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  1اتريخ الدولة السعودية كما يراه األمري طالل ح

  
 مقدم احللقة  أمحد منصـور 

 األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود  -ضيف احللقة  
  07/10/2000اتريخ احللقة  

  
 ور:أمحد منص

 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، وأهالً بكم يف بر�مج شاهد على العصر ضيفنا هو صاحب 
السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود، نتناول يف هذه احللقة واحللقات القادمة 

 شهادته على العصر، مرحباً مسو األمري..
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 أهالً بك..
 

 :أمحد منصور
 

أريد أن أبدأ معك من هناك من الطائف، من مراتع الصبا والطفولة، لتصف لنا احلياة اليت وعيت 
 عليها يف بدا�ت الطفولة.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 



أن  -رمحه هللا–يف ذلك الوقت، الطائف كانت هي املصيف التقليدي للحجاز، وأراد عبد العزيز 
سنة كان يذهب للر�ض قبل احلج أو بعده، ويبقى يف  يستمر يف هذه العادة، ولذلك جنده كل

الطائف شهرين أو ثالثة، رغم إنه ما كان يستلطف هواء الطائف، هوا الطائف منعش 
للمصيفني عادة، إمنا هو كان يفضل هواء أو طقس مكة، أو الر�ض، ومع ذلك كان يقضي 

أ�  -القصر الرمسي–شراف فيها أشهر فيها قصر امسه شربا ُبين من قبل األتراك حلساب األ
 م..1933م، وقيل 1931إنه أ� مولود  -� أخ أمحد-ولدت يف هذا القصر وقيل يل 

 
 أمحد منصور[مازحاً]:

 
 م..1933طبعاً مسوك تفضل 

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
يذكرين أبحد املسؤولني كان يزمع  -احلقيقة-أ� أفضل روح الشباب، أفضل روح الشباب، وهذا 

مصر، فسألوين قالوا: طيب، إيش ميكن نكتب عن هذا الزائر، عن اترخيه، وعن هوا�ته، ز�رة 
 وعن ثروته، وعن عمره، قلت: اكتبوا عن كل شيء، إال عن عمره..

 
 أمحد منصور[ضاحكاً]:

 
 ملاذا؟

 
 طالل بن عبد العزيز[مستأنفاً]:

 



ة املتوسطة من اململكة العربية جندية، جند هي البقع–وال هتخربوا الز�رة؟! هذه عادة احلقيقة 
السعودية، ملثما قال عبد العزيز.. قال: حنن أهل جند ندمدم ثالث أو أربع سنوات من أعمار�، 

 يعين �كل نبلع ثالث أو أربع سنوات من أعمار�..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 م اآلن؟1933يعين مسو األمري نعترب مسوك مواليد 
 

 طالل بن عبد العزيز:
 
ء.. احلقيقة.. أل، أ� ال يهمين هذا املوضوع، إمنا ملاذا يقولوا لتصحيح التاريخ مثلما ذكره ال

الزركلي، أو حافظ وهبه، أو أولئك الذين سجلوا، ألنه ما كان فيه سجل أنفس أو مواليد يف 
–ذلك الوقت، فكما ذكرت كانت والديت يف قصر شربا يف الطائف يف ذلك الوقت، وطبعاً 

كانت األمور مل تستقر متاماً يف اململكة العربية السعودية، منها احلدود   -عرفنا ومسعناحسب ما 
مع اليمن، واملشاكل اليت واجهتها اململكة مع األدارسة يف جيزان أو ما بعد جيزان.. يف جنران، 

مل  ومل تستقر األمور يف اململكة، ولكن كان عبد العزيز رجالً متكن من اململكة، لكنها عموماً 
 يكن فيه استقرار أثناء السنة اليت ولدت فيها.

 
 أمحد منصور:

 
م كانت فرتة البناء األوىل يف اململكة، ورمبا هذا كان قبل مولدك، 1933م إىل 1902من 

ولكن من املؤكد أنك أملمت هبذا األمر، وأملمت جبانب أساسي من حياة املؤسس، لو رجعنا إىل 
م هذا شهد ثورة اإلخوان، واإلخوان هم القوة اليت 1929دة، وهو التاريخ املفرتض يف قضية الوال

اعتمد عليها امللك عبد العزيز يف البداية لتأسيس أركان اململكة، ما هي األسباب اليت دفعت 



إىل أن تثور عليه وأن يسعى امللك للتخلص  -اليت اعتمد عليها امللك عبد العزيز-هذه القوة 
 رب يف أتسيس الدولة؟منها بعدما كانت ذراعه الضا

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
م إمنا قبل أن 1932م يف سياق احلديث، هو إعالن اململكة العربية السعودية 1932ملا ذكرمت 
م منذ سنة 1929ميالدي.. هؤالء الناس كانوا جنود عبد العزيز قبل  1929نعود إىل 
رية اليت كان يعتمد عليها عبد هم القيادات العسك -تقريباً -م، وكانوا رؤساء القبائل 1912

العزيز يف حروبه، لتوحيد هذه البالد ومل مشلها، وكان يعتمد عليهم اعتماداً كبرياً، إمنا أصاهبم فيما 
كان هناك   24-23م، وحصار جدة 1923بعد، وأ� أستطيع أن أحدد عند دخول مكة سنة 

الثاين (فيصل الدويش)، وهو زعيمان واحد امسه (سلطان بن جباد) وهو رئيس قبيلة عتيبة، و 
 رئيس قبيلة مطري، وهذه من أكرب القبائل النافذة يف اململكة العربية السعودية..

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 يف اجلزيرة.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
ما كان امسها اململكة السعودية يف ذلك الوقت، يسمو�ا مملكة احلجاز وسلطنة جند، احلقيقة ملا  

 التاريخ بيقول لنا: أنو ملا كانوا يف مكة كان هلم نزعة التأمر، يعين أراد أحدهم أن..كانوا.. 
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 الرغبة يف اإلمارة؟
 



 طالل بن عبد العزيز:
 

يف اإلمارة، أن يكون أمرياً ملكة، والثاين اللي هو فيصل الدويش، كان هو الذي حاصر املدينة 
 ضوا أن يستسلموا..املنورة، أهل املدينة رف

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 طبعاً يف هذا الوقت مكة وجدة كانت ختضع حلكم..

 
 طالل بن عبد العزيز[مقاطعاً]:

 
 الشريف حسني.

 
 أمحد منصور:

 
 الشريف حسني.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 وكذلك املدينة.

 
 أمحد منصور:

 
 وكذلك املدينة.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 



املدينة كان فيها جيش تركي فحاصرها جيش عبد العزيز، وكان يرأسه فيصل  أيوه.. ولكن
الدويش، ورفضوا أهل املدينة، قالوا: ال ميكن أن نستسلم على يد الدويش، نستسلم على يد 

أحد من أبناء عبد العزيز، فأرسل األمري حممد بن عبد العزيز اللي هو االبن الثالث لعبد العزيز، 
 سلمت املدينة فغضب الدويش، وبدأت حزازات من وجهة نظري املشكلة أرسله هناك، وفعالً 

م، هي من عملية مكة واملدينة، احلقيقة إنه 1929اليت تطورات إىل أن حصلت هذه الثورة سنة 
االثنني تركوا احلجاز، تركوا احلجاز، وعادوا إىل جند إىل مواقع البادية حيث كانوا يتواجدون، من 

 إنه بدأ اخلالف بينهم وبني عبد العزيز..هذه النقطة أعتقد 
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 مل يكن اخلالف هو ديين يف املعتقدات؟
 
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 يف الواقع أ� أعتقد إن بدايته خالف دنيوي، تطور إىل خالف ديين.
 

 أمحد منصور:
 

 دات أساسية لدى اإلخوان؟هل استخدام هنا الدين كمطية لتأجيج اخلالف؟ أم أ�ا كانت معتق
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

هو احلقيقة خيتلف عن وضعنا احلايل، اللي هو إنه استعمل الدين للوصول إىل أهداف معينة، أو  
 كذا من هذا القبيل..

 



 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 ليس للوصول، وإمنا حلشد القبائل ضد، لتحقيق اهلدف..
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

كانوا متدينني ابلفطرة، كان   -كما ذكرت ذلك–ن.. نعم، نعم.. واحلقيقة القبائل ممكن، ممك
 البدوي يصلي ويؤدي فريضة الصالة، وهو ال يعلم آية واحدة، أو يقرأها، أو حيفظها، هم..

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 ابلتقليد..

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
م لعبد العزيز، هو أتييد الزعامات اليت هي من ابلفطرة، متدينني ابلفطرة فكان التأييد أتييده

جتده مطيعاً له،  -رئيس القبيلة–طبيعة رجل الصحراء، القبائل، عندما يكون هناك رئيساً له 
فأتى هذا األكرب فيما بينهم اللي هو عبد العزيز، وشاخ على اجلميع، واعتربوه الزعيم ألمور 

 دنيوية يف البداية.
 

 أمحد منصور:
 

بوضوح فيه، وهو  -أيضاً –مري.. امسح يل بسؤال آمل أال يكون حمرجاً وأن نعرف رأيك مسوا األ
أنه بعض االهتامات التارخيية، من أن اإلخوان حينما كانوا حتت إمرة وسلطان امللك عبد العزيز 

سفكوا كثرياً من الدماء يف سبيل توحيد اململكة، ووجهت هلم كثري من االهتامات:  -رمحه هللا–



كانوا يبحثون عن الغنائم، ويعتربون من مل يلتحق هبم كافراً يف ذلك الوقت، ما رأي مسوك   أ�م
 فيما ينسب لتلك املرحلة من هذه األقاويل؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
كان يطلق على كل من خيالف أوامرهم أو تعليماهتم، من كان يدخن   -لألسف–التكفري 

 يطلق العنان للحيته يعتربوه كافر، الذي يلبس برنيطة السجاير كان يقال عنه كافر، من كان ال
كلمة سهلة   -يعين–فكانت التكفري  -سبحانه وتعاىل–يقول هذا.. إ�ا حتجب النظر إىل هللا 

 ومتداولة بني اجلهلة من هؤالء الناس، وهذا كان صحيح..
 

 أمحد منصور:
 

 خالً الستحالل دماء اآلخرين؟لكن كانوا يستحلوا الدماء بعدها، يعين كانوا يعتربو�ا مد
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

ليس هلذه الدرجة، ألن بعد حكم عبد العزيز، اإلخوان وجدوا أ�م عبد العزيز وحكاية أ�م كانوا 
يعملون ليصلوا إىل هذا الشخص أو ذاك هبذه التهمة هتمة الكفر، حىت أنه ينفذوا فيه حكم 

ن، ألنه أصبح عبد العزيز متمكناً من حكم اململكة يف اإلعدام أو هذا، ال.. ما كان يستطيعو 
 م، فلم يكن هذا موجوداً كما يقال، هذا غري صحيح.1912ذلك الوقت، منذ وجدوا اإلخوان 

 
 أمحد منصور:

 
أبنه اتبع نظام الكفار، وبدأ يدخل بعض  -أيضاً –هل صحيح أ�م اهتموا امللك عبد العزيز 

 ل: التليفون، والالسلكي، والسيارات وغريها من األمور؟األشياء احلديثة إىل الدولة، مث
 



 طالل بن عبد العزيز:
 

 وهللا هم وصلوا إىل حد التكفري..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 إىل تكفري امللك عبد العزيز؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

فاهتم، كانت إىل حد التكفري، أ� ال أقول التكفري، ولكن أفعاهلم اليت كانت يرو�ا الناس وتصر 
جتعل اإلنسان يقول: هؤالء الناس وصلوا إىل تكفري عبد العزيز.. إىل حد تكفريه عندما أدخل 

هذه الوسائل التقنية التكنولوجية، من تليفون، والسلكي، وسيارة.. وغريه، فاحتجوا عليها واثروا، 
ين كانوا ضد هذه وقالوا هذا من صنع الكفار، وهذا من صنع الشيطان، وهذا من صنع اجلان، يع

املسائل، وعبد العزيز دعا إىل مؤمترين، حىت يهدئ من روع اإلخوان، ويفهمهم من خالل رجال 
الدين يف الر�ض املعتدلني املتنورين نسبياً يف ذلك الوقت: أن كل هذه صناعة، وأ�ا ال تدخل يف 

 العزيز، بل ابلعكس.. األمور الدينية بشكل أو آبخر، ومع ذلك املؤمترين فشل فيها امللك عبد
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 فشل يف إقناعهم هبذا!
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

م، فأ� أتصور لو هزم عبد العزيز يف هذه 29فشل يف إقناعهم، بعد املؤمتر الثاين اثرت ثورة 
ة، أ�ا ستكون مزري -يعين أعتقد–الثورة..كيف كانت أحوال اململكة العربية السعودية؟! كانت 



وتكون مفككة كما كان العهد هبا قبل وجود عبد العزيز، حيث إن اململكة العربية السعودية 
عبارة عن إمارات، وممالك، وعشائر، كل عشرية يرأسها إمرباطور، والفوضى، والقتل، والسلب، 

 والنهب، دابة يف أحنائها، من جنوهبا إىل مشاهلا، ومن شرقها إىل غرهبا..
 

 أمحد منصور:
 

رأيت امللك عبد العزيز ووعيت، وهو والك الوزارة، كيف كان امللك عبد العزيز يدير شؤون  أنت
 الدولة؟ يعين لو ذكرت لنا يوماً من أ�م حكمه، كيف كان يبدأ، وكيف كان ينتهي؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
ناول إفطاره أوًال: كان يصلي الفجر حاضراً، مث �خذ له غفوة من النوم إىل أن تطلع الشمس، يت

صباحاً، وجيتمعوا عنده يف القصر  7مث �تون العاملني يف ديوانه ويف مقدمتهم املستشارين الساعة 
ويقوم ببعض األمور اخلاصة ابلسياسة اخلارجية، يتداوهلا ملدة –يف القصر اللي إحنا سكن –

إال ربع ساعة، مث ينفض هذا االجتماع، وكل يذهب إىل مكانه، وبعد نصف ساعة أو ساعة 
 خيرج اجمللس العام.

 
 أمحد منصور:

 
 هذا اجمللس االستشاري كان مبثابة جملس وزراء، مل تكن هناك وزارة؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 ممكن، نعم، صحيح، صحيح.

 
 أمحد منصور:



 
 كان عدد أفراده يتكون من كم؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 عشرة. هم كانوا مخسة زائد ثالثة، حوايل بني تسعة أو

 
 أمحد منصور:

 
 تذكر بعض أعضاء هذا اجمللس.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
جيداً، كان يف مقدمتهم عمي عبد هللا، وعبد العزيز، وكان امللك سعود، وكان امللك فيصل، 

 األمري منصور..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 هذا شقيقك الثالث يف الرتتيب.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 القرقين بن وليد، بشري السعداوي، الشيخ يوسف �سني.. أخي، وكان خالد
 

 أمحد منصور:
 

 هؤالء ليسوا من العائلة احلاكمة.



 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 ال.. هذا كانوا من أ�م امللك عبد العزيز.

 
 أمحد منصور:

 
 اآلن كان امللك عبد العزيز وشقيقة، وكان ثالثة من أبنائه..

 
 طالل بن عبد العزيز: 

 
 ح..ص
 

 أمحد منصور:
 

 والباقون الذين ذكرت أمساءهم؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 مستشارين له.
 

 أمحد منصور:
 

 مستشارين كانوا حيضرون اجمللس كل يوم؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 



 كل يوم.
 

 أمحد منصور:
 

 ويشاركون يف رسم سياسات الدولة وعالقاهتا اخلارجية؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 ح، نعم.. نعم.هذا صحي
 

 أمحد منصور:
 

 مىت فكر امللك عبد العزيز يف تكوين وزارة أو جملس وزراء؟ هل حدث هذا يف أواخر أ�مه؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

حسب –الرجل مل �ته اقرتاح أو رأي من شخص  -أخ أمحد–قبل أن أجاوب على هذا السؤال 
إال و�قشه فيه وإذا ما  -ود إليه فيما بعدما أتذكر أ� شخصياً وبالش حكاية التاريخ حىت نع

جيده مناسباً �خذ به وينفذه فوراً، على طريق سؤالكم: هل فكر عبد العزيز بتشكيل جملس 
 الوزراء؟ اجلواب نعم وال..

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 نعم وال!!

 
 طالل بن عبد العزيز:



 
أحداً أن يشكل جملس الوزراء، نعم  نعم.. ألنه حصلت على يدي أ�، ال.. ألنه مل يقرتح عليه

 عندما اقرتح عليه تشكيل هذا اجمللس وافق عليه فوراً، وهذه حصلت على يدي أ�.
 

 أمحد منصور:
 

 كيف مسو األمري؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 وهللا شوف امللك سعود ملا كان أمرياً وويل العهد، آخر سنة يف حياة عبد العزيز ملا مرض.
 

 قاطعاً]:أمحد منصور[م
 

 م.1952
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

م، صار يوليه بعض األمور اليومية، فأصبح هو احلاكم ابلنيابة يف أمور كثرية، ولكن 1952
عندما يصحو عبد العزيز ويفيق إىل نفسه ميارس احلكم، وعندما يضعف فسعود جبانبه، أ� 

 عينت وزير مواصالت يف ذلك الوقت..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 كيف كان تعيينك؟
 



 طالل بن عبد العزيز:
 

 هذه هأقوهلا لك بعد ما أكمل هذه النقطة.
 

 أمحد منصور[ضاحكاً]:
 

 طيب.. ماشي.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

فكنا جالسني سعود، ووزير اخلاصة امللكية عبد الرمحن الطبيشي، وأ� وزير املواصالت، فقلنا: � 
لس وزراء، وأنت تكون رئيس جملس الوزراء؟ فقال: كيف � طويل العمر، ملاذا ال يكون هناك جم

طالل؟ قلت له: وهللا أبوك موجود ونكلمه، قال يل: نشوف، قلت له: تسمح يل أ� أتصرف؟ 
 قال يل: ما يف مانع..

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 مل تكن هتاب أن تتكلم مع امللك يف أمر عظيم مثل هذا؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
مثلما تفضلت شخصية مهيبة، وكنا �اب كالمه، ولكن  -فعالً فعالً –كان مهيباً، وكنا صحيح،  

هو كان يشجعنا اببتسامته اللطيفة، بنظرته األبوية احلنونة كان يشجعك حبركات معينة، املهم 
دخلت عليه وشفته يف قواه العادية ومتفتح.. إىل آخره، قال يل: إيش فيه � طالل؟ قلت له: � 

العمر املوضوع كذا وكذا، كنا مع األخ/ سعود، واقرتحت عليه، قال يل: ليش ال � طالل؟ طويل 
 هل سعود طلب مين هذا الطلب وأ� رفضته؟



 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 وافق من فوره؟

 
 طالل عبد العزيز [مستأنفاً]:

 
بست يده وقلت قال بلِّغة: إن أ� موافق على هذا الطلب، رحت لسعود، أخو� الكبري سعود ف

له: مربوك قال يل: على إيه � طالل؟ قلت: أبوك وافق كذا كذا، فانبسط سعود طبعاً، دخلنا 
على امللك، وسلم على أبوه، وقال سوي املرسوم فوراً، وفعالً أنشئ جملس وزراء برائسة سعود يف 

 حياة امللك عبد العزيز..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 م.1952سنة 
 

 العزيز:طالل بن عبد 
 

 .52سنة.. أ� أسف، سنة 
 

 أمحد منصور:
 

 وكان هذا أول إعالن جمللس وزراء سعودي.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 



 صحيح.
 

 أمحد منصور:
 

كان امللك سعود يف ذلك الوقت، كان ولياً للعهد، و أصبح اآلن رئيساً للوزراء كيف شكل 
 وزارته؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 الكيالين موجود معا�.. هو بدأ كان رشيد على

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 اللي هو كان صاحب الثورة يف العراق.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
أيوه.. وكان رئيس الوزارة يف العراق مرتني أو ثالثة، وكان هو عميد كلية احلقوق يف بغداد، وأ�  

 كنت املوكل من قبل عبد العزيز على شؤون رشيد على الكيالين.
 

 د منصور[مقاطعاً]:أمح
 

 كان الجئ لدى امللك عبد العزيز.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 



 كان الجئ.. نعم، وكان ينتقل مع عبد العزيز حيث ذهب.
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 كمستشار؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

شيد أبداً كان يعين رفيق الطريق، كان رفيق الجئ وقريب من عبد العزيز فقلت: يعين عندما ر 
علي الكيالين.. األخ/ سعود، ملاذا ال يعمل نظام جملس الوزراء فعًال؟ اجتمعنا إحنا الثالثة 

وكلفه، يف هذا الدور ضعف عبد العزيز، قواه، وبدأ يعين تقل نشاطه وأموره، وسعود هو �خذ 
 العزيز.من الصالحيات شيئاً فشيئاً، ومل يبدأ يف تشكيل الوزارة إال بعد وفاته، بعد وفاة عبد 

 
 أمحد منصور:

 
 كان وزير اخلارجية..  -رمحه هللا–التشكيل األول، لكن يف هذا الوقت كان امللك فيصل 

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 كان وزير اخلارجية..

 
 أمحد منصور:

 
نعم.. ومسوك كنت وزير للمواصالت، رمبا �يت على قصة توزيرك يف هذا الوقت، هل كان وزراء 

 آخرين؟
 



 عبد العزيز: طالل بن
 

الء.. قليلني..كان عبد هللا سليمان وزير مالية، مشعل وزير دفاع بعد وفاة أخيه منصور، عبد 
هللا الفيصل اختاره فيصل بن عبد العزيز وزير.. اختاره أبوه، رشحه للملك عبد العزيز، ألنه 

عبد العزيز أن فيصل كان �ئب امللك يف احلجاز، ووجد أنه األعمال كثرت عليه، فاقرتح علي 
يعني ابنه وزيراً للصحة، مث اقرتح على أبيه أن يضاف إليه أيضاً وزارة الداخلية، وهذه قصة طويلة، 

ليس هذا أ� ذكرهتا يف املذكرات، ولكن ليست هذا جمال كيف حدثت هذه، وكيف كان رد 
 فعلها عند� يف الر�ض عند أبناء عبد العزيز..

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 �مل أن تتاح الفرصة لتناوهلا. إحنا

 
 طالل بن عبد العزيز[مستأنفاً]:

 
كانت تولدت مشاكل، فهذا ليس جمال حديثنا، ولكن هذه الوزارات اللي كانت موجودة وقت 

 امللك عبد العزيز.
 

 أمحد منصور:
 

ة التأسيس، قبل أن خنرج من هذه املرحلة، أ� أود أن أعود قليًال إىل الوراء، أود أن أعود إىل فرت 
والعالقة ما بني امللك عبد العزيز وما بني الربيطانيني، هناك شبهات مثارة حول هذه العالقة، 

كان مهاد� للربيطانيني، بل كان يتقاضى منهم راتباً شهر�ً   -رمحه هللا–وأن امللك عبد العزيز 
 ذه العالقة؟مقداره مخسة آالف جنيه إسرتليين، ما هي رؤيتك لتلك املرحلة، وتفسريك هل

 



 طالل بن عبد العزيز:
 

وهللا.. أنتم مسيتوها مرحلة وهذا صحيح، لكل مرحلة هلا ظروفها واعتباراهتا اخلاصة، يف ذلك 
الوقت كانت اململكة العربية السعودية حماطة ابإلجنليز من كل اجلهات.. من مصر مروراً ابلعراق، 

دن، ومن �حية البحر ابلسودان، فكان حماطاً ابلكويت، ابلبحرين، ابلساحل املتصاحل بعمان، بع
ابإلجنليز، وهي كانت القوة املهيمنة قبل احلرب العاملية الثانية والقوة األوىل، وبعدها أتيت فرنسا 

وأمريكا كانت يعين يف عزلة من أمرها يف ذلك الوقت، إذن اإلجنليز كانوا مهيمنني على املنطقة، 
 رغم أنه كان يكره الوجود اإلجنليزي يف املنطقة.وكان البد من مهادنة اإلجنليز، 

 
 أمحد منصور:

 
 ما هو مفهوم املهادنة هنا؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
املهادنة: أنه يبين بالده بوجود هذا التواجد اإلجنليزي الضخم، اللي عامل حلقة حول اململكة 

وهو اللي عرف اآلن هبذا االسم،  العربية السعودية أو شبه اجلزيرة العربية، أو القسم منها األكرب
أن يهاد�ا ليبين بالده، وينميها ابلشكل الذي اتبعه فيما بعد، ألنه جماهبة هذه القوة مع وجود 

اإلمرباطورية العثمانية، معناه إنه كان يقف أمام قوتني مهيمنة على املنطقة، بريطانيا من هنا، 
ن العثمانيني هلم تواجد فيما يعرف ابململكة والدولة العثمانية من الناحية األخرى، هو وجد أ

العربية السعودية أكثر من اإلجنليز، كانوا موجودين يف األحساء، وكانوا موجودين يف مكة، وكانوا 
موجودين يف اجلنوب، األتراك.. فكان يهادن اإلجنليز على حساب القوة الضاربة املوجودة يف 

 داخل بالده، اللي هي األتراك..
 

 ور[مقاطعاً]:أمحد منص



 
 كيف كان يوازن ما بني العالقة ابلربيطانيني واألتراك؟

 
 طالل بن عبد لعزيز:

 
كان التقرب إىل اإلجنليز على حساب األتراك، رغم إن هذا عملت مشكلة، ألنه تعرف إنه يف 

 الدول اللي فيها قوى إسالمية مؤثرة مثل اهلند، كان فيها قوى إسالمية مؤثرة..
 

 قاطعاً]:أمحد منصور[م
 

 صحيح..
 

 طالل بن عبد العزيز[مستأنفاً]:
 

 كانت تدعوا للخالفة، وكانت..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 وكان هناك جملس للخالفة، وسعى حلل املشكلة بني امللك عبد العزيز والشريف حسني.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

ان امللك عبد العزيز حيسب ك  -احلقيقة–وصار مؤمتر مكة والساحل.. إىل آخره، فهذه األمور 
 هلا حساب..

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 



 كان خيشى منها امللك عبد العزيز؟
 

 طالل عبد العزيز:
 

 ال.. على اإلطالق.
 

 أمحد منصور:
 

 ما كان خيشى من قضية اخلالفة وأن يكون هلا أتثري على ملكه؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

بدأ  -مثلما تعلمون-ة كانت يف أ�مها األخرية، يعين ال.. ألنه هو شعر مثل غريه أن اخلالف
احندار هذه اخلالفة من القرن التاسع عشر، فهذا السبب كان حىت يف التاريخ املسجَّل للملك 
عبد العزيز يقول: حنن ذهبنا إىل األحساء وأخذ�ها من األتراك ملا عرفنا وعلمنا عن تدهورهم، 

يف اإلقدام على االستيالء على منطقة األحساء اللي هي منقطة مبعىن لو كانوا أقو�ء كنا تردد� 
 التمور، وكانت حتل حمل البرتول.. يعين القوة االقتصادية الضاربة هي منطقة األحساء..

 
 أمحد منصور:

 
 هل صحيح كان يتقاضى راتب من الربيطانيني؟ 

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
هو.. أ� من وجهة نظري اآلن ملا هم إدُّوله آه نعم.. كان يتلقى راتب، وكان الراتب هذا 

 [أعطوه] هذا الراتب، هو مثل قروض، القروض اليت متنح من الدول الغنيَّة للدول الفقرية.



 
 أمحد منصور:

 
 يعين مل يكن هذا الراتب مبثابة إسكات للملك أو نوع من شراء الوالء؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
ممكن، ممكن ألنه هدف اإلجنليز.. طبعاً معقول يعطوا راتب مخسة آالف جنيه يف ذلك الوقت 
إلنسان يف الصحراء؟ مبلغ ضخم! هل ممكن يعطوه هكذا لوجه هللا؟! ال.. هم يعطوه لغرض يف 
نفس يعقوب ال شك يف ذلك، املهم متلقي هذا العطاء كيف يفسره؟ وكيف يستعمله؟ وكيف 

 املعطي؟ يكون موقفه جتاه
 

 أمحد منصور:
 

 نريد نفهم هذا.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

هذا مهم، أ� أعتقد إنه كان يف حاجه إىل مال، البلد كانت فقرية جداً، يعين البلد.. منطقة 
امللكة العربية السعودية لرمبا البالد يف العامل كله اليت فيها جفاف هائل، ومشس حمرقة لألرض اللي 

العضوي، يعين الذي ينبت من األشجار، يعين أصبحت بلد خالية حىت من حرقت حىت السماد 
آاثر احلضارة، فكانت فقرية وكان يستجدي املساعدات من هنا وهناك من الداخل، وكان هناك 
مصدرين احلقيقة، مصدر الزكوات اليت تؤخذ على البادية، على حالهلم من اإلبل واألغنام أو من 

فكان حيتاج إىل مصادر دخل أخرى، لذلك أعتقد اضطر أن يقبل  النخيل، فكان هذا املصدر،
 هذه املنحة.

 



 أمحد منصور:
 

أن أنتقل إىل مرحلة أواخر الثالثينيات واكتشاف النفط واملواز�ت اليت لعبها  -هنا–أ� أريد 
لوا إىل امللك عبد العزيز يف الرتتيب بني العالقة ما بني الربيطانيني وما بني األمريكيني الذين دخ

الساحة اآلن.. كانت هناك عروض من شركات نفط خمتلفة، لكن امللك عبد العزيز اختار 
 شركات النفط األمريكية، هل هذا كان قرار سياسي وتوجُّه سياسي أم اقتصادي؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
ن سبقت ال شك يف ذلك، والدليل على ذلك أنه العراق، الكويت، َعَبدان جارتنا، إيران البحري

 اجلميع، كانت كلها شركات إجنليزية..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 صحيح.
 

 طالل بن عبد العزيز[مستأنفاً]:
 

كما ذكرت يف –إذن كان املفروض أن تُعَطى هذه االمتياز إىل شركة إجنليزية ابلتبعية يعين، ولكنه 
وهم قريبني من حدود اململكة وجد أنه اإلجنليز الذين استعمروا البالد العربية  -مناسبات سابقة

يعين مطوقينها من كل �حية ورأى بعينه االستعمار اإلجنليزي والفرنسي يف الشام  -كما ذكرت–
أو يف بالد أخرى من �حية اإلجنليز، وأضرار هذا االستعمار الفرنسي واإلجنليزي، ففضل أن 

م، وتوقيع 1933ي بدأت سنة �خذ هذه البالد البعيدة، وهذا قبل احلرب العاملية الثانية، ه
 اتفاقية مع الشركات األمريكية..

 



 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 والتصدير مخسة مليون.
 

 طالل بن عبد العزيز[مستأنفاً]:
 

ووجد أنه من األفضل أنه يعطي هذه االمتيازات لشركات أمريكية، لبعدها ولعدم تلويث مسعتها  
تكن مستعمرة يف اخلارج، يعين أمريكا مل تكن  كدولة مستعمرة يف اخلارج، يعين أمريكا مل

مستعمرة يف ذلك الوقت.. ملني يعين؟ للفلبني مثًال؟ أو لبعض اجلزر أو كذا .. ولكن مل تكن 
 دولة مستعمرة، ولكن مل تكن دولة مستعمرة.

 
 أمحد منصور:

 
 كان رد فعل الربيطانيني إيه على القرار؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
م، كان مؤمتر [�لطا]، فأراد الرئيس روزفلت أن 1945ل لك مثال واحد، سنة وهللا أ� أقو 

يقابل امللك عبد العزيز يف البحريات املرة يف القناة.. قناة السويس وكانت مراسالت سرية، ولكن 
 عرف عنها تشرشل.. هذا يف التاريخ..

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 رئيس وزراء بريطانيا..

 
 ز[مستأنفاً]:طالل بن عبد العزي



 
وذكرها الرئيس تشرشل يف مذكراته، وقال: عندما علمت أن روزفلت سوف يقابل عبد العزيز 

هو قابل فاروق وقابل هيالسالسي ولكن مل  -يعين–وكله علشان البرتول، انتبه  –ابلذات 
ا يهتمون ما عندهم برتول، لكن بداية اكتشاف البرتول طلب روزفلت مقابلة عبد العزيز، عندم

 علم تشرشل هبذه املقابلة طلب أن يقابل امللك عبد العزيز..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 يف نفس الوقت؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 يف نفس الوقت، وفعالً قابلة بعد يومني، قابل هذا يف البحريات املرة، وقابل هذا يف الفيوم.
 

 أمحد منصور:
 

وبني امللك عبد العزيز، يقال أن قضية فلسطني كانت  لو وقفنا عند اللقاء الذي مت بني روزفلت
السبب الرئيسي، والرغبة يف توطني اليهود يف فلسطني، أو إقامة وطن قومي هلم، كانت احلوار 

الرئيسي ما بني روزفلت وما بني امللك عبد العزيز، ونقل أن امللك عبد العزيز مصادر كثرية 
ن قالوا أنه ترك األمر بدون حسم مع روزفلت، أشارت إىل أنه كان موقفه رافضاً، وآخرو 

 معلوماتك كشاهد على العصر، وكنت تعي يف هذه املرحلة بشكل جيد..
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

هناك ما ذكره الرئيس روزفلت نفسه، يف ذكر�ته وليست مذكراته، ألن على حد علمي ليس له 
يف جدة، اللي كان مرتجم بني عبد العزيز مذكرات، والكولونيل (إيدي) الوزير املفوض األمريكي 



وبني روزفلت، له كتيب صغري يف هذا املوضوع، يقولون معاً: أنه روزفلت الذي علمه من عبد 
العزيز عن قضية فلسطني، بصراحته البدوية صراحته هكذا بدوية، يقولون علينا بدو إىل اليوم 

تماعي به أكثر مما قرأت من تقارير يعين، فيقول: علمت منه يف هذه اللحظات القصرية من اج
وكتب عن قضية فلسطني، األمر الثاين كان عبد العزيز عنيداً يف موضوع اهلجرة، كان يومها 

 اهلجرة.
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 هجرة اليهود إىل فلسطني.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

دولتني ابلتقسيم، يعين هجرة اليهود، هذه كانت.. ومل تطرح قضية استقالل فلسطني، أو إعطاء 
قبلها بثالث سنوات، فكان امللك عبد العزيز ُمصر على أنه حيد من اهلجرة، كانت وصلت إىل 

ألف يف ذلك الوقت، وكان روزفلت يريد أن يفهم امللك عبد العزيز أن اهلجرة ال تشكل  250
فيه متكني خطراً على عرب فلسطني، وأن كل ما أعطوا فرصة لليهود أن يهاجروا، أن هذا 

للطرفني للتعايش سلمياً، فيما خيص إنه ال غالب وال مغلوب عندما يتساوى الطرفني يف العدد  
كان رأيه، فكان عبد العزيز يقول: ال.. عليكم أن جتدوا مكا�ً غري فلسطني اذهبوا إىل أسرتاليا، 

األراضي ما اذهبوا إىل نيوزيالندا، اذهبوا إىل كندا، عندهم أراضي شاسعة، وأعطوهم من 
يشاءون، إمنا هذه األراضي اليت عليها مشكلة زمنية من أ�م الصليبيني إىل اليوم، وهي عملية 
حساسة للعرب واملسلمني، كيف أنتم تدخلوا أنفسكم � أمريكان، وأنتم دولة جديدة توكم 

اكله هذه من احلرب العاملية الثانية منتصرين، وكنتم بعيدين عن االستعمار ومش -يعين–طالعني 
 أمور إجنليزية وليست أمريكية، فكان يرفض..

 
 أمحد منصور:



 
 كان رد روزفلت إيه على هذه الصالبة من امللك؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
كان وعد عبد العزيز ودول كثرية، أوًال: وعده أنه سوف ينظر شخصياً يف عملية اهلجرة، وأنه يف 

من اهلجرة، أو جتاوز تلك املعاهدات، هكذا يقول.. لن أمكن  -أ� روزفلت–عهدي 
 كان فيه حكومة إجنليزية يف فلسطني.–االتفاقيات بني احلكومة اإلجنليزية يف فلسطني 

 
 أمحد منصور:

 
 نعم.. انتداب بريطاين..

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
، وهذا يف انتداب بريطاين، أو األطراف املعنية اللي هم اإلسرائيليني واليهود.. إال بعد العودة لك

 خطاب رمسي منشور يف كتب التاريخ، من روزفلت إىل امللك عبد العزيز، كان أعطت نتائج..
 

 أمحد منصور:
 

يعين امللك كانت له مطالب واضحة ابلنسبة لقضية فلسطني؟ وكان هناك جتاوب من روزفلت؟ 
لنفط؟ هذا كان دفعت روزفلت إىل هذا التجاوب، املصلحة االسرتاتيجية ألمريكا فيما يتعلق اب

 الثقل..
 

 طالل بن عبد العزيز[مقاطعاً]:
 



 ال شك يف ذلك.
 

 أمحد منصور[مستأنفاً]:
 

 هذا كان الثقل اللي دفع روزفلت إىل أنه يتفاوض مع امللك عبد العزيز يف قضية فلسطني؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 أذكى منا.. هذا أعتقد األساس، املنطلق، ألنه اجلماعة الغربيني هادول أذكياء،
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 كيف مسو األمري؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

يشوفوا مصاحلهم، يقول لك: هناك مصاحل..ليس هناك صداقات دائمة، ولكن هناك مصاحل 
 دائمة..

 
 أمحد منصور [مقاطعاً]:

 
 صداقات دائمة، أو عداوات دائمة، وإمنا مصاحل دائمة.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 



حل دائمة، هم من حيث وجهة املصلحة يندفعون حنوها، ويقدرون، ويكربون هذا الشخص، مصا
أو تلك اجلماعة حيث توجد مصاحلهم، هم ال شك بداية البرتول، وعبد العزيز هو اململكة 
 العربية السعودية، كلهم تراكضوا علشان يقابلوه، هذه حقيقة اترخيية وال ميكن أن ننكرها..

 
 طعاً]:أمحد منصور[مقا

 
يعين النفط هنا وضع اململكة العربية السعودية على خريطة اسرتاتيجية ابلنسبة للعامل اجلديد بعد 

 احلرب العاملية الثانية؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

العامل اجلديد العريب والذي سبقه العامل اإلسالمي، ألنه عبد العزيز كان هو حامي احلرمني مكة 
م 1945مليون مسلم، أما سنة  300نسبة للغرب أيضاً، يعين ذلك كان واملدينة، هذه مهمة ابل

مليون مسلم، وكان هلم يعين برضو شايفني إن الدولة سوف تتحرر، ابكستان، إيران..  250
دول ماليز�، أندونسيا يف طريقها للتحرر، وهذه هتكون هلا ثقل يف العامل اجلديد ما بعد احلرب، 

وض يكون له دور مستقبلي؟ هو الذي خيدم احلرمني الشريفني، وكان مني اللي كان له دور املفر 
 عبد العزيز جبانب البرتول، أعتقد هذا سببني رئيسيني.

 
 أمحد منصور:

 
امسح يل بسؤال مهم أيضاً، يتعلق ابستتباع قضية فلسطني، حينما اختذ قرار التقسيم، يف سنة 

جية وهو الذي ذهب إىل اجلمعية العامة لألمم كان وزيراً للخار   -رمحه هللا–كان امللك فيصل   47
املتحدة، وكان له موقف، بيؤخذ على الدول العربية يف ذلك الوقت أ�ا كانت تستطيع أن 

تشكل فيتو ضد قرار التقسيم لو حتالفت مع االحتاد السوفييت، أو سعت إليه، لكن كانت الرؤية 
 السعي إليهم..قاصرة يف ذلك الوقت أن هؤالء كفار، وال ينبغي حىت 



 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 اللي هم الشيوعيني.

 
 أمحد منصور:

 
 السوفييت، وال ينبغي أي شكل من أشكال التفاوض معهم، حىت إليقاف قرار التقسيم.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 � سيدي.. أوًال: االحتاد السوفييت كان من أوائل الدول اليت أيدت قيام الدولة اإلسرائيلية.

 
 محد منصور:أ
 

 ألن املوقف العريب مل يسع إىل..
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

إطالقاً مصلحتها، كانت تعتقد إنه حزب العمل (بن غوريون) ومجاعة اشرتاكيني وسوف يشيدون 
دولة تكون موطئ قدم للسوفييت، وهذا ما تقوله أمريكا وبريطانيا، تقول حنن أسرعنا يف قيام 

األسس الغربية حىت ال حتتويها الدولة السوفييتية، فكان السوفييت اجتاههم الدولة اإلسرائيلية على 
قيام الدولة اإلسرائيلية، يعين ال مفر من ذلك، إمنا قيام لويب عريب من ذلك الوقت كان موجباً 

 ليس فقط يف قيام الدولة، ولكن يف كل قضا�هم، ولكن لألسف دائماً العرب مفككني.
 

 أمحد منصور:



 
 أيه للمرحلة دي عربياً؟تقييمك 

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
أبداً.. وجدوا العرب أنفسهم أ�م يعين أمام موجة عارمة عاملية، والعامل كان كله كام يعين ال 

يتجاوز مخسني دولة أظن جتاه قيام هذه الدولة، وحىت هناك من يقول: كيف يرفضوا التقسيم، 
دولية ومن الناس الذين �خذوه على العرب تقلباهتم، ورفضوا التقسيم أنه دولتني، والقدس تكون 

يقولوا: كيف للعرب أن يرفضوا التقسيم، هم اآلن قبلوا أكثر من التقسيم، إحنا اآلن بنساوم على 
السنيت، والشرب وفرت، وذراع، ومرت.. إىل آخره، يعين هناك من يقول من املؤرخني، وأ� أبعرف 

 ل ما أ�قشهم يقولوا: لو العرب قبلوا ابلتقسيم..�س من اإلخوان يف مصر مؤرخني، ك
 

 أمحد منصور:
 

 بس اليوم، يقولوا هذا الكالم، وليس بتارخيه.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 ألنه ما كان هلم رأي، رجل الشارع العريب.
 

 أمحد منصور:
 

 نفسه، األمر خيتلف كثرياً. 47عام  47ختتلف عن النظرة لـ  49النظرة اآلن لـ 
 

 ل بن عبد العزيز:طال
 



 صحيح.. الظروف ختتلف.
 

 أمحد منصور:
 

كان.. هناك ثورة يف الثالثينيات يف القدس، نعم وكان هناك كفاح، وهناك يعين جهاد كان يف 
فلسطني، يعين كان هناك إىل حد ما الظروف كانت متغرية، لو احتد العرب، ألن مسوك جئت 

ان موقف ممزق للغاية، وكانت الرؤية غري واضحة املوقف العريب ك -كما يقولون-على الوتر 
م، كانت اجليوش مفككة، ومل يعن تكن 1948ابلنسبة لقضية فلسطني، حىت ملا جاءت حرب 

 يف قوة العصاابت الصهيونية.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

وهللا أ� معك إىل حد بعيد، ولكن برضو يل وجهة نظر أقوهلا: العرب كانوا يعلمون بتفككهم، 
لعرب كانوا يعلمون أ�م عندما خيوضوا احلرب مع إسرائيل أن لن يكون هناك قيادة موحدة متفق ا

 عليها والثقة فيها، مثالً ملا عينوا امللك عبد هللا هو القائد العام للحملة.
 

 أمحد منصور:
 

 للجيوش العربية.. نعم.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

بد هللا، طيب.. كيف تعينوا قائد عام وأنتم ال تثقوا يف الوقت نفسه ما كانش يثقوا يف امللك ع
فيه؟ إذن من ابب أوىل أن تقبل التقسيم، ألنك هتخوض حرب بدون قيادة، أو وجود القيادة 

بدون أن يكون فيها ثقة، إذن معناها كانوا يعلمون بعض األمور، ومع ذلك أقدموا على احلرب 



له عبد الرمحن عزام ابشا، وراح له ر�ض الصلح  رغم رأي امللك عبد العزيز املعروف، ملا راح
رئيس دولة لبنان، وراح له (سعد هللا هجايب) رئيس وزارة سور� وقال أ� معكم، ولكن ال أنصح 

 بدخول اجليوش العربية، وذكر هلم هذه األسباب اللي ذكرهتا لكم.
 

 أمحد منصور:
 

 صحيح.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

كرته لكم، واثنياً: أنتم قدامكن اهلجانة واآلخرين من عصاابت إسرائيل أوًال: هذا سبب رئيسي ذ 
بتحارب ابسم العصاابت، أنتم أعطوا السالح، والدعم املادي واملعنوي للفلسطينيني، ودع 

 العصاابت حتارب عصاابت.
 

 أمحد منصور:
 

كان   -رمحه هللا–هذا الكالم نريد أن نتأكد منه بشكل صريح، ألنه يقال: إن امللك عبد العزيز 
يرى أنه البد الرد الوحيد على العصاابت الصهيونية، هو تسليح الفلسطينيني، ودفعهم خلوض 

 حرب عصاابت بشكل مواجهة، وليس اجليوش العربية اليت منيت ابهلزمية.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

م.. لذلك إذن كان العرب يعلمون سلفاً أ�م خوضهم للحرب خوض شكلية، صورية متويهاً قدا
عبد العزيز مل يرسل جند�ً واحداً، إال كتيبة واحدة انضمت للجيش املصري، رأسها أحدهم، وأ� 

أعرفه جيد امسه الطاساب، إبراهيم الطاساب، وحل حمله سعيد كردي نعرفهم كلهم اثنني 



جنراالت يف اجليش السعودي، كتيبة صغرية مع جيش امللك فاروق يف ذلك الوقت، إمنا رفض 
نه جيشه يذهب إىل احلرب، ألنه كان ضد أن تدخل العسكر اجليش نظامية هذه احلرب، إذن أ

معناها نعود للكالم اللي تفضلتم به، أن العرب يعلمون.. إذن حساابتنا إحنا من األول غلط، 
 يعين هذه مشكلة كمان، يعين لو قبلنا، أو مل نقبل التقسيم.

 
 أمحد منصور:

 
 كم عريب يدرك احلساابت الصحيحة.يف هذا الوقت كان كل حا 

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
املفروض، املفروض يعين إحنا �س بسطاء اآلن، وندركها، وحنسبها، ونلوم الذي مل حيسبوها يف 
ذلك الوقت، أنتم مقبلني على حرب مع هؤالء الناس وتعلمون أن الثقة ما بينكم معدومة منذ 

امللوك والرؤساء، حىت امللك عبد العزيز ما راح، ما م يف إنشاص، 1946أول مؤمتر قمة سنة 
حضره، وأرسل ابنه ويل العهد، من ذلك الوقت، وأنتم تعلمون أنه الثقة مفقودة بينكم، فكيف 

 ختوضون احلرب معاً والثقة مفقودة؟!
 

 أمحد منصور:
 

 يعين مسو األمري، الواقع العريب اآلن.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 ن املتاح.هذه، فأنتم أتخذو 
 

 أمحد منصور:



 
 الواقع العريب اآلن حمصلة هلذه األ�م.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
وهللا.. اخلالفات وعدم الثقة نعم.. نعم.. نعم.. مفقودة ال شك يف ذلك، وأ� قلت هذا الكالم 

يف معظمها هي عالقات  -لألسف الشديد-وأكرره حنن اآلن عالقاتنا ما بني رؤساء الدول 
 ال تقوم على برامج، أو تقوم على نظرة فاحصة للمستقبل، ال. مزاجية

 
 أمحد منصور:

 
مسو األمري، لو رجعنا إىل لقاء، بعد لقاء روزفلت التقى امللك عبد العزيز مع تشرشل، هل 

املوضوعات كانت خمتلفة، بر�مج اللقاء مع روزفلت، ما هو اخلالفات بينه وبني بر�مج اللقاء مع 
 تشرشل؟

 
 بن عبد العزيز: طالل

 
هو روزفلت هو الذي سبق تشرشل يف طلب لقاء عبد العزيز، وهو أيضاً الثاين تبعه، إمنا طبعاً 
عبد العزيز كان بيتحدث مع روزفلت كزعيم جديد على العامل زعيم طلع يف الصورة بعد احلرب 

 العاملية الثانية، إمنا تشرشل رجل عتيق، وله اتريخ استعماري.
 

 :أمحد منصور
 

 اتريخ، صحيح.
 

 طالل بن عبد العزيز:



 
 منذ كان وزير للبحرية، مث وزير للحربية.

 
 أمحد منصور:

 
 وزير للمستعمرات.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
وزير للمستعمرات فكان معروف يف املنطقة، وعبد العزيز يسمع عنه، ويعرف عنه، فكان حمضر 

الوافد األمريكي، فكان جديد يتحدث ألول  نفسه هلذا الوافد اإلجنليزي، ولكن مل يكن يعرف
 مرة مع زعيم أمريكي.

 
 أمحد منصور:

 
منح األمريكيني الفرصة إلقامة أول قاعدة عسكرية  -رمحه هللا–هل صحيح أن امللك عبد العزيز 

 هلم يف اململكة؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

ليز، السبب الثاين األشد: نعم.. صحيح وهذا كان لسببني احلقيقة: السبب األول: كرهه لإلجن
 خوفه من الشيوعية.

 
 أمحد منصور:

 
 دى نقطة مهمة عايزين نفهمها بشكل أفضل.



 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 إللي هي؟

 
 أمحد منصور:

 
 اخلوف من الشيوعية.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
ب اليهود شوف الشيوعية ابلنسبة لعبد العزيز، هي نظام ملحد، وكان دائماً يقول: أهل الكتا

والنصارى أقرب لنا كما هو يف القرآن لنا من أي، من اجملوس من البوذيني، من امللحدين 
 الشيوعيني، الشيوعية حتولت إىل دولة عظمى، وتنافس الغرب يف بقاع كثرية من العامل.

 
 أمحد منصور:

 
 يعين عداء امللك عبد العزيز كان عفواً فطري للشيوعية؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 فكري، عقائدي.

 
 أمحد منصور:

 
 عقائدي.

 



 طالل بن عبد العزيز:
 

 نعم.. نعم.
 

 أمحد منصور:
 

 الدين كان مرجع رئيسي له يف الكراهية.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 هذا صحيح.. هذا صحيح.. إمنا علماً أن أول من اعرتاف ابمللك عبد العزيز هو ستالني.
 

 أمحد منصور:
 

 يف هذا، نعم. نعم، ما هو كنت سأسأل
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

م أول من اعرتاف بعبد العزيز، وكان املقيم الوحيد، كان يومها قائم أبعمال 1926سنة 
 املفوضية، كان املقيم الواحد يف مكة املكرمة هو السفري الـ.

 
 أمحد منصور:

 
 الروس.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 



 أو املندوب الروسي.
 

 أمحد منصور:
 

 لم أعتقد.وكان مس
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

كان مسلم، وسحب، أ� من الناس اللي تكلموا مع االحتاد السوفييت فيما بعد على إعادة 
العالقات، كان دائماً رأي عبد العزيز وأبناؤه الذين خيلفوه يف ذلك الوقت، أنه احلقيقة حنن مل 

دوبكم، يعين كان ختلص دبلوماسي نقطع العالقات معكم، العالقات قائمة أنتم إللي سحبتوا من
 من عودة العالقات.

 
 أمحد منصور:

 
 تفتكر مسو األمري، سنة كم أسست القاعدة األمريكية يف..؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 م.1946سنة 

 
 أمحد منصور:

 
 م.1946

 
 طالل بن عبد العزيز:



 
 نعم.

 
 أمحد منصور:

 
 واستمرت إىل مىت؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 م برضو مع اهليجان الناصري.1961 م،1961

 
 أمحد منصور:

 
 هل كانت سرية؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 ال.. أبداً كانت معلنة.

 
 أمحد منصور:

 
 كانت معلنة.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 نعم.. نعم معلنة ومع اهليجان الناصري.

 



 أمحد منصور:
 

 كان لك دور يف إلغاء هذه القاعدة؟
 

 :طالل بن عبد العزيز
 

نعم.. نعم.. بال شك، أ� ذهبت للملك سعود وكنت وزير يف وزارته اللي تشكلت سنة 
م، وقلنا وجود القاعدة اللي عملها أبو�، وحنن لسنا وطنيني أكثر من عبد العزيز، لكن 1961

 ظروفه ختتلف عن ظروفنا اليوم، حتتم إلغاء هذه الـ.
 

 أمحد منصور:
 

 القاعدة.
 

 طالل بن عبد ا لعزيز:
 

 فعالً اقتنع هبا وأمر إبلغائها.
 

 أمحد منصور:
 

 كانت تتكون من أيه؟ كانت أيه حمتو�ت هذه القاعدة؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 يعين ابلنسبة للعدد؟
 



 أمحد منصور:
 

 ابلنسبة لألجهزة، القوات..؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 ن أو ثالثني ضابط.أبداً أ� شفتها بنفسي، هي مكان تواجد كان ال يتجاوز عشري
 

 أمحد منصور:
 

 فقط.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 وال فيه طيارة.
 

 أمحد منصور:
 

 جمرد وجود رمزي.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

وجود على أساس لو احتاجوه برغبة امللك عبد العزيز، وهذه من املعاهدات ال ميكن أن توطأ 
 لك عبد العزيز.قدم أي أمريكي، أو طائرة إال مبوافقة مسبقة من امل

 
 أمحد منصور:

 



 هل دي كان هلا عالقة أبحداث حرب اخلليج، أم اعتربت ملغية هذه االتفاقية؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 حرب اخلليج ال.
 

 أمحد منصور:
 

م، هل كان هناك تواصل ما بني االتفاقية اللي وقعها 1990حينما جاء األمريكان يف عام 
 هذه؟ امللك عبد العزيز، وما بني

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 إطالقاً.. إطالقاً.. أبداً.

 
 أمحد منصور:

 
 م.1961هذه تعترب ألغيت سنة 

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 م ألغاها امللك سعود.1961صح، سنة 

 
 أمحد منصور:

 
 بقرار ملكي؟

 



 طالل بن عبد العزيز:
 

 نعم.
 

 أمحد منصور:
 

 مسو األمري أيضاً يف..
 

 زيز[مقاطعاً]:طالل بن عبد الع
 

 وبعدين هذا مسوه األمريكان األمري األمحر قصدوا علّي أ� بعد هذه احلادثة يعين.
 

 أمحد منصور:
 

عليك أنت، نعم.. إحنا رمبا سنأيت هلا ابلتفصيل يف هذه املرحلة..كيف اختارك امللك عبد العزيز 
 وزيراً وعمرك مل يكن جتاوز تسعة عشر عاماً.

 
 :طالل بن عبد العزيز

 
 وهللا أ� ال أعرف.

 
 أمحد منصور:

 
مث سفرياً بعد ذلك، مث عالقتك بعبد الناصر، هذه ستكون حماور احللقة القادمة وهي حماور 

 هامة.
 



 طالل بن عبد العزيز:
 

 إن شاء هللا.
 

 أمحد منصور:
 

 شكراً مسو األمري.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 شكراً.
 

 أمحد منصور:
 

لكرام، على حسن متابعتكم حىت ألقاكم يف احللقة القادمة من بر�مج كما أشكركم مشاهدينا ا
شاهد على العصر، لنكمل حوار� مع صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز، هذا 

 أمحد منصور حيييكم، والسالم عليكم ورمحة هللا.
 


