وخفض التكاليف اإلدارية واإلنشائية وتقليل التكدس البشري حول املباين اجلامعية يف 
املدن والعواصم، وإعادة أتهيل الكادر الفين واإلداري من شاغلي وظائف الدولة والقطاع 

س على دخول اجلامعات القائمة واملسامهة جبدية اخلاص، وختفيف عبئ االستيعاب والتناف
 شر العلم والوعي الثقايف يف طبقات اجملامع كافة. أكثر يف ن



وال بد هنا أن يثور يف الذهن أكثر من سؤال: فما هو الفرق مثُال بني اجلامعة املفتوحة 
نظام التعليم واجلامعة التقليدية؟ مث ما هو الفرق بني نظام التعليم يف اجلامعة املفتوحة و 

 ابالنتساب ابجلامعات التقليدية؟ 
عن ذلك، نكرر بعض ما سبق أن أوضحناه، وهو أن اجلامعة املفتوحة تتميز مبرونة  ولإلجابة

براجمها ومناهجها وأوقات الدراسة فيها، وتستجيب ابلتايل متطلبات وظروف شرائح 
دي، ألسباب عديدة، سواء اجتماعية عديدة ال تستطيع أن تلتحق ابلتعليم اجلامعي العا

اب إدارية وتنظيمية، ومن مث فهي جتد يف اجلامعة املفتوحة، ألسباب مالية واقتصادية أو ألسب
فرصة حرة لتعويض ما فاهتا من تعليم جامعي ومن ارتقاء اجتماعي ومن حتسني للمستوى 

 املعيشي واالقتصادي .
د حمدود من أفراد اجملتمع وتعطيهم يف فإن كانت اجلامعة التقليدية تقدم فرصًا تعليمية لعد

سة شهادة أكادميية، فإن اجلامعة املفتوحة تقدم فرًا تعليمية كثرية ألعداد  �اية سنوات الدرا
كبرية من شرائح اجملتمع املختلفة، وهي تساهم بذلك يف حل املشكلة النامجة عن عجز 

لراغبني يف التعليم العايل، خصوصاً اجلامعات التقليدية عن استيعاب أعداد الطلبة املتزايدين ا
ول املرتفعة أو التكاليف املالية املتزايدة، عن التحاقهم ابجلامعات العادية الذي حتول نسبة القب

. 
وفضًال عن ذلك فإن اجلامعة املفتوحة تتيح فرصًا واسعة لتطوير أداء العاملني يف الدولة 

ة بني التعليم وضرورات العمل، ومن أجل والقطاع اخلاص، حبكم ما جتمعه براجمها من مزاوج
يناميكية احلركة ودوام التطور ومالحقة منجزات التقنيات احلديثة يف ذلك فهي تتمتع بد

االتصال واملعلومات، بتكاليف أقل كثرياً مما تتطلبه اجلامعات التقليدية بسب توفريها تكاليف 
 واإلداريني وهيئات التدريس. بل أ�ا إنشاء املباين اجلامعية وقاعات الدراسة وجيوش املوظفني

سائط اتصال عالية التقنية تصل بسهولة إىل امللتقى والطالب يف مكان بفضل استخدامها و 
إقامته، حتقق التواصل السريع واملباشر عرب الراديو أو التلفاز أو القناة الفضائية أو احلاسب 

تلك الطالب حاسبًا آليًا وبسيطاً، اآليل أو شبكة اإلنرتنت املتعددة الغرض. فيكفي أن مي
صل مع اجلامعة املفتوحة دون وسيط حيجب التفاعل املباشر الذي مل ليحقق االتصال والتوا

 تعد حتققه جامعة األعداد الكبرية وال حىت نظام االنتساب املعمول به حالياً .



وقت وأقل جهد  ولعل هذا ابلضبط هو اهلدف اليت حتاول الدول املتقدمة الوصول إليه أبسرع
أ�ا الدولة األكثر تقدماً، مث صحت فجأة  وأوفر تكلفة. لقد �مت أمريكا طويًال على

لتكتشف أن مع معدالت التقدم يف دول أخرى مثل الياابن وأملانيا قد فاقت معدالهتا، 
وحني عكف اخلرباء ومراكز الدراسة على البحث يف األسباب وضعوا أيديهم مباشرة على 

ئولني األمريكيني إىل وضع و التعليم املتوسط والعايل خصوصاً. األمر الذي دفع املسالتعليم 
خطة جديدة لتحديث التعليم وتطويره، تبلورت عمليًا فيما عرف بـ "اسرتاتيجية أمريكا سنة 

وصدرها بقوله  1991م" اليت اعتمدها الرئيس األمريكي السابق جورج بوش عام 2000
ذا شرين جيري حنو� مسرعاً، وعلى كل من يتساءل كيف سيكون ه"إن القرن احلادي والع

القرن، أن يقرأ اجلواب يف مناهج الدراسة األمريكية" ومل يشذ الرئيس األمريكي التايل بيل  
كلينتون عن هذا املنهج العلمي املتطور، إذ أنه هو الذي تعمد يف أول رسالة للشعب 

طوير التعليم إىل أبعد مدى ابعتباره عنصر التقدم يف األمريكي بعد انتخابه، املضي قدمًا يف ت
 ار املنافسة العاملية الشرسة حنو سيادة املستقبل القريب والبعيد على السواء .مضم

وغين عن البيان القول أن دوًال أخرى مثل الياابن وبريطانيا وأملانيا وفرنسا وكندا عكفت 
التعليمية، وفق متطلبات التقدم السريع خالل العقدين األخريين على إعادة صوغ مناهجها 

نجزات عصر العلم والتكنولوجيا، سباقًا مع الوال�ت املتحدة األمريكية يف واستغالًال لكل م
وضع أسس املنافسة املفتوحة يف عصر العوملة اجلبارة الذي يتميز برتاكم املعرفة وتدق 

 املعلومات وانفتاح الثقافات وتزاوج احلضارات. 
أعلى معدالت التنمية  صني، برغم كثافة سكا�ا الذين يزيدون على املليار، حتققوهاهي ال

اليت قد تصل إىل أكثر من  1997و  1996وفق أرقام عامي  –االقتصادية يف العامل 
بفضل الثورة املستمرة اليت أحدثتها يف نظام تعليمها من مراحلها االبتدائية إىل  -% 10

ضمار، بعدما أحست أن دوًال غربية كثرية قد سبقتها يف هذا امل مراحلها العالية واجلامعية،
وكذلك الدول األقل تقدمًا مثل النمور اآلسيوية اليت ركزت جل اهتمامها على التعليم، 

 وخصوصاً التعليم عرب اجلامعات املفتوحة .



 وكلها يف النهاية، جتارب �جحة جملتمعات �هضة وشعوب طاحمة تشجعنا حنن العرب على
واحلرية اليت نريد، وتفعيًال حلق رئيسي االقتداء هبا تطلعًا حنو التقدم الذي ننشد، واالنفتاح 

 من حقوق اإلنسان يف التعلم واالرتقاء والتقدم املعريف واالزدهار الثقايف.
ورغم جاذبية فكرة إنشاء اجلامعة العربية املفتوحة، ومحاستنا هلا بل وتشجيع كثريين من 

وماً يف طريق اجلديد ا ولنا، إال أننا ندرك أن املصاعب والعقبات عديدة تقف داملتخصصني هل
واجلريء، لكنها عقبات ينبغي أال تعوق أصحاب الرؤى احلرة واإلرادة الصلبة واملبادرات 
الشجاعة عن التعرض هلا و اجملازفة مبواجهتها مواجهة الوحش يف عينيه، إذ بدون مثل هذه 

و ثقافة، وال تتحقق نتيجة وال يتسع أمل يف غد أفضل، أكثر علمًا  املواجهة ال حيسم أمر
 وأرحب حرية وإبداعاً .

إن اعتماد الواقعية منهاجًا وأسلواب للتفكر والعمل، حتم علينا التعاطي مع األمور بكل ما 
حتتويه من إجيابيات وسلبيات، ويف هذا اإلطار ندرك متامًا أن املبادرة ابلدعوة إىل إنشاء 

ديدة يف مناهج تعليمنا وأساليب معة عربية مفتوحة وحرة تعين يف احملصلة النهائية ثورة ججا
 تفكري� وطرق إدارتنا، بل تعين قبل ذلك وبعده، حجم القرار السياسي.

فإن كان هذا القرار يهتم حبرية املواطنني وحقهم يف املبادرة واإلبداع، على قدم املساواة مع 
فتاح العلمي ثقيف، فإنه سريحب إبنشاء جامعة عربية مفتوحة ترتجم االنحقهم يف التعليم والت

 التعليمي والثقايف االجتماعي.
واألمل لدينا أن يكون قرار� السياسي أميل إىل احلرية واالنفتاح واالستنارة، مشجعًا حاضناً 

 جلامعة عربية مفتوحة لكل من يرغب يف التعلم واالستزادة والتقدم.
، سواء ابلنجاح الذي نتعهد أن نقدم إىل الرأي العام العريب تقريرًا موضوعياً ولذلك فإننا 

نتمناه أو ابلفشل الذي ال نتمناه، نكشف فيه بكل الصراحة اليت أخذ� أنفسنا هبا، عوامل 
 النجاح أو أسباب الفشل. ولنا يف كل الظروف اجر االجتهاد .

 وعلى هللا قصد السبيل .
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 بقلم : األمري طالل بن عبدالعزيز
 

يصعب علينا أن نتصور استمرار وطننا العريب على حاله الراهن من التخلف والتدهور يف ظل 
ة واالجتماعية والثقافية التعليمية والعملية غياب التنمية البشرية جبوانبها االقتصادي

ية، بينما العامل جيري حنو بدا�ت القرن احلادي والعشرين بسرعة مذهلة راكبًا قطار التكنولوج
 ثوريت العلم والتكنولوجيا احلديثة.

يف  ومل يكن العامل املتقدم قادراً على حتقيق ثورته املتطورة، لوال إدراكه لعلوم املستقبل واندفاعه
الدقيقة. لقد أمسك منذ البداية أبول طريق العلم احلديث وإجنازاته يف جمال التكنولوجيا 

 اخليط وتركنا حنن أو تركنا أنفسنا عند آخر اخليط .
هكذا نالحظ أن الغرب األورويب األمريكي الياابين سريع التطور، قد ربط تقدمه وحدد 

اء اإلنسان وتشكيل عقله وأتسيس فكره وإطالق مساره عرب ثورة العلم والتكنولوجيا وأعاد بن



خالل منظومة تعليمية علمية تربوية متكاملة تبدأ منذ التعليم األويل للطفولة وال  إبداعه، من
تنتهي ابلتعليم العايل، وإمنا التعليم والتدريب وإعادة التأهيل عملية مستمرة ومتواصلة، عملية 

بها ومناهجها النمطية فحسب، وإمنا جماهلا وطريقها طريقها ليس اجلامعات التقليدية أبسالي
ليم املفتوح، الذي استفاد إىل أقصى درجة من إجنازات العلم التكنولوجي احلديث جنباً التع

 إىل جنب مع إجنازات دميقراطية التعليم أو التعليم الدميقراطي.
كون قراهم ومد�م، وحىت حاضر� الراهن، ظل طالب العلم ينتقلون إىل أماكن اجلامعات، يرت 

ان واحد جيتمعون يف قاعاته وحرمه .. ابتداء من اليوم عائالهتم وأهليهم، ليتدفقوا على مك
 فصاعداً سيختلف احلال، إن مل يكن قد بدأ .

فبدًال من أن ينتقل الطالب إىل اجلامعات، فإن اجلامعات ستنقل إىل الطالب، حيث 
نولوجيا، اليت أفرزت ضمن ما أفرزت ثورة املعلومات يعيشون ويعملون، بفضل ثورة العلم والتك

ولوجيا االتصال، اليت غريت كثريًا ليس فقط يف مفاهيم اإلعالم والصحافة وتبادل وتكن
األخبار واملعلومات، ولكن غريت أيضًا من أساليب التعليم والثقافة وتفاعل اخلربات عرب 

ب يف أمناط السلوك والتفكري والتقاليد احلضارات املختلفة، وصوًال إلحداث ما يشبه االنقال
 الجتماعية للبشر يف هذا العصر.وجممل احلياة ا

ونؤمن أن اجلامعات املفتوحة، اليت تقفز فوق أساليب اجلامعات التقليدية، شكًال ومضمو�ً، 
هي األكثر استفادة واألعمق استغالًال ملنجزات ثورة املعلومات وتكنولوجيا االتصال هذه، 

رسيه، حيث هم، دون احلاجة إىل واسطتها ينتقل العلم والتعليم اجلامعي إىل طالبيه وممااليت ب
األساليب التقليدية القدمية، تعبريًا عن ضرورات اجتماعية جديدة فرضتها أمناط احلياة 
املعاصرة وأشكال منوها وتطورها، وآفاق تقدمها اليت تدخل هبا القرن احلادي والعشرين بعد 

تمعاتنا العربية، ندرك م من اآلن. وحني منعن النظر ومنارس التأمل يف أحوال جمحنو ألف يو 
على الفور أننا أمام معادلة صعبة، جمتمعات ال تزال متخلفة تعاين من نسب عالية لألمية 

% . لكنها تتطلع إىل 80األجبدية والثقافية. ترتفع يف بعض البالد العربية إىل أكثر من 
 جوة .لتعليم. أحيا�ً بطريقة عشوائية، فال حتقق النتاج املر التقدم وتتوسع يف ا

جمتمعات فتية، ورثت حكمة ابلغة قوامها: اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد، أي التعليم 
املستمر، واطلبوا العلم ولو يف الصني، أي التعليم يف أي مكان مهما بعد، لكنها متارس حىت 



ا هبا ال مناهجه وأساليبه عن التقدم العاملي العلمي املذهل، فإذاليوم تعليمًا تقليد�ً ختلف يف 
 تنتفع ابلعلم وال تنصلح أحواهلا ابلتعليم.

وال شك أن هناك عوامل كثرية بعضها �بع منا وبعضها اآلخر قادم إلينا مفروض علينا، 
منذ  عوضت مسرية العلم والتعليم يف الوطن العريب، رغم التوسع اهلائل يف هذه املسرية

شهدت سنواته طفرة ملحوظة يف  مخسينات هذا القرن ويف ظل االستقالل الوطين، الذي
التعليم مبراحله املختلفة وصوًال للتعليم اجلامعي، غري أن نظرة فاحصة نلقيها على ما مت حىت 
اآلن، تكشف لنا أن كل هذا التوسع مل يستوعب الضرورات التعليمية واالجتماعية، طاملا ظل 

 لعايل واجلامعي.اً أبساليب العمل التقليدية خصوصاً يف مراحل التعليم احماصر 
ولذلك نؤمن أن األمر يتطلب منا إحداث تعليم جامعي غري تقليدي، قوامه اجلامعة املفتوحة 
اليت تعتمد عل أحدث منجزات ثورة العلم والتكنولوجيا وتذهب مبناهجها ودروسها 

ن أن تعطلهم عن أداء أعماهلم اليومية، ودون أن وأساتذهتا إىل الطالب حيث هم، ودو 
نهم التفرغ الكامل كما هو حادث اآلن يف التعليم التقليدي، وذلك ابستغالل تتطلب م

اإلمكا�ت اهلائلة لالتصال والتواصل عرب شبكات البث التلفزيوين ونقل املعلومات والدروس 
 واخلربات.

ية املفتوحة والعمل على تنفيذها وإخراجها إىل جمال والذي يدفعنا إىل تبين فكرة اجلامعة العرب
 طبيق العملي، هو ما يواجهه التعليم العايل يف البالد العربية من حتد�ت مجة .الت

فنظرًا للتطورات االقتصادية واالجتماعية والسكانية، فإن املرحلة املقبلة جيب أن تشهد 
ل ينسجم مع حجم السكان واحتياجاته وضوحًا يف النظرة املستقبلية للتعليم العايل وبشك

جملتمع العريب من مرحلة االستهالك إىل مرحلة اإلنتاج، ومن مرحلة التبعية الفعلية لكي ينتقل ا
إىل مرحلة القيادة، ومن مرحلة الضعف إىل مرحلة القوة، ويستلزم ذلك وضع خريطة متكاملة 

وتطوير نوعيته يف مؤسساهتا  لواقع التعليم العايل ومستقبله حتتوي على حتسني مناهجه
بية متطلبات التنمية يف الوطن العريب، ولتحقيق لك فإن لتحقيق نتائج تساعد على تل

 مؤشرات تطوير التعليم العايل يف املرحلة املقبلة تعتمد على عدة أسس منها ما يلي: 
صاد، فاملؤسسات ) االجتاه العاملي إىل عوملة التعليم كما هو احلال يف عوملة التجارة واالقت1

لتعليم املباشر أو من خالل التعليم عن بعد بواسطة األجنبية ترحب اباللتحاق هبا من خالل ا



اإلنرتنت، فهذه املؤسسات تعمل على دراسة االحتياجات للمجتمعات العربية يف الوقت 
ا الذي تنغمس فيه مؤسسات التعليم العايل العريب يف حماوالت حل مشكالهتا وتسيري أعماهل

يب متتلك القوة يف االعرتاف من عدمه اليومية. وبرغم أن بعضا مؤسسات التعليم العايل العر 
ابلشهادات األجنبية، إال أنه سيأيت اليوم الذي سيفقد فيه هذه القوة بعد أن يتلفت النظام 

على  العاملي اجلديد إىل التعليم وعوملته حينما ينتهي من عوملة التجارة والصناعية اليت تعتمد
مل تتحرك املؤسسات التعليمية يف العامل العريب  املعايري واألسس اليت يراها مناسبة للتطبيق. فإذا

 لتطوير نظمها التعليمية فإ�ا من احملتمل أن تفقد أمهيتها وحتل حملها املؤسسات العاملية.
فاع نسبة ) يوجد ضعف يف الكفاءة الداخلية يف معظم اجلامعات العربية املتمثلة يف ارت2

ية للتعليم العايل ال تقل ضعفًا عن الكفاءة الرسوب والتسرب ..اخل، كما أن الكفاءة اخلارج
الداخلية، اليت تتمثل يف وجود الفجوة بني التعليم ومتطلبات سوق العمل وحاجة اجملتمع مما 
يستدعي تصحيح هذا الوضع وإجياد البدائل لتخفيف الضغط املتزايد من قبل الطلب 

 طلوب .تماعي على التعليم العايل لكي يقوم بدوره على الوجه املاالج
مليون  250) وجود تزايد سكاين يف الوطن العريب حيث يقدر عدد السكان اآلن حبوايل 3

إذا استمر معدل النمو  2000مليوً� عام  290نسمة، ومن املتوقع أن يرتفع ليصل إىل 
ماليني  5) من 23-6الفئة العمرية املدرسية (السكاين على حاله. وارتفاع عدد السكان يف 

، و 2000مليوً� عام 117، ومن املتوقع أن يبلغ 1985مليوً� عام  79 إىل1971عام 
، ومع هذا التوسع السكاين وخصوصًا يف الفئة العمرية املدرسية، 2025مليوً� عام  174

، بينما حيرم منه حوايل 2000فإن ستة ماليني شاب وشابة ستمتعون ابلتعليم اجلامعي عام 
 مليون شاب يف السن التعليم. 25

ومع ما يعانيه التعليم العايل ? يف الوقت احلاضر ? من مشكلة استيعاب الراغبني يف الدراسة، 
فإن هذه املشكلة سوف تتضاعف وتشكل خطرًا على مستقبل التعليم يف الوطن العريب، مما 

م مع إاتحة الفرصة للتعليم واالستفادة من التقنيات حيتم وجود أمناط أخرى من التعليم تتالء
 ديثة .احل
) تزايد اإلنفاق على التعليم بسب ازد�د عدد الطلبة والتطورات التقنية اليت حيتاجها 4

التعليم، وارتفاع أسعار بعض املواد واألجهزة اليت حتتاجها اجلامعات. وابلرغم من أن نسبة 



العام % كما يف 5,5القومي اإلمجايل يف الدول العربية حوايل  اإلنفاق على التعليم إىل الناتج
، وعلى الرغم من أن هذه النسبة تضاهي مثيالهتا يف بعض الدول املتقدمة، إال أنه 1991

يالحظ أن اإلنفاق يتمثل يف نفقات جارية، إذا تصل نسبة اإلنفاق اجلاري يف غالبية الدول 
% ). كما يتوقع أن يزيد اإلنفاق على 90م إىل ( العربية من جمموع اإلنفاق على التعلي

 2000ماليني دوالر عام  5203إىل  1970ماليني دوالر سنة  307العايل من  التعليم
ومن املالحظ أن اإلنفاق على العملية التعليمية وتطويرها قليل ابملقارنة إىل ما يصرف على 

على التعليم دون اإلخالل مبا يصرف النفقات اجلارية، مما يستدعي النظر يف ترشيد اإلنفاق 
 ية وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.على العملية التعليم

) حيتاج سوق العمل وبعض املؤسسات احلكومية إىل ختصصات حمددة ال تتوفر يف خرجيي 5
التعليم العايل بسبب عدم وجود ربط بني التعليم واحتياجات التنمية يف اجملتمع مما يضطر 

التخصصات اليت ال  القطاع اخلاص إىل االستعانة ابخلربات األجنبية يف بعض مؤسسات
 تتوفر يف بعض اجلامعات العربية.

) سهولة متابعة التطورات العلمية والتعليمية والتقنية، عرب وسائل االتصال احلديثة، مع 6
ء واالجتهادات تطور مناهج التدريس ومفاهيمه، اعتمادًا على احلوار واملناقشة وتبادل اآلرا

 والنقل امليكانيكي على حنو ما نالحظه يف معظم واخلربات بدًال من أساليب احلفظ والتلقني
اجلامعات العربية. قد ساعد على هتيئة املناخ العلمي لإلبداع واالبتكار والتقدم التعليمي يف 

نمطي مبناهجه القدمية جامعات العامل املتقدم، بينما جامعاتنا العربية ال تزال أسرية التعليم ال
الوظيفية، احلاكمة لألساتذة يف تدريسهم للطالب، واملتحكمة وأساليبه املتخلفة وبريوقراطيته 

يف الطالب الراغبني يف احلصول على الشهادة اجلامعية، عنوا� للوجاهة االجتماعية أو طلباً 
 الة.لالرتقاء الوظيفي وحتسني املستوى املعيشي وهروابً من الفقر والبط

د�ت عديدة، أبرزها ضيق فرص التعليم واخلالصة أن أمام تقدم التعليم اجلامعي العريب، حت
العايل خصوصًا أمام الفئات احملرومة منه مثل سكان الريف والنساء والفقراء بصفة عامة 
والعجز الواضح يف إمكا�ت اجلامعات احلالية، وابلتحديد يف األساتذة التخصصني، 

االنفصال القائم بني  ة التعليم وختلف مناهجه عن مالحقة ثورة العلم فضالً عنواخنفاض نوعي



متطلبات اجملتمع واحتياجاته من �حية، وبني نوعية خرجيي اجلامعات وختصصاهتم من �حية 
 أخرى.

وال حنسب أن ترك األمور على أحواهلا هذه من الرتدي، يساعد أبي حال من األحوال على 
وة مؤثرة يف التغيري امعي، أو على تنمية اجملتمع واالستفادة من التعليم كقتطوير التعليم اجل

 الثقايف واالجتماعي يف الوطن العريب.
ولذلك نعتقد بقوة أن اللجوء إىل فكرة اجلامعة العربية املفتوحة، ميثل أحد أهم البدائل 

حتمًا عن اجلامعة اليت ختتلف  -املطروحة حاليًا للتطوير والتقدم ابعتبار هذه اجلامعة 
 وتعليمية ملحة يف الوطن العريب.ضرورة اجتماعية  -التقليدية القائمة 
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تدور يف ذهين جمموعة من األسئلة، على مدى السنوات اخلرية، ال تزال تبحث هلا عن 
ل، أنفرد هنا بتقدميها ولكنين أدعو املختصني يف مكل جما إجابة، واإلجابة املطلوبة لن

 لإلدالء آبرائهم واجتهاداهتم حلها .
وأبرز األسئلة اليت تراودين، سؤال جوهري هو، هل نظامنا التعليمي الساري يف البالد العربية، 

عقول نظام صاحل ومتقدم ودميقراطي يساعد أمتنا العربية على دخول القرن احلادي والعشرين ب
 متفتحة وعلم غزير وشباب متعلم ومثقف؟ .

اإلجابة بنعم، فنحن بال جدال خندع أنفسنا ونتعامى عن الواقع الراهن لنظامنا  فإن كانت
 التعليمي العريب، ونصبح متاماً كالنعامة اليت تدفن رأسها يف الرمال. 
العمل؟ كيف حندث ثورة وإن كانت اإلجابة بال النافية، فإن السؤال املرتتب عليها : هو وما 

العامل من شرقه إىل غربه؟ كيف نستفيد من التجارب الناجحة العلم والتكنولوجيا اليت جتتاح 



اليت خاضتها دول وأمم وشعوب غري�، سواء تلك املتقدمة أو حىت بعض األمم النامية، 
 فقطعت مشواراً طويًال يف طريق التقدم ابلعلم احلديث والتعليم املتقدم؟.

ع، بل هو نظام عضوي داخل كل ك مجيعاً أن التعليم ليس جزيرة منفصلة عن حركة اجملتمندر 
جمتمع يستمد منه مدخالته ويرفده مبخرجات سرعان ما تصبح عوامل دفع جديدة يف حركة 

 تتابعية متصلة.
وال شك فإن هذه احلركة تتأثر حبركة اجملتمع وتطوراته وتفاعالته يف ما بينه وبني نفسه من 

اثنية، ويف هذا اإلطار فإننا نالحظ حية، ويف ما بينه وبني حميطه القريب والبعيد من جهة �
أبسى أن استجابة وطننا العريب للتحوالت الكربى اليت شهدها العامل يف قطاع حيوي كقطاع 
التعليم العايل ?مثًال ? مل تكن متوافقة مع أمهية هذا القطاع، ومل تقرتب من مستو�ت 

ية مباشرة ابلتنمية البشرية ة اليت أحدثت تغيريًا ملموسًا يف قطاعات أخرى غري معناالستجاب
 الشاملة واملستدمية .

ورمبا يكون هذا ابلتحديد، أحد أبرز الدوافع إلطالقنا يف الفرتة األخرية، مبادرة إنشاء جامعة 
، ولكن أيضاً هتيئ عربية مفتوحة، تليب ليس فقط احتياجات اجملتمع العريب لنظام تعليم متقدم

اليت بدأت تعمل عملها يف العامل كله، مبشرة حبلول قرن اجملتمع الستباق التغريات الكاسحة 
 جديد قوامه العلم املتقدم والتعليم املكثف والتكنولوجيا فائقة القدرة .

وحىت ال نبقى خارج حركة التاريخ، وخيدعنا واقعنا الراهن غري املبشر، جيب أن منعن النظر 
وروح علمية الستيفاء متطلبات  ونتعمق التفكري يف أساليب اللحاق ابلعصر، ونعمل جبدية

الواقع اجلديد الذي يفرض نفسه علينا وعلى اآلخرين، وأن نوفر األدوات اليت متكنا من 
االستفادة ابملنجزات العصرية خصوصًا يف جمال منظومة العلم والتعليم عرب ثورة التكنولوجيا 

 احلديثة.
ة عربية مفتوحة، وهي دعوة ليست كخطوة علمية يف هذا الطريق أطلقنا دعوتنا إلنشاء جامعو 

منفصلة قائمة بذاهتا، وال هي بنفس القدر، جمرد انعكاس لتفكري آين أملته الظروف الضاغطة 
واألوضاع املرتدية اليت يعيشها التعليم العايل يف الوطن العريب، بل أن االهتمام بقمة اهلرم 

امنا بقاعدة اجملتمع وأساسه عليمي يف الوطن العريب، جاء يف سياق تطور منطقي الهتمالت



ونعين الطفل العريب، الذي أوليناه على مدى السنوات املاضية اهتمامًا خاصاً وتركيزاً ملحوظاً 
 ابعتبار أن واقع الطفل وحل مشكالته وتنمية قدراته وفتح مستقبله هو قضيتنا األوىل.

األمة العربية، أمثرت أن جهود� يف هذا اجملال، بتعاون املخلصني من أبناء  وحنمد هللا
مشروعات وخططًا طموحة لرعاية الطفل العريب من خالل بر�مج اخلليج العريب واجمللس 
العريب للطفولة والتنمية الذي يعد أتسيسه وانطالق جناحاته انتصاراً مؤكداً لقضية هذا الطفل 

هي مدخلنا  ولقد كانت هذه الرؤية الشاملة ملستقبل الطفل العريب، يف حاضره ومستقبله.
الواقعي لقضية توسيع قاعدة التعليم العايل، وذلك ألننا نؤمن أن طفل اليوم الذي خيطو أوىل 
خطواته يف املراحل األوىل للتعليم، هو طالب اجلامعة غداً، ومن مث فهو مستقبل األمة يف كل 

 حال.
احلديث مبناهجه أسباب ومربرات إنشاء جامعة عربية مفتوحة، تقدم العلم وقبل أن نتوسع يف 

املتقدمة وأساليبه املتطورة لكل طالب علم، وقبل أن نقفز مباشرة إىل النتائج، بدأ� 
ابملقدمات املنطقية والعملية، فكانت خطوتنا بتشكيل جلنة حتضريية ضمت خرباء 

اقتصاديني من الدول العربية املختلفة مثلما ضمت ومتخصصني تربويني وأكادمييني وإداريني و 
من دول أجنبية عديدة، كان هلا السبق يف إنشاء جامعات مفتوحة شهرية ومرموقة من  آخرين

 جامعة مفتوحة يف العامل اليوم . 800بني أكثر من 
وعلى مدة شهور عكفت هذه اللجنة على دراسة املشروع دراسة علمية ونظرية معاً، وبلورت 

وإطار نشاطها وخطة أولية لعلمها،  ؤية" حمددة اهلدف من إنشاء اجلامعة العربية املفتوحة،"ر 
وأسس براجمها ومناهجها العلمي، وأساليب تواصلها مع الطالب، ونوعية الفئات االجتماعية 

 املستهدفة.
 وميكن القول أن هذه اللجنة متكنت من بلورة جمموعة كبرية من األفكار، وأجابت ابلتايل

حملوري، ما هي أهداف اجلامعة العربية على األسئلة املطروحة اليت كان يف طليعتها السؤال ا
 املفتوحة؟.

وكان اجلواب هو أوًال إاتحة التعليم العايل ملن يرغب من أبناء الشعب واثنيًا إعادة أتهيل 
تقدمي برامج حتويلية املعلمني، واثلثًا تقدمي برامج التدريب أثناء العمل يف شىت املهن، ورابعًا 



فرة واملقنعة، وأخرياً تقدمي برامج تعليمية خلدمة قضية تطوير للمهن وذلك ملواجهة البطالة السا
 اجملتمع .

وكان السؤال التايل مباشرة واملرتتب على األول، وهو ما هي نوعية املناهج واملقررات اليت 
ا اجلامعات التقليدية؟ واإلجابة هي ميكن أن تقدمها اجلامعة املفتوحة، غري تلك اليت تقدمه

حة ستعمل على تقدمي: أوًال مناهج للتدريب على املهن املختلفة خصوصاً أن اجلامعة املفتو 
تلك املطلوبة يف سوق العمل، واثنيًا مناهج تؤهل للحصول على الدرجة اجلامعية، واثلثاً 

ًا مناهج لتعليم اللغات األجنبية، مناهج وبرامج لتعليم الكبار وتدريبهم وتطوير قدراهتم، ورابع
 يم الكومبيوتر والتقنيات الدقيقة.وخامساً مناهج لتعل

أما السؤال احملوري الثالث، فهو هل ستكون اجلامعة املفتوحة حكومية أم أهلية؟ وجاءت 
اإلجابة القاطعة أن تتمتع هذه اجلامعة ابستقاللية كاملة، وأن تكون أهلية غري حكومية، حىت 

ل غليها عدوى الروتني السارية  حرية بعيدًا عن السيطرة البريوقراطية، وحىت ال تنتقتعمل يف
على اجلامعات التقليدية القائمة، وإن كان ذلك ال مينع من وجهة نظر�، ضرورة التنسيق بني 
مشروع هذه اجلامعة املفتوحة وبني وزارات التعليم واجلامعات التقليدية القائمة يف الوطن 

يف االعتبار أن اجلامعة املفتوحة  لتبادل اآلراء واخلربات واملصلحة املشرتكة، مع األخذ العريب،
ليست بديًال أبي شكل من األشكال للجامعات القائمة، وإمنا هي مكملة هلا وتعمل يف 
إطار آخر وفق رؤى وسياسات ومناهج ووسائل خمتلفة إليصال العلم احلديث إىل طالبيه 

 ازهلم وأماكن عملهم.حيثما كانوا، يف من
املناهج اليت سوف تقدما اجلامعة املفتوحة، هل هي  وجاء السؤال الرابع وهو عن نوعية

دراسات إنسانية نظرية كاآلداب والفنون والتاريخ والفلسفة واجلغرافيا ..اخل، أم هي دراسات 
 علمية عملية؟ .

راسة وتدريس اإلنسانيات وكان اجلواب احلاسم،وهو أن على اجلامعة املفتوحة أن ترتك د
لى تقدمي الدراسات العلمية والتطبيقية والتكنولوجية للجامعات القائمة، وتعمل هي ع

املتطورة، أي علوم املستقبل، واليت تعرف اآلن أب�ا أساس التقدم وجوهر التطور يف عامل يقوم 
 على ثورة العلم والتكنولوجيا.



تمول اجلامعة العربية املفتوحة؟ وجاء اجلواب أن ويبقى السؤال اخلامس، وهو من أين وكيف س
ل أن يكون متويًال أهليًا من القطاع اخلاص واملستثمرين، ومن التربعات والوقفيات، إذ األفض

أن هذا املشروع بفضل استقالليته يوفر للمستثمرين فرصة الربح املعقول من عائد مصروفات 
مينة للمشروع، ويف الوقت نفسه يوفر للمتربعني الطالب ومن اإلدارة االقتصادية الرشيدة واأل

ري فرصة توجيه تربعاهتم وأوقافهم وجهة سديدة ختدم تطور اجملتمع وتنمي قدراته وأهل اخل
 وتعين بشبابه وتبين مستقبله .

وفضًال عن هذين املصدرين الرئيسيني للتمويل، ومها استثمارات القطاع اخلاص وتربعات أهل 
قرر وفق التكلفة درين آخرين أوهلما الرسوم اليت يدفعها الطالب اليت ستاخلري، فإن هناك مص

احلقيقية للدراسة، واثنيهما الدعم الذي سنلتزم بتقدميه للمشروع من بر�مج اخلليج العريب 
 لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية .

عربية مفتوحة،  هكذا تبلورت األفكار األساسية وتشكل اإلطار العام ملشروع إنشاء جامعة
التقليدية القائمة، وتتعمق يف ما هو أبعد من شكليات تتسع ملا هو أكثر مما تقدمه اجلامعات 

التعليم العايل وشهاداته النظرية، وتستشرف املستقبل بكل تطوراته العلمية والتعليمية الباهرة، 
 يف عامل سريع التغري، منفتح الزوا�، واسع الرؤية.

ني نفعل ذلك فإننا  يف مناقشة هذا املشروع الطموح وضروراته وأهدافه، وحاآلن نتعمق قليالً 
نطالب املختصني بل والرأي العام مبختلف اجتاهاته، ابإلدالء ابلرأي وتوسيع دائرة احلوار 
املفتوح والنقاش املوضوعي تعميقًا للبحث اجلاد واملشاركة احلرة الواسعة يف أتسيس هذا 

 .املشروع القومي املهم 
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عنوان بنك للفقراء يف بنجالديش يتحدث عنه العامل أصحابه كلهم من الفالحني ورئيسه 
 مرشح جلائزة نوبل 

  
  01/03/1996التاريخ 

  
 املكان صحيفة األهرام املصرية 

  
ة اليونوسكو إىل ندوة عقدهتا يف الشهر املاضي مع بنك يف بنجالدش امسه دعتين منظم 

جرامني ميكن أن نعتربه واحدا من أشهر بنوك العامل، وإن مل يكن معروفا كثريا يف عاملنا العريب 
بعد أن جابت شهرة البنك  لألسف. ولقد كنت أتطلع إىل حضور هذه الندوة ابلفعل

حالت بيين وبني ذلك فأنبت للحضور عين األستاذ محدي اآلفاق. إال أن مشاكل طارئة 
 قنديل الذي قضى مخسة عشر عاما يف اليونيسكو. 
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 إلقتصادية العاملية عنوان ضحا� األزمة ا
  

  18/04/1984التاريخ 
  

 صحيفة اليوم السعودية املكان 
  
 ضحا� األزمة االقتصادية العاملية 
 

 بقلم : مسو األمري طالل بن عبدالعزيز
 

إن الوجه اإلنساين واحلقيقي للحضارة العربية وللشخصية اخلليجية ابلذات يربز يف نظري من 
 اجني .خالل العمل على جندة احملت

وسلم هو القائل " من ال يرحم ال يرحم " وال فاإلسالم هو دين الرمحة والنيب صلى هللا عليه 
بد أن يعرف العامل كله أن األرض اليت خرجت منها اهلداية لنيب البشر هي نفس األرض اليت 

يت ميكن أن خيرج منها اخلري للمحتاجني . خاصة يف ظل ظروف األزمة االقتصادية احلالية ال
ال .. ففي كثري من احلاالت تكون يكون أوىل ضحا� هم احملتاجون والضعاف وخاصة األطف

االحتياجات األساسية للفقراء يف املناطق األقل حظًا .. تلك االحتياجات اليت تشمل 
االحتياجات الصحية األساسية والغذاء هي أول ما ميكن التضحية به ملواجهة األزمة 

مشكلة  ات وكماليات األغنياء يف بعض الدول، والشيء املؤسف أناالقتصادية وليست رغب
العامل النامي أنه ال يعطي اإلنسان األفضلية املطلقة يف مشاريعه وطموحاته .. وهلذا أ� أدعو 
يف كل ز�رة لدول آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية . أدعو حكومات هذه الدول إىل إنشاء 

رة يف األمومة والطفولة ألن مثل هذه األجهزة هي وحدها القادجلان أو جمالس عليا لرعاية 



ظل ظروف مثل ظروف األمة االقتصادية العاملية احلالية على محاية هذه الفئات يف الدول 
 النامية .

ومن �حية أخرى .. تعمل قدر اإلمكان من خالل محلة مع التربعات ومن خالل بر�مج 
ح املتحدة اإلمنائية أن نعمل على سد الثغرة احلالية وجناخلليج العريب لدعم منظمات األمم 

 هؤالء األقل حظاً بتوفري االحتياجات األساسية هلم فيعم السالم و الرخاء واالستقرار . 
ذلك ألنن أثر األزمة االقتصادية العاملية ينعكس انعكاساً مباشراً على األسرة الفقرية يف الدول 

طفال واألمهات انعكاسًا حادًا .. ففي ظل الكساد النامية ويكون انعكاسه على األ
صادي العاملي تبادر كل من الدول الصناعية املتقدمة والدول النامية إىل مواجهة آاثر االقت

الكساد االقتصادي عليها ابختاذ تدابري من شأ�ا خفض اإلنفاق احلكومي على بعض 
لى حجم املساعدات الدولية املوجهة الربامج .. ففي الدول الغنية �يت هذا اخلفض مباشرة ع

الدول النامية ويف داخل الدول النامية ذاهتا تقوم احلكومات مبواجهة األزمة لربامج التنمية يف 
خبفض اإلنفاق احلكومي من امليزانية املوجهة للخدمات االجتماعية واليت تشمل الصحة 

خفض النفقات على حساب األسر  والغذاء والتعليم وإمدادات املياه ويف كلتا احلالتني يكون
 ا أتثراً كبرياً أبي اخنفاض يطرأ على إمجايل الناتج القومي .الفقرية اليت يتأثر دخله

واحلقيقة أن معظم العالقات االقتصادية الدولية تربط اجملتمعات الفقرية بشكل مباشر ابلنظام 
هلا انعكاسات مكثفة االقتصادي الدويل وتكون اآلاثر املرتتبة على أي كساد اقتصادي 

ل النامية .. فاخنفاض معدالت النمو يف الدول النامية وموسعة على األسر الفقرية يف الدو 
% ويف داخل الدول النامية ذاهتا جند أن االخنفاض لدى 1.5بنسبة تصل يف املتوسط 
% يقابله يف الغالب اخنفاض يف دخل الفقراء بنسبة 3% إىل 2متوسطي الدخل بنسبة 

الفقرية الرتفاع سلعة ما  % و�يت انعكاس هذه األزمة االقتصادية على األسر15ىل % إ10
 يعقبها انعكاسات متضاعفة على أسعار سلع أخرى .. 

% يف شهر مايو 17وتفيد أحد التقارير الواردة من أفريقيا أن ارتفاع سعر األرز بنسبة 
ار مواد غذائية أخرى م مع ز�دة أسع1982م قد ترتب عليه مضاعف السعر عام 1981

ة األفريقية هي األكثر أتثرًا هبذه الز�دات عن األسر وأسعار الوقود وتكون األسر الصغري 
 احلديثة .



ومن �حية أخرى .. فإن نقص النقد األجنيب يؤدى إىل احلد من استرياد األدوية، وتؤدي 
رشيد ملا يتوافر من هذه األدوية شبكة النقل السيئة يف البالد النامية إىل إعاقة عملية التوزيع ال

. 
بون واملواد الغذائية الرئيسية إىل صعوبة التوعية ابلنظافة الشخصية كما تؤدي ندرة الصا

والصحة العامة والتوعية الغذائية . وحلماية األطفال من آاثر األزمة االقتصادية جيب على 
هي آخر بنود امليزانيات عند  الدول النامية أن جتعل ميزانية اخلدمات الصحية واالجتماعية

احلكومي أي أن كماليات األغنياء وليست ضرور�ت الفقراء هي التفكري يف خفض اإلنفاق 
 اليت جيب أن تتحمل هذه األزمة االقتصادية .

ومن �حية أخرى .. فإنه على الدول املتقدمة أن جتعل اإلنفاق على سباق التسلح هو أول 
ة حىت جهة آاثر األزمة االقتصادية ليست بنود مساعدات التنميالبنود اليت تستخدمه يف موا

ال تكون األسر الفقرية وخاصة األطفال واألمهات هم ضحا� التدابري اليت تتخذها كل من 
الدول املتقدمة والدول النامية ملواجهة آاثر األزمة االقتصادية، وملا كانت آاثر األزمة 

واألمهات تظهر تدرجييًا فإن ما نشهده اليوم من آاثر  االقتصادية وانعكاساهتا على األطفال
على هذه الفئة ليس إال بوادر أبخطار أشد وأعنف فال بد إذًا أن يستفحل اخلطر ويتفاقم 

 وتكون ثروات األمم احلقيقية وهي أطفال اليوم بناة مستقبل سالم الغد هو الصحية األوىل .
ة موجات جفاف عنيفة وزالزل وبراكني إن ما يشهده عامل اليوم من حروب طاحنة شرس

لكوارث الطبيعية وقا� هللا شرها قد شكلت خطرًا متفاقمًا على حياة وغريها من أشكال ا
وصحة األطفال واألمهات بصفة خاصة ومل يعد األمر يتحمل عالوة على ذلك انعكاسات 

 األزمة االقتصادية .
وإخالص حنو إنقاذ أطفال العامل النامي من إن اجلهود اإلنسانية جيب أن توجه اليوم بكل قوة 

 الذي نعيشه وقنا هللا وإ�كم شر هول هذا الزمان .حمنة العصر 
ولذلك فإننا إذا نظر� إىل ما يقوم به بر�مج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة 

 فعاًال وإجيابياً اإلمنائية جند أنه يف ظل األزمة االقتصادية احلالية رغم صغر حجم موارده يعترب
صادية لسد احتياجاهتم األساسية . ويف نفس الوقت فإنه ألنه يوجه إىل ضحا� األزمة االقت

يوزع على أكرب عدد ممكن من املستفيدين لنضرب مثًال على ذلك : مشروع توفري خدمات 



ه يستفيد من 4.325.000دول ساهم فيه الرب�مج مببلغ  107الرعاية الصحية األولية يف 
غال ساهم فيه الرب�مج مببلغ مليون نسمة ومشروع خدمات أساسية للطفولة يف السن 60

نصف مليون دوالر ويبلغ عدد املستفيدين نه أكثر من نصف مليون نسمة ومشروع توفري 
املياه وصحة البيئة يف ابكستان ساهم فيه الرب�مج مبليوين دوالر ويستفيد منه حوايل مليون 

 نسمة .
ليونسيف جند أن ما جنمعه لنسبة حلملة مجع التربعات اليت سننظمها لصاحل منظمة اوكذلك اب

من مبالغ بسيطة تستطيع اليونسيف أن تسد احلاجات األساسية من أمصال التطعيم أو 
فرباير احلايل مبشيئة هللا ابفتتاح مصنع  27توفري املياه الصاحلة للشر .. فسوف أقوم مثًال يوم 

مهنا فيه أبموال تطعيم يف ابكستان وهذا املصنع سامهت فيه اليونسيف وساإلنتاج أمصال ال
ألف  40سعودية فعندما نستطيع ابألموال العربية أن ننقذ أطفال العامل الذي ميوت منهم 

طفل يوميًا بسبب عدم توافر التحصني ضد األمراض الفتاكة وعندما نستطيع أن نوفر نعمة 
ن العريب عكسنا فعًال للعامل الطبيعة اإلنسانية اخلرية للمواط املياه الصاحلة للشرب نكون قد

السعودي اخلليجي من خالل بر�مج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية 
الذي يتم متويله أبموال خليجية ومن خالل محلة التربعات اليت ينظمها هذا الرب�مج لصاحل 

املواطن السعودي بشكل ساعد� إىل الوصول إىل بعض منظمة اليونسيف واليت ساهم فيها 
داف وال زلنا �مل أن تزداد املسامهة من أجل خري من هم أقل حظًا يف ظل الظروف األه

الصعبة النامجة عن األزمة االقتصادية العاملية ورغم كل هذه اجلهود ففي رأيي أنه ال ميكن أن 
يها يف تنمية العنصر البشري دون جلان وطنية يكون هناك جناح ابلرجة الكبرية اليت نسعى إل

 ية الطفولة واألمومة .عليا لرعا
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 عنوان بكل صراحة 
  

  31/10/1961التاريخ 
  

 املكان صحيفة القصيم السعودية 
  
 بكل صراحة 
 

 بقلم : مسو األمري طالل بن عبدالعزيز
 

إذا كنا نريد أن نكون سعداء ، " ??. وعلينا أن ندرك أنه جيب أن يكون جر� سعيدًا 
فسعادة اآلخرين شرط جوهري لسعادتنا " هكذا يقول برتر اندرسل . فعلينا مجيعًا أفراداً 
ومجاعات أن نعمل من أجل سعادة اآلخرين مادامت سعادتنا متوقفة على سعادهتم . هذا 

اآلخرين حىت  زاوية أوسع فسنجد أن من واجبنا مجيعًا العمل من أجلإذا نظر� لألمر من 
ولو مل يصبنا من تلك السعادة إال الرذاذ الطفيف أن من واجب كل مواطن ومواطنة أن 
يساهم يف بناء وطنه وجمتمعه كل يف حدود مقدرته وإمكانياته . و املعروف أن بعضًا من 

 أ?مال مفيدة للبالد واملعروف أيضًا أن هذه أسرة آل سعود من له أ�د بيضاء سامهت يف
واحلمد هلل لديها من اإلمكانيات املادية واألدبية ما ميكنها من القيام أبعمال عظيمة  األسرة

من أجل البالد مثل بناء املدارس واملستشفيات ودور احلضانة ومالجئ للعاجزين عن العمل 
 ? اخل . واإلشراف عليها وإدارهتا 



دل البناء والعمل ملصلحة لظروف احمليطة بنا حتتم حتريك الطاقات الساكنة من أوال شك أن ا
اجملموعة من أجل أن حنقق كل ذلك ال بد من قيام مجعيات وهيئات خريية من بني أفراد 
أسرة آل سعود كنواة جلمعيات أخرى مماثلة مثل مجعية لدور احلضانة وأخرى لشئون 

. ى منط اجلمعيات اخلريية املماثلة يف البالد األخرى املستشفيات واملدارس وذلك كله عل
وطبيعي أن يكون هناك مجعيات خاصة ابلرجال وأخرى للنساء تقوم كل منها ابلعمل الذي 

 يوافق طبيعتها .
 ونرجو خملصني أن نرى قريباً هذه اجلمعيات وقد شكلت وابتدأت ابلقيام بواجبها .

 
 طالل بن عبدالعزيز
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 عنوان بكل صراحة 
  

  15/10/1961التاريخ 
 

 املكان صحيفة القصيم السعودية 
  
 بكل صراحة 

 بقلم : مسو األمري طالل بن عبدالعزيز
 

حة " فيل أن قال فولتري " إنين أخالفك الرأي ولكنين أستميت يف سبيل أن تقولوا رأيكم بصرا
ة فإذا أرد� معاجلة شأن من شئون بالد� تكون الصراحة هي األساس لكل حبث أو مناقش

معاجلة واقعية فعالة فعلينا أوًال وبل كل شئ أن نكون صرحيني مع أنفسنا ومع غري� يف كل ما 
شك  نقول ويف الوقت نفسه جيب أن منكن اآلخرين أن يقولوا رأيهم حبرية وصراحة اتمتني وال

? لن خيشى اجلهر إببداء وجهة نظره يف أن صاحب الرأي املعارض ? إذا كان يف رأيه خملصًا 
آراء اآلخرين خصوصًا إذا كانت وجهة نظره هذه مدعمة ابحلجج والرباهني . أما الفئة 
العاجزة عن مواجهة احلقائق واليت مل تعد أعماهلا وأقواهلا سرًا على أحد فإ�ا ? أبعماهلا 

 النوع وز�ً وال اعتباراً .هلا ? ال تؤثر فينا مطلقاً وحنن شخصياً ال نقيم هلذا وأقوا
وأخريًا من السهل جدًا التمييز بني األفكار واآلراء املقيدة البناءة ، واألفكار واآلراء املغرضة 

 اهلدامة إذا حنن تركنا جانباً عواطفنا الشخصية وحكمنا ? فقط ? ضمري� ووجداننا.
 

 عبدالعزيز طالل بن
  وحدة الكتب و املراجع و الدور�ت



 
 هذه الوحدة تصنيف وفهرسة الكتب واملراجع والدور�ت يف مجيع حقول املعرفة تتوىل 

 
مجيع الكتب مفهرسة حسب تصنيف ديوي العشري مع ربطها بقاعدة بيا�ت يف احلاسب 

 رات. اآليل تتضمن حصراً جلميع ما حتتويه املكتبة من كتب ودور�ت ونش
 

صية من مؤلفيها مباشرة، ابإلضافة إيل تضم املكتبة خنبة من املؤلفات املهداة بصفة شخ
 الكتب اليت مت أتمينها عن طريق الشراء أو التبادل. 

 
  إصدارات األمري اخلاصة

  رسالة اىل مواطن
  صور من حياة عبد العزيز

  حوار حول العوملة
 كتبة آاثر اتفاقيات منظمة التجارةاخبار امل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 اخبار املكتبة   
  

  2003اخبار عام 
 

أصدر� مؤخرًا ابلتعاون مع دار النهار كتاب (اإلجنيل برواية املسلمني) للدكتور طريف 
 اخلالدي 

مت إصدار كتاب جديد ابللغتني العربية واإلجنليزية لألمري طالل حتت عنوان (آاثر اتفاقية 
 الدول العربية ودول جملس التعاون اخلليجي) منظمة التجارة العاملية على 

عة جديدة من كتاب "خمتصر املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة إصدار طب
هـ ، حتقيق الدكتور 1122على األلسنة" أتليف اإلمام حممد بن عبدالباقي الزرقاين املتويف 

 حممد بن لطفي الصباغ. 
ز .. حملات من سريته وأعماله" للدكتور عبداللطيف بن صدور كتاب "طالل بن عبدالعزي

 حممد احلميد. 
م من كتاب األمري طالل بعنوان "حوار حول العوملة ومنظمة 2002صدرت الطبعة الثانية 

 التجارة العاملية ابللغتني العربية واإلجنليزية. 
   
  
  
 
 
 



 
 مؤسسات انشأها

 
 

  بر�مج اخلليج العريب
 

    
و امللكي األمري م ، مببادرة من صاحب السم1980مؤسسة تنموية أنشئت عام  ( أجفند )

طالل بن عبد العزيز، وبدعم وأتييد من قادة دول اخلليج العربية ، اليت تشّكل عضويته 
وتساهم يف ميزانيته . ويعىن الرب�مج بدعم جهود حتقيق التنمية البشرية املستدامة املوجهة 

عاون مع يف الدول النامية ، خاصة النساء واألطفال ، وذلك ابلت للفئات األكثر احتياجاً 
 املنظمات اإلمنائية واجلمعيات األهلية واجلهات العاملة يف هذا اجملال . 

 
 واألهداف االسرتاتيجية لـ ( أجفند ) هي :

 
أوًال : املسامهة يف دعم ومتويل الربامج واملشروعات يف جمال الصحة و خاصة مشروعات 

 مة والطفولة األمو 
 
 

مج واملشروعات التعليمية املوجهة للمرأة والطفل والسيما اثنيًا : املسامهة يف دعم ومتويل الربا
 الفئات اخلاصة واحملرومة 

 
 

اثلثًا : املسامهة يف بناء وتعزيز وتطوير البناء املؤسسي للتنظيمات العاملة يف جماالت التنمية 
 ت العاملة يف جمال املرأة والطفل البشرية املستدامة و خاصة املؤسسا



 
 

 يف دعم ومتويل املشروعات التنموية ذات الطبيعة اخلاصة  رابعاً : املسامهة
 
 
  

 http://www.agfund.orgملزيد من املعلومات ميكنكم الدخول على هذا الرابط 
  
  
  

  العاملية AGFUNDجائزة 
 

التنموية الرائدة مكافأة مالية قدرها جائزة بر�مج اخلليج العريب العاملية للمشروعات 
ة ألف دوالر أمريكي إضافة إىل إهداءات تذكارية وشهادات تقدير، ) ثالمثائ300000(

مينحها بر�مج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية، الذي يرأسه صاحب 
لتنموية الرائدة الفائزة . السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز ، سنوً� إىل املشروعات ا

على تلك املشروعات ابإلستمرار يف تنفيذ املزيد منها و  وذلك حلفز و تشجيع القائمني
استنهاض مهم من لديهم القدرة لإلسهام مبزاولة أو دعم أو تشجيع العمل التنموي و 

ل اإلنساين يف اجملتمعات النامية. و يف ذلك ما يعكس حرص الرب�مج و سعيه املتواص
 للتخفيف من معا�ة اإلنسان و آالمه. 

 
( أجفند ) العاملية من ثالثة فروع تبعًا للجهات املنفذِّة للمشروعات املرشحة. وتتكون جائزة 

 و هي على النحو التايل:
 



الفرع األول : جائزة ( أجفند ) املخصصة للمشروعات التنموية الرائدة املنفذة عن طريق 
الر ) مائة ومخسون ألف دو 150,000ة واإلقليمية ، وقيمتها ( املنظمات األممية والدولي

 أمريكي. 
الفرع الثاين : جائزة ( أجفند ) املخصصة للمشروعات التنموية الرائدة املنفذة عن طريق 

 ) مائة ألف دوالر أمريكي. 100,000اجلمعيات األهلية، وقيمتها (
التنموية الرائدة املنفذة عن طريق الفرع الثالث : جائزة ( أجفند ) املخصصة للمشروعات 

 ) مخسون ألف دوالر أمريكي. 50,000األفراد، وقيمتها(
 وترمي جائزة ( أجفند ) إىل حتقيق األهداف التالية:

 
 دعم اجلهود املتميزة اهلادفة إىل تنمية وتطوير مفاهيم التنمية البشرية املستدامة وأبعادها. 

 تساعد على حتقيق أهدافه. تطوير العمل التنموي وفق أسس علمية 
يف الدول النامية، اليت هتدف إىل بناء تنظيمات أهلية متميزة،  إبراز وتعزيز اجلهود الرائدة

 تعمل من أجل مستقبل أفضل يسوده األمن االجتماعي والعدالة واملساواة. 
 اإلسهام يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للرب�مج . 

ملتخصصون حتفال يقام كل عام ، ويدعى له ممثلو اجلهات الفائزة واومتنح اجلائزة للفائزين يف ا
 واخلرباء يف جماالت التنمية والشخصيات العاملية املهتمة بقضا� التنمية. 

 
وتشرف على اجلائزة جلنة برائسة رئيس بر�مج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة 

ات العاملية املتميزة املهتمة بقضا� التنمية، اإلمنائية ( أجفند )، وعضوية عدد من الشخصي
 يف اختيارهم التمثيل اجلغرايف للعامل.ويراعى 

 
 واجلهات اليت تقوم ابلرتشيح جلائزة ( أجفند ) العاملية هي:

 
املنظمات األممية والدولية واإلقليمية واجلامعات ومراكز البحوث واجلمعيات األهلية 

 ألهلية .واالحتادات القطرية للجمعيات ا



 
 واملشروعات املؤهلة للرتشيح فهي :

 
 ت الرائدة املنفذة من قبل املنظمات األممية والدولية واإلقليمية. املشروعا

 
 املشروعات الرائدة املنفذة من قبل اجلمعيات األهلية. 

 
 املشروعات الرائدة اليت أسسها أو موهلا و/ أو نفذها أفراد. 

 
 التالية :ؤهلة للفوز ابجلائزة ، فهي اليت تنطبق عليها املعايري وأما املشروعات اليت تكون م 
  
 

 اإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة . 
 

 القابلية الذاتية للتجديد والتطوير . 
 

 احلداثة واالبتكار . 
 

 قابلية التطبيق يف الدول النامية املختلفة . 
 

 إجناز املشروع.  القدرة على استخدام املصادر املالية بشكل فعال يف
 

 ق . استخدام األساليب احلديثة يف التطبي
 

 توفر التنظيم اإلداري السليم . 



 
 إمكانية قياس فاعلية اخلدمات أو اإلنتاج احملقق . 

 
 القدرة على حتقيق موارد ذاتية تكفل استمرارية املشروع . 

 
تنمية البشرية املستدامة ، املسامهة يف حتقيق أهداف بر�مج اخلليج العريب الرامية إىل ال 

 اجاً خاصة األطفال والنساء . املوجهة للفئات األكثر احتي
 

ومتر اجلائزة بسلسلة من اإلجراءات تبدأ إبعالن املوضوعات والدعوة للرتشيح ، واستقبال 
الرتشيحات وفرزها ، مث إرسال الرتشيحات املستوفية لشروط اجلائزة إىل خرباء تنمويني 

سرية اتمة. ل موضوع من موضوعات اجلائزة الثالثة ، وذلك لتحكيمها بمتخصصني يف ك
تعرض نتائج التحكيم على جلنة اجلائزة لدراستها واختيار املشروعات الفائزة. ويتم إعالن 

 أمساء املشروعات الفائزة عرب وسائل اإلعالم ، كما يتم إبالغ تلك اجلهات رمسياً بذلك. 
 
 
  
  

كنكم الدخول على هذا الرابط ملزيد من املعلومات مي
http://www.agfund.org/prize/prize.html 

  
  
 
 
 
 
 
  



  بنوك الفقراء
 

انطلقت فكرة إنشاء بنوك الفقراء يف العامل العريب مببادرة من مسو األمري طالل بن عبد العزيز، 
لسلبية على رئيس ( أجفند ) ، يف إطار جهود مسوه واهتمامه مبحاربة الفقر واحلد من آاثره ا

مشروع بنك "جرامني" ( القرية) الذي أسسه  اجملتمع . وكان مسوه قد اطلع على الفكرة من
 م .1979يف بنجالديش الربوفسور حممد يونس عام 

 
وهتدف بنوك الفقراء إىل تقدمي القروض متناهية الصغر لشرحية أفقر الفقراء يف اجملتمع وذلك 

د على الذات وخلق فرص عمل جديدة لعدد كبري من أجل مساعدهتم على حتقيق االعتما
 منهم .

 
د استقطبت مبادرة مسو األمري طالل إلنشاء بنك الفقراء أتييداً عربياً انعكس يف استجابة وق 

عدد من الدول العربية وطلبها مساعدة ( أجفند ) ـ الذي يرأسه مسو األمري طالل ـ يف 
د مت أتسيس أول بنك يقد م القروض متناهية مكافحة الفقر بتنفيذ مشروع البنك فيها . وق

طن العريب يف اليمن ، كما وافقت كل من األردن ولبنان والسودان على التعاون الصغر يف الو 
مع (أجفند ) لتنفيذ مشروع مماثل . ويتواصل ( أجفند ) مع املسؤولني يف كل من سور� 

 لفقراء يف تلك الدول.واملغرب وموريتانيا وليبيا لبحث أفضل الصيغ لقيام بنك ا
  

خول على هذا الرابط ملزيد من املعلومات ميكنكم الد
http://www.agfund.org/bank.html 

  
  
  
 



 
  اجمللس العريب للطفولة و التنمية

 
منظمة عربية إنسانية إمنائية غري حكومية (مقرها القاهرة) ، متخصصة يف جمال الطفولة وما 

م ابلعاصمة 1987يف الوطن العريب . أتسس اجمللس عام يتصل هبا ورعايتها وتنميتها 
ردنية عمان مببادرة رائدة من صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز ، وبناء األ

 م ). 1986على توصية صادرة من اجلامعة الدول العربية (مؤمتر الطفولة والتنمية عام 
 

أبن االهتمام ابلطفولة يعين االهتمام مبستقبل جاء إنشاء اجمللس إمياً� من مسو األمري طالل 
 لعربية ، فهي منطلق التنمية البشرية واللبنة األساسية لكل جمتمع .األمة ا

 
ويعمل اجمللس على دعم اجلهود احلكومية واألهلية وتنسيقها ، وتشجيع وتبين األفكار 

عمل على إدماج األفكار والدراسات واملشروعات املتميزة لرعاية الطفل العريب ومنائه ، وال
 نية ومشروعاهتا . التنموية ضمن خطط التنمية الوط

 
  
  

 http://www.accd.org.egملزيد من املعلومات ميكنكم الدخول على هذا الرابط 
  
  
  
 
 
 
 
 



 
  اجلامعه العربية املفتوحة

 
 

و األمري طالل بن انبثقت فكرة اجلامعة العربية املفتوحة من واقع املتابعة الدقيقة من قبل مس
العايل يف الوطن العريب من مشكالت معقدة تنذر  عبد العزيز ملا يواجهه قطاع التعليم

بتداعيات خطرية تعوق قدرات األمة يف حتقيق تنمية بشرية متوازنة . والقت املبادرة تفهماً 
 عة .واهتماماً عربيني ، مما دفع اخلطى ملزيد من التقدم، فتم تشكيل فريق عمل للمتاب

 
 15 – 13�ض خالل الفرتة من ومتخضت جهود الفريق عن ندوة دولية عقدت يف الر  

م . وأصدرت ( إعالن الر�ض ) الذي أكد " أن إنشاء اجلامعة العربية 1997أكتوبر 
املفتوحة أصبح ضرورة ملحة تفرضها املتغريات اليت متر هبا البالد العربية، وهي مرتبطة ابلتنمية 

االجتماعية والتعليمية ل العربية ، وأن هذا املشروع يتصف ابجلدوى الثقافية و الشاملة للدو 
على مستوى املنطقة العربية " ، وقد متت مباركة املشروع وأتييده من قبل وزراء التعليم العايل 
والبحث العلمي العرب منذ انطالقة املبادرة يف أكثر من مؤمتر ، وأمهها املؤمتر العريب 

عشرين ، الذي عقد مبقر ؤمتر العاملي حول التعليم العايل يف القرن احلادي والالتحضريي للم
اليونسكو يف ابريس ، واملؤمتر االستثنائي األول لوزراء التعليم العايل العرب يف سبتمرب 

 م ، ما شجع على املضي قدماً يف اخلطوات التنفيذية .  2000
 

يلها، واالستعانة يف ذلك مبساعدات لوجستية أقر ( أجفند ) االضطالع بتأسيس اجلامعة ومتو 
عربية وأممية ودولية مثل املنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة ( أليكسو ) من منظمات 

 واليونسكو واجلامعة الربيطانية املفتوحة والبنك الدويل .
 

ية املفتوحة م أعلن األمري طالل اختيار الكويت مقرأ رئيسًا للجامعة العرب2000ويف ديسمرب 
ملقر وتقدمي تسهيالت للجامعة. وللجامعة دول عربية الستضافة ا 5، وذلك بعد تنافس 



فروع يف كل من األردن ، البحرين ، السعودية ، ولبنان ، ومصر ، وستفتح فروع ومراكز 
 دراسية يف دول عربية أخرى . 

 
ت ، ويف وفروع األردن يف املقر الرئيس للجامعة ابلكوي 2002بدأت الدراسة يف نوفمرب  

 لت فروع البحرين والسعودية ومصر طالهبا. استقب 2003ولبنان ، ويف فرباير 
  

 http://www.arabou.orgملزيد من املعلومات ميكنكم الدخول على هذا الرابط 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مركز املراة العربية للتدريب و البحوث
 

قد جاءت هذه املؤسسة املتخصصة استجابة للضرورة م ومقره تونس . و 1993أتسس عام 
مية إلثبات قدرة املرأة العربية على بناء مستقبلها واملسامهة اإلجيابية يف تطور أمتها ، املتنا

وذلك من خالل تعزيز مشاركة املرأة يف التنمية ووجودها يف مراكز القرار ، حبسبان املرأة 
 املدخل املناسب لتوظيف أمثل للموارد االقتصادية. عنصراً مركز�ً ، وميثل تطوير قدراهتا

 
عمل املركز على تشجيع التدريب الذي ينمي القدرات واملهارات ، والبحوث اإلمنائية اليت وي

تفتح آفاقًا جديدة ملواجهة قضا� املرأة وحل مشكالهتا، وكذلك يعمل املركز على إقامة 
والنوعية اخلاصة ابملرأة العربية وأدوارها يف شبكات االتصال، وحتسني مجع البيا�ت الكمية 

الوطنية . ويتعامل املركز مع أطراف شىت تشمل احلكومات واملنظمات غري احلكومية  التنمية
ومراكز البحوث والتدريب ، منظمات األمم املتحدة ووكاالهتا، واملنظمات الدولية واإلقليمية 

. 
  

ا الرابط ملزيد من املعلومات ميكنكم الدخول على هذ
http://www.cawtar.org.tn 

  
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 بكة العربية للمنظمات االهلية الش

 
  

الشبكة العربية للتنظيمات األهلية ، اليت يرأس جملس أمنائها مسو رئيس األمري طالل بن عبد 
 1000العزيز ، منظمة عربية إمنائية غري حكومية وغري هادفة للربح ،وتضم يف عضويتها 

رين األول والثاين للتنظيمات لية عربية عاملة . وقد تبلورت فكرهتا يف أعقاب املؤمتمنظمة أه
م مببادرة من ( أجفند ) ، ومساندة ودعم 1997م وعام 1989األهلية اللذين عقدا عام 

من بعض املنظمات واملؤسسات العاملية ، فعقب املؤمتر األول مت أتسيس جلنة ملتابعة 
عد املؤمتر الثاين املؤمتر لتعزيز مكانة اجلمعيات األهلية العربية ، وبالتوصيات اليت صدرت عن 

الذي أعدت له اللجنة بدعم من الرب�مج طورت الفكرة بتأسيس إطار جامع يضم املنظمات 
األهلية العربية . ومت إشهار الشبكة خالل املؤمتر التأسيسي الذي عقد يف بريوت يوم الثالاثء 

 مشارك 1000أكثر من م حبضور 2002إبريل  23
 

 تالية :وترمي الشبكة لتحقيق األهداف ال
 
تعزيز عالقات التعاون والتنسيق والتفاعل بني االحتادات والتنظيمات العاملة يف التنمية  

 البشرية املستدامة وبينها وبني املؤسسات العربية اإلقليمية والدولية املمولة يف نفس اجملال . 
دات العاملة عريب من خالل برامج ومشروعات رائدة تضطلع هبا االحتاتطوير العمل األهلي ال 

 يف جمال التنمية البشرية املستدامة . 
تطوير البناء املؤسسي لالحتادات واملنظمات العاملة يف جمال التنمية البشرية املستدامة لز�دة   

 كفاءهتا وفعاليتها يف حتقيق أهدافها . 
لى تنمية ظمات العاملة يف جماالت التنمية البشرية املستدامة عتعزيز قدرات االحتادات واملن 

 مواردها املالية لتنفيذ الربامج واملشروعات املوجهة حنو املستفيدين منها 
   



  
ملزيد من املعلومات ميكنكم الدخول على هذا الرابط 

http://www.shabaka.org.tn 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 مؤسسات يرعاها

 
 مركز إبصار

 
ذوي اإلعاقة البصرية إىل احلد من العوائق يهدف مشروع مركز إبصار إىل أتهيل وخدمة 

التعليمية واالجتماعية والوظيفية للمعوقني بصر�ً، وتقدمي احللول هلم ابستخدام معطيات 
الدولية التقنية احلديثة، وتوفري املواد التعليمية اليت تناسبهم، واالستفادة من جهود املنظمات 

وقد بدأ مشروع "إبصار" . يف مدينة جدة واملؤسسات األهلية وجتارهبا يف هذا اجملال. 
ابململكة العربية السعودية ، مببادرة من مستشفيات ومراكز املغريب والبنك اإلسالمي للتنمية 

 16 وبر�مج اخلليج العريب ( أجفند ). وقد عقد االجتماع األول للهيئة التأسيسية للمركز يف
األعمال من مناطق اململكة العربية  ويشارك يف عضوية اهليئة عدد من رجال 2001سبتمرب 

السعودية .و يرعى األمري طالل جهود أتسيس مركز " إبصار" منذ أن كانت فكرة وإىل أن 
تبلورت يف مشروع متكامل . ومن املنتظر أن يعمم مشروع " إبصار " يف السعودية، ويف 

خلليجي والبالد العربية ح مشروعاً إقليمياً ينفذ يف بقية دول جملس التعاون امراحل الحقة يصب
األخرى. ومن األهداف املستقبلية للمركز توفري حاسوب قارىء لكل معوق بصر�ً من خالل 

 تقنية اآللة القارئة اليت سيتبناها املركز خلدمة منسوبيه .  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 اجلمعية السعودية لطب األسرة
 

طوير العاملني يف جمال طب ف الرئيس جلمعية طب األسرة واجملتمع هو اإلسهام يف تاهلد
األسرة والرعاية الصحية األولية يف اململكة العربية السعودية ، من خالل التعليم الطيب املستمر 
وعقد الندوات واملؤمترات وإصدار املطبوعات العلمية املتخصصة والنشرات الدورية . 

الرائسة الفخرية  رعًا يف مناطق اململكة . وأسندت اجلمعية لألمري طاللف 12وللجمعية 
فضًال عن العضوية الشرفية اليت يتمتع هبا ، وذلك ابلنظر إىل إسهاماته العديدة يف جماالت 

 تنمية اجملتمع ، وما يوليه من اهتمام لقطاع الصحة  
 /http://www.ssfcm.comملزيد من املعلومات ميكنكم الدخول على هذا الرابط 

  
   

 بية و التأهيل  اجلمعية السعودية اخلريية للرت 
  
عندما استشعر األمري طالل تنامي حاالت والدة أطفال من ذوي متالزمة داون يف اجملتمع  

السعودي ، وما تسببه هذه اإلعاقة من معا�ة للطفل وأهله يف آن واحد ، ساند جهود عدد 
لي من هذه الفئة من األطفال وتقدم هلم رعاية على مستوى عل من اخلريين إلجياد جهة ختدم

أجل أتهيلهم ملواجهة احلياة والعمل على إدماجهم يف اجملتمع . ويتوىل األمري طالل الرائسة 
 الشرفية للجمعية ، ويرعى نشاطاهتا ماد�ً ومعنو�ً.  
 ملزيد من املعلومات ميكنكم الدخول على هذا الرابط

 http://www.dr-soby.com/ds/assoc.htm 
  
  
  
 
 
 



 العاملية  وحدة منظمة التجارة
 

تعترب من الوحدات األكادميية الرائدة على مستوى دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
وقد قام إبنشائها مركز التميز يف اإلدارة بكلية العلوم اإلدارية يف جامعة الكويت، وتوىل األمري 

 م.  2001هلذه الوحدة منذ عام  طالل الرائسة الفخرية
ميكنكم الدخول على هذا الرابط ملزيد من املعلومات 

http://www.cas.kuniv.edu.kw/Content/Centers/Excellenc
e/wtou.asp 

  
  
  
 

  مؤسسة مينتور يف جنيف
 

م، وهتدف إىل محاية الشباب من 1994هي منظمة عاملية مستقلة أتسست يف عام 
يطة هبم .. ويتوىل األمري اد الضارة، ومحاية األطفال يف العامل من أالخطار احملاملخدارات واملو 

طالل عضوية جملس أمناء املؤسسة الذي يتألف من امللكة سيلفيا، ملكة السويد، وامللكة 
نور ملكة األردن، واألمري فيليب ويل عهد أسبانيا واألمري عدد من الشخصيات العاملية 

 البارزة األخرى.  
زيد من املعلومات ميكنكم الدخول على هذا الرابط مل

http://www.mentorfoundation.org/ 
  
  
  
 
 



  معهد ابستور يف ابريس
 

أنشئ معهد ابستور يف أواخر القرن التاسع عشر، ويقوم أبحباث لكشف وعالج العديد من 
يقوم هبا املعهد،  األمراض الوابئية اخلطرية.. وتقديرًا من األمري طالل للدور احليوي الذي

م والتربع مببلغ 1985نوفمرب  27وه بز�رة املعهد يف الذي يتوىل عضوية رابطته، قام مس
 مليون فرنك فرنسي لدعم األحباث اليت جيريها املعهد إلجياد عالج ملكافحة مرض اإليدز.  

ملزيد من املعلومات ميكنكم الدخول على هذا الرابط 
http://www.pasteur.fr/english.html 

  
  
  



 
  ةاللجنة املستقلة للقضا� االنساني

 
م، وتتخذ من مدينة جنيف مقراً هلا 1983أنشئت اللجنة مببادرة من شخصيات عاملية عام 

هتدف إىل مناقشة القضا� املؤثرة على اجملتمع اإلنساين مثل اآلاثر املرتتبة على النزاعات 
مهددات البيئة ومشكالت اللجوء. وتعقد مؤمتراً املسلحة، وسباق التسلح والكوارث الطبيعية 

ً� ملناقشة القضا� اإلنسانية امللحة. وتضم عضوية اللجنة جبانب األمري طالل عددًا من سنو 
الشخصيات العاملية املهتمة ابلقضا� اإلنسانية، منهم األمري احلسن بن طالل ويل عهد 

الرئيس السنغايل األسبق، والسيد روبرت األردن سابقاً، والراحل الدكتور ليبولد سينغور، 
رئيس السابق للبنك الدويل والراحل األمري صدر الدين أغا خان، املفوض السامي ماكنمار ال

 لالجئني سابقاً.  
  
  
 



 
  منتدى الفكر العريب

 
 

م، برائسة 1981هو منظمة عربية غري حكومية للحوار الفكري والثقايف، أتسست عام 
حلوار بني احلاكم طالل ويل عهد األردن سابقًاَ◌، وهتدف إىل جتسري ااألمري احلسن بن 

واملفكر، وإعطائه بعدًا حيًا للحوار احلضاري املسئول. وتضم عضوية املنتدى جبانب األمري 
 طالل عدداً من الرموز العربية.  

  
  
 



 
 مؤسسة أمني الر�حاين 

 
 

يب املؤرخ العريب أمني الرحياين، م ختلدً� لذكرى األد1999مؤسسة عاملية أنشئت عام 
ن، وتوىل األمري طالل رائستها الفخرية. وقد عقدت املؤسسة ندوة عاملية يف ومقرها واشنطو 

اجلامعة األمريكية يف واشنطون حتت عنوان"أمني الرحياين ... مد اجلسور بني الشرق والغرب" 
طالل يف الندوة بكلمة ألقاها  حضرها عدد كبري من الباحثني العرب والغربيني، وشارك األمري

 ألمري تركي بن طالل.  نيابة عنه ابنه ا
ملزيد من املعلومات ميكنكم الدخول على هذا الرابط 

http://www.ameenrihani.org/ 
  
  
  



 
 قضا� و آراء ( املنتدى ) 

 
 املياه 

 
 
 أزمة املياه وكيفية مواجهتها  
  

 زمات األخرى اليت تواجه اإلنسانية. ولذلك ليس"إن مشكلة املياه تفوق، يف خطورهتا، األ
 من قبيل املبالغة أن نطلق عليها (مشكلة بقاء) ".

 
عامًا للمياه ليكون فرصة للفت األنظار  2003ومن هنا جاء إعالن األمم املتحدة عام 

وتركيز االهتمام على إحدى أخطر املشكالت اليت تعد من أهم التحد�ت اليت تواجه البشرية 
 مطلع األلفية الثالثة. يف

ية املياه منذ وقت مبكر تشكلت لدينا رؤية حمدد جملاهبتها والتخفيف ومن واقع متابعتنا لقض
من حدهتا: فـمن احللول اليت نراها عملية أن "على دول العامل النامي اليت تواجه أزمات نقص 

ذه األزمة. ومن ذلك حادة يف املياه أن تنتهج سياسات مبتكرة وغري تقليدية يف مواجهة ه
اسات حول نقل وهتجري السكان من املناطق اليت تعاين نقصًا يف مثًال التفكري يف إجراء در 

املياه إىل تلك اليت تتمتع بوفرة فيها داخل الدولة الواحدة، بل وميكن، إذا ثبت من خالل 
عينة، أن يتم األحباث أن خمزون املياه سوف يتناقص إىل درجة النضوب يف منطقة ما بدولة م

دولة إىل دولة أخرى جماورة ال تواجه أزمة يف املياه، مع التفكري يف نقل السكان من هذه ال
 اختاذ كل االسرتاتيجيات اليت تسهل عملية النقل من الناحية السياسية."

 
فإذا كانت األرقام واإلحصائيات تعد، خري منظار ميكن أن نرى من خالله خطورة أزمة 

 أن نعرف احلقائق التالية: املياه، فيكفي



العامل قد تضاعف ثالث مرات خالل القرن العشرين، يف حني تضاعف  أوًال: إن عدد سكان
 استخدام املياه ست مرات. 

 2.4مليار شخص حمرومني من إمدادات املياه الصاحلة لالستعمال، و 1.1اثنياً: هناك 
 مليار شخص حمرومني من الصرف الصحي املالئم. 

ب األكثر شيوعًا للمرض والوفاة، ويصاب إن األمراض املرتبطة ابملياه أتيت ضمن األسبا اثلثاً:
 هبا الفقراء يف البلدان النامية ابلدرجة األوىل. 

وإذا عرفنا ذلك كله أدركنا خطورة األزمة اليت نواجهها، وجسامة التحد�ت اليت تقف يف 
 طريقنا.

 –نقص يف املياه يف املستقبل القريب وهذا راجع إن بلدا� �مية كثرية سوف تواجه مشكلة 
إىل الطلب املتزايد على املياه يف ظل معدالت النمو السكاين املتسارعة، وإىل  –يف األساس 

 حتسن مستو�ت املعيشة، والنمو الصناعي، واالجتاه حنو سكىن املدن
ات نقص املياه يف والبد من وقفة عند مسألة تسارع معدالت النمو السكاين وعالقتها أبزم

السكانية يف البلدان النامية يف مفاقمة مشكلة املياه يف ظل عدم املستقبل. إذ تساهم الز�دة 
 ز�دة املعروض ابلتوصل إىل مصادر جديدة للمياه.

وتظهر األزمة بوضوح يف دول املنطقة العربية، وخصوصًا يف منطقة اخلليج واليمن واألردن، 
% 3.7يرتاوح بني عدل النمو السكاين ابململكة العربية السعودية وعلى سبيل املثال فإن م

% سنو�ً، وهو يعترب من املعدالت اهلائلة اليت تنذر أبزمات كبرية يف املستقبل 3.9إىل 
 القريب يف ظل ندرة املوارد املائية ابململكة.

املنطقة اليت وليس األمر قاصرًا على دولة دون أخرى، وإمنا متتد األزمة لتشمل معظم دول 
اسب مع حجم املوارد املائية املتاحة. ويقتضي ذلك تعاين من مشكلة منو سكاين ال يتن

اإلسراع برتشيد استخدام املياه وتوعية املواطنني بذلك واللجوء إىل سياسات متنوعة يف جمال 
م إذا  الرتشيد، مثل فرض رسوم على استهالك املياه يف األغراض املنزلية أو ز�دة هذه الرسو 

م تصاعدية حتقيقًا للعدالة، إضافة إىل ضبط كانت مفروضة من قبل حبيث تكون هذه الرسو 
التسرابت املختلفة، وإنين أريد أن أذهب إىل أبعد من ذلك وأدعو إىل التوقف الفوري 



والنهائي عن زراعة كل أنواع احلبوب واألعالف األكثر استهالكًا للمياه، حيث أ�ا تستنزف 
 % من مصادر املياه اجلوفية الرئيسية. 80أكثر من 

ظرة احلديثة ملسألة إدارة املوارد املائية تتجاوز املفهوم التقليدي الذي يقوم على تقسيم إن الن
العمل بني مؤسسات ختتص كل واحدة منها مبعاجلة جانب من جوانب املشكلة املائية 

 Capacityالقدرة" بشكل جزئي. وتتجه النظرة احلديثة إىل تبين مفهوم "بناء 
Building جهة مسألة املياه بنظرة كلية مشولية متزج بني كل جوانبها الذي ينصرف إىل موا

يف نسيج واحد متكامل، ال يعاجل كل مشكلة على حنو منفصل وإمنا يعاجلها مجيعًا يف إطار 
 واحد متكامل ومستمر

ؤسسية العاملة يف جمال اإلدارة إن دول العامل النامي حتتاج إىل إعادة النظر يف هياكلها امل
يع التعاون والتواصل بني اهليئات املختلفة العاملة يف هذا اجملال. وقد حتتاج هذه املائية، وتشج

تكون مهمتها القيام  -اجمللس األعلى للمياه-الدول إىل تسمية جهة واحدة رمبا حتت أسم 
صادر املوجودة فعالً. وتكون هذه بتقومي دوري حلجم املخزون واملصادر اجلديدة، ومراقبة امل

بنك معلومات وطين جيمع كل التقديرات حول املوارد املائية يف الدولة، ويعىن  اجلهة مبثابة
 بصنع السياسات واالسرتاتيجيات املختلفة يف تنفيذ هذه السياسات. "

  
  
  



 
 املرأة و الطفل 

 
 واقع الطفل العريب ومستقبله 

  
اضر الطفولة يف تلك بل أمة من األمم فعليه ابلطفولة . . عليه حب"من أراد أن يستشرف مستق

األمة ، ومستوى تعاملها مع الطفل ، وكيفية إعداده . فألن األطفال هم لبنات كل جمتمع 
والرصيد الذي يعول عليه فإن واقع الطفل وطموحات التنشئته خري ما ينبئ عن األوضاع 

 املستقبلية جملتمع ما . 
ل األطفال فيها ، وموقع الطفل يف  مستقبل جمتمعاتنا العربية ابلنظر إىل أحواوإذا استقرأ�

اخلطط والربامج التنموية ، فإن صورة املستقبل العريب تبدو مضطربة ، ألننا حىت اآلن مل نوجد 
للطفل املكانة الالئقة به ، وال نفسح له املساحة اليت يستحقها يف رؤا� ويف براجمنا.. 

، وأحوال أطفالنا انعكاس صادق  تمعات العربية يف هذا االجتاه ما تزال وئيدةوخطوات اجمل
 للواقع احملزن املكتسي ضبابية .

وإذا كان انعتاق جمتمعاتنا من هذا الواقع مرهوً� بتغيري ما هبا من سلبيات ومن قصور رؤية 
لطفولة . فإذا كنا قد فإن أو ما ينبغي أن يطاله التغيري موقفنا من الطفل ، وسياساتنا جتاه ا

قود فاقدي القدرة على التأثري اإلجيايب يف حركة التاريخ فال أقل من أن خسر� حقباً وظللنا لع
نتدارك األمر ، وأن �خذ أبيدي أجيال قد خلقوا لزمان آخر، غري زماننا ، سيكون مطلوابً 

 منهم فيه التعامل مع أوضاع ومتغريات غري اليت نعيشها اليوم .
عدم إعمال العقل ، وعلى الرتدد ، وعلى ألساليب التقليدية للرتبية جتعل الطفل ينشأ إن ا

اخلوف . . وأخوف ما خياف على أمة أن ينشأ أبناؤها على اخلوف ، اخلوف من اجلديد ، 
اخلوف من التجديد ، اخلوف من التجربة ، اخلوف من الكالم والتعبري عن النفس وبناء رأي 

لى اخلوف ، هذه احلالة سف فإن أجياًال يف اجملتمعات العربية نشأت عواختاذ موقف. ولأل
اليت تنطوي على متالزمات خطرية . فاخلوف عدو التقدم والتطور، ألنه ضد اإلبداع الذي 
ال ينمو يف غري البيئات الصحية اليت تطلق امللكات والقدرات واملواهب وتعرتف بسنة 



مًا ، اجباتنا يف اجملتمعات العربية ( أسرة ، وإعالاالختالف والتغيري. ولذلك فمن أهم و 
 ومؤسسات تعليمية ) أن نعمل قدر املستطاع لنجنب أطفالنا الوقوع يف براثن اخلوف".

  



 
 العوملة و الدميوقراطية 

 
 الدميقراطية تراث إنساين وآلية مهمة لإلصالح 

  
لفرتة األخرية وضعت كثري من النظم يرى كثري من املراقبني أن التطورات اليت شهدها العامل يف ا

يف احملك من حيث توافقها مع القيم اليت بدأت تسود وتفرض نفسها . فاالجتاه  السياسية
احلايل هو اجتاه حنو الدميقراطية وتوسيع املشاركة الشعبية يف احلكم واالعرتاف ابحلقوق : 

). وبدأ هذا االجتاه ينتشر  احلقوق الدينية واالثنية والثقافية والنوع االجتماعي( اجلندر
العوملة . والعوملة هي مصطلح لظاهرة عاملية بدأت ترتسخ خالل العقدين  ويتجذر مع بروز

األخريين من القرن العشرين، متثلت يف تعاظم شبكة العالقات اليت تربط بني أجزاء العامل 
جة للتقدم بعضها مع بعض خاصة يف اجملاالت االقتصادية والسياسية والثقافية، نتي

ها الدول إلزالة احلواجز القانونية واإلدارية يف سبيل تيسري التكنولوجي والتسهيالت اليت وضعت
وتسهيل تدفق األموال والسلع واخلدمات. ومن الطبيعي أن هذه التطورات أحدثت تغريات 

 على مستوى املفاهيم االجتماعية واالقتصادية تدفع بقوة حنو تبين قيم الدميقراطية .
واجز والعقبات اليت حتول دون تطور اجملتمعات لقد كنت ، ومازلت من الداعني إىل إزالة احل

العربية التطور الطبيعي ، الذي جيعل األمة تتخذ املكانة الالئقة هبا بني األمم والشعوب 
 األخرى. وإذا كان اإلسالم مل حيدد نظاماً سياسياً بعينه لتدبري أمور الناس وحتقيق مصاحلهم ،

س يف الزمان واملكان، فإن الرتاث البشري يف وترك ذلك لالجتهاد واستنباط ما يالئم النا
السياسة هي ملكية عامة ومشاعة وحيق للمسلمني األخذ منه وختري ما يناسبهم وال يصطدم 
ابلثوابت العقدية . ومن هنا فإننا ندعو إىل الدميقراطية وتوسيع املشاركة وكننا يف الوقت نفسه 

، إمنا الدميقراطية اليت تناسب شعوبنا ، نطالب بصورة طبق األصل من دميقراطية الغرب ال 
ألن الدميقراطية هي إحدى اآلليات اليت حترك األدوات اإلصالحية يف أي بلد ينشد التقدم 
والرقي . ولذلك فاحلاكم العاقل عليه أن يبحث مع الفعاليات يف شعبه ليتحاوروا إلجياد 

 أجل حتقيق الدميقراطية املناسبة . أفضل السبل من
  



 ات نشاط 
 
 

  2004نشاطات عام 
 

 تدشني موقع األمري طالل بن عبد العزيز على اإلنرتنت وافتتاح منتدى حوارات الفاخرية 
األمري طالل : الشفافية هي ما حتتاجه الدول العربية ملواجهة قضا�ها . . وأمهها مكافحة 

 الفقر 
 ل بن عبد العزيز: اجلودة يف التعليم هدف اسرتاتيجي األمري طال

 األمري طالل بن عبدالعزيز: ترسيخ قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان ليس لصيقاً حبضارة بعينها 
 األمري طالل بن عبدالعزيز يعلن: لن أقبل أومسة التكرمي أو الشهادات العلمية الفخرية 

  2004أجفند العاملية للتنمية لعام  األمري طالل بن عبدالعزيز يسلم جائزة
 ألف دوالر ملتضرري الزلزال يف إيران  200 (أجفند) يتربع بـ

  
  2003نشاطات عام 

 
أ�م والتقى خالهلا عرفات وأبو مازن..األمري تركي بن طالل  4يف ختام ز�رته اليت استغرقت 

اقتصادً� واجتماعياً بن عبد العزيز : مساعدات ( أجفند ) للشعب الفلسطيين متكاملة 
 للسالم العادل وثقافياً وتعزز التوجه املشروع 

يونيو آخر موعد بر�مج اخلليج العريب حيث املنظمات واجلمعيات واجلامعات على تقدمي  30
 الرتشيحات جلائزته العاملية 

 بر�مج اخلليج العريب يقر دعم تطوير مناهج تعليم املعوقني يف السعودية 
 19سامهة يف دعم ومتويل ة عقدت اجتماعها ابلر�ض بر�مج اخلليج العريب يقر املجلنة اإلدار 

 مشروعاً تنمو�ً 
 األمري طالل يضع العامل أمام حقائق السجل املميز 



 األمري طالل يعلن انضمام السيدة األويل يف األوروغواي 
 ية املفتوحة تعتمد نظام التعلم عن بعد..رئيس الوزراء يفتتح يدشن اجلامعة العرب

طالل بن عبد العزيز: املسيحيون العرب جيب ان حّض املسلمني على احلوار مع الفاتيكان..
 يتمتعوا بشركة كاملة يف الوطن 

خالل اجتماعات تتواصل يومني يف العاصمة األردنية..جملس أمناء اجلامعة العربية املفتوحة 
 يبحث اخلطة املستقبلبة واتفاقيات مقار الفروع 

 وية اليت يدعمها ( أجفند ) مري تركي بن طالل يزور فلسطني ويتفقد املشروعات التنماأل
قارات تنافست يف الفروع الثالثة..( أجفند  5دولة يف  46مشروعات من  110

AGFUND مشروعات جبائزته العاملية للتنمية..موضوعات اجلائزة عام  4) يعلن فوز
2004  

 وير ر�ض األطفال يف الكويت بر�مج اخلليج العريب يقر دعم تط
 ز يــرد عـلـى وضـــاح األمري طالل بن عبدالعزي

مشروعًا ابلرتكيز على  23برائسة األمري طالل بن عبدالعزيز :( أجفند ) يقر دعم ومتويل 
 الصحة ومكافحة الفقر وحتسني أوضاع املرأة وذوي االحتياجات اخلاصة 

 ل يعلن إقامة مراكز إقليمية تشمل جدة وحائل و اإلحساء..األمري طال
يخ سلمان بن خليفة آل خليفة..األمري طالل يزور البحرين السبت برعاية رئيس الوزراء الش

 ويدشن فرع اجلامعة العربية املفتوحة يف املنامة 
األمري طالل يشارك يف املؤمتر العاملي للحوار حول تطور األد�ن ويلقي كلمة عن التحد�ت 

 سبتمرب  11عامل يف أعقاب املاثلة أمام ال
 يقود حتالفاً تنمو�ً لتفعيل مؤسسات اجملتمع املدين العراقي األمري طالل بن عبد العزيز 

 يعلن من منرب اليونسكو يف ابريس..األمري طالل مبعواثً خاصاً لألمم املتحدة يف جمال املياه 
 ة العربية املفتوحة األمري فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز عضواً مبجلس أمناء اجلامع

 اجلزيرة "حول تفجريات الر�ض" مداخلة مسو األمري طالل يف قناة 
 األمري طالل يطالب مؤسسات 

لدى تسليمه جائزة ( أجفند) العاملية يف نيودهلي األمري طالل يطرح مدخًال اقتصادً� حلل 
 األزمة اهلندية الباكستانية 



 اقتصاد�ً حلل األزمة اهلندية ـ الباكستانية  األمري طالل بن عبد العزيز يطرح مدخالً 
دور احليوي ملؤسسات التعليم يف ثقافة الرتشيد وإاثرة الوعي بقضا� املياه..األمري طالل أكد ال

يعلن أتسيس صندوق دويل لدعم جهود اليونسكو يف جمال املياه .. ويدعو إىل إنشاء جمالس 
 عليا وطنية لالسرتاتيجيات املائية 

  
  2002ات عام نشاط

 
 دول  9دعم مكافحة التسمم الغذائي يف بر�مج اخلليج العريب يقر املسامهة يف 

 بر�مج اخلليج العريب يقر املسامهة يف دعم أتسيس نوادي علمية للفتيات يف اخلليج 
الدكتور أمحد حممد علي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية : جائزة بر�مج اخلليج العريب العاملية 

 دامة ز قوي إلزالة العوائق احلقيقية للتنمية البشرية املستحاف
بر�مج اخلليج العريب يقر دعم مشروع رائد لتدريب األمهات السعود�ت على كيفية رعاية 

 وأتهيل أطفاهلن املعوقني 
 بر�مج اخلليج العريب يدعو اجملتمع املدين واألكادميي لتقدمي الرتشيحات جلائزته العاملية 

مريكي ملساعدة ضحا� اخلليج العريب "أجفند" يتربع مببلغ مائة ألف دوالر أ بر�مج
 الفيضا�ت يف ابكستان 

األمري طالل : فوز مشروع (قناة إفريقيا التعليمية) ، ومشروع ملكافحة الفقر يف مصر ومبادرة 
ات .. للمشروع 2002هندية يف العمل التطوعي جبائزة ( أجفند ) العاملية اجلائزة عام 

 عاقني والتدريب لالعتماد على الذات الرائدة يف جماالت : إدارة مصادر املياه وأتهيل امل
األمري طالل : عدم التمييز بني الشعوب وتلبية احتياجات احملرومني وتشجيع اإلبداع 

 التنموي مبادئ أساسية جلائزة (أجفند) العاملية 
اخلاصة) و(التدريب) موضوعات جائزة (إدارة مصادر املياه) و (أتهيل ذوي االحتياجات 

 م  2002أجفند عام 
 ( أجفند ) يعلن بدء الرتشيح 

 جلائزته التنموية العاملية



 
 شارك اجملتمع الدويل االحتفاء بـيوم املرأة العاملي 

 ( أجفند ) ميول مشروعاً لبلورة صورة إعالمية جديدة للمرأة العربية ودورها يف التنمية 
 لشرق والغربة حول مسامهات أمني الرحياين يف جتسري العالقات بني ايف الندوة الدولي

األمري طالل : امللك عبد العزيز الذي مل يكن يعطي صداقته ووده إال ملن يستحقهما وصف 
 الرحياين بـ 

  
  2001نشاطات عام 

 
أمراض إبريل األمري طالل يرعى ندوة مكافحة  16مبقر بر�مج اخلليج العريب .. يوم االثنني 

 تكسر الدم الوراثي يف السعودية 
 ليمين يقر إنشاء "بنك األمل لإلقراض األصغر"هبدف مكافحة الفقر جملس الوزراء ا

جلنة اإلدارة عقدت اجتماعها ابلر�ض بر�مج اخلليج العريب يقر املسامهة يف متويل مشروعات 
 دولة �مية  30يف 

األمري طالل يرعى تسليم جائزة (أجفند) العاملية نوفمرب  14مبقر األمم املتحدة يف جنيف .. 
 زين هبا يف عامها الثالث للفائ

 بر�مج اخلليج العريب يقر دعم تطوير اإلحصاء االجتماعي العريب 
 األمري طالل وكوشريو يوقعان اتفاقية تعاون بني اجلامعة العربية املفتوحة واليونسكو 

 هلية أتجيل مؤمتر الشبكة العربية للمنظمات األ
 ( أجفند ) يدعم املرافق الصحية 

 طينيني لالجئني الفلس
األمري طالل : استعداد ( أجفند ) لتفعيل املكافحة مادً� ومعنوً� ندوة أمراض الدم الوراثية 

 تطالب إبلزامية الفحص قبل الزواج 
تمع إلقرار برائسة األمري طالل .. يف الر�ض جلنة جائزة بر�مج اخلليج العريب العاملية جت

 املشروعات الفائزة 



أبريل بر�مج اخلليج العريب ينظم ندوة مكافحة أمراض تكسر الدم  16برعاية األمري طالل 
 الوراثي يف السعودية 

 بر�مج اخلليج العريب يدعو اجملتمع املدين واألكادميي لتقدمي الرتشيحات جلائزته العاملية 
.. األمري طالل يبحث تعاون ( أجفند ) والبنك  وقع مذكرة تفاهم مع ولفنسون يف واشنطن

إلجياد حلول ملشكالت املياه يف الدول النامية نقلة نوعية يف التعاون اإلمنائي بني الدويل 
 املؤسستني يف جماالت التعليم عن بعد واملعلوماتية ومكافحة الفقر 

اثة متضرري الزلزال يف ألف دوالر إلغ 100األمري طالل يعلن تربع بر�مج اخلليج العريب بـ 
 اهلند 

ادميي مع اجلامعة الربيطانية املفتوحة األمري طالل يوقع مذكرة تفاهم مسوه يؤسس للتعاون األك
 النطالقة اجلامعة العربية املفتوحة يف الكويت ويعقد مؤمتراً صحفياً 

الصحة لدول الثالاثء القادم .. ابلكويت األمري طالل خياطب املؤمتر اخلمسني جمللس وزراء 
 التعاون اخلليجي 

الدولية يشيد جبهود األمري طالل يف ميدان التنمية البشرية حول  مدير صندوق أوبك للتنمية
 العامل 

 17جلنة اإلدارة عقدت اجتماعها ابلر�ض بر�مج اخلليج العريب يقر املسامهة يف دعم 
 مشروعاً تنمو�ً 

  
  2000نشاطات عام 

 
ليمن يف إنشاء إمنائي بني الطرفني بر�مج اخلليج العريب يدعم جهود ايف إطار مذكرة تفاهم 

 بنك الفقراء والتصدي لظاهرة أطفال الشوارع 
 20جلنة اإلدارة عقدت اجتماعها ابلر�ض بر�مج اخلليج العريب يقر املسامهة يف دعم 

 مشروعاً تنمو�ً 
توىل التمويل األمري طالل يعلن مليون تكلفة املشروع يف مرحلته األوىل .. و(أجفند) ي 64

 العربية املفتوحة الكويت مقراً للجامعة 



مبقر األمم املتحدة يف جنيف األمري طالل يرعى تسليم جائزة (أجفند) العاملية إيل مشروعني 
 رائدين يف مكافحة اإليدز وتدريب الشباب 

عريب والبنك الدويل يبلوران األمري طالل استقبل وفد البنك الزائر لـ (أجفند) بر�مج اخلليج ال
 جماالت التعاون بينهما 

نوفمرب األمري طالل يرعى االحتفال بتسليم جائزة  23قر األمم املتحدة يف جنيف .. مب
 (أجفند) العاملية ويكرم ممثلي مشروعني رائدين يف مكافحة اإليدز وتدريب الشباب 

ري طالل يطالب ابختاذ تدابري شفافة خماطبًا مؤمتر وزراء الصحة بدول التعاون اخلليجي األم
 د عن استخدام اليورانيوم املنضب يف حرب حترير الكويت للتيقن من ما يرتد

مسوه يعقد مؤمترًا صحفيًا األمري طالل يرعى الندوة اخلتامية ملشروع دراسة صحة األسرة 
 اخلليجية 

 األمري طالل يرأس اجتماع جملس إدارة مجعية طب األسرة واجملتمع 
 ألف دوالر  240واليمن بـ  ( أجفند) يدعم مكافحة محى الوادي املتصدع يف السعودية

 ترشيح األمري طالل رئيساً فخر�ً للجنة التحضريية العليا لتأسيس بنك الفقراء يف اليمن 
وزراء التعليم العايل العرب يثنون عل جهود األمري طالل ومثابرته يف تبين املشروع جلنة ثالثية 

 بية املفتوحة لكسو واملغرب والسعودية حلسم موضوع مقر اجلامعة العر من األ
يف جلسة خاصة تعقد خالل املؤمتر االستثنائي لوزراء التعليم العايل العرب يف بريوت حتديد 

 مقر اجلامعة العربية املفتوحة ..األربعاء القادم 
ات الفائزة جبائزة بر�مج م األمري طالل يعلن املشروع 2001إقرار موضوعات اجلائزة لعام 

 اخلليج العريب العاملية 
ائسة األمري طالل .. يف الر�ض جلنة جائزة بر�مج اخلليج العريب العاملية جتتمع إلقرار بر 

 املشروعات الفائزة 
نوفمرب اجلاري األمري طالل يرعى تسليم جائزة (أجفند)  23مبقر األمم املتحدة يف جنيف ـ 

 ا يف عامها الثاين العاملية للفائزين هب
   
  



 قالوا عنه 
 

مكو�ت شخصية ينفرد هبا .. يتحدث كابن الصحراء ويزين ذلك احلديث  * لألمري طالل
 عن ثقافة القبائل ومناخ الصحراء مبفردات ابريسية حديثة .

الشأن السياسي احمللي * حيمل األمري طالل مشروعًا إنسانيًا دوليًا واسعًا حيتضن فيه 
ليت أعطاها من اهتماماته واإلقليمي مكنه من أن يتوىل رعاية منظمة الطفولة العاملية ا

 الشخصية ومن حياته و ممن ماله الكثري .
 * األمري طالل مبادر مقتحم ومصلح اجتماعي سابق زمانه .

م 2002نوفمرب  27عاء السفري عبدهللا بشارة مقالته يف صحيفة السياسة الكويتية يوم األرب
  . 

 
ويتوعدون كل من يقف معي عندما دخلت السجن وقف جبانيب وحتدى الذين كانوا يهددون 

يف احملنة ، ومل يفعل طالل هذا من أجلي وحدي ، بل من أجل كثريين غريي ، يقف مع 
 املظلومني ضد الظاملني وينتصر للضعفاء يف مواجهة األقو�ء .. ويُغضب احلكام من أجل

 املظلومني .  
   الصحفي مصطفى أمني يف صحيفة األخبار املصرية بعموده اليومي (فكرة)

 
 

عرف األمري طالل على املدى الطويل بسخائه وكرمه يف التربع أبمواله ومجع األموال من 
 اآلخرين، ورجل واقعي يؤمن بصورة قوية مبساعدة األفراد واألمم ألنفسهم .  

 م .  1985يناير  6 صحيفة اجلورساليم ستار األردنية يف الصحفية كاري تومبسون يف
 
 
  
 



بـ "أمري األطفال" وهو اللقب الذي استحقه عن جدارة بعد أن كرس  األمري طالل ينادونه
معظم جهده ووقته من أجل خدمة اإلنسان ابتداء من طفولته، واترة يسمونه "أمري الفقراء 

ينم كفاية عن تلك املشاعر اإلنسانية النبيلة اليت يعتمر هبا وطوراً "أبو الطفولة" ويف اللقبني ما 
 صدر األمري الكبري  

م مبناسبة مسامهة األمري طالل يف إنشاء "مستوصف 1991يناير  1صحيفة األنوار اللبنانية 
 رينيه معوض" يف لبنان .  

 
  
 

لك وأ� أهنئه إال أن األمري طالل الذي تكرمه األليسكو هبذه املناسبة السعيدة ، فإنين ال أم
 اجملتمع الدويل .   أنوه ابلدور العظيم الذي يلعبه كخري سفري ألمتنا العربية يف

معايل السيد / الشاذيل القلييب األمني العام جلامعة الدول العربية كلمته يف حفل منح األمري 
 صحيفة م اليت نشرت يف1985طالل امليدالية الذهبية التقديرية الكربى لألليسكو عام 

 م  1985ديسمرب  24العمل التونسية يف 
 
 
  
 

ق عن جدارة لقب األب احلنون ألطفال العامل الثالث ، حتية األمري طالل بن عبدالعزيز استح
لألمري طالل .. الرجل اإلنسان الذي جعل هاجسه األول العمل التطوعي من أجل خري 

 ة خلري اإلنسانية مجعاء .  أطفال العامل العريب . فكان حبق سفري األمم املتحد
، مبناسبة انعقاد أول  1987إبريل  26الصحفي عبدالعزيز التميمي يف صحيفة البالد 

 جملس عريب للطفولة والتنمية يف عمان ابألردن  
 
 



  
 

أشكر األمري طالل بن عبدالعزيز على ما قام به من جمهود كبري يشكر عليه يف مجيع أحناء 
 العامل .  

ني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز من كلمته بعد توقيعه على سجل رؤساء خادم احلرم
 ي يشمل إعالن األمم املتحدة للتحصني الشامل لألطفال ،  الدول الذ

 
 

األمري طالل واحدًا من أكثر الناس إخالصًا وفعالية يف دفاعه عن قضا� األطفال احملرومني 
 يف العامل أمجع .  

املدير التنفيذي ملنظمة اليونيسيف يف بيان صحفي صدر بتاريخ  السيد / جيمس جرانت
 ويورك لتقدمي العرفان والتقدير لألمري طالل  م يف ني1985إبريل  26

 
 

أشعر ابلشرف ملا أجنزمتوه خالل السنوات املاضية يف احلقل اإلنساين العريض والذي دخـلـتـم 
 دف إشعارهم مبشاكل الطفولة .  من خالله وبكل جناح إىل مصاف عظماء هذا العامل هب

األمري طالل وتسليمه وسام شخصية السيد / سينيجون رئيس هيئة التحكيم يف حفل تكرمي 
 م .  1985العام من اللجنة الدولية املستقلة عام 

 
 
  
 

إن ما حيتاجه العرب هم أشخاص مثل مسو األمري طالل يتحدثون اللغة اليت يفهمها الغرب 
 .   والعامل اخلارجي



د انتخاب  د. انتون بروهاسكا سفري مجهورية النمسا يف الر�ض استقبال األمري طالل له بع
 كورت فالدهامي رئيساً جلمهورية النمسا  

 
  

إن نشاطكم إمنا يصدر عن حسكم املرهف لكل الشدائد اليت يعاين منها اإلنسان، الذي 
اخلفية حىت تدركوا عن كثب اآلمال اليت  يدفعكم إىل أن جتوبوا العامل إمعا�ً يف حتسس نبضاته

رومني يف األرض الفرص لكي يبدءوا حياة جديدة حييا هبا . ومهكم األول هو أن تتيحوا للمح
 وميتلكوا �صية أمرهم .  

للمؤمتر العام  23السيد / أمحد خمتار أمبو املدير العام لليونسكو أثناء انعقاد الدورة 
 م  1985أكتوبر  17لليونسكو يف صوفيا بتاريخ 

 
  
 

لنشاط الثقايف واالجتماعي تقديري لألمري طالل صاحب املبادرات املرموقة يف شىت جماالت ا
 يف الوطن العريب ، وخباصة تلك اجملاالت املتعلقة ابلطفولة واألمومة .  

السيدة / سوزان مبارك حرم الرئيس املصري من كلمتها يف االجتماع التأسيسي للمجلس 
 م .  1987إبريل  13للطفولة والتنمية يف عمان بتاريخ العريب 

 
  
 

يري لألعمال العديدة اليت تقومون هبا يف عامل مليء ابلبخل حىت أعرب لسموكم عن ابلغ تقد
 يولد إنسان جديد مشبع ابلقيم ومتجاوب مع نداء األمم من أجل الصداقة .  

م لألمري طالل مبناسبة 1983 مايو 13الرئيس السنغايل عبده ضيوف من رسالة بتاريخ 
 تربعه لتطوير وكالة األنباء يف أفريقيا .  

 



 طالل  من أقوال
 
 
  

 أمهية املنظمة الدولية 
 
 

"تبدو منظمة اليونسكو كسفينة نوح اليت تضمن جناة اإلنسان واستمرار احلياة على هذا 
 الكوكب املثقل خبطا�� وخالفاتنا" . 

عامًا على إنشاء  40ه ضمن عشرين شخصية مبناسبة مرور (من كلمة مسوه يف حفل تكرمي
 م) .1986اليونسكو نوفمرب 

 
  

 يف مأساة الطفولة 
 

"وبقدر سعاديت ملا كنت أراه من رعاية وعناية ابلطفل واألم يف اجملتمعات املتقدمة، فقد كنت 
من العامل ..  أحس بغاية األمل ملا كنت أملسه بنفسي من صور قاسية عند ز�رايت للوجه اآلخر

كنت أرى النتائج صور احلرمان والعوز والفاقة .. صور املرض واهلزال وسوء التغذية ..  
 املنطقية ملشاكل تراكمت هناك يف تلك اجملتمعات" .

 
 
 
  

 م) 1984إبريل  –روما  –(من كلمة مسو األمري يف اجتماع اجمللس التنفيذي لليونيسيف 
 
  



  
  

لقضاء على العوز وال ينشأ من نظرة مستقبلية إىل الطفولة إن كل جهد يبذل من أجل ا
 حمدود" . يكون جهد ذا مفعول مؤقت و 

(من املقابلة الصحفية مع مسو الرئيس وأجراها غسان منصور جمللة املنرب ونشرت يف مارس 
 م)1986

 
  
  
  

 ….""لنتعاون مجيعاً على مسح دمعة الطفل 
 ة على وجه طفل ويرسم بسمة مشرقة على شفتيه"ما أمجل أن ميسح كل منا بيده دمع"… 

  
وأجراها األستاذ عد�ن صاحل الطريف جلريدة الر�ض  (من املقابلة الصحفية مع مسو الرئيس

 ) 30/3/1986يف 
 
  
  
  

ولكن السؤال جيب أن يكون "كيف لنا أن ننقذ هؤالء األطفال التعساء من هذه الظروف 
 اليت يعيشو�ا؟"  

 م) .1986صحفية اليت أجرهتا السيدة أجماد رضا جمللة زينة ونشرت يف يناير (املقابلة ال
 
  
  



  
لسالم �يت ابالستقرار . واالستقرار يؤدي إىل االزدهار . أعطوين داببة وأ� أبيعها من أجل ا

 مساعدة أطفال العامل .."
 

ة ، وابألحرى املطلوب أن تكون هناك إرادة صادقة وحازمة للنهوض ابلطفولة العربي• " 
  العريب " .% من سكان العامل75ابلطفولة واألمومة ، ألن األطفال واألمهات يشكلون 

 
 الطفولة هي صحة وغذاء وتربية ومياه صاحلة للشرب وبيئة جيب أن هتيأ هلم".• " 

 
"الطفولة العربية مشكالهتا كبرية وكثرية ومتشابكة ، أل�ا تركت بدون عالج جيًال بعد • 

 جيل" .
 

لعربية" "البد من أن يصبح الطفل املنطلق ألي توجه أو مشروع يقصد به تنمية اجملتمعات ا• 
. 
 

"إذا مل حتل مشكالت الطفولة العريب فستظل طموحاتنا حنو املستقبل قاصرة ، وخططنا • 
متعثرة، ألننا دومًا سنفاجأ أب�س مل نكن نضعهم يف احلسبان ومل نكن نقيم هلم وز�ً ، أصبح 

 زاماً على اجملتمع استيعاهبم يف مؤسساته التعليمية والصحية ، وغريها" .ل
 

 لتنمية اليت ال ختصص فيها مساحات معتربة للطفولة حتمل أسباب إخفاقها". "خطط ا• 
  

(من كلمة االمري طالل أثناء أفتتاح مستوصف رينيه معوض الذي تربع إبنشائه، ونشرت يف 
 م)1991يناير  9صحيفة األنوار اللبنانية يف 

 
 

 يف أمهية التنمية 



 
 ي التنمية البشرية وهي عملية شاقة" أ� ما زلت أصر على أن التنمية احلقيقية ه•"
 

الفلسفة اليت نطبقها هي ، أن التنمية البشرية يف مقدمة األولو�ت دون متييز بسبب • " 
 اللون أو اجلنس أو املعتقدات الدينية والسياسية " .

 
ة هي املنطلق ملعاجلة أي مشكلة ، وال ريب فنحن يف عصر انفجار املعلومات ، وال املعلوم• 

 أن البحوث الصحية معنية هبذا األمر" .شك 
 

 صحة اإلنسان تبىن يف مؤسسات الرعاية الصحية األولية ، منذ أن يكون يف بطن أمه" .• " 
 

مبدأ النسبية ، الذي يعين ختصص اليوم ال وجود ملبدأ من اإلبرة إىل الصاروخ وإمنا هناك • " 
 يزة نسبية " .الدول يف إنتاج السلع واخلدمات اليت تتمتع فيها مب

 
 العمل املؤسسي والعلمي اقصر الطرق للدخول يف وعي الفئات املستهدفة ابلتنمية " .• " 

 
فالصحة إذا كان التعليم هو رافد التنمية ، الذي يشحذ اجملتمع ابلقوى البشرية اجملددة ، • " 

 ـ مبا توفره من محاية لإلنسان ـ هي سياج التنمية " .
 

ليس فقط يف انتشارها األفقي ـ مبا يتيح دميقراطية اخلدمة الصحية الصحة مطلوبة ، • " 
وسهولة وصوهلا إىل السواد األعظم من أفراد اجملتمع ـ ولكنها مطلوبة أيضًا يف نوعيتها ومنوها 

يت تتحقق من خالل أتهيل الطاقات البشرية وتدريبها يف خمتلف الراسي ، مبا يعين اجلودة ال
ألساسية واملساعدة . فحدوث خلل يف أي من هذه املهن ختصصات املهن الصحية ا

 ينعكس سلباً يف جممل القطاع الصحي ، بل على مسار التنمية " .
 



اجات اجملتمع ، التخطيط السليم ينبغي أن يوازن بني املهن واخلدمات الصحية وبني احتي• " 
ضئيلة خبدمات  فاألموال الطائلة اليت ترصد لتشييد مستشفيات ضخمة فخمة ختدم شرحية

عالية التخصص ، ما ينبغي أن يواجهها تقتري على مستوى الرعاية الصحية األولية وتعزيز 
مفهوم الصحة الشعبية ، كما ال جيب أن حيوز الطب العالجي جل املوارد بينما ال يوجه 

 ة الوقائية اهتمام مواز " . للصح
إبريل  17اخلري ونشرت بتاريخ (املقابلة الصحفية مع األستاذ مقيد فوزي جمللة صباح 

 م) 1986
 
  
 

 جامعة عربية مفتوحة..ملاذا اآلن و كيف؟
 
  
  

 اجلامعة العربية املفتوحة.. ضرورة إجتماعية
 
  
  

 اجلامعة العربية املفتوحة..طريق املستقبل
 
  

 خوة و اإلنسانية يف األ
 
 
نه وسط العواصف واحلروب ) "إننا حباجة ماسة الستمرار ودعم هذه التنظيمات الدولية أل1

واجملاعات واألزمات اليت هتدد اجلنس البشري أبخطار هائلة تبدو منظمات األمم املتحدة  



طا�� كسفينة نوح اليت تضمن جناه اإلنسان واستمرار احلياة على هذا الكوكب املثقل خب
ا من قصور وخالفاتنا، فلنحرص على األمم املتحدة ومنظماهتا فهي طوق النجاة مهما كان هب

هو يف احلقيقة قصور اجملتمع الدويل وعجزه عن االرتفاع إىل مستوى اآلمال واملمكنة واملرجوة 
 منه" .

 
اها وأدركناها هي ) "إنين أومن إمياً� مطلقًا أبخوة البشر وإن إرادة هللا عز وجل كما تعلمن2

 وسعودي خليجي اثنياً يف التعايش والتعاون ال يف التقاتل والتنازع، وكمواطن عريب أوالً 
أتيحت لبالدي يف السنوات األخرية وفرة من املال مكنتها من عالج بعض شقاء قرون 
احلرمان والتخلف والتجاهل من قبل اآلخرين أحس وكل شعوب دول اخلليج العربية 

 نا إزاء الشعوب احملرومة من وسائل العيش يف القرن العشرين" .مبسئوليات
 
مليون طفل  15من العار لإلنسانية كلها أ، حيرم كل عام أكثر من  ) "إنين أعتقد أنه3

حقهم يف التعرف على الكون، وأن حترم أمهاهتم من حقهن الطبيعي يف التمتع بغزيرة 
قد أمثن مواردها وهو الطفل املفكر وزارع وصانع األمومة. وإ�ا لكارثة فادحة للبشرية أن تف

 بل وقائد املستقبل" .
 
  

مسو الرئيس يف اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للمؤمتر العام ملنظمة اليونسكو، (من كلمة 
 م) 1985أكتوبر 

 
  
  
  

 حني �يت من يبشر� بنظام عاملي جديد فإنه سوف جيد منا آذاً� صاغية ، فنحن ،• " 
 زاء" .حبكم قوام وجداننا الروحي وحبكم إرثنا احلضاري ، نؤمن أن اإلنسانية مرتابطة األج



 
هذه األرض اجلميلة اليت جعلنا هللا مستخلفني فيها تتسع لنا مجيعًا ، إذا حنن احسنا • " 

أن  التدبري وإن كنا قد بدد� هبات هللا علينا حبماقة ال مثيل هلا ، فلعل الوقت قد جاء اآلن ،
وعزمية نقف معًا وقفة صادقة ، وننظر إىل األخطار اليت تتهدد� نظرة جديدة بفكر جديد 

 جديدة " . 
 

احلرب هي احلرب ابلنسبة لسواد الناس وضعافهم الذين يتحملون أوزارها وإنه لعار على • " 
 البشرية أن تظل عاجزة عن وضع �اية "

 
 

وسط نزن األمور مبيزان احلق واملصلحة معاً ، وليس التهويل شر مثل التهوين ، وحنن أمة • " 
بغري حق على حنو يعرض مصاحل الشعوب يف عامل يزداد  من مصلحتنا أن �ول وال أن �ون

 تتشابكاً حبيث خيسر من ينعزل " . . 
 

األمة اإلسالمية أحوج ما تكون إىل إعادة النظر يف قضا� الفكر اإلسالمي ، والفكر • 
مي بشكل خاص ، ليس ألن التطورات العاملية فرضت هذا التوجه ووضعت السياسي اإلسال

الدفاع ، وغنما مثة حاجة ملحة ومصلحة حقيقية لنا يف حسم الكثري من  اإلسالم يف خندق
القضا� اخلالفية اليت ما زالت تؤرق ذهنا األمة اإلسالمية ، واليت يؤدي استمرار اجلدل 

 النهضة وإعاقة سبيل التقدم" . واخلالف حوهلا إىل تعطيل مسرية 
 يف اإلنسانيات

 
  

 يف أمهية اجملتمع املدين 
 
 



 إنسان ، مسلم ، مواطن عريب سعودي .. وأ� قومي ، دميقراطي حر ، ال آخذ األمور " أ�
أو أدعو إليها بشكل قسري أو فردي ، بل أريد أن حتكم الشعوب نفسها وليس األفراد هم 

وأ� ضد الديكتاتورية ، وضد االستعمار ، وضد االشرتاكية العلمية الذين يتحكمون فيها .. 
ية العربية .. وأ� من مؤيدي احلوار واملؤمنني به ، وكذلك أؤمن ابجملتمع .. ولكن مع القوم

 املدين وقدراته ودوره يف التنمية و�ضة الشعوب " 
 

ي واجتماعي ، ومن ال ينطلق احلوار اجلدي من دون إصالح داخلي ، سياسي اقتصاد• " 
فال ميكنك أن حتاور ، وال دون دميقراطية وانفتاح حضاري . وإذا مل تكن مستعداً هلذا األمر 

 يقبل اآلخرون مبحاورتك " 
 

 احلوار مع الداخل أبسلوب عقالين يؤهل للحوار اخلارجي مبصداقية " .• " 
 

قتصادي على جانب كبري يتعرض العامل العريب لنزيف بشري واجتماعي وثقايف وسياسي وا• 
 عدة " . من اخلطورة : هجرة املسيحيني العرب اليت مل تنقطع منذ أعوام

 
بقاء املسيحيني العرب ، ووقف نزيف هجرهتم ، خيار عريب ابعتماد الدميقراطية • " 

وانتهاجها ، وميل مؤكد إلغناء النسيج االجتماعي العريب والدولة العربية العصرية ، وهو خيار 
 بتدمري منطق احلروب األهلية " . حاسم

 
 . يف ظل منطق املفاوض ال أحد حيصل على كل شيء• " 

 
يتعرض العامل العريب لنزيف بشري واجتماعي وثقايف وسياسي واقتصادي على جانب كبري • 

 من اخلطورة : هجرة املسيحيني العرب اليت مل تنقطع منذ أعوام عدة " .
 



وقف نزيف هجرهتم ، خيار عريب ابعتماد الدميقراطية بقاء املسيحيني العرب ، و • " 
لنسيج االجتماعي العريب والدولة العربية العصرية ، وهو خيار وانتهاجها ، وميل مؤكد إلغناء ا

 حاسم بتدمري منطق احلروب األهلية " .
 

 يف ظل منطق املفاوض ال أحد حيصل على كل شيء .• " 
 
  

يناير  18 عبيدي جمللة السياسة الدولية بتاريخ (املقابلة الصحفية مع الدكتور حسين
 م) 2002

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  أمهية حقوق االنسان يف
 
 

 "كرامة اإلنسان مرتبطة حبقوقه . فإذا مل تقرتن الكرامة مع احلقوق ابتت املواطنة منقوصة" .
  
 

 يف أمهية حقوق املرأة 
    
 

حية مواهبها واستعدادها لتقبل األفكار اإلجيابية ، عن املرأة العربية ال تقل أمهية ، من �• " 
 تقدمة ، إال أ�ا مل تعط الفرصة الكافية" . نظريهتا يف اجملتمعات امل
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