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 أمحد منصـور  
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 األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود   - 
  04/11/2000اتريخ احللقة  

 
 نصور:أمحد م

 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، وأهالً بكم يف حلقة جديدة من بر�مج (شاهد على العصر) 

حيث نواصل االستماع إىل شهادة صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز آل 
 سعود. 

 
 مرحباً مسو األمري.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 أهالً أخ أمحد، أهالً بك.

 
 نصور:أمحد م

 



يف احللقة املاضية توقفنا عند نقطة هامة وهي قبول امللك سعود بشكل سلمي أن يتنازل لألمري 
فيصل عن صالحياته كملك، حبيث يصبح فيصل ولياً للعهد، ورئيساً للوزراء، وملكاً فعلياً 

 م.1958مارس  22للملكة العربية السعودية، ومت أتسيس حكومة جديدة يف 
 

 عبد العزيز:األمري طالل بن 
 

 ال يكون ملكاً، أن يكون يعين.. هو كان رئيس وزارة.
 

 أمحد منصور:
 

 قائماً أبعمال امللك.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

م، 1954أيوه، ال هو ال رئيس وزارة، هو عني يف.. بعد سنة من توىل امللك سعود امللك سنة 
الصالحيات للملك، امللك تنازل عن إمنا مل يكون ذلك رئيس الوزراء الفعال، كان برضو 

 صالحياته إىل امللك فيصل.
 

 أمحد منصور:
 

 مبا فيها الصالحيات املالية اليت كان عليكم..
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 نعم.
 



 أمحد منصور:
 

 مؤاخذات فيها.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 نعم.
 

 أمحد منصور:
 

م، توترت العالقات بعد 1960م وحىت ديسمرب عام 1958يناير  22وبقي امللك فيصل من 
 ذلك بني امللك فيصل..

 
 األمري طالل بن عبد العزيز [مقاطعاً]:

 
 صحيح، مرة اثنية.

 
 أمحد منصور [مستأنفاً]: 

 
 بني األمري فيصل وامللك سعود.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 وامللك سعود.

 
 أمحد منصور:

 



 يف املرة الثانية؟ أسباب توتر العالقات إيه
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

ال.. هو هنا من حق امللك، ما هو صار ملك، فقال: أ� تعافيت وصرت طيب وكذا، وأريد أن 
 أسرتجع صالحيايت.

 
 أمحد منصور:

 
 على اعتبار إن املشكلة أو سبب تنازله كان مرضه وليس األشياء األخرى اليت أشرت إليها.

 
 ن عبد العزيز:األمري طالل ب

 
قبلها صار اجتماعات مع اإلخوان ومع املعنيني  -طال عمرك –هذا الظاهر، الظاهر لنا، املهم 

يف األمر على أساس أنه جيب أن نثبت هذا التوجه، إىل يوم من األ�م أراد امللك فيصل أن 
اخلارجية يشوف زمالؤه من وزراء  -كان وزير خارجية–يسافر للخارج حبجة أنه وزير خارجية 

م، امللك سعود قال له: أنت 1959ورؤساء احلكومات يف هيئة األمم املتحدة، كان هذا سنة 
 تسافر، لكن أ� آخذ صالحيايت.

 
هذا غري صحيح، طبعاً إحنا وقفنا مع امللك فيصل، إمنا إحنا.. وطرحنا بديل وقلنا: هذا أخو� 

 ذي �خذ الصالحيات.وهذا أخو�، � إخوان الذي يتبىن هذه املطالب هو ال
 

 أمحد منصور:
 

 ما هي هذه املطالب؟
 



 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ال، مطالبنا هي معروفة، برضو جملس شورى، ونظام أساسي للحكم.
 

 أمحد منصور:
 

 إحنا عايزين نعرف مسو األمري ابلتفصيل.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 إصالحي تقدمي، وكلهم متفقني عليه، إحنا ملا ما هي هذه، حكم وجملس عائلي، كالم يعين
قعد� مع... سبع ساعات أو تسع ساعات كما.. كلنا وافقنا على املبادئ هذه، وهو معا� 

موافق عليها، وكتبناها وهو موجود، إمنا أعد� تكرارها وجد� األكثرية إن هذا مش وقته، إحنا 
ن يسافر، فصارت األكثرية مع هذا الرأي، أ -ويل العهد كان–وقت اآلن إن على امللك فيصل 

 يعينه فالن وفالن، رفض امللك سعود.
 

 أمحد منصور:
 

 تذكر لنا أمساء، هذا اتريخ مسو األمري.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 إخواين كلهم، يف االجتماع هذا كلهم.
 

 أمحد منصور:
 



 كانوا يعينوا مني؟ يعينوا مني ومني؟
 

 العزيز: األمري طالل بن عبد
 

 ال، فيصل ما سافر.
 

 أمحد منصور:
 

 مل يسافر.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ألنه رفض امللك سعود إال �خذ الصالحيات.
 

 أمحد منصور:
 

 فبقي فيصل للحفاظ على الصالحيات.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 فبقي فيصل أيوه.
 

 أمحد منصور:
 

وهي فرتة احلكومة اليت كان فيها صالحيات كاملة –م 1958تقييمك إيه للفرتة من مارس 
 م.1961م بداية 1960إىل �اية  -لألمري فيصل

 



 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

كانت سنة تقشف، ألنه سياسة امللك فيصل أنه البلد يعين، ما عاد خزينتها فيها تلك األموال 
نة أمواهلا اليت فُقدت، هذا الكافية، فيجب أن نتبع سياسة التقشف إىل أن نعيد للخزي

 ابألساس..
 

 أمحد منصور [مقاطعاً]:
 

 يعين هو امللك سعود فتح اخلزائن كلها إىل هذه الدرجة؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

مش إىل هذه الدرجة فتح..، هذه طبيعته يعين، ما هو املشكلة هو الشيء، يعين ملا نيجي مثالً 
بتعمل سياسة تقشف ألسباب كثرية اقتصادية ومالية، فامللك  احلكومات الدميقراطية أحيا�ً 

فيصل ملا توىل هذه العملية وجد أنه األموال اللي املفروض تكون يف اخلزينة مش موجودة، فاتبع 
جيدة ولكن قسا، كان قاسي يف حكاية  -من �حية املبدأ-سياسة التقشف، أ� أعتقد أ�ا 

 التقشف.
 

 أمحد منصور:
 

 عب والال قسا على كل النفقات بشكل عام مبا فيها املشروعات احلكومية؟قسا على الش
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 النفقات، وهذه اللي بتؤثر على املشاريع لكن هذه سياسته.
 



 أمحد منصور:
 

 وأتثريها على الشعب كان مقداره إيه؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

وأمور الشعب هذه مل تتضرر، هذه تركها كما هي عليه، لكن ال ال، أبداً، احتياجات الشعب 
أ�ا جيب أن ُجتّمد حىت  -من رأيه –فيه مشاريع كان مفروض إ�ا حتصل يف رأي البعض، هو 

تعود أموال اخلزينة كما كانت عليه يف السابق، هذا احلقيقة، إمنا كان هناك استقرار، وسعود كان 
نها كانت تسري يف جمراها الطبيعي، إىل أن جينا سنة ساكت وحنن ساكتني، واألمور سايبي

 م.1960
 

 أمحد منصور:
 

 يف هذه الفرتة أنت قلت: إن امللك سعود أبعد أبناء عبد العزيز عن الواجهة هل..
 

 األمري طالل بن عبد العزيز [مقاطعاً]:
 

 م.1958قبل 
 

 أمحد منصور [مستأنفاً]: 
 

 أبناء عبد العزيز؟م، هل بدأ األمري فيصل يعيد 1958قبل 
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 



 إىل حد كبري.
 

 أمحد منصور:
 

 إىل حد كبري، كيف كانت عملية اإلبعاد؟ وكيف كانت عملية اإلعادة؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

أبداً هي مبنتهى البساطة، العملية إن دول هم أصحاب النظام، ركائز النظام، القائد قائم على 
ة، هادول أعمدته، املفروض يف أي توجه ألي حاكم أن يكون قريباً من هؤالء الناس، ألن أعمد

الناس عاوزين كده، يقول لك: أبناء عبد العزيز.. أبناء عبد العزيز، وهذا صحيح، فلذلك احلاكم 
 الرشيد، احلاكم احلكيم، احلاكم الذي كذا يدرك هذه احلقيقة ويقرب إخوانه.

 
 أمحد منصور:

 
 رد تقريب ..عفوا كحاشية أم تولية مناصب أيضاً؟هل جم

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
ال يعين مقربني له، �خد رأيهم ويستشريهم، ويشوفهم على األقل، يعين ما يكون فيه هذا اجلفوة 

فيما بينه وبينهم، أما املناصب أنت عارف املناصب من يتوىل أو ال يتوىل هذا راجع للحاكم، 
 يستلطفه عربياً، ما العرب عند� االستلطاف، أو من يقرأ فيه احلكمة أو..يعين من 

 
 أمحد منصور:

 
 ليس خربة أو قوة يعين.



 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 أو رأى فيه خربة يف وجهة نظره بيعينه، ألن هذا حكم، حكومة مش نظام كما قلنا.

 
 أمحد منصور:

 
بد العزيز أبنكم لكم دور يف السلطة وأن تكونوا.. يعين لكن مل يكن لكم أنتم مطالب كأبناء ع

 مشاركني.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 قسم منا كان له مطلب أن يكون يف السلطة، وقسم آخر يقول لك: ما بدي السلطة.
 

 أمحد منصور:
 

 أنت كنت من أي قسم؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 اجيك يف الستينات.ال، إحنا رفضنا السلطة، ما عشان ه
 

 أمحد منصور:
 

 ال، وكنت توصف يف هذه املرحلة أنت وجمموعة من إخوانك أبنكم معارضني.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:



 
 م.1958اجملموعة اللي كنا فيها كنا نرفض السلطة سنة 

 
 أمحد منصور:

 
 كنتم كام أمري؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 تسعة.

 
 أمحد منصور:

 
 سعة، ممكن تقول لنا مني هم؟ت
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ال ما فيه داعي لألمساء ألنه الواحد.. أقول..
 

 أمحد منصور [ضاحكاً]:
 

 اتريخ مسو األمري هذا اتريخ.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز [ضاحكاً]:
 

لم عشان أرضي مني أ� ملا أطلع يف التليفزيون اآلن مثل أي عريب يقول لك: � رب أ� ابتك
 وأزعل مني؟ واحد يزعل، واحد يكشر، واحد يبتسم، العملية عربياً طبعاً مش سهلة..



 
 أمحد منصور:

 
 ما هو مفيش حد يقول.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 ألنه مراعاة اخلواطر عربياً دي من األمور اللي أخرتنا، اللي جعلتنا متخلفني عربياً، ألنه..

 
 أمحد منصور:

 
 دي مرحلة اترخيية وانتهت.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
ال أبداً، ألن اخلوف مسيطر علينا، وابلتايل يصري عند� عقد، ليش اآلخرين سبقو� يف احلضارة؟ 

 أل�م ختلوا من العقد واخلوف.
 

 أمحد منصور [ضاحكاً]:
 

 بس معروف عنك إن أنت جتاوزت هذه املرحلة.
 

 العزيز: األمري طالل بن عبد
 

 كل شيء له حدود، حقيقة، لكن..
 

 أمحد منصور:



 
 إحنا يف شاهد على العصر مش بال حدود.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 لكن العملية هذه احلقيقة إحنا من الناس الذين رفضنا الوظيفة.

 
 أمحد منصور:

 
 كنتم توصفوا أبنكم متثلون التيار التقدمي داخل العائلة احلاكمة.

 
 مري طالل بن عبد العزيز:األ
 

 يقولوا عنا هكذا، ما الثانيني عندهم أفكار تقدمية كمان، بس ختتلف عن أفكار�.
 

 أمحد منصور:
 

 إيه طبيعة االختالف بني أفكاركم وأفكارهم؟ 
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

ل من وجهة أبداً، يعين مثالً حزب العمال وحزب حمافظني ما كلهم يدعوا إىل مصلحة، الك
 نظرهم إن هذه اخلطوات تقدمية، إحنا من وجهة نظر� إن هذه اخلطوات تقدمية.

 
 أمحد منصور:

 
 معىن ذلك عن كان فيه تكتلني داخل العائلة احلاكمة أو اجتاهني؟



 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
يه تضارب يف ليش ال؟ وهذا طيب، أ� أمتىن أن يستمر هذا التوجه، يعين حقيقة عندما يكون ف

 املصاحل األساسية يف اململكة العربية السعودية.
 

 أمحد منصور:
 

 كنت تتزعم التيار التقدمي؟ أو ما يوصف ابلتقدمي؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 هم يقولوا عنا كذا، بس أ� أعتقد إنه أمور طبيعية.
 

 أمحد منصور:
 

 احد بيسري التسعة.مش يقولوا مسو األمري، كان فيه تسعة يبقى فيه و 
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 حتصيل حاصل، يعين أ� أعتقد إنه.. ألنه إحنا مبادئنا دي فال ميكن إين أقول ليست تقدمية.
 

 أمحد منصور:
 

 أصل هذه هلا ما بعدها.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:



 
سعود أبن نعمل اجمللس األعلى  اآلخرين يقولوا متسرعني، يعين أتذكر حكاية: إحنا أقنعنا امللك

 للتخطيط.
 

 أمحد منصور:
 

 يف أي سنة؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 وأنت �ئيب. -هو–م، وقال أ� رئيسه 1961
 

 أمحد منصور:
 

 كنت أنت يف احلكم وقتها وزير املالية؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 كنت وزير املالية واالقتصاد.
 

 أمحد منصور:
 

 ال أنك كنت امللك الفعلي، سنأيت إىل هذه املرحلة.ويق
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 



بيقولوا كده. قلنا طيب، تعرف املعارضة.. املعارضة هنا وهناك يقول: هذا ختطيط شيوعي، كلمة 
ختطيط شيوعية!! فهذا.. حىت واحد كتب ملسعود كتاب يقول: طالل شيوعي، أ� عندي صورة 

 طالل.. من اخلطاب هذا،
 

 أمحد منصور [مقاطعاً]:
 

 واحد من العائلة؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 واحد.. ال واحد.
 

 أمحد منصور:
 

 واحد سعودي.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

بس متنكر يعين، له مكانته، فالن شيوعي، قال سعود أنت شيوعي، ليه شيوعي � خوي؟ وهللا 
 طيب.

 
تركنا الوزارة هذا اجمللس األعلى ُحوِّل إىل وزارة ختطيط، طب أقول على  الذي حدث إنه بعد ما

 سبيل نكتة، قلت هم بقى الشيوعيني أكثر منا، صار وزارة.
 

 أمحد منصور:
 



م، يف هذه الفرتة أنت كنت 1960م إىل ديسمرب عام 1958طيب أ� أعود بك للفرتة من 
إىل –قوهلا بشيء علين، وهذه كانت تصطدم تنادي مببادئ تنشرها يف الصحافة، تنادي هبا، ت

 مع نظام احلكم القائم. -حد ما
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 التقليدي، النظام احلكم التقليدي.
 

 أمحد منصور:
 

 لكن هو النظام اللي بيحكم.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

اجلديد، ما هي ميكن ختلي معلش، بس إحنا كمان جزء من النظام، يعين إحنا مع احلركة، مع 
 شيء جامد هكذا، حركة التاريخ ترفض، ما تقدر تستمر كده..

 
 أمحد منصور:

 
م اململكة العربية 1960 –م 1958كان.. طيب أ� لو عدت لإلسقاط الزمين والتارخيي على 

ات السعودية يف هذا الوقت ويف هذا التاريخ كان ميكن أن حتتمل أو تتقبل هذه التحوالت والتغري 
 اليت كنت تنادي هبا يف هذه املرحلة.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 



ليش أل؟ طبًعا والدليل على ذلك أن فيما بعد كل ملك �يت أول بيان له يروح عامل جملس 
 شورى ونظام أساسي إيش معناه هذا؟ معناه موافق وعلى رأينا بس متأخرين.

 
 أمحد منصور:

 
ساسية كأمراء كنتم تنادوا ابإلصالح وبعملية التغيري السياسي، مطالبكم األساسية يف نقاط أ

 املطالب األساسية اللي كنتم بتنادوا هبا، مبادئكم.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 هي هذه.
 

 أمحد منصور:
 

 أوًال.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 جملس شورى..جملس شورى.
 

 أمحد منصور:
 

 .م1992اللي أسس بعد ذلك يف 
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 



 إحنا كنا نسميه جملس وطين.
 

 أمحد منصور:
 

 كنتم بتطالبم أن يكون ابالنتخاب أم ابلتعيني يف ذلك الوقت؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

ال إحنا يف النظام األساسي اللي وضعناه وهذا ُنشر، اللي وضعناه ووافق عليه امللك سعود، يعين  
لملك سعود يف األسبوع ليلتني عنده يف اجلنينة وأقعد حتت رجله كابنه، وأقرأ عليه كنت أروح ل

مواد الدستور، مواد النظام األساسي ألن كلمة الدستور هناك مكروهة، مع إنه مافيهاش حاجة، 
هو يعين كل القوانني وكل األنظمة وكل الدساتري.. املفروض يكون مصدرها القرآن والشريعة إمنا  

 عين، إيه النظام األساسي للحكم؟كلمة ي
 

وكنت أقرأ عليه املواد، ويقول يل: هذا � طالل راجع فيه فالن، هذا خليه، هذا.. وأكتب 
 -الدكتور املصري املشهور الدستوري–مالحظايت، وكان الدكتور عثمان أمحد عثمان هو الذي 

 طين.هو الذي يضع هذا النظام األساسي للحكم، وكنا مسيناه اجمللس الو 
 

 أمحد منصور:
 

 ابالنتخاب والال ابلتعيني؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ال انتخاب غري مباشر.
 



 أمحد منصور:
 

 كيف؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 مبعىن أنه يكون هناك انتخاابت بلدية، االنتخاابت البلدية معمولة من أ�م الوالد.
 

 أمحد منصور:
 

 مباشرة من الناس.
 

 مري طالل بن عبد العزيز:األ
 

آه، انتخاابت بلدية، يعين انتخاابت اجملالس البلدية ابالنتخاب، فإحنا ما جبنا جديد، عبد 
كحكومة –العزيز عمل نظام االنتخاابت البلدية، إحنا إذاً نعمل انتخاابت بلدية مطورة، وخنتار 

 من أعضاء اجمللس البلدي يكونوا يف اجمللس الوطين. -أو كملك
 

 أمحد منصور:
 

 كمرحلة ممكن أن يكون بعدها انتخاابت.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

وختدم اململكة.. ليش أل؟ تتطور،  -إذا وجد� العملية ماشية صح–كمرحلة ممكن أ�ا تؤدي 
امللك سعود قال: ال مسوه جملس شورى، قلنا: التسمية مش مهم، بس جملس شورى يف ذلك 



قول شورى استشاري يعين، يعين � �خد برأيه � أل، فعملنا الوطين دي يعين  الوقت الناس تعبوا ي
 كحل وسط يعين.

 
 أمحد منصور:

 
 املبادئ األخرى؟ -عفواً –وإيه 

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 الشورى والنظام األساسي.

 
 أمحد منصور:

 
 وغري ذلك من املبادئ.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 هذه أسس، ألنه نعتقد أنه اإلصالح �يت من هذا املنطلق، وال نزال نعتقد هذا. هذه األساس،

 
 أمحد منصور:

 
 كان مني اللي بيدفعك هلذه األشياء أنت وإخوانك؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 أبداً أبداً.

 



 أمحد منصور:
 

 مل تكن هناك قوى خارجية لكم أي عالقة هبا؟
 

 ز:األمري طالل بن عبد العزي
 

 أبداً أبداً، أ� عمري ما صار يل عالقة إطالقاً خارجية إال عالقات صداقة يعين.
 

 أمحد منصور:
 

 من أي األنظمة أو من أي أنظمة احلكم أتثرت هبذه املبادئ واألفكار؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

ك الناس يف الرأي ويف أبداً، من قراءتنا، من نظراتنا لألمور يف العامل اآلخر، أنه البد أن نشر 
 القرار.

 
 أمحد منصور:

 
 هل كانت هذه األفكار تعترب يف تلك املرحلة أفكاراً غربية أم أفكاراً شرقية.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
غربية، ألن الناس هناك ال بده شورى وال بده انتخاابت أبداً، ما أ� أقول لك ملا مسوا �صرية 

 قلت �صرية إيه؟
 



نا ماشيني يف اخلط اللي يتعارض فعالً مع خط الرئيس عبد الناصر إن إال إحنا معاه يف ما إح
القومية وضد االستعمار والكالم.. الوحدة العربية، لكن لسنا مع االشرتاكية، لسنا مع 

 الديكتاتورية.
 

 أمحد منصور:
 

 امللك سعود كان بيقبل منكم هذا الكالم حينما تطرحوه؟
 

 بد العزيز:األمري طالل بن ع
 

 ال كان يرفض، بعدين قبل.
 

 أمحد منصور:
 

 يف أي مرحلة قبل؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 أبداً قبل ملا أراد أن يسرتجع.
 

 أمحد منصور:
 

 حىت يستميلكم.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 



 �يت للحكم.طبعاً هذا من حقه، بيلعب أوراق، يعين يف هذه كان ذكي، إحنا كنا نقول له: ال 
 

 أمحد منصور:
 

 وانتو كنتو بتعملوا إنكم بتستخدموا كورقة؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ال، ال.
 

 أمحد منصور:
 

 كنتم تعلموا.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ال ال، كيف نعلم يعين؟ هو ما بلغنا لكن حنس يعين؟ شعور� يعين؟
 

 أمحد منصور:
 

 ن واضح إن فيه اجتاهني من األمراء داخل العائلة.يعين أنتم كمجموعة اآل
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 مهم جداً، ورقة مهمة. -يف ذلك الوقت–إحنا نعتقد إن إحنا صفر 
 

 أمحد منصور:



 
 أنتم التسعة؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 إحنا تقلصنا شوية.

 
 أمحد منصور:

 
 بقيتم ستة.

 
 عزيز:األمري طالل بن عبد ال

 
 بقينا مثانية.

 
 أمحد منصور:

 
 مثانية.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 وبعدين سبعة وبعدين ستة، مش مهم العدد.

 
 أمحد منصور:

 
 الستة دول اللي شاركوا يف احلكم.

 



 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

األمر إحنا كنا نشعر مش مهم العدد، هو لو كان اثنني ثالثة كانوا يعملوا أشياء كثرية. املهم يف 
 إنه يعين برضو كل واحد منهم بده مؤيدين من إخوانه، هذا من حقه.

 
 أمحد منصور:

 
 كان فيه جمموعة أخرى بتؤيد األمري فيصل؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 طبعاً، واألكثرية الساحقة كانت معه.

 
 أمحد منصور:

 
 تكم؟وكان موقف األمري فيصل إيه من مشروعكم وأطروحا

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
فيصل كان متفق معا� يف بداية ... إحنا التسعة ملا كنا معاه متفقني على الشورى وعلى النظام 

 األساسي، على الكالم ده كله.
 

 أمحد منصور:
 

 طب إيه اللي خالف يغري موقفه؟
 



 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

اصة عاد، ما هو احلكام.. حىت عندك يف العامل الغريب كحاكم، ملا استلم احلكم له حساابت خ
ملا ييجي مثالً املرشح للرائسة يطرح بر�جمه االنتخايب ملا �يت احلكم ما ينفذ كثري من هذا 

الرب�مج، يعين هذه احلقيقة من حق احلاكم، بس إحنا جنده غلط، إحنا وجد� له منه خطأ، 
 يف احلكم له حساابت خاصة.لكن من حق احلاكم ملا �يت يف الصورة 

 
 أمحد منصور:

 
ما كنتم تدركوا إن هذا االنقسام ميكن أن يؤدي إىل مشاكل داخل العائلة احلاكمة يتأثر هبا 

 الناس والنظام يف اململكة؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

يف اعتقاد� -ال ال، أ� ابتكلم عن نفسي، إطالقاً إحنا مل نتجاوز اخلطوط احلمراء، إحنا مشينا 
–يف ذلك الوقت، ميكن اآلن لو سألتين رأيي أقول لك موضوع اثين يف ذلك الوقت إنه إحنا 

نريد اإلصالح من الداخل بطريقتنا اخلاصة. فامللك سعود أراد أن يسرتجع السلطات،  -ابلعكس
 أتكلم يف هذه؟

 
 أمحد منصور:

 
كن هل هذا الصراع بدأ يتكشف إىل سآيت إىل هذه النقطة، ول -عفواً –ال، يف تلك املرحلة 

اخلارج؟ بدأت القوى اخلارجية تدرك أن أبناء عبد العزيز بينهم تكتلني واجتاهني، وهناك 
 صراعات؟

 



 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ال ال، أي نعم، يف اخلارج؟
 

 أمحد منصور:
 

 أيوه نعم.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ت األمساء.صحيح، والصحف كتبت عنه، وجاب
 

 أمحد منصور:
 

 وأنتم كان موقفكم.. طاملا الصحف جابت األمساء اذكر لنا أمساء األمراء [ضاحًكا].
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ال، جابت أمساء فيصل وسعود يعين.. [ضاحكاً]
 

 أمحد منصور: 
 

كم، وبدأ يقتنع أبن امللك سعود بدأ يقرب -كما تقول–طيب، أنت يف هذه املرحلة بدأت تشعر 
 مبشروعكم وبدأ يقوي نفوذكم على حساب اآلخرين..تقول أن اآلخرين كانوا أكثرية وأنتم أقلية.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 



 صح.
 

 أمحد منصور:
 

م، يف �اية 1960األمري فيصل مرة أخرى يف ديسمرب عام كيف اسرتد امللك سعود سلطته من 
 م؟1961م وبداية 1960العام 

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
طال عمرك أوالً هو هنا إحنا طرحنا مشروع، يف أعمالنا وتوجهاتنا يف ذلك الوقت أنه من يتبىن 

م صر� 1958هذا املشروع، مشروع احلكم يعين إحنا معه، تبناه سعود، تبناه امللك فيصل سنة 
 معاه، صح أم ال؟

 
 أمحد منصور:

 
 نعم.

 
 لعزيز:األمري طالل بن عبد ا

 
وبعدين ماصار، تبناه امللك سعود صر� معاه، يعين الشرعية حقيقة األمر مع سعود اللي هو 

 امللك، والال ال؟
 

 أمحد منصور:
 

 لكن أنتم أيضاً لعبتم دور يف إبعاده.
 



 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

بقناعة مش  معلش ملا شفنا احلكم فيه يعين نوع من الضعضعة والزعزعة، أخوه، ويل عهده،
 ابلقوة.

 
 أمحد منصور:

 
 م حينما طلب السلطة مرة أخرى مؤهل؟1960هو كان حقيقة يف عام 

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 طلبها ابستمرار، يعين ميكن من أشهر بعدما أخذت السلطة منه صار يطالب هبا.

 
 أمحد منصور:

 
 األسباب اللي دفعت إىل إبعاد السلطة عنه زالت وأصبح..

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 هكذا يقول.

 
 أمحد منصور:

 
 أنتم الذين اختذمت القرار.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 



ال إحنا صر� حمايدين هنا، ملا شفنا العملية ضاعت من هنا وضاعت من هنا اختذ� ملدة سنتني 
 موقف احلياد.

 
 أمحد منصور:

 
 كل أبناء عبد العزيز؟

 
 بن عبد العزيز: األمري طالل

 
 ال ال، الفئة حنا األقلية.

 
 أمحد منصور:

 
 اإلصالحيني نقدر نقول.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 األقلية مسيها إصالحية أنت.

 
 أمحد منصور [ضاحكاً]: 

 
 هم يقولون عنكم هكذا.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 



� إن فيه تقارب بينا وبني سعود، هذا ال أبس ال أبس، أخذ� موقف احلياد، ومع ذلك اهتمو 
 م.1960أؤكد لك اآلن وهو يف القرب مل يكن بيننا اتفاقية إال يف أوائل..أواخر سنة 

 
 أمحد منصور:

 
 اتفقتم على إيه؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
لبلد�  صر� نتقرب منه وهو يتقرب منا وإحنا قلنا له وهللا إنتم كلكم إخوان، إحنا نريد الصالح،

وعائالتنا وشعبنا، فإنت هل مستعد تتبىن هذه املطالب. قال: مستعد، قلنا: خالص.. على بركة 
 هللا.

 
 أمحد منصور:

 
 أنت الذي تكلمت معه؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 وهللا مرَّات ومرات غريي من اإلخوان، لكن أ� أشهد على هذا ، املهم.. أكمل؟

 
 أمحد منصور:

 
 و األمري.تفضل مس

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:



 
 سافر� إىل روما يف أجازة، وجلأ� للبنان، وكنت أ� قاعد يف بيت (الصلح)، ( ر�ض الصلح).

 
 أمحد منصور:

 
 صهرك.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 نعم؟.

 
 أمحد منصور:

 
 كان صهرك.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 امللك سعود إنه أرجوك تفضل حاالً.نعم، و�تيين تليفون من 

 
 أمحد منصور:

 
 من امللك سعود.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 من امللك سعود.. أ� تعجبت..

 



 أمحد منصور:
 

 تفتكر التاريخ؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ال وهللا.
 

 أمحد منصور:
 

 م.1960ديسمرب.. �اية ديسمرب 
 

 :األمري طالل بن عبد العزيز
 

 كله عندي يف مذكرايت.. ال وهللا املسائل هذه ضعيف فيها.. ذاكريت.
 

 أمحد منصور:
 

 م.1960طيب أ� جايب التاريخ عندي ديسمرب 
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

ميكن.. أ� ها راجع على كل حال التاريخ هذا، ألنه فيصل حكم كانت وزارة ثالث سنوات 
 سنتني. معناها 58،60وشوية يعين تقول 

 
 أمحد منصور:

 



 هتبقى سنتني ونصف. 60إىل ديسمرب  58لو خد� مارس 
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

، إذن معناها تسعة أشهر من 62أشهر وتركنا  9معلش هذه أ� هأراجعها وبعديها إحنا قعد� 
وصلنا الر�ض، رحنا لبيته، خري إن شاء هللا؟ قال  -طال عمرك -مش ممكن يعين.. املهم 60

فيصل استقال. قلنا: إحنا ما اتفقنا على كده، إحنا اتفقنا إنه فيصل ال يستقيل، وإن استقال ال 
تُقبل استقالته إال بعد ما نتشاور إحنا و�ك، ال ننس هذا الرجل الثاين يف الدولة وهذه سابقة 

العمر، نكلمه كوالد يعين، قال: وهللا هذا اللي حدث، قلنا:  خطرية ليه ما أخذت رأينا � طويل
 إذن هذا أمر واقع، وقال: شكلت الوزارة من دول، فوجئنا يعين.

 
 أمحد منصور:

 
يعين األمري فيصل يف ذلك الوقت حينما استقال، استقال أيضاً بسبب املشاكل واخلالفات بينه 

 وبني سعود.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 
 ضايق فيصل من اإلحلاح..اإلحلاح، أعطين صالحيات، أعطين كذا فقال استقيل.ات
 

 أمحد منصور:
 

 وابقي اإلخوان إيش كان موقفهم؟ ماذا كان موقفهم؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 



 كانوا ضد االستقالة، اللي معه وإحنا.
 

 أمحد منصور:
 

 أنتوا كلكم؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 م.. ميكن الثانيني أول مرة يسمعوا هذا الكالم ألن ما صار فرصة نتكلم فيها.نعم نع
 

 أمحد منصور:
 

 التانيني مني..؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

إحنا قلنا: � طويل العمر ال.. اتفاقنا معك أال تفاجئنا، هذه دول حكم مش لعب يعين، بعدين 
نا البيت عند� واجتمعنا احنا مع اإلخوان وبعض تشكل وزراة!. املهم قلنا أعطينا فرصة، رح

 الشخصيات السعودية.
 

 أمحد منصور:
 

 ماذا.. حينما قال لك.. أخربك أنه شكل وزراة تكوين الوزارة كان شكله إيه؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 



 قلنا: ال.. أمساء.. هللا اليوريك، قلنا ال نوافق على هذا الكالم.
 

 أمحد منصور:
 

 ت فيها حضرتك ..مسوك.كن
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

ال ما أ� هاجيك.. رحنا البيت، رحنا له اثنية، قال: أنت تكون وزير أنت.. ، أ�.. ال أ� متفق 
 و�ك أ� شخصياً ما أدخل وزارة، وأقوى لكم.

 
 أمحد منصور:

 
 ليه كنت برتفض تدخل وزارة؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
أكون مهزة وصل بني اجلميع، أ� كان يل دور الزم أقوم بيه ما قمت بيه إىل اآلن، أريد أن عشان 

 اإلخوان يعرفون أين أ� ليس يل مطمع يف احلكم، أ� يل مطمع يف اإلصالح.
 

 أمحد منصور:
 

عاماً يعين خالص ذقت الوزارة وشكلها مليت  19يعين أنت بتعترب توليك الوزارة وأنت صغري 
 منها.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:



 
ال.. ال أبداً لو.. ابلعكس هذا ليس سبب، أ� السبب أنه وأ� خارج الوزارة أقوى للوزارة إذا 

وافقت على أمسائها، ويف الوقت نفسه ممكن أقوم بدور الصلح بني اجلهتني، لكن وأ� يف احلكم 
فيه إال أنت. قفلت له: � طويل  يقولوا هذا طماع يف احلكم، وأنت عارف الناس فقال يل: ما

العمر أ� متفق أ� وإخواين كلهم موجودين أ� ال أتوىل وزارة فأراد أن يبوسين، قلت: ال مش هلا 
 الدرجة اللي أتمر فيه، بس أ� برضو هنأسف على هذا املوقف، فقبلت الوزارة. 

 
 أمحد منصور:

 
حيني إىل أن تكونوا أنتم لكم السلطة لكن بيقال إنك أنت سعيت أنت وجمموعة األمراء اإلصال

 يف هذه الوزارة.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

نعم.. نعم.. أ� اشرتطت أ� عليه، آه هذه مهمة.. قعدت أ� لوحد� واسرتجعنا كل أمور� قلنا: 
� طويل العمر اآلن إحنا معاك يف احلكم السلطة يف يد امللك، ولكن نرجوك ال حيدث شيء إال 

 شاور حنن و�ك فلذلك أ� بيين وبني امللك سعود تليفون خاص.ن
 

 أمحد منصور:
 

 معىن ذلك أنك أنت تدخلت يف تشكيل احلكومة؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 نعم.. ملا قبلت أ� أدخل الوزارة.
 



 أمحد منصور:
 

 وأنت الذي عينت وحددت الوزراء؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 هو ابلشرط هو، اقرتحنا عليه أمساء، وشاهلا قبل معا� وقبلنا معاه كحل وسط يعين. ال.. ال..
 

 أمحد منصور:
 

 أدخلت نسبة كام تقريباً يف يف تشكيل الوزارة؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

ال أبداً نسبتنا إحنا وهللا حىت ألنه بعض األمساء اللي حطها كانت جيدة هو، بس البعض اآلخر 
 ا كان موفق فيه.ال م

 
 أمحد منصور:

 
 دخلتم أنتم الستة إىل احلكم.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 دخلنا إحنا.

 
 أمحد منصور:

 



 ست أمراء أنتم.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

ال.. ال.. أ� وزير مالية، األمري عبد احملسن وزير مواصالت، األمري بدر.. أ� آسف األمري عبد 
 ير داخلية، أ� وزير مالية، األمري بدر وزير املواصالت، واألمري فواز أمري الر�ض، أربعة.احملسن وز 

 
 أمحد منصور:

 
 ما كانش فيه أمراء آخرين.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
ال.املهم على هذا األساس دخلنا الوزارة مرغمني ومرغمني على استقالة فيصل ما كنا نريد 

 استقالته إ�ا حتدث.
 

 أمحد منصور:
 

 أمل تذهبوا إىل األمري فيصل وحتاولوا إثناؤه عن االستقالة.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

ال..ال.. لكن رحنا شكلنا الوزارة، ورحنا لفيصل يف بيته، وسلمنا على يده كأب وقعد� حدا 
 .رجله.. طلعنا من جملس الوزراء ورحنا لفيصل يف بيته عشان نبني يعين إنه إحنا إخوان

 
 أمحد منصور:



 
 يقال إنك أنت اآلن يف هذه املرحلة أصبحت امللك الفعلي للممكلة العربية السعودية.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 ال ال، مبالغ فيه.

 
 أمحد منصور:

 
كيف واملال كله حتت يديك، وكنت وزيرا للمالية، وامللك سعود مل يكن حيكم ابلشكل الذي  

 كان حيكم به؟
 

 طالل بن عبد العزيز: األمري
 

أنه ما دام طالل يف الوزارة فاألموال يعين  -هذه فكره–ال، ألن امللك سعود أراد أن يفهم الناس 
 ال تتهموين فيها بقي..

 
 أمحد منصور:

 
 لكن أنت كان لك القرار األول واألخري فيما ينفق يف هذه املرحلة.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 ه، اتفاقي أ� وامللك، أنه ما خيص ابملال أ� أتصرف فيه.هذه اتفاقي أ� و�

 
 أمحد منصور:

 



 ما خيص ابملال يعين ما خيص ابحلكم.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

الدولة طبعاً.. نعم.. أ� الوزير املسؤول، أ� وزير سياسي، ما أ� ماين موظف عادي ما هو 
يها يف الوقت احلاضر إنه الوزارة مركز سياسي، يعين الوزارات املفروض اللي جيب أن تدرك معان

 تشارك يف اختاذ القرار، أ� قراري كان خمصوص ابملالية، احلفاظ على املال العام.
 

 أمحد منصور:
 

أنت اآلن رجل صاحب مشروع، صاحب فكرة، لديك دستور أو نظام أساسي تريد تطبيقه، 
ها، اآلن بقيت.. أصبحت أنت الرجل إصالحات سياسية واسعة تسعى منذ سنوات لتحقيق

الثاين يف السلطة.. ما هو مصري املبادئ واألفكار واآلمال واملشروعات السياسية اليت كنت 
 تسعى لتحقيقها وقد أصبح القرار يف يدك اآلن؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
ناها للملك، طال عمرك ملا انعقد جملس الوزراء كنت أبخذ معاي ورقة صغرية اللي هي كتب

وبعثناها له من بييت إىل بيته عن مطالبنا وعنده صورة منها، فقلت ميكن احلاشية أو الثانيني يغريوا 
خطاب جملس الوزراء، نسميه العرش إحنا، الدول  -رأي امللك، وبعدين ملا جيي خطاب العرش

اتبع الورقة اللي ميكن يغري فيه كلمة، فأ� هأ -تسميه العرش، يعين، إحنا نسميه خطاب امللك
معا� هل هو هذا النص الصريح، إذا كان الصحيح وإأل سأنسحب من جملس الوزراء، فعالً أذيع 

وأعلن وضع نظام أساسي للدولة رمسياً، وقيام جملس الشورى واملطالب حقتنا، ذكرت يف بيان 
 امللك إذاً انتهى األمر يعين تبناها امللك.

 



 أمحد منصور:
 

 األخرين؟ رد فعلها إيه على
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 يعين هم وجدوا إنه إحنا يعين غري أكفاء للحكم.
 

 أمحد منصور:
 

 يعين أنت اآلن بتغري نظام احلكم يف اململكة.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 غري صحيح إطالقاً.. إحنا نريد أن نكرس هذا النظام، أن نكرسه.
 

 أمحد منصور:
 

 ت تتيح لآلخرين املشاركة؟كيف تكرسه وأن
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 مني هم اآلخرين؟
 

 أمحد منصور:
 

 الشعب يعين أن يشارك يف احلكم.



 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
م وكان ممكن عبد العزيز يطلع.. بشكل يعين 1926حتصيل حاصل، ما عبد العزيز أشركهم سنة 
جملس الشورى يف ذلك الوقت عظيم ممكن اآلن ال على حسب الظروف يف ذلك الوقت كان 

يسوى هللة ميكن أي ضابط صغري يعمل انقالب ويقولك أ� أحكم بنفسي وحصل يف العامل 
م وجياهد أتسيس اململكة وعلى أسس دينية صحيحة 1926العريب، هذا الرجل قام من سنة 

عزيز وأحكم بدون شورى وقيام دولة وحدود وأنظمة وإىل آخره، كان ممكن يقول أ� عبد ال
وبدون أنظمة.. ما قال هذا الكالم.. عبد العزيز عمل نظام أساسي، عمل نظام البلد�ت 

واالنتخاابت يف البلدية، إحنا منشي على خطاه بس مع جتديد هذه األمور عشان تواكب ركب 
يف نظام  احلضارة وركب التوجهات الدولية، إمنا هذه موجودة من أ�م عبد العزيز، ليش تغري

 احلكم؟ إطالقاً.
 

 أمحد منصور:
 

 هل بدأمت أشياء تطبيقية يف هذه األشياء اليت؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 إحنا أربع أشهر كنا يف شهر عسل، بعدين تدخلوا الناس.
 

 أمحد منصور:
 

 إزاي.. اوصف لنا شهر العسل ده، شهر العسل شهر، اآلن إنتو أربع شهور.
 

 بن عبد العزيز [ضاحًكا]:األمري طالل 



 
شهر العسل للزواج، بس للحكم أربعة اشهر.. إمنا مشينا يف العملية، وكنا احلقيقة يعين بنحاول 

أن نطبقه على األرض، بس تدخلت العناصر اليت تشوش على امللك سعود وإن هادول كذا 
 ويريدوا من وراها كذا أمور كثرية أُدخلت يف ذهنه..

 
 أمحد منصور:

 
 لنا الصورة شوية لو مسحت.وضح 

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
قالوا مثالً بيغري من نظام احلكم، بيغري من القواعد اللي مشي عليها أبوكم وأجدادكم.. طب ما 
 احنا أبو� وأجداد� نفس الشيء.. كالم غريب.. كالم غريب يف ذلك الوقت ال يصدقه إنسان.

 
 أمحد منصور:

 
  خلطوات اإلصالح؟بس أمل تكن متعجالً 

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 ال.. ما أعتقد.. ما أعتقد. أبًدا ليش؟

 
 أمحد منصور:

 
 أمل تسع لتطبيقها بشكل سريع وخميف لآلخرين؟

 



 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

وإحنا اآلن يف الستينات، بس عملها  26ما هو هنا الغلط خميف ليه ؟! أبو� عملها. يعين سنة 
بعاً بطريقته ووقته واترخيه وأموره، ليه يعين؟ أ� جاين واحد مرسول من شخص مهم جداً يف ط

السعودية، ال أريد أن أحرجه ألنه عايش اآلن فوق التسعني عمره قال يل: أنتوليش تعملوا النظام 
 األساسي والدنيا ما تطبقوا نظام أبوكم وخالص.

 
 أمحد منصور:

 
 معطل يف ذلك الوقت؟ نظام امللك عبد العزيز كان

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
كان معطل.. إحيوه.. هيجذب مع عنفوان الشباب والتوجه.. ما انتبهنا وإال لطبقناه.. لو 

طبقناه.. لو طبقناه وقلنا أعيدوا إحياؤه ما كان فيه مشاكل..بلد�ت خلوها ابالنتخاب، جملس 
اس موجود وينفذ، خالص، إحنا هذه نسيناها، وأ� الشورى يعاد وميارس صالحياته، النظام األس

 أعرتف هبذا، وهللا أرسل يل هذا وهو عايش فوق التسعني عمره.
 

 أمحد منصور:
 

 لكن مسو األمري ماقمتم به يوصف أبنه انقالب على نظام احلكم يف اململكة.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 يقولوه هم.. مش صحيح.. أعوذ ابهلل.
 



 صور:أمحد من
 

 توصيفك ليه أيه؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 إيه؟
 

 ما هو توصيفك ملا قمتم به؟
 

 األمري طالل بن عبد لعزيز:
 

 أنه �س من أبناء عبد العزيز من النظام وركائز النظام أرادوا أن يطوروا يف أنظمة احلكم.
 

 أمحد منصور:
 

 أمل تقوموا ابنقالب على ابقي األسرة؟ 
 

 الل بن عبد العزيز:األمري ط
 

ال..ال.. أبداً.. إمنا صادف األكثرية هلا وجهة نظر، وكان هي األكثرية املعارضة، وهذا من 
 حقها.

 
 أمحد منصور:

 
 أمل تسعوا الستقطاب األكثرية هذه أو استقطاب بعضها وأنتم كنتم يف السلطة؟

 



 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

طة لألسف ال، وهذه يعين، صار حماوالت ولكن من اآلخرين، وإحنا يف السطلة.. وإحنا يف السل
لو كنت اآلن كنا عملنا الصاحل السريع  -كما قلت يف حديث سابق-وسلطات، ولكن أ� هنا 

 فيما بني األطراف املعينة للحد األدىن من اإلصالح وكان مشيت السفينة على بركة هللا.
 

 أمحد منصور:
 

 تم يف السلطة.يعين انتوا ارتبكوا أخطاء وأن
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ال شك بس هم كان اعرتفوا أبخطاؤهم.. انتبه.. اجلهتني ارتكبت أخطاء.
 

 أمحد منصور:
 

 أخطاؤكم رمبا تكون أكرب.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ليش أل؟ فلتكن أكرب، بس املهم فيه أخطاء مقابلها.
 

 أمحد منصور:
 

 ا أبن أخطاءكم أكرب؟يعين أنت تعرتف أيضً 
 



 طالل بن عبد العزيز:
 

 أرجو أن أعرتف بس أرجو أن يعرتف اآلخرين.
 

 أمحد منصور:
 

تقييمك إيه لفرتة األربع شهور األوىل من كونك كنت فعلياً امللك الفعلي يف اململكة العربية 
 السعودية.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
نا يف داهية � أخي، أي ملك فعلي؟ أعوذ ابهلل ال.. أبداً.. ال.. ال حكاية امللك الفعلي دي تودي

امللك سعود وحنن نساعد سعود يف هذه العملية، وكان هو امللك، وأ� كنت األبرز، وكان نتشاور 
 إحنا و�ه � ابلتليفون.. � أروح له يف بيته.. أ� أقول لك حكاية للملك سعود.

 
 أمحد منصور:

 
 تفضل.

 
 عبد العزيز:األمري طالل بن 

 
حكاية لطيفة.. الرجل هذا ترى غنب يف كثري من أموره، الرجل له فلتات مجلية، وله إصالحات 

طيبة.. أ� بيجي يل مرسول امللك سعود بعد ما أصحي من النوم بعد الظهر بطلبات معينة، 
 ت.مش عارف يسموها إيه، إطارا Coverأفاجأ يقول إنه امللك زعالن عليك ألنه فيه كفرات 

 
 أمحد منصور:



 
 إطار .

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
منعتوها من اجلمارك.. معقول طالل مينع الكفرات دي. قلت: على كل حال املوضوع هذا خليه 
ملا نشوف امللك، رحت له يف الليل قال: كيف � طالل تعمل كذا؟ قلت له: يطول عمرك أشرح 

، إنه امللك له احلق يف أمور معينة، وهللا ال أتذكر لك، النظام اللي عمله أبوك مش أنت وال أ�
 العدد اآلن لكن أعطيك تقريباً، كم عندكم من السيارات؟

 
سيارة وسيارة اثنية احتياطي يعين كم فيها من عجل؟ أربعة وأربعة مثانية، كم االحتياطي كمان 

 Cover 50، 40، لكن اللي جالكم  Cover 26أو  16أربعة وكمان أربعة يبقى 
 تصور! حىت يف هذه كنا..

 
 أمحد منصور:

 
 لقصر احلكم.. يعين كفرات أو إطارات جاية لقصر احلكم وأنت اتخد عليها مجارك!

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
لقصر احلكم.. فأ� عاوز آخد عليها أل�ا زادت عن املقرر يف النظام، � طويل العمر بتغري 

 القانون! أنت امللك.
 

 ور:أمحد منص
 

 بس مسوك زودهتا برضو.



 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
أ� زودهتا ما أ� بقول لك، أ� اعرتفت لك قبل شوية لو كنت اآلن طالل اآلن ما كنت عملنا  

زود�ها حبة شوية يعين، لكن  -حقيقة–كده املسائل ال مع إخواين الثانيني وال مع امللك سعود 
، اقتنع الرجل،قلت � طويل العمر أنت ملا يقولوا امللك دفع عند الضرايب أو أ� أدفعها من جييب

اجلمارك وعند الناس إنه سعود دفع.. إيش هية كانت آالف الر�الت يومها بسيطة قال: وهللا 
عندك حق قولوا هلم يدفعوا. تصور! ملك البلد يقول عندك حق � طالل، كان زعالن، هادي 

 ، له حسناته.الناس ما يعرفوها فله كمان أشياء
 

 أمحد منصور:
 

 إيه أهم القرارات اللي أنت اختذهتا أثناء وجودك يف السلطة يف هذه املرحلة؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 وهللا ما فيه شيء إال هذه األمور اللي ذكر�ها.
 

 أمحد منصور:
 

 أل ..فيه قرار خطري وهو إغالق القاعدة األمريكية.
 

 العزيز:األمري طالل بن عبد 
 

مع عنفوان الناصرية والقومية العربية، كنا نكره شيء امسه استعمار،  -طال عمرك–آه طبعاً هذه 
أمريكا وإسرائيل والبالوي اللي شفناها كلها من هذا االستعمار. رحت له وأ� يف البيت طلبته 



اعدة سنة هذا وقته، أبو� اللي عمل الق -طال عمرك–قلت له أبجيك، اتكلمنا قال يل أ� 
، خلي أوالده هم اللي.. قال يل: عندك حق. يومها كانت األخبار بدأت األخبار تذاع من 46

جدة، طلبت األخبار وبعدين عطيتها للملك، وكلم قال له طالل هيكلمكم قرأت ها البيان أنه 
 إلغاء االتفاقية.

 
 أمحد منصور:

 
الدولية والعالقات األمريكية السعودية أمل  إلغاء االتفاقية حينما اختذت هذا القرار موازين القوى

 تعمل هلا أي حساب أو توازن؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 لألسف ال..ال يف ذلك الوقت؟ ال، تعرف ليه؟ من قلة املستشارين.
 

 أمحد منصور:
 

 لكن لو كان لك مستشارين..
 

 األمري طالل بن عبد العزيز [مقاطعاً]:
 

رجال البلد املتعلمني واملثقفني كانوا قلة.. مضبوط، املستشارين يف الديوان  ما كان فيه.. أوالً: 
كانوا يف صراع مبعىن أ�م يكونوا مع مني؟ اجلهة دي أو..، املستشارين كانوا كويسني مع عبد 
العزيز اللي صاروا مع سعود بعدين ومع فيصل.. دول برييدوا الصلح مع اإلخوان، ما بدهم � 

 جلانب اآلخر، فأي فكرة يعطوا فيها معناها إ�م اختذوا جانبك.خدوا جانب ضد ا
 

 أمحد منصور [مقاطعاً]:



 
 بعين قرار إبلغاء..

 
 األمري طالل بن عبد العزيز [مستأنفاً]:

 
فلو كان فيه استشارة يومها وكذا كنا ممكن �خد املعادالت الدولية وحنتاط، كان حمتمل مع 

 شبابنا وهتور� يعين.
 

 ور:أمحد منص
 

 األسباب اللي دفعتك إللغاء القاعدة كانت أسباب عاطفية حبتة؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 مسيها كده، وأ� يعين، أريد أن أؤيدك يف هذا التوجه.
 

 أمحد منصور:
 

 تقييمك إيه اآلن وقد عاد األمريكان إىل املنطقة، ليس بقاعدة وإمنا بقواعد؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

عتقد.. هو فيه استعمارين يف العامل العريب: استعمار خارجي واستعمار داخلي. اخلارجي: أ� أ
هو الدول اليت أتتيك وتستعمرك غصباً عنك وليس برضاك، إحنا جا برضا� وليس قواعد.. ليس 

 قواعد.
 



 أمحد منصور:
 

ة، وقال: حنن جئنا اآلن تصرحيات وزير الدفاع األمريكي األخرية ال حتمل أي احرتام لدول املنطق
 لنبقى إىل األبد.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 ال.. ما مسعنا هذه.

 
 أمحد منصور:

 
 التصرحيات األخرية قال إننا جئنا لنبقى.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 مل نسمع حكاية (األبد).

 
 أمحد منصور:

 
 لنبقى يف املنطقة بالش (إىل األبد)، لنبقى.

 
 بن عبد العزيز: األمري طالل

 
لنبقى يف املنطقة ما دام فيه حاجة مشرتكة بينها الدول املعنية، أ� قلت يف حديثي: سألنا عن 
العراق، وقال: هل ختشوا من العراق أن يعود هبذه األسلحة اهلجومية؟ قلت: وهللا العراق وغري 



ر، ففيه خوف على العراق، فيه جرياننا بيعملوا مناورات كل يوم، مناورات عسكرية كل شه
 املصاحل املشرتكة للبرتول.

 
 أمحد منصور:

 
 إلغاء القاعدة األمريكية بقرار منك جمرد قرار..

 
 األمري طالل بن عبد العزيز [مقاطعاً]:

 
 بقرار من امللك.

 
 أمحد منصور:

 
 بقرار من امللك..يعين أنت..

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 بناًء على نصيحيت.

 
 :أمحد منصور

 
 بناًء على نصيحتك.. جمرد قرار ألغاها وانتهت.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 كملك.. نعم انتهت.

 



 أمحد منصور:
 

 مل يعرتض األمريكان؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

قيل اعرتضوا عنده أ� ما أعرف لكن زعلوا علّي ومسوين األمري األمحر، واألمري الشيوعي، أمحر 
 يعين شيوعي.

 
 أمحد منصور:

 
 وأُطلق عليك هذا األمر، ووصفت هبذا الوصف مراراً بسبب األفكار اليت كنت تطرحها واليت..

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 كان بسبب القاعدة أوالً وبعدين بسبب الناصرية.

 
 أمحد منصور:

 
 كنت يف هذه املرحلة متيل إىل التيار الناصري العرويب.

 
 بد العزيز:األمري طالل بن ع

 
أعوذ  –الناصري العرويب ضد االستعمار، لكن مش األمور الثانية، فلما جاءت االشرتاكية 

جفلت منها، وأ� ضد التعذيب، ضد التأميم، ضد سجن الناس بدون حماكمة عادلة  -ابهلل
 مدنية، هذه من مبادئي فكيف أكون معهم؟! ما ممكن.



 
 أمحد منصور:

 
 ية أو توجهات عبد الناصر اليت أتثرت هبا؟ فقط معاداة االستعمار؟طيب ما هي املبادئ الناصر 

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 ال والقومية العربية.. الوحدة العربية..نعم.

 
 أمحد منصور:

 
والوحدة العربية.. يقال إن القاعدة األمريكية اليت كانت موجودة يف اململكة واليت ألغيت يف العام 

 ها يصب يف جيب امللك سعود شخصياً.م كان إجيار 1961
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

أبداً، ملا جيت يف املالية دخلت يف هذه احلساابت بنفسي كل ما قيل عن سعود مبا خيتص 
ابلقاعدة وأمواهلا غري صحيح، وكل ما قيل عن سعود فيما خيص التبذير موجود ولكنه مبالغ فيه، 

وح.. هي اللي بتصب علينا أموال، يعين بولغ يف هذه األمور، والرجل مبالغ فيه، الدولة عندما برت 
 له إجنازات هائلة ال نبخسه حقه.

 
 أمحد منصور:

 
كيف بدأت العالقة بينك..تسوء بينك وبني امللك سعود وبينك وبني إخوانك اآلخرين بعد أربع 

 شهور العسل اليت حتدثت عنها؟
 



 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

خلت الناس إنه هذا نظام أساسي وجملس شورى. يعين أنت امللك ملك أابك وأجدادك أبداً د
هذه التقاليد اللي مشيتوا، عليها وهذا إنسان يعين، أفكاره هدامة، أفكاره جديدة على النظام، 

 الكالم اللي هو ينفر احلاكم منك، فصار يكش شوية إىل أن صار.. فوجئنا إنه فالن أقيل..
 

 أمحد منصور:
 

 أنت؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 إين أ� أقلت.
 

 أمحد منصور:
 

 صدر قرار إبقالتك، بدون استدعاء منك أو كالم معك أو أي شيء؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

وأتغدى يف املالية،  4الصبح وأبقى إىل الساعة  8أ� كنت يف املالية، أ� أذهب الصبح الساعة 
، وكنا معزومني ليلتها عند أحد الوزراء، الغريبة 9وأقعد للساعة  7جع الساعة وبعدين يف الليل أر 

إن وكيل الوزارة معا�، وأ� اللي جبته وكيل وزارة كان يعرف عن إقاليت وما قال يل، ما بلغين، 
فوقّعت حىت قلت له بعدين توقيعايت لك كانت غري قانونية ألنك أنت عارف إين أ� مقال، فلما 

 خواين أرادوا يتضامنوا معا� وبعض الوزراء قلت هلم: ال.عرفنا إ
 



 أمحد منصور:
 

 مني من إخوانك؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 اللي هو عبد احملسن وبدر و..
 

 أمحد منصور:
 

 اللي هم كانوا معاك يف الوزارة.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 أيوه ووزراء اثنيني.
 

 أمحد منصور:
 

 دون اآلخرين. أنت أقلت
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

أ� الوحيد، وقالوا: نتضامن معاك، قلت هلم أنتم الوزرا وإلخواين أ� أرجوكم هذه مصلحة بلدي 
 ابقوا، أصروا فاستقال إخواين.

 
 أمحد منصور:

 



 كلهم؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 نعم.
 

 أمحد منصور:
 

تلك املرحلة؟ فرتة احلكم بتاعتكم أنتم هو كان يعترب..كان كان موقف األمري فيصل إيه يف 
 احلاكم الفعلي واآلن أبعد وصرت أنت يعين احلاكم الفعلي.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
يعتقد إنه من حقه أن يتوىل األمر، هذا هو وجهة  -هللا يغفر له–كانت غري مقبولة ألنه فيصل 

 نظره.
 

 أمحد منصور:
 

 ة مل يكن فيصل يشارك يف احلكم ابملرة.يف هذه الفرت 
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 أثناء حكمنا إحنا؟
 

 أمحد منصور:
 



 نعم.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 أبداً.
 

 أمحد منصور:
 

 ابملرة؟ 
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ال.
 

 أمحد منصور:
 

 كان ولياً للعهد وال يقوم أبي دور؟
 

 بن عبد العزيز:األمري طالل 
 

ويل عهد، أبداً ما كان له دور وهذا خطأ.. هذا خطأ برضو ارتكبناه، يعين ما ليش أ� قلت 
أخرج من الوزارة، ميكن الوزارة عمتنا شوية، شغل الوزارة واملعمعمة واملشاكل احلكومية، ميكن لو 

  أعلم.قبلوا كالمي أ� وأ� كنت خارج الوزارة، حمتمل إنه يكون هذا الدور. هللا
 

 أمحد منصور:
 



 ما هي نسبة ما استعطت أن حتققه من مشروعاتك ومبادئك خالل هذه الفرتة الوجيزة.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

وهللا أصدقك القول إنه كنا أربع أشهر ما شيني صح، إمنا اخلمسة أشهر الثانية كانت خلبطة ما  
 وسوء التفاهم. كنا نعرف نشتغل مع اخلناقات اللي دخلت بينا

 
 أمحد منصور:

 
يف احللقة القادمة آخذ مزيداً من التفصيل يف هذا األمر، وإبعادك عن اململكة وسحب.. 

 وسحب جواز سفرك وجنسيتك السعودية، وجلوءك إىل مصر..
 

 األمري طالل بن عبد العزيز [مقاطعاً]:
 

 إن شاء هللا.. إن شاء هللا.
 

 أمحد منصور [مستأنفاً]:
 

 ك ابلتآمر ضد اململكة أيضاً.. أشكرك مسو األمري.واهتام
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 شكراً أخ أمحد.
 

 أمحد منصور:
 



نواصل  -إن شاء هللا -كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. يف احللقة القادمة 
اخلتام  االستماع إىل شهادة صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود. يف

 أنقل لكم حتيات فريق الرب�مج، وهذا أمحد منصور حيييكم، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 


