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  9اتريخ الدولة السعودية كما يراه األمري طالل ح

  
 مقدم احللقة  أمحد منصـور 

 األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود  -ضيف احللقة  
  02/12/2000اتريخ احللقة  

 
 أمحد منصور:

 
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.

 
 مرحبا مسو األمري.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 أهالً بك � أخ أمحد.

 
 أمحد منصور:

 
إحنا يف احللقة املاضية توقفنا عند حمور هام رمبا يهم كل عريب ابعتبار الدول العربية  مسو األمري،

معظمها منتجة، أو كثري منها منتجة للنفط وهو مستقبل صناعة النفط، وأشرت مسوك إىل أن 



جيمس بيكر أشار إىل أن اعتماد العرب يف مستقبلهم على النفط أصبح أمرًا خطرًا جيب أن 
 ر فيه.يعيدوا النظ

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
أي نعم، هو جيمس بيكر قال: إنه اعتماد أمريكا على النفط اخلليجي قلَّ كثريا عنه عندما.. 

م عندما أتت اجليوش الغربية، ومنها على طليعتها اجليش األمريكي إىل املنطقة 90/1991عن 
أو أكثر من  50نا نستورد عند� حىت خترج العراقيني من الكويت، فقال يل: األسباب ألنه ك

%، إذا ما هم بيتكلموا عن مصاحلهم، مش عن االحتياطي 20%، اليوم ال نستورد إالَّ 50
 املوجود، االحتياطي وكأ�م يقولوا هذا ُمؤمَّن..

 
 أمحد منصور [مقاطعا]:

 
 كأ�م يعين مطمئنني.

 
 طالل بن عبد العزيز[مستأنًفا]:

 
عن استرياد البرتول، يقول: قلَّت أمهيته بسبب تناقص استرياده كأ�م يعين مطمئنني، إمنا أتكلم 
%، وقال صراحة نستورد اآلن من املكسيك  20إىل  55من منطقة اخلليج من أكثر من 

 ومن..
 

 أمحد منصور[مقاطًعا]:
 

 فنزويال.
 

 طالل بن عبد العزيز[مستأنًفا]:



 
اخلرباء هتستمر إىل سنوات عديدة قادمة، فنزويال، طبًعا أمهية البرتول إىل اليوم وحسب ما يقوله 

 هذا ال شك يف ذلك، اآلن العامل مير بفرتة ركود اقتصادي، وخصوًصا مشكلة..
 

 أمحد منصور[مقاطًعا]:
 

 األسواق يف جنوب شرق آسيا، نعم.
 

 طالل بن عبد العزيز[مستأنًفا]:
 

الربازيل وأمريكا -أيضا-النمور اللي كانت تستهلك، النمور اآلسيوية، واآلن تواجهنا مشكلة
الالتينية جبانب االحتاد السوفييت، وهو مصدر على كل حال، مش مشكلة.. من الدول اللي  

 كانت تستهلك البرتول، هذه كلها يقول: إ�ا فرتة السنني العجاف.
 

 أمحد منصور[مقاطًعا]:
 

 ستواجه دول املنطقة.
 

 طالل بن عبد العزيز[مستأنًفا]:
 

أن ننتبه ألنفسنا، إمنا هو املهم الكوبري الذي سوف نستعمله للمرور من هكذا يقولون، وجيب 
 هذه السنني العجاف إىل سنني الراحة املقبلة، هم يقولون: هناك سنني راحة أيًضا.

 
 أمحد منصور[مقاطًعا]:

 
 ستعود مرة أخرى.



 
 طالل بن عبد العزيز[مستأنًفا]:

 
ينا، وكانت كارثة، الطفرة كانت كارثة ونعوذ ابهلل ستعود، ستعود ليس بشكل الطفرة اليت مرَّت عل

 منها.
 

 أمحد منصور:
 

يعين مسو األمري، لو كانت األسعار بيعت ابلسعر العادي، ومل ترتفع إىل أربعني دوالر للربميل هل  
 كان اآلن سعر النفط يف وضع آخر؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
: لوال نرفع األسعار أو حناول أن حنفظها على هكذا يقول الوزير املسؤول يف التليفزيون، يقول

املستو�ت املعينة لرمبا أنه كان مستقبل البرتول للعامل اليوم أفضل مما هو عليه، ونشاهده يف 
 األسواق الدولية.

 
 أمحد منصور:

 
ما هي البدائل اآلن اليت جيب أن تعتمد عليها الدول النفطية، وعلى رأسها اململكة العربية 

 لتعويض اال�يار الواقع يف أسعار النفط احلايل؟ السعودية
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 يف الوقت احلاضر؟
 



 أمحد منصور:
 

 نعم.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 يف الوقت احلاضر هم اآلن أ� من وجهة نظري ماشيني خبطة متوازنة ومتوازية أيًضا.
 

 أمحد منصور: 
 

 ما هي هذه اخلطة ؟
 

 :طالل بن عبد العزيز
 

أوًال: أوقفوا املشاريع الكربى منها، طبًعا وكانوا مضطرين لتجميد الوظائف غصًبا عنهم، حقيقة 
يعين حىت لو كنت أ� مكا�م التبعت نفس الطريقة، إىل فرتة أخرى ملا تتحسن األوضاع، أيًضا 

ذا مسعنا يف فتحوا اجملاالت إىل مداخيل جانبية اثنية أخرى، يعين مثالً تذاكر الطريان مثالً هك
 الصحف.

 
 أمحد منصور[مقاطًعا]:

 
 ازدادت بعض األسعار للدرجة..

 
 طالل بن عبد العزيز[مستأنًفا]:

 



رسوم املطارات اللي بيخرج منها، التليفو�ت أيًضا صار فيها..، عاجلوها بشكل أو آخر، 
به الكهربة اآلن مشروع.. معروضة يف جملس الشورى، أيضا بيعاجلوه، كيف يتحول من ش

 حكومي إىل خاص؟ يعين شيء من هذا القبيل..
 

 أمحد منصور[مقاطًعا]:
 

 يعين مواجهة الواقع بشكل ما.
 

 طالل بن عبد العزيز[مستأنًفا]:
 

% �يت من البرتول، فمهما عمل يف  80إمنا هذا ال تكفي، ألنه مداخيل البرتول أكثر من 
لمستقبل البعيد جيب أن ننظر هلذه الوقت احلاضر يصعب أنك جتد البدائل للبرتول، ولكن ل

السلعة أ�ا سلعة مؤقتة، استمرت سواء مخس سنوات أو عشرة أو مخسني سنة، هناك بدائل 
 اشتغل عليها الغرب، طاقات أخرى ميكن أن حتل..

 
 أمحد منصور[مقاطًعا]:

 
 مصادر أخرى للطاقة.

 
 طالل بن عبد العزيز[مستأنًفا]:

 
أن حتل حمل..، هكذا.. أ� بيقول يل مدير شركة شل يف الر�ض،  مصادر أخرى للطاقة، تريد هبا

قال يل: اللي ّمسى فالن الفالين اللي كان هو أكرب غىن وبيستثمر يف أمواله يف الفحم احلجري 
وأنه هذا الفحم سوف يستمر إىل -يفتخر -قبل احلرب بسنة، وقال: أ� أملك كذا 38سنة 

 أجيال وأجيال.
 



 ليوم؟يقول: فني الفحم ا
 

 أمحد منصور:
 

 نعم، صحيح.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

وهكذا البرتول، أ� شفت بنفسي يف معرض السيارات يف برلني، إنه كل سنتني يكون هناك 
معرض يف برلني وأ� أذهب إليه، إلنه أشوف التقدم التقين التكنولوجي يف السيارات. سيارة  

 كيلو.  200كانت بتسري مثانني كيلو ابلكهربة، اآلن 
 

 أمحد منصور[مقاطًعا]:
 

 ابلكهربة.
 

 طالل بن عبد العزيز[مستأنًفا]:
 

ابلكهربة، أليس هذا من البدائل؟ من البدائل. عندما جيدوا عالًجا النتشار الذرة، ال أعلم إيش 
مصدر للطاقة، -أيًضا-هو تسميته العلمية، حىت ال يكون مضرًا يعاجلوا الذرة، ممكن يستعملوها

 ر، لذلك جيب أن ننتبه عند� على مستقبل البرتول.وعدة أمو 
 

 أمحد منصور: 
 

 يعين أنت مسوك ترى أن مستقبل النفط مستقبل غري مشرق كثريًا؟
 



 طالل بن عبد العزيز:
 

 ال. ال. مش أ�، ده اخلرباء.
 

 أمحد منصور:
 

 اخلرباء؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

شرات السنني حمتمل، ولكن انتبهوا للمستقبل، نعم، نعم، يقول لك: يستمر، وهو يستمر لكم ع
العملية مش عملية جيل ابلنسبة للمملكة العربية السعودية، ابلنسبة للخليج، ابلنسبة للدول 

الثانية املصدرة للبرتول، الزم يكون هلا بدائل، أن يكون هناك بدائل جبانب البرتول، لو حدث 
 كون هناك بدائل، البدائل عندي أ� هي عربية.حادثة من هذه األمور اللي أوردهتا، لكن أن ي

 
 أمحد منصور:

 
 كيف ؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 امتداد� عريب، أوالً إحنا مشرتكني مع العرب ابلتاريخ واجلغرافيا.. هذا شيء مفروغ منه..

 
 أمحد منصور[مقاطًعا]:

 
 والدين قبل هذا.



 
 طالل بن عبد العزيز[مستأنفا]:

 
 ا نقول: اتريخ، هو الدين، هو الثقافة، هي مصطلح عصري يسموه التاريخ.ما هو التاريخ، ملَّ 

 
 أمحد منصور[مقاطًعا]:

 
 جيمع كل هذا.

 
 طالل بن عبد العزيز[مستأنًفا]:

 
جيمع هذا، هو التاريخ طبًعا، الدين �يت يف قمة هذه األمور، فتجمعنا أمور كثرية، ومنها اللغة، 

املصاحل، لذلك أ� أود عندما يتكلم حاكًما أو مسؤول عريب ال ومنها كذا. إمنا اللي جيمعنا 
يقول: ابسم اإلخوة، خليه يقوهلا يعين بتعبري علشان يكسب العواطف، ولكن عملًيا يقول: 

 ابسم املصاحل املشرتكة، ألنه بيننا مصاحل مشرتكة.
 

 أمحد منصور:
 

 اليت هي القاسم املشرتك يف العالقة مع الغرب اآلن؟
 

 بن عبد العزيز:طالل 
 

 ال. ال.. فيما بيننا.
 

 أمحد منصور:
 



 اليت هي قاسم الغرب. الغرب يتعامل معنا طبًقا ملصاحله.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

ابلضبط، وهذا صحيح، مصاحل ما بيننا، ولكن مصاحل كثرية مشرتكة، فلهذا امتداد� الطبيعي هو 
كما -البشر من �حية مصر، عند� الثروة اآلن العرب، عند� السودان من �حية الزراعة، عند�

وهي ثروة تستمر إىل وقت طويل وهي البرتول ومصادره، الشام والعراق ومشال إفريقيا كلها -قلنا
 تكمل بعض، بس كيف تكمل بعض ؟

 
هنا هو بيت القصيد، جيب أن جنلس على الطاولة وأن حناور بعض، وأن نناقش كيف يكون 

ق على موضوع واحد عربًيا اليوم، موضوع واحد من خالل اجلامعة العربية، مستقبلنا، حنن مل نتف
 هل هذا جيوز؟ هذا ال جيوز.

 
 أمحد منصور:

 
مفصل اترخيي هام، أو حادث اترخيي كبري يف اتريخ اململكة، -احلقيقة-مسو األمري، أمامنا اآلن
ى الكثريين حىت اآلن  ، وما يكتنفه من غموض لد75يف عام -رمحه هللا-وهو مقتل امللك فيصل

 كيف وقع هذا احلادث؟ وكيف كانت مالبساته؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

أوال: ما مسعنا هذا الكالم، وقلنا أمريكا هلا يد، وأمريكا تنتقم من امللك فيصل علشان قطعه 
ن البرتول، كالم من هذا القبيل، نقلوه عن امللك سعود، ملَّا ُحني عن العرش، قالوا هذا أمريكا

تدخلوا فيها، وشالوا سعود وجابوا فيصل، وهذا غري صحيح، اللي شال سعود وجاب فيصل هو 



إخوانه، إخوانه، وهذا من حقهم يعين، إذا وجدوا إن هذا بديل لآلخر وأفضل يتصرفوا كيف 
 يشاؤون وقالوا: انتقاًما..

 
 أمحد منصور[مقاطًعا]:

 
 لكن الكالم ده ..

 
 ا]:طالل بن عبد العزيز[مستأنفً 

 
 م..1956انتقاًما من قطع سعود للبرتول سنة 

 
 أمحد منصول[مقاطًعا]:

 
 م.1956

 
 طالل بن عبد العزيز[مستأنًفا]:

 
قال قتلوه امللك فيصل، ال أبًدا، ُشكلت جلان، وحبثت األمر، وأبمر  73ومخسني، فجه [فجاء] 

 ل شخصية.من امللك خالد وأتييد من األمري فهد وإخوانه، وأثبتت أنه عملية قت
 

 أمحد منصور:
 

 كيف وما ذكر وقتها عن عالقة القاتل، دراسته يف الوال�ت املتحدة..
 

 طالل بن عبد العزيز[مقاطًعا]:
 



غري صحيح، إطالقاً، أوالد� كلهم كانوا هناك يف أمريكا وبريطانيا وفرنسا يتعلمون، ابلصدفة كان 
 هناك، إطالقاً هذا غري صحيح.. وهذا كل ما..

 
 منصور[مقاطًعا]: أمحد

 
 إيه مالبسات..

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 نعم ؟

 
 أمحد منصور:

 
 مالبسات ودوافع القاتل ؟

 
 طالل بن عبد العزيز: 

 
شخصية.. شخصية يعين من كثرة تفاهتها ال تُروى، أ� أتعجب كيف أقدم هذا الصيب اجملنون 

أ� كنت يف الصحراء يومها، فكلموين  على هذه اجلرمية الشنعاء، وأ� كنت يف الصحراء يف الرب،
من منزيل من البيت، يف التليفون الالسلكي، قالوا: ارجع بسرعة.. ليه؟ قالوا: ما نقدر نتكلم 

ابلتليفون الالسلكي، ُيسمع، فعرفت إنه هناك حدث وقع يف اململكة، لكن ما تصورت إطالقًا 
ا ميَّلت سياريت إىل بيت امللك أنه امللك فيصل سوف يغتال، فرجعت فورًا وعرفت كذا، إمن

 خالد، وجدته طالع من احلمام يغتسل لفريضة الصالة، ألنه كان متدين..
 

 أمحد منصول[مقاطًعا]:
 



 امللك خالد رمحه هللا
 

 طالل بن عبد العزيز[مستأنًفا]:
 

ه يف الزاوية، وشرح يل كذا ح دث، امللك خالد، فبايعته، فسألته إيش اللي حدث؟ قعدت أ� وإ�َّ
 وكذا حدث..

 
 أمحد منصور مقاطًعا]:

 
 اشرح لنا مسو األمري املوضوع.

 
 طالل بن عبد العزيز[مستأنًفا]:

 
أبًدا، قال يل هذا إنسان جمنون، معتوه، فدخل.. يعين كواحد من أوالد�، ما ميكن ُمينع وال 

مللك فيصل يفتش، مطمئنني إليه، أاتريه كان حيمل مسدس داخل بيشته، وكان عمه اللي هو ا
بيتلقاه كما يتلقى أحد أبنائه، فشال املسدس فجأة وضربه، شالوا امللك فيصل فورًا للمستشفى، 
ولكنه كان ميًتا، يعين طبًعا إخوانه ومجاعته كانوا يتمنوا له الشفاء، وأسرعوا بنقله إىل املستشفى، 

 ولكن كان قد فارق احلياة.
 

 أمحد منصور:
 

 طبيعة عالقة القاتل؟
 

 بن عبد العزيز: طالل
 

 ال.. القاتل امسه فيصل بن مساعد. 



 
 أمحد منصور:

 
 هل كان له عالقة ابمللك فيصل ختّول له الدخول عليه؟-عفًوا-نعم، فيصل بن مساعد

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 أبداً.. كان أوالد� كلهم يدخلون.

 
 أمحد منصور[مقاطًعا]:

 
 كلهم يدخلون.

 
 ا]:طالل بن عبد العزيز[مستأنفً 

 
 بسهولة، وهذا تقليد عند� يف العائلة.

 
 أمحد منصور[مقاطًعا]:

 
 نعم، يعين..

 
 طالل بن عبد العزيز[مستأنًفا]:

 
 ما كان أحد يشك فيه، أعوذ ابهلل.

 
 أمحد منصور:

 



 ومل يكن يُتوقع أن يقدم على هذا ؟ 
 

 طالل بن عبد العزيز: 
 

 إطالقًا.
 

 أمحد منصور: 
 

 ت إنه كانت له مشكلة تتعلق مبقتل أخ له أو.. لكن بعض املصادر ذكر 
 

 طالل بن عبد العزيز: 
 

 إيه هو حصل من هذا، وقالوا: إنه نوع من الثأر ألخوه..
 

 أمحد منصور[مقاطًعا]:
 

 نعم، ألخيه.
 

 طالل بن عبد العزيز[مستأنًفا]: 
 

عمهم يعين، أوالدي هكذا يقولوا، ولكن أ� أستبعد هذا، ألنه شفنا إخوانه بعدين، اللي هوأ� 
يعين، ألنه خالتهم، خالة األوالد دول، اللي هي زوجة أخوي مساعد، وهذا ابنه، خالتهم زوجة 

عبد العزيز، أ� كنت وكيلها، لكنها كانت عقيم، فعبد العزيز مساها أم فيصل، وقال: أنت وكيلها 
ريًبا من حوايل عشر � طالل، أ� كنت وكيل خاليت، ملا توفت، أ� أمسيها خاليت، توفت تق

 سنوات.
 



 أمحد منصور:
 

 فقط.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 آه، فأ� أعرفهم، فقالوا من هذا.. نعم مسعناه، مسعناه.
 

 أمحد منصور: 
 

عليكم، وهذا كان يعين حادث مل يكن متوقع أن  -رمحه هللا–كيف كان وقع مقتل امللك فيصل 
 حيدث؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
جًدا، والناس غضبت، وكانت جنازته مهيبة، وأتت الرؤساء من كل مكان تعزي صحيح، شديد 

أخوه أو خليفته امللك خالد وإخوانه، وأ� كنت واحد منهم، يعين شفنا األسى واحلزن على وجوه 
اجلميع، ألنه حادث أوالً مفاجئ، وشخصية امللك فيصل برضو هلا اترخيها، وهلا مسارها يف 

و�ئب امللك يف احلجاز، وله كثري من األدوار العربية،  26خارجية من سنة التاريخ، وكان وزير 
 فكان احلزن مبنيِّ على الناس وعلى الرؤساء املعزين وعلى إخوانه وعلى عيلته..

 
 أمحد منصور[مقاطًعا]:

 
 على املقاطعة يعين نود أن تعرفنا بشخصية امللك فيصل وأسلوبه يف احلكم؟-عفواً -لو ذكرت لنا

 
 مري طالل بن عبد العزيز:األ



 
ظل وزير خارجية -هللا يغفر له-رجل صبور، كتوم، له نظرة فاحصة سياسًيا، وال ننس أنه فيصل

 وهو ملك.
 

 أمحد منصور[مقاطًعا]:
 

 ظل وزير خارجية ؟!
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

 إىل سنة. 29نعم.. نعم، مل يرتك هذا املنصب من سنة 
 

 ا]:أمحد منصور[مقاطعً 
 

75. 
 

 األمري طالل[مستأنًفا]:
 

، عني وزير دولة لكن هو الوزير، مل يتخل عن هذا املنصب، فمن سفراته ولقاءاته مع 75
الزعامات العاملية ومنظمة األمم املتحدة وإىل آخره حقيقة صار نوع من ز�دة الوعي لديه 

 .75 – 26ابلشؤون اخلارجية، ألنه وزير خارجية كام سنة من 
 

 منصور: أمحد
 

 يعين مخسني عاًما أو تسعة وأربعني سنة.
 



 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

 يعين سنوات طويلة فأكسب خربة يف هذا اجملال.
 

 أمحد منصور:
 

 كيف كان تعامله مع الناس ؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

عبد العزيز كلهم يتساوون يف معاملة جيدة طبيعية، احلقيقة أ� ملا أالحظ اإلخوان اللي تتالوا بعد 
ببشاشة.. ابحرتام يتقبلون احلوار، يتقبلون النقاش، عندهم -حقيقة األمر-معاملتهم مع الناس

جمالس عامة وهذا مساها عبد هللا فيليب يف أحد كتبه قال: جمالس العامة السعودية أ�م عبد العزيز  
بدون انتخاابت، كان كل إنسان يديل كانت تشبه يف كثري من أوجهها الربملان اإلجنليزي إمنا 

 بدلوه، وهكذا استمرت يعين.
 

 أمحد منصور:
 

كان لك.. العالقة توطدت، -رمحه هللا-مسو األمري، قلت يل يف األربع سنوات األخرية من حياته
 وكانت مسن على عسل.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
يعين -وأ� أذهب إليه يف الليل-أذهب إليهكانت متوترة، ولكن يف األربع سنوات األخرية عندما 

 حقيقة كنا على وفاق يف األربع سنوات األخرية.
 



 أمحد منصور:
 

 كان يفضي لك يف شيء، كان يشركك يف الرأي.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

 ال ال، هو من طبيعة فيصل أل، طبيعته كده، طبيعته من زمان يعين.
 

 أمحد منصور:
 

 يف أمور الدولة؟ ما كان يستشريك
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

 ال أ� وال غريي إال من هو موظف عنده.
 

 أمحد منصور:
 

ألغيتم القاعدة  61يف العام -يعين-العالقات األمريكية السعودية-رمحه هللا-يف عهد امللك فيصل
 األمريكية اليت كانت.

 
 األمري طالل[مقاطًعا]:

 
 إحنا مش هو 

 
 أمحد منصور:

 



-أيًضا-نعم، بعد ذلك بدأت العالقات األمريكية السعودية أتخذ منحًى آخر، وقضية النفط
األمريكية إىل حد ما فيها -وحاجة الوال�ت املتحدة إىل النفط كان بيجعل العالقات السعودية

 شكل عن أشكال احليوية.
 

 لو طلبت من مسوك أن حتدثنا عن طبيعة العالقات األمريكية السعودية؟
 
 ألمري طالل بن عبد العزيز: ا
 

قوية كانت من أ�م عبد -وحبذر-شوف، العالقات األمريكية السعودية وأ� أؤيد هذا االجتاه 
العزيز إىل اليوم والسبب هو البرتول، يعين هو الثروة األساسية يف هذه املنطقة ومقدمة على 

لبرتول، موارد� أساسية من البرتول، الكثري هو البرتول، عماد� على البرتول، قواتنا معتمدة على ا
وما ينتج عنها من مجارك ورسوم كلها بسبب البرتول، يعين عندما ينقص البرتول تنقص الرسوم 

اللي أتخذها من الناس أوتوماتيكيا، إذن هو األساس. طيب من هو عماد الغرب اليوم؟ أو 
 غرب.ابلعكس القوة األحادية يف العامل من هي ؟ هي أمريكا.. هي ال

 
 إحنا من مصلحتنا أن يكون لنا عالقات خاصة مع أمريكا.

 
 أمحد منصور:

 
 يعين إىل أي مدى حدود اخلصوصية ؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
يعين أوالً أنه خاصة واسرتاتيجية ولكن أيًضا ممكن أنه يكون لنا طلبات من خالل هذه العالقة 

 .لتحقيق بعض األهداف العربية والسعودية
 



 أمحد منصور:
 

 رؤيتك لعملية السالم من كامب ديفيد إىل اليوم.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

وهللا أ� كل ما شفت اإلخوة الفلسطينيني كل ما صار عندي ندر أابركهم وأقول هلم: أنتم 
أصحاب الشأن، أابرككم يف مسريتكم، ولكن يف داخلي مش مطمئن، ما أ� مطمئن هلؤالء 

أ� مش مطمئن لإلسرائيليني، بعيدين إيش الفرق بني برييز وبني نيتانياهو ؟ هذا أكثر  الناس،
تطرفًا وجماهرة وصراحة، ذاك لبق ومرن..، إمنا إطالقًا، وجهني لعملة واحدة. وهذا ما مسعناه من 
أصحابنا اإلخوة الفلسطينيني ومجاعتهم. يقول لك: دولة فلسطني.. أي دولة فلسطينية؟! جمردة 
من اهلوا من أن تطري طيارة مدنية أو حربية إال أبمرهم، على األرض البوليس يقتحم أي منزل يف 
أي وقت يشاؤون، دولة جمردة من السالح، جمردة من الصالحيات القضائية والتنفيذية والتشريعية 

ن مادام إال بورقة إسرائيل، كل هذا أي دولة؟! فإذن الكالم اللي بيقولوه أ� غري راضي عنه ولك
 هم راضيني وأصحاب القضية مالنا بديل.

 
 هم يقولوا لك: ما هو البديل؟

 
 أمحد منصور:

 
يعين عفًوا مسو األمري، الكل يقول: هم أصحاب القضية. أال تعترب قضية فلسطني هي قضية كل 

 عريب وليس قضية الفلسطينيني وحدهم؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 



ربية يهودية مسيحية ابلنسبة للقدس، مرة يقول لك: قضية إسالمية، مرة وهللا مرة نسمع قضية ع
يقول لك..، إحنا ضعنا، إحنا مش عارفني هي قضية إيه. كل مرة نسمع اجتاه. لذلك إحنا.. 

أ� شخصًيا أبقول قضية فلسطينية بدرجة أوىل، أل�م أصحاب األرض اللي عايشني فيها، 
س، مسيحية يهودية وهادي إحنا موافقني عليها، وموافقني فليكن قضية إسالمية ابلنسبة للقد

 منفذ لنا إذا حتقق.-أعتقد-على الكالم والفاتيكان موافقة عليه وإىل آخره، وهذا
 

 أمحد منصور:
 

 كيف ترى مستقبل عملية السالم القائمة اآلن ؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

 مستقل ؟
 

 أمحد منصور:
 

 اآلن. عملية السالم القائمة
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

 صعبة، صعبة جًدا، مش سهلة.
 

 أمحد منصور: 
 

هل ترى أ�ا ميكن أن حتقق جناحات أم ستظل يف تعثرها إىل بروز شكل آخر من أشكال 
 املواجهة ؟



 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
 نعم نعم، أ� من هذا الرأي.

 
 أمحد منصور:

 
 هل ترى أن هناك مواجهة مستقبلية بني العرب وإسرائيل؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
ليه، مادام هم األقو�ء وبيحصلون على كل ما يريدوه ابلطرق.. بدون حرب، كل مطلب هلم 

اليوم بيحصلوا عليه، يعين إحنا نواجه.. نفاجأ من كام يوم أن الوال�ت املتحدة األمريكية 
 لعرب إعادة.. شو امسه. العالقات االقتصادية يعين..مع العرب.بتطلب من ا

 
 أمحد منصور:

 
 رفع املقاطعة.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
أو رفع املقاطعة، رفع املقاطعة بعد إيه؟! هبا السرعة!!، طب على األقل خلي ينفذوا عملية 

 ، مل يتم شيء.االتفاق اللي حصلت يف أمريكا مؤخرًا، وبعدين يطالبو� هبذا
 

 أمحد منصور:
 



ملًكا للمملكة -رمحه هللا-م كان امللك خالد1982م إىل 1975مسو األمري، يف الفرتة من عام 
 العربية السعودية..كيف متيزت فرتة حكمه؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
 سعود�ً كانوا فرحني ألنه حصل طفرة.

 
ع عمت، مستشفيات، طرق..وكذا. اللي هي احلركة يقولوا: جا� املال، جا� اخلري، املشاري

 العمرانية، فبالنسبة هلم..
 

 أمحد منصور[مقاطًعا]:
 

 نعم، البنية األساسية.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

بنية أساسية، مطارات، مواين.. إىل آخره، حقيقة، مدارس مستشفيات. فكانوا مستبشرين هبذه 
 الفكرة.

 
وهذه صدف ليس هلا عالقة إطالقاً حبظ هذا أو ذاك من وجهة نظري  بدأ البرتول ينزل، 82

 يعين، صدف..فهي فرتة من �حية املواطن السعودي فرتة رخاء وإجنازات.
 

 أمحد منصور:
 

 كيف..يعين لو وصفت لنا امللك خالد كأخ لك؟
 



 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

 صافية جًدا وحمب للغري.-األمر حقيقة-ورع، رجل ورع بسيط صريح عفوي، نياته صافية
 

 أمحد منصور:
 

وحىت اآلن هل حدث تغريات واسعة يف اململكة، يف تطور هذه الدولة اليت  82بعد العام 
 أسسها؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
 من �حية إيه؟ العمرانية أم من �حية إيه؟

 
 أمحد منصور:

 
 من النواحي املختلفة حىت يف بناء.

 
 طالل بن عبد العزيز: األمري 

 
 تطورات سياسية واجتماعية.

 
 أمحد منصور: 

 
 نعم، من أمهها.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 



من وجهة نظري إ�ا جيدة وأ� ابركتها حقيقة يف العلن يف اإلذاعة والتليفزيون، مثال النظام 
 األساسي يف احلكم.

 
 أمحد منصور:

 
 ؟92اللي وضع يف العام 

 
 طالل بن عبد العزيز: األمري 

 
 ، جيد.92

 
 أمحد منصور:

 
 نعم.. ما هي املميزات اليت كان يتمتع هبا؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
أوالً ألمور كثرية كانت عادات وأعراف صيغت بشكل مواد، ما يسمى ابلدستور، بلد ما فيها 

للحكم، يعين هم كلمة دستور، اللي هو القانون األساسي إحنا بنسميه النظام األساسي 
الدستور بيخفوها، بيتجنبوها، إمنا الكلمة جاية من (دست) دست احلكم ابإليراين، وأنت 
عارف حىت القرآن فيه بعض الكلمات العجمية، ليس فيها مربر لرفضها، لكن أل�ا وافدة 

مة دستور ليس وخيشون إ�ا حتل حمل القرآن والسنة. ما إحنا قلنا يف يوم.. مرة من املرات إنه كل
 فيها مشكلة ألنه القرآن �يت فوق الدستور وفوق القوانني.

 



فعملنا الدستور، عملنا جملس الشورى، عملنا نظام املقاطعات، فعمل إصالحات سياسية ميكن 
يف بدايتها، وإحنا نطالب ابملزيد منها ومن غريها، تطويرها، وهو وعد هبذا قال: كل فرتة، بس 

 صة بنمر هبا فلذلك نرجو له الصحة والعافية حىت أن ينفذ ما وعد به يف..طبًعا اآلن ظروف خا
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]: 
 

نقلة نوعية يف النظام السياسي يف  92يعين تعترب مسوك دستور أو النظام األساسي يف العام 
 اململكة؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
 نعم نعم

 
 أمحد منصور:

 
حظات على هذا الدستور.. هذا النظام األساسي، كان لك بعض كنت أبديت بعض املال

 اآلراء؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

 أيوه، أبديتها علًنا.
 

 أمحد منصور:
 

 ما هي أهم هذه األشياء؟
 



 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

رب، كان يقول أوالً دائًما أقول على املعرتفني أقول هلم: خذوا وطالبوا كما قال أحد زعماء الع
الرئيس عبد الناصر وسور�، وإحنا أنه ليش � -يومها قامت الدنيا ضده-ابلنسبة لقضية فلسطني

أبورقيبة تقول هذا الكالم؟ هذا مبدأه، إحنا نقبل النظام األساسي على ما فيه من أمور سلبية أو 
ن فيه إجنازات طيبة، إجيابية، ونطالب ابملزيد، مثال، فنتج عنه جملس الشورى، جملس الشورى اآل

جملس الشورى أ� ابعرف ثلث هؤالء األعضاء، وهم وطنيني، خملصني لبلدهم، -حقيقة-ألنه
خملصني لدينهم، خملصني ملبادئهم، ومثقفني ومتعلمني، ومتخرجني من أكرب اجلامعات الغربية، 

للحكم، بتطوير  ويدلون بدلوهم كل املشاريع اليت تعرض، ولكن أ� قلت بتطوير النظام األساسي
جملس الشورى، وإعطائه الصالحيات، وإعطائه احلصانة الربملانية، يعين تطويره بشكل أو آخر 

هلذه األمور اليت نرجو أن يلحقوا أنفسهم ويطوروها سواء من �حية النظام األساسي أو ابلنسبة 
 جمللس الشورى.

 
 أمحد منصور:

 
 هل الزال لديك طموحا سياسيا؟-يف السؤالعفًوا امسح يل -مسو األمري..هل الزال لديك 

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
أبًدا، آخر تصريح عملته للنهار من حوايل عشرة أ�م قلت فيه: مسكني الذي يشتغل يف 

 السياسة العربية اليوم.
 

 أمحد منصور:
 

 ملاذا؟



 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
يب، يف عدم اجلدية يف أخذ األمور السياسية وممارستها، يعين ألنه من الفوضى الدابة يف العامل العر 

الفوضى َدبَّ فينا الفوضى، وبدأ يدب اليأس يف نفوس املواطنني لعدم الوفاق العريب، وعدم 
االتفاق العريب، احلد األدىن ابالتفاق اللي خيدم الشعوب العربية، سيبك من األمور الداخلية، 

 آخره.اقتصادية، أو ثقافية أو إىل 
 

هذه األمور مل يتفق عليها، حمكمة العدل العربية إيش صار فيها؟ السوق العربية املشرتكة..إيش 
 صار فيها؟

 
 أمحد منصور:

 
 طيب، ما هو الطريق لإلصالح وحتقيق هذه اآلمال؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
املفكرين العرب..� مجاعة ما نعرف.. ما نعرف، حقيقة أ� سألت كثريًا، سألت املثقفني، سألت 

طيب إيش احلل؟ قالوا: ال حل هناك إال أن �تيكم اجملهول، ما إحنا خنشى هذا اجملهول، طب 
ليه وحنن اآلن يعين يف هذه املواقع، مواقع املسؤولية، ال حناور اآلخرين؟ أصحاب احلل والعقد من 

ا األمور، يعين التاريخ أال يعلمنا؟ املواطنني، ونتدارك أمور�، ونصلح من شئوننا قبل أن تدامهن
 أعتقد هذه من الضرور�ت مبكان يعين، من الضرورة مبكان. 

 
 أمحد منصور:

 
 هل هذا هو الدافع لديك لالجتاه للعمل االجتماعي املتعلق..



 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
 � سيدي..هذا بدأ من حياة الوالد.

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 اعي.عملك االجتم

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
إحنا أول من عمل مدرسة خاصة للبنات، أول يف الر�ض، أول من عمل مستشفى خاصة، 

وكله بتوجيهات عبد العزيز، إ�ا ابدرة منَّا إحنَّا، أول من عمل مدرسة مهنية يف الر�ض، أول من 
ذا العمل ليس جديدا علينا منذ أعطى بيته كلية لألطفال، كلية للشباب يعين، يف مكة إذن، ه

 ذلك الوقت.
 

 أمحد منصور:
 

مسو األمري.. البعض يقول: رمبا توجه بعض السياسيني إىل العمل االجتماعي هو شيء من سد 
 الفراغ، ما هي طبيعة العالقة بينك وبني العمل االجتماعي؟ القناعة؟ ما هي طبيعة العالقة ؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
 و؟ ما إحنا بدأ� يف هذا من اخلمسينات.ما ه

 
 أمحد منصور:



 
 هل حتب هذا العمل؟ تشعر بثماره؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
نعم، إمنا قلت لك قبل فرتة قلت أ� القلق الذي يعانيه اإلنسان، ردود الفعل ملا حيدث يف عاملنا 

 عملك اإلنساين واالجتماعي.العريب بتسئ إىل نفسيته فيحصل نوع من االضطراب حىت يف 
 

 أمحد منصور:
 

 إحنا حتدثنا عن عالقة اململكة ابلوال�ت املتحدة، وأعتقد أن هناك شيًئا تود أن تضيفه يف هذا.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

أمريكا كما علمنا وعرفنا عن اختاذ القرار فيها، هناك مدارس خمتلفة، وهناك مراكز أحباث، وهناك 
قرار على مستو�ت متعددة ودرجات خمتلفة حىت يتخذ قرار العملية أتخذ طريق طويل أصحاب 

عريض، هناك أمرين فيه قضا� اسرتاتيجية هذه مهما أتى من رئيس اجلمهورية أو حزب ال ميكن 
أن تنحاز عنها إطالقا، وفيه أمور تكتيكية، هذه ميكن معاجلتها واالتصال أبمريكا مبدى النفوذ 

 ية أو عالقات خاصة ميكن تعديل مسارها..يف السعود
 

 أمحد منصور:
 

 مثل إيه مسو األمري؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 



مرات  3االتصال معهم، افتح حىت احلوار، اتصال ابلشعب األمريكي من خالل..أ� رحت 
وا ، وجدت األبواب مفتحة يل، اللي كان83، 82، 81ألمريكا للرتويج ملهامي اإلنسانية، 

يقولون أنه األبواب مغلقة أمام العريب، اللي هي اإلعالم، ال يف الصحافة وال يف التليفزيون وال يف 
 جابوين يف الراديو-على سبيل املثال-الراديو، أ� طلعت يف الراديو

 
 أمحد منصور:[مقاطًعا]

 
 األمريكي ؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
أخاطب فئات معينة من الشعب منهم سواقني التاكسي،  صباحاً، علشان 4األمريكي، الساعة 

والسكران، والضايع واللي كان..، وكانوا يشتموين يف سؤاالهتم: أنت عريب، أنت متزوج أربعة، 
أنت صاحب اجلمل، أنت إيش جابك أمريكا ؟ كنت أسكت وكنت أجاوهبم، األبواب فتحت 

 يل..
 

 أمحد منصور[مقاطعا]:
 

 هذه الفرصة ابلشكل اجليد؟-ًضاأي-يعين إحنا مل نستغل
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

مل نستغل هذه الفرصة، اجتمع مع أصحاب القرار، أ� كنت أشوف أعضاء الكوجنرس 
األمريكي، مكاتبهم زر�ها يف الكوجنرس، ولكن أشوفهم يف احلفالت اخلاصة، هم ينبسطوا ملا 



نبسطوا يف تناول احلديث واحلوار فيما بينك أو فيه حفلة عشاء، ي Partyيكون فيه كوكتيل 
 وبينهم. 

 
 هذه فرص إحنا ال نستغلها.

 
 أمحد منصور:

 
لكن مهما كانت قوتنا ومساعينا للتأثري هل ميكن أن نُغّري شيًئا من املوقف األمريكي جتاه 

 إسرائيل؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

 نعم.. أ� من جتاريب نعم.
 

 أمحد منصور: 
 
ا تُعترب العالقات األمريكية اإلسرائيلية من الثوابت االسرتاتيجية اليت أشرت مسوك إىل أ�ا ال أم

 ميكن أن تتغري؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

 سنة. 100من الثوابت لعدة أمور أوالً اجلماعة دول بدؤوا من 
 

 أمحد منصور:
 

 اليهود؟



 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 ر ابزلاليهود، يعين من مؤمت

 
 أمحد منصور:

 
 م1897

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
وبدؤوا يف أمريكا بقوهتم اإلعالمية واملالية واشتغلوا مش بس إ�م، مش كساىل طب خلينا  97و

نعطيهم حقهم كمان، ما هو عشان تعطي خصمك احلق من خالل إعطائه هذا احلق تستطيع 
وصلوا من مستوى يف اإلعالم ويف املال ويف النفوذ،  أنك تقيِّم نفسك وتعمل عشان تصل إىل ما

أم كيف نقيم خصمنا؟ ابالعرتاف له مبا أجنزه من أمور ملصلحة نفسه، فأمريكا وجدت مصلحتها 
منذ البداية أنه يف هذا الغربيني الذين انتقلوا من بالدهم إىل إسرائيل وطبقوا املعايري الغربية، 

اابت، األحزاب إىل آخره..فصار هناك انسجاًما روحيا وحضار� الربملان، تداول السلطة، االنتخ
بني الغرب وبني إسرائيل، يف الوقت اللي إحنا هنا مفككني، يعين هم وجدوا هلم بؤرة إمسها 

إسرائيل ختدم مصاحلهم، وهذا من حقهم � أخي، ليش جناورهم الزم إحنا نثبت أنفسنا إنه حنن 
لى األقل مناثل إسرائيل حىت نكسب احرتام اآلخرين، إحنا إذا  ال، إحنا أقوى من إسرائيل، أو ع

كنا ال نكسب احرتام أنفسنا وننتقد أنفسنا بعنف، هل نتوقع اآلخرين إن هم حيرتمو� ويقدرو�، 
 أعوذ ابهلل.

 
 أمحد منصور:

 



 ما هو الطريق؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

سنسري فيها إىل اجملهول ال نعرف النهاية أو يطلع برضو كما سألنا كما يقول لك خطني متوازيني 
لك �س من فني ؟ من هنا أو هناك ويقلبوا هذه األمور بشكل أو آخر ونتائج هذه التغريات ال 

يعرف مداها إال هللا، هذه مشكلة اللي نرجو من قياداتنا أن توعي هلا وأن تدرك أمهيتها 
 وخطورهتا. 

 
 أمحد منصور: 

 
 لتك أن تقيم العالقات السعودية، عالقات اململكة مع جريا�ا؟مسو األمري لو سأ

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
إحنا دائًما نقول إحنا حوايل مثان دول جرياننا عربية، أعتقد مثانية أو تسع جيب أن نكون على 
صداقة ووائم بقدر ما نستطيع وأن تكون هذه الدول اجملاورة قوية مثلما حنن أقو�ء، يعين مثال 
اليمن أ� فوجئت إنه جملس التعاون يرفض دخول اليمن، أ� من رأيي إنه تعالوا ال نرفض وال 

نقبل اآلن جنيب جهة معينة تعمل لنا تقييم لفائدة جملس التعاون من انضمام اليمن له، وفائدة 
ناًء اليمن من انضمامه جمللس التعاون، أيش الفوائد الناجتة عن هذا؟ هل فيه فائدة هلم ولنا؟ ب

على هذه الدراسة واجلدوى اللي ميكن إ�ا جترى اختذوا قراركم ال أو أيوه برضو نرجع للمزاجات 
 والعاطفة، هذا ال جيوز.

 
 أمحد منصور:

 



 لكن تقييم مسوك لتجربة جملس التعاون نفسها؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

 قدو�ا مبرارة.وهللا جتربة يف بدا�هتا وأصحاب الشأن يف هذا اجمللس ينت
 

 أمحد منصور:
 

 رغم مرور هذه السنوات الطويلة على أتسيسها؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

رغم مرور السنوات الطويلة، أعتقد إنه جيب أن يتحرك أكثر ديناميكية وأكثر فاعلية حىت إن 
 يكون له إنتاج مردوده لشعوب املنطقة.

 
 أمحد منصور:

 
ام هذه الشهادة اليت تقدمها لألجيال اليت عايشت هذه األحداث مسو األمري وحنن يف خت

وأجيالنا حنن اليت رمبا مل تعش أحدااث كثرية منها، واألجيال القادمة، يعين ما هي رؤيتك هلذه 
 الفرتة السياسية واحلياتية يف اتريخ األمة اليت عشتها؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
 احلاضرة أو املستقبلية؟

 
 د منصور:أمح



 
اليت عشتها ابتداء منذ مرحلة الوعي يف بداية الثالثينيات إىل اليوم، كيف تنظر إىل هذا املدى من 

 التاريخ العريب احلديث؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

وهللا أ� اللي أبشوفه وشوفته ابلفعل إنه مل يكن هناك تغيريات جذرية يف أوضاعنا العربية من 
 اليوم، وهي أوضاع يعين تغيريات شكلية، سطحية، ليست يف العمق الذي ذلك الوقت إىل

يوصلنا إىل مصاحل شعوب املنطقة، وهذه لن تتحقق إال ابملزيد من الدميقراطية أو الشورية 
واحلر�ت، احلر�ت اليت هي يعين هلا ضوابط مش احلر�ت الفوضوية اللي نقوهلا بعدين خناف من 

عند اجلهة الغربية معناها اجلنس واالختالط، يعين مش هذه احلرية، وال  الغرب، يقول لك احلرية
أحد يدعو إليها، ومرفوضة حىت مش من احلكَّام، حىت من الناس العاديني، احلرية تداول يف 
شؤو�م وأمورهم واحد مثال ينتقد وزير الصحة، ووزير املواصالت، أو املسؤول الفالين، حق 

لرأي العام من خالل صحافته أو نقاابته أو برملانه أو جملس الشورى، املساءلة سواء من طريق ا
هذه من حق الناس، وهذه من الدوافع، هذه مثال قفزات حضارية حقيقية لو حققناها، مش إن 

يكون عندك ملبة وتولع يل ماتور، وجتيب يل سيارة وتقول هذه نقلة حضارية وهي مصنوعة يف 
 ك ومن ثرواتك. هذهاخلارج، وأنت استوردهتا من مال

 
 أمحد منصور:

 
 يعين تعرب هذا عملية اإلصالح السياسي واإلصالح بناء الشخص شيء رئيسي ومطلوب.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
 نعم أساسي.



 
 أمحد منصور:

 
 هل هناك أشياء كنت أتمل أن حتققها يف حياتك ومل تستطع؟ ؟ أو ومل تتحقق؟ 

 
 ز: األمري طالل بن عبد العزي

 
وهللا إحنا أول من دعينا إىل جملس وطين اللي هو يشبه جملس الشورى حىت زعلوا عليه ليه مساه 

 الوطين قلت له: � أخي االسم تغريه ومش مهم، ويف ذلك الوقت جاءين رسالة من شخص
 

 أمحد منصور:
 

 سنة كم مسو األمري؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

 لس وطين؟ وليش أنت تقول نظام أساسي؟، ليش أنت تقول جم1961سنة 
 

طب ما جتيب نظام أبوك، ارجع للنظام األساسي اللي عمله الوالد، شوف جملس الشورى وكربوه 
وطوروه، كفاية، هذا ضاعت علي احلقيقة، أ� أعرتف هبا، ضاعت علينا كانوا جييبوه ويطبقوه 

نا اتصور� إنه نظام ابيل، نظام قدمي ويقولوا هذا نظام عبد العزيز ما فيه حد هيقول لك ال، إح
يعين حندث إمنا يعين على أساس إنه قفزات إىل األمام، لكن احلقيقة لوال أخذ� هبذا الرأي   26

 كان ممكن، هذه من األمور اليت آسف على عدم حتقيقها.
 

 أمحد منصور:
 



 هل هناك أشياء أخرى؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

ان أشياء كثرية و�سف يعين أ� قلت يف آخر حديث إنه فيه بعض األمور لو وهللا يف ابل اإلنس
إحنا أدر�ها بطريقة أو أخرى كنا حققنا أشياء كثرية، لكن من محاقات الشباب ومن أخطاء 

 اآلخرين أيًضا، االثنني مع بعض، مش بس من �حية واحدة، ضاعت هذه الفرص.
 

 أمحد منصور:
 

 ملستقبل اململكة العربية السعودية؟مسو األمري ما هي رؤيتك 
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

يعين مبشر، مبشر ابخلري ألنه ليه هو مبشر؟ أ� داخل يف العملية، داخل يف املؤسسة، وأعرف 
خفا� األمور، أعتقد، وهذه جيب أن تتضح للناس ألنه التكتم على الكثري من األمور هذا 

ء إجيابية طيب ليه ما نطلعها للناس خلي الناس تعرفها، إنت بدك يؤذينا، يعين أ� شايف أشيا
الناس تصفق لك وهي ال تعرف شيء، تصفق اجملهول ما يسري، إذاً فيه أشياء إجيابية وتبشر 

 ابخلري بس شرط أن تبلور أوالً بشكل جدي، وشكل يعين معقول ونظامي وقانوين.
 

 أمحد منصور:
 

 ها ؟هل فيه أشياء حمددة حتب أن ترا
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 



ال.. ال هناك أشياء كثرية إن أمور الدولة متشابكة وكثرية ومتنوعة، من الصعب إنك حتدد، وال 
 ما عندي مانع أن أقول.

 
 أمحد منصور:

 
 لكن يف اإلمجال؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
ما هي ولكن أشياء كثرية اللي خاصة يف  يف اإلمجال األشياء كثرية احلقيقة يعين ال حيضرين اآلن

 أمور الدولة يعين
 

 أمحد منصور:
 

 نعم واملستقبل العريب؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

أ� من الناس اللي لو مش متفائل ما كنت قاعدت قدامك ها احلني،كان انزويت يف بييت 
ن طبعي أين أتفائل وجيب وخدت ما عندي من ثروة أ� وأوالدي وهاجرت، بس ألين متفائل وم

 أن نعمل من أجل هذا التفاؤل أ� أو غريي ملستقبل أمتنا وأوالد� وأحفاد� ونسائنا.
 

 أمحد منصور:
 

 ما الذي توصي به جيلنا واألجيال اليت أتيت بعد�؟
 



 األمري طالل بن عبد العزيز: 
 

اللي سوف حتملنا املسؤولية، هذا جيل املوجود حالياً بس إحنا بنتكلم من أجل األجيال القادمة 
مسؤولية الكوارث اليت لو تركنا احلبل على الغارب كما يقولوا هكذا أمور سايبة هو هيحمل 

 املسؤولية. 
 

 أمحد منصور:
 

 ماذا توصي هذا اجليل عفواً مسو األمري؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 نعم؟
 

 أمحد منصور:
 

 ماذا توصي اجليل القادم؟
 

 بد العزيز: األمري طالل بن ع
 

وهللا اجليل القادم حبالتنا احلاضرة هيكون جيل يعاين، يعاين أكثر مما عانينا ألنه التعليم ومناهجه 
متخلفة، الفوضى دابة يف اجليل القادم اللي هو برييب اجليل..، ما إحنا بنربيه، وإحنا بنعلمه، 

 ي كمان معادلة صعبة.يعين كيف جبيل عاجز يريب جيل مستقبلي وضعت فيه اآلمال، ما هاد
 

 أمحد منصور:
 



 صحيح.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 يعين هادي كمان بدها شوية حبث ونقاش.
 

 أمحد منصور:
 

لو طلبت منك يف ختام هذه الشهادة شيًئا أخرياً، كلمة أخرية يف ختام شهادتك على العصر.. 
 ماذا تقول؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز: 

 
ات أبنين إنسان متفائل بطبعي، إمنا التفاؤل هذا جيب أن يدعم عمليا وهو أ� قلت قبل حلظ

بوسائل جتعل مين وغريي من املتفائلني يضاعفوا من هذا التفاؤل وإال يوم من األ�م هنسيب 
أزمتنا لغري� وهو برضو � إخواين، � أصدقائي، � زعامات العربية أن تدركوا املخاطر احملدقة بنا 

 تعملوا مبشورة اآلخرين عن تقييم أموركم وتعديل مساركم ملا فيه مصلحة شعوبكم.مستقبًال، وأن 
 

 أمحد منصور:
 

صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود أشكرك شكراً جزيال على هذه 
الشهادة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، حىت ألقاكم يف حلقة قادمة مع 

 يف بر�مج شاهد على العصر هذا أمحد منصور حيييكم، والسالم عليكم ورمحة هللا. ضيف جديد
 


