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 ردود الفعل على شهادة األمري طالل بن عبد العزيز على العصر  

  
 مقدم احللقة  أمحد منصور 

 األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود  -ضيف احللقة  
  06/12/2000اتريخ احللقة  

 
 أمحد منصور:

 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، أحييكم على اهلواء مباشرة من القاهرة، وأرحب بكم يف حلقة 

 جديدة من بر�مج (بال حدود).
 

األمري طالل بن عبد ردود فعل واسعة النطاق تلك اليت أاثرهتا شهادة صاحب السمو امللكي 
العزيز آل سعود طوال األسابيع التسعة املاضية من خالل بر�مج (شاهد على العصر)، ذلك 

بعض األحداث اهلامة اليت وقعت يف اململكة العربية السعودية  -للمرة األوىل–أل�ا تناولت 
من األحداث خالل اخلمسني عاماً املاضية برؤية ورواية من شارك يف صناعتها، وكانت كثري 

تعترب من احملرمات اليت ال يُتطرق إليها، وأ� ال أنكر أن هذه احللقات اليت مت تسجيلها على مدار 
م قد أرهقتين ابلفعل، وكانت قلة املراجع احملايدة 1999م والعام املاضي 1998عامني مها العام 

د أ�ا أرهقت األمري أو املوضوعية أحد أسباب اإلرهاق يف البحث عن معلومات، كما أين أعتق
أيضاً، ورمبا سببت له كثرياً من املشكالت، ألنه فتح صفحات كان الكثريون يودون هلا أن 

ُتطوى، وإين إذ أشكره على ما قدم وعلى ما حتمل ويتحمل يف سبيل بيان احلقيقة أو جانب 
سابيع أشكر مشاهدي اجلزيرة الذين أمطروين طوال األ -كذلك–هام منها على األقل فإين 

املاضية بعشرات الرسائل والتساؤالت واملعلومات عرب الربيد اإللكرتوين والفاكس واهلاتف حول ما 



أاثره األمري طالل يف شهادته املثرية واليت ستظل مثرية للجدل، واليت نتمها أو حناول أن نتمها 
 مفتوحاً حول ما هبذه احللقة من بر�مج (بال حدود)، لنفتح بينه وبني مشاهدي اجلزيرة حواراً 

أدىل به من معلومات وما تناوله يف شهادته من أحداث.. وملشاهدينا الراغبني يف املشاركة ميكنهم 
مع إضافة كود  00202 5748941االتصال بنا على األرقام التالية، مشاهدينا يف مصر 

 للمقيمني خارجها. 02القاهرة 
 

 43أو  00202 5748942تصال بنا على أما مشاهدينا يف مجيع أحناء العامل فيمكنهم اال
للمقيمني خارجها وإضافة الكود  02مع إضافة كود القاهرة  5782132أما رقم الفاكس فهو 

 للمقيمني يف مجيع أحناء العامل. 00202الدويل 
 

 مسو األمري مرحباً بك.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 أهالً أخ أمحد.
 

 أمحد منصور:
 

حول هذه الشهادة اليت  98ذه الدعوة حىت نتم معك ما بدأ�ه يف العام أشكرك على قبولك هل
 .64إىل العام  57الزالت أو ستظل مثرية للجدل السيما ابلنسبة للفرتة من العام 

 
أبدأ معك بتساؤل أرسله املشاهد يوسف عبد الرمحن الذكري من الر�ض، وأشكر األخ يوسف 

 حللقات أوالً أبول وأرسل تساؤالت كثرية.شكراً جزيالً ألنه كان يتابع معنا ا
 



سؤاله األول عما أثري يف احللقة األوىل عن مبلغ اخلمسة آالف جنيه إسرتليين اليت كان يتقاضاها 
امللك عبد العزيز من بريطانيا، وأرسل أدلة كثرية حول هذا املبلغ منها ما ُنشر يف كتاب (بعثة إىل 

فيليب) والذي قدم له وترمجه وعلق عليه الدكتور عبد هللا الصاحل جند) الذي ألفه (سانت جون 
العثيمني، وكذلك ما جاء يف بعض املصادر األخرى حول هذا املبلغ وطبيعة العالقة اليت ربطت 

 امللك عبد العزيز ابلربيطانيني. تعليقك مسو األمري بداية على هذا املوضوع.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

الً.. بداية أود أن أعلق تعليق بسيط قبل ما أجاوب على هذا السؤال على هذه شكراً جزي
احللقة. احللقة هذه أنتم وأ� وعد� املشاهدين أب�ا سوف ُجترى بعد انتهاء آخر حلقة من 

احللقات اليت ُأجريت يف (شاهد على العصر)، وحنن اآلن حنقق هذا الوعد للمشاهدين، ونبدأ 
نتجت عن  -كما تفضلتوا-حظة التالية: أوًال: احلقيقة أ� مل أحتمل مشاكل حديثنا معكم ابملال

حديثي يف (شاهد على العصر) بعض األمور اليت.. واملالحظات اليت أبديت، وهذا من األمور 
الطبيعية اليت أ� كنت أتوقعها أصالً، وكان.. وكنت أمتىن يف كثري من هذه املالحظات أن حيدث 

احلقيقة للذين يتساءلون عن بعض احلقائق أو تلك اليت  -ابألحرى–نوضح نقاش حىت نوجه أو 
 رأيت أ�ا حقائق وذكرهتا يف هذه احللقات.

 
إنه أ�.. لرمبا أين أدركت هذا املوضوع متأخراً، ولكن على األقل  -أخ أمحد-األمر الثاين املهم 

من املسائل اخلاصة يف اململكة  أريد أن أصرح به وأقوله بصوت عايل أنه املسائل العامة والكثري
العربية السعودية منوطة بثالث أشخاص فقط يف الوقت احلاضر أن يتحدثوا عنها هو: امللك، 
ومسو ويل العهد األمري عبد هللا، ومسو النائب الثاين األمري سلطان بن عبد العزيز فقط، أدركت 

 هذا..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 



 ماذا تقصد هذه؟
 

 ل بن عبد العزيز[مستأنفاً]:األمري طال
 

أدركت هذا يف املدة األخرية وقبل حىت (شاهد على العصر) أن هم الذين يتحدثون عن هذه 
األمور فقط، طبعاً هذه احللقة سأحتدث بكل راحة وسوف أجاوب على كل األسئلة، لكن بعد 

مور العامة وكثري من هذه احللقة سوف نلتزم أبنه هذه أمور منوطة هبم الثالثة فقط، كما قلت األ
 األمور اخلاصة أل�ا..، أما ما عدا األمور األخرى فهذه منوطة ابملسؤولني وزراء أو غريهم..

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 حىت التاريخ؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز[مستأنفاً]:

 
زيز، ال يستطيع أن أو غريهم، التاريخ اللي خاص بعبد العزيز أل، هذا منوط يب أ� وأوالد عبد الع

 أحد يلومنا عليه أو يستطيع أن أحد حياسبنا عليه، ألن هذا ملك للجميع.
 

 أمحد منصور:
 

 والذي شاركت فيه بعد عبد العزيز؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 نعم؟
 



 أمحد منصور:
 

 والذي شاركت فيه بعد عبد العزيز أنت وغريك من إخوانك؟
 

 العزيز:األمري طالل بن عبد 
 

هذا.. ذكر� الكثري من األمور، ذكر� يف احللقات بعض األمور اللي أ� كنت أتذكرها ألن أ� مل 
أكن أقرأ من كتاابً أو كنت أنقل من مذكرايت اليت حتتوي على كل احلقائق، فذكرهتا اجتهاداً مين 

 أ� شاركت فيها. مبعىن أنه َشغََّلت ذاكريت حىت أين أتذكر هذه احلقبة من التاريخ واللي
 

 أمحد منصور:
 

أن هذه هي احللقة األخرية أو احلوار التليفزيوين  -عفواً مسو األمري–يعين هل أفهم منك تصرحياً 
األخري أو اإلعالمي أو الصحفي األخري الذي سوف تتحدث فيه عن الشؤون العامة يف اململكة 

 العربية السعودية؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

  من األمور اخلاصة نعم.وكثري
 

 أمحد منصور:
 

 هذه هي املرة األخرية؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 



 هذه هي املرة األخرية.
 

 أمحد منصور:
 

 يعين إذن سنحاول أن نستفرغ منك كل ما نستطيع.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 للجميع، وحىت ال يكون فيه..فليكن، فليكن، ولكن هذه احلقيقة أدركتها وهذا أفضل 
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 يعين معىن ذلك إنك بتعتزل العمل السياسي بعد هذه احللقة؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 وهللا قول.. مسيها اللي تسميها، مسيها اللي تسميها، إمنا هذا هو الواجب اللي جيب أن يكون..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 ري أن تعلن اعتزالك للعمل السياسي.يعين شيء خط
 

 األمري طالل بن عبد العزيز[مستأنفاً]:
 

ثالثة أشخاص.. ثالثة أشخاص.. أ� قلت أنه لن أحتدث، لن أتكلم ابعتزال العمل السياسي، 
لن أحتدث يف األمور العامة اخلاصة ابململكة العربية السعودية أو كثري من األمور اخلاصة، أل�ا 



 بثالثة أشخاص، يعين.. لذلك.. يعين أ� أدركتها متأخر ولكن ال أبس.. ال أبس إين منوطة فعالً 
 أقوهلا من اآلن.

 
أما ابلنسبة لعبد العزيز فال أريد أن أحد يزايد علّي يف عبد العزيز، عبد العزيز هذا والد اجلميع، 

صدق وإخالص ألنه وأمانة يف عنقنا مجيعاً، فنتحدث عن اترخيه ونتحدث عن أموره بكل جترد و 
مدرسة.. مثال بعظمته وأبعماله اجمليدة،  -يعين–ما حدش يكفينا، إحنا عبد العزيز ابلنسبة لنا 

فلهذا جيب أن نتحدث يف اترخيه ونتحدث يف أجماده، ونتحدث يف األحداث اليت وقعت أثناء 
حياة عبد العزيز، أيضاً لقريب الذي كان يف  -أ� قلت ال أقبل أحد يزايد علي-حياته ابإلضافة 

 والناس..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 رغم أن سنك كان صغرياً.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز[مستأنفاً]:
 

فلذلك أ� أحب إين أقول يف هذه املناسبة إنه هذه احللقة هي األخرية ابلنسبة للشؤون العامة 
أتكلم عن اتريخ والدي، عن اترخيي للمملكة العربية السعودية والكثري من األمور اخلاصة، سوف 

الكثري مما الواحد يتطرق إليه، هذه  -ما شاء هللا–أ�، عن أعمايل، عن األشياء هذه، وهذه فيها 
 هي احلقيقة.

 
 أمحد منصور:

 
 يعين..

 



 األمري طالل بن عبد العزيز[مقاطعاً]:
 

 نرجع السؤال لو أمرت.
 

 أمحد منصور:
 

ة املثرية للجدل حول املبلغ الذي كان يتقاضاه امللك عبد العزيز السؤال كان فيما يتعلق ابلقضي
 من الربيطانيني ومقابل ما كان يقوم به ابلنسبة هلذا املبلغ وهو مخسة آالف جنيه إسرتليين شهر�ً.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
سول م ميالدية، وكان (بريسي كوكس) هو املر 1917م أو 1916� سيدي، هذا الكالم سنة 

أو املنوطة به أمور اململكة العربية السعودية، وكان كثري من أمراء املنطقة ملا نرجع إىل كتاب 
الزركلي، خري الدين الزركلي، وهو الكتاب املعتمد أو من الكتب املعتمدة واملعرتف هبا يف 

 السعودية.
 

 أمحد منصور:
 

 صحيح، نعم.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

ورواها عن (فيليب) أنه هذا املبلغ ومنها ثالثة آالف بندقية ومنها ثالثة أو أربعة رشاشات 
 ومدافع، إمنا السؤال املطروح ملاذا..؟

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:



 
 قائمة طويلة عندي يعين ال جمال لذكرها.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز[مستأنفاً]:

 
سلحة إطالقاً.. ليه؟ ألنه فيه أقوال متعددة ومل أراها أ� ملاذا مل يستعمل عبد العزيز هذه األ

ابلتاريخ إمنا أقوال تواردت من شخص آلخر إنه ال يريد إنه هذه اهلدية من اإلجنليز ُتستعمل ضد 
مجاعته يف اململكة العربية السعودية، فكان السالح الذي �تيه من هولندا من بلجيكا من أملانيا 

لفة أبموال ُتدفع هلم، وكان املرسول له معروف من (خالد بن الوليد أ�م هتلر، من دول خمت
 اخلرقين) وهو من املبعوثني هلذه الدول عشان �خذ من السالح، ملاذا مل يستعمل السالح؟

 
ألنه قيل من األمور املتواردة عنه أنه مل يرغب إبعطاء السالح، قامت الدنيا علينا ابلنسبة 

للخمسة آالف جنيه، � سيدي هذه عملية يف منتهى البساطة، ألنه يف هذا الكتاب يقولوا أنه 
الدول املوجودة يف ذلك الوقت كانت تتقاضى مثل هذه املبالغ، وبعدين مش عبد العزيز، هي 

م إيش عند� كان؟ كان عبد العزيز هو 1917لة السعودية، ألنه ما كان فيه حكومة، سنة للدو 
 كل شيء.

 
فأ� ما أعتقد إنه فيها إطالقاً أي مساس ابمللك عبد العزيز يف ذلك الوقت. اليوم هناك حوايل 

بليون دوالر يقرها جملس الشيوخ األمريكي والنواب للمساعدات اخلارجية،  14، 13
-هلذه الدول منها دولتني يف الشرق األوسط بتاخذ  -مسيها–ت.. عطا�.. منح مساعدا
 من هذا املبلغ بني حوايل أربع آالف ومخسمائة مليون دوالر منح ال ترد، هللا!!! -حوايل

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 مصر واألردن وإسرائيل.



 
 األمري طالل بن عبد العزيز[مستأنفاً]:

 
ن هذه منح ال ترد، منحة تسمى ال ترد، وليست قرضاً وليست كذا، فليكن.. فليكن.. فليك

 وإحنا يف أواخر القرن العشرين..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 ما هي مقابل مصاحل هلذه الدول.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 هو فيه..
 

 أمحد منصور:
 

 مقابل مصاحل الوال�ت املتحدة.
 

 العزيز:األمري طالل بن عبد 
 

 هو فيه حاجة تعطى بدون مقابلها؟! ما هو هنا الشطارة، إحنا دي مش مدركينها العرب.
 

 أمحد منصور:
 

 أما يؤدي هذا إىل تنازل عن املبادئ والقيم اخلاصة بتلك الدول؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:



 
وين مثال واحد.. مثال أبداً، أي مبادئ وقيم؟ هو تنازل عن مبدأ واحد من مبادئه أو قيمه؟ أعط

واحد إنه عبد العزيز تنازل عن مبدأ من مبادئه الدينية أو القومية أو الوطنية مقابل هذا املبلغ.. 
 إطالقاً. ولذلك ليس الضجة والكالم الفارغ اللي قالوه عنه، هذا مش صحيح.

 
 أمحد منصور:

 
عبد العزيز أعطى امتياز النفط  فيه معلومة أخرى تتعلق ابلنفط، ذكرت مسو األمري أنه كان امللك

من اجلزء الثاين من  692يف الصفحة  -أيضاً -للشركات األمريكية كراهية يف الربيطانيني، وهنا 
 كتاب (شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزيز) أتليف خري الدين الزركلي بيقول:

 
عن التنقيب، ووزير اخلارجية وأن األمريكان مل يدخلوا إال بعد توقف الشركات الربيطانية 

م ابلعودة للتنقيب 1932األمري فيصل حاول إقناع الشركات الربيطانية عام  -آنذاك–السعودي 
عن النفط وعدم اليأس، مما يعكس أن امللك عبد العزيز مل يلجأ للشركات األمريكية إال بعد ختلي 

 الشركات الربيطانية. الشركات الربيطانية عنه وليس ختليه هو عن الربيطانيني.. عن
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

شوف � سيدي، أوالً: هذا الكالم اللي قلته ليس موثقاً ولكن أ� سامعه من الوالد نفسه.. عبد 
العزيز أنه كان يرغب ويتمىن يف قرارة قلبه ونفسه ويف أعماقه أن تعطى هذه لألمريكان وليس 

ره اإلجنليز كما ذكر� أل�م كانوا حميطني ابململكة العربية لإلجنليز لُبعد األمريكان، وكان يك
السعودية، ودائماً شركات البرتول عندما أتيت وتبحث عن البرتول بتأخذ فرتات طويلة حىت أ�ا 
تعثر على البرتول، فلما اإلجنليز شافوا عندهم.. أصل عندهم برتول جانيب يف العراق ويف عبدان 

ده هو تفسريي أ� –غنوا عن برتول اجلزيرة، فلما ما اكتشفوه بسرعة ويف البحرين، فكانوا يست



أنه فضل األمريكان وأ� سامعها منه أنه يفضل األمريكان على اإلجنليز، إمنا ما  -واجتهاداً مين
 ذكره الزركلي هو هذا صحيح، إحنا مل ننكره.

 
 أمحد منصور:

 
-Eفراس مصطفى من أملانيا يف تساؤل عرب الفاكس وحممد أبو شيحة يف رسالة أرسلها عرب 

Mail  وكالمها يسأل يف نقطة واحدة وهو أن امللك عبد العزيز تعهد للربيطانيني بتسهيل هجرة
يقول: (إين أ� السلطان عبد  -مل يذكروا مصدره كالمها–اليهود إىل فلسطني وأعطاهم صكاً 

عبد الرمحن آل سعود أقر وأعرتف ألف مرة وال مانع عندي من إعطاء اليهود املساكني  العزيز بن
 فلسطني وال أخرج عن هذا الرأي حىت تصيح الساعة). كالم يف أكثر من رسالة.

 
 تعليقك مسو األمري على هذا؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
ة العراقية، وقالوا هناك إعادة له فسجلته � سيدي أ� بنيت الكبرية شافت هذا الكالم يف الفضائي

يل وجابته يل، أ� انزعجت وحتققت من هذا األمر من الواثئق ومن الذين يعملون يف األمور 
التارخيية واملسائل دية، وجد� هذا الكتاب كتبه واحد امسه �صر السعيد.. �صر السعيد من 

أ� –كة العربية السعودية أو ابألحرى سنة، وهذا إنسان شيوعي طُرد من اململ 50، 30حوايل 
هرب من اململكة العربية السعودية، واغتيل يف.. اغتيل من مجاعته، صار خالفات هذا  -آسف

 ما مسعناه، أ� ما أعرف إيش الوقائع التارخيية.
 

ا املهم فكتبه، إحنا ملا حتققنا من األمر اتصلنا ابملعارضة العراقية يف لندن، وأ� طلبت فعالً هذ
 الكالم عشان جييين هنا للمقابلة، أظن اللي سلموك.. أما سلموك الورقة اليوم هذه؟

 



 أمحد منصور:
 

 ال ال، ما سلموين شيء.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ال، أعوذ ابهلل، أ� اليوم قلت سلموها لألستاذ أمحد.
 

 أمحد منصور:
 

 هذا الشخص كتب كتاب عن اتريخ آل سعود.
 

 ل بن عبد العزيز:األمري طال
 

ما حد حترك غريي أصالً، حترينا األمر وكتبنا ورقة من حوايل  -اجتهاداً مين-ال، ال، معليش، أ� 
ست سبع صفحات وبعثناها للمعارضة، املعارضة عندهم راديو موجه للعراق، أذاعوه يف الراديو 

وضعنا الوقائع أوالً وبعدين  بتاعهم ووزعوه، حىت قالوا وزعوا سبعني.. مثانني نسخة جوه العراق،
 رحنا وشفنا..

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 امسه �صر السعيد وكتابه امسه (اتريخ آل سعود).

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 



�صر السعيد، هو هذا ابلضبط، هو هذا. املهم قار� خطاب عبد العزيز اللي ذكرته اجلماعة 
 السعيد..دول وخد�ه من كتاب �صر 

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 وليس له مصدر يف الكتاب، ليس له مرجعية.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
إطالقاً.. إطالقاً، وال ميكن عبد العزيز أن يقول هذا الكالم، فقار� خط عبد العزيز ابخلط اللي 

الكالم فارغ هذا ال جيوز أنه موجود يف هذا الكتاب فوجد�ه مزوراً، هذه واثئق عندي أ�، فإذن 
 يقال عن امللك عبد العزيز.

 
 أمحد منصور:

 
يقول: سؤايل هو ما صحة ما يردده البعض عن قيام  E-Mailالدكتور أمحد يف رسالة عرب 

امللك عبد العزيز إبرسال يهود جنران إىل فلسطني لالستيطان هناك خصوصاً وأن البعض يعترب أن 
رائيل، واهلدف هو التخلص من تلك الطائفة من السعودية حىت ال ذلك كان دعماً خفياً إلس

 تسبب مشاكل للدولة؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

هو شيء عجيب، طيب كيف اليهود اللي يف مصر.. إحنا كنا عند� مئات اليهود واآلالف 
هاجروا،  كمان ألفني.. ثالثة فيلكن، العراق اللي طردهم نوري السعيد، مصر واليهود اللي

لبنان.. كل الدول العربية، إمشعىن بقى السعودية اللي كانت يف ذلك الوقت ما عندها مقومات 



الدولة؟! عبد العزيز ما كان حيب اليهود، كان يكره اليهود، فيمكن ورمبا أ� هذه وهللا مل أراها يف 
املضايقات احمللية كتابه وإال كنت قلتها لك بصراحة، ميكن من كراهيته لليهود وجدوا نوع من 

 فهم انطلقوا مع أنفسهم، إمنا ليس هناك مصدراً اترخيياً..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 ال يوجد يهود يف السعودية اآلن؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 اآلن أل.
 

 أمحد منصور:
 

 وال يف أي منطقة؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 أبداً.
 

 أمحد منصور:
 

الدكتور حممد عبد احلسني أستاذ التاريخ احلديث يف جامعة أوسلو، يقول لك: من خالل 
يف اجلامعات الغربية وجدت أن هناك عالقة لعائلة  -ومل يذكر أي مصدر–الدراسات التأرخيية 

هل  -وهو كما هو واضح من امسه يهودي-آل سعود ابملدعو موردخاي بن موشى بن إبراهيم 
 بتوضيح هذا األمر وبدون حرج خدمة للحقيقة؟ تتفضل مسو األمري



 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
لنا عالقة وأصلنا يرجع لليهود.. لليهود، ما أنت مسعت  -يعين–ما إحنا مسعناها، بيقولوا إحنا 

يقول لك وهللا.. ملا يزعلوا على  -هللا يهديهم، أحيا�ً بعض العرب يعين–اإلخوان العرب 
زعلوا على أي رئيس دولة يقولوا: ده أصله يهودي، ملا يرضوا عليه يقول لك: ال القذايف، ملا ي

هذا أصله من عد�ن وقحطان وأصله �مي وعتييب وكذا، عبارة عن رضاهم جتاه هذه العائلة أو 
ذلك احلاكم، أهواء.. طيب أخينا يف هللا هذا أستاذ هل معقول أن يبعث هذه الرسالة دون أن 

 كالم فارغ.يكون له مصدر؟!  
 

 أمحد منصور:
 

موسى العنزي من مشال السعودية يقول لك تتجاهل األسرة الكرمية دور قبيلة عنزة حني ذكر 
القبائل اليت ساندت امللك عبد العزيز؟ ودور قبيلة عنزة املتمثل يف الشيخ فرحان األيدة شيخ 

العزيز.. ده سؤاله قبيلة ولد علّي من عنزة حيث حارب ثالث سنوات حتت لواء امللك عبد 
األول. سؤاله الثاين: ما هي الشخصيات اليت أتت إليك من القبائل البدوية لُِتكوِّن معك جبهة 

 ضد الدولة؟ وإىل أي قبائل السعودية تنتمي؟ وده جه يف احللقة السابعة.. الثاين.
 

 األول جاء يف احللقة األوىل حينما حتدثت عن القبائل اليت شاركت عبد العزيز؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

أوالً � سيدي أ� ملا ذكرت كنا ذكر� منطقة السبالة.. معركة السبالة هذه منطقة هناك امسها 
قبيلة عنيزة ما حضروها على علمي أ�، رمبا  -على علمي–سبالة فسميت معركة السبالة، أ� 

 حضروها علماً إنه عنيزة إحنا كآل سعود يعين ننتمي إىل هذه القبيلة إىل قبيلة عنيزة، فكيف



أجتاهل قبيليت؟! هذا غري وارد مل أجتاهلها.. فلذلك أ� ال.. لكن هبذه املناسبة أ� جاين �س من 
 بعض القبائل.. 

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 بعد شهادتك؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 أيوه وقالوا يل..

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 بعد ما نشرت احللقات؟

 
 زيز:األمري طالل بن عبد الع

 
ابلضبط، قالوا يل ليش تقول قبيلة (عتيبة) وقبيلة (مطري) إ�ا �وأت عبد العزيز؟ أل.. األكثرية 
من ها القبيلتني هادول مع عبد العزيز، األقلية هم اللي حاربوه. قلت: � مجاعة أ� ما ذكرت 

هم األقلية اللي كانوا  هذا وال قصدته. وفعالً األكثرية من قبيلة مطري وعتيبة كانوا مع عبد العزيز،
 مع املناوئني يف القبيلة.

 
 ؟-طال عمرك–أيه السؤال الثاين 

 
 أمحد منصور:

 



جبهة التحرير السعودية هنا يف -السؤال الثاين حتدثت يف احللقة السابعة حينما كونت جبهة 
 مصر بد جلوئك إىل مصر.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز[ضاحكاً]:

 
 جبهة األونطجية يعين.

 
 أمحد منصور[ضاحكاً]:

 
 اآلن أونطجية لكن كانت أ�مها صوت العرب مفتوحة لكم وتنظيم األمراء األحرار كان مفتوح.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 ال.. أ� قلتها عندك، أ� قلتها لك � أمحد إن ملا ألفناها كانت أونطجية، قلت لك إ�ها.

 
 أمحد منصور:

 
 الشخصيات اليت أتت إليك من القبائل البدوية وكونت معكم هذه اجلبهة؟أونطة، ما هي 

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
شخصيات!! وال شخصيات وال ما حيزنون، علماً يعين برضو لفت نظري يف السعودية واحد 

كان حاضر هذه احلقبة قال: ليش أنت قلت بدوية أل.. وفيها �س �س من احلضر، هو حلقين، 
أ� أقول لك الذاكرة بتخون اإلنسان، كان فئة قليلة من الناس من البادية وهم من احلاضرة ما 

 شكل منهم هذه اللجنة أو اجلبهة اليت ذكرهتا أنت.
 



 أمحد منصور:
 

 أيوه، مل تذكر أمساء أحد.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 داهية؟أبداً، مني هم أصًال؟ ومساكني.. غالبة أوديهم يف 
 

 أمحد منصور:
 

 كانوا جايني �كلوا عيش يعين؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

ال ال أبداً ميكن هم دول اللي قاهلا األستاذ هيكل إن أ� عملت منهم يعين جبهة مناوئة عشان 
 نعمل مؤامرة.

 
 أمحد منصور:

 
 احلقيقية إلزاحة امللك سعود؟أمحد حممد حسن من السعودية يقول لك: ما هي األسباب 

 
 [موجز األنباء]

 
 أمحد منصور:

 



مسو األمري.. سؤال كان من أمحد حممد حسني حول حقيقة إزاحة امللك سعود أو تنحية امللك 
 سعود، وغريه كثريون يسألون حول نفس املوضوع.

 
 األمري طالل:

 
 -يعين-نا قلناه، وشرحناه، أو هو وهللا.. أبداً، أ� ما أ� عارف ليش هو بيسأل السؤال!! ما إح

 يقصد هبذا السؤال اللغم أنه برضو جييب لنا مزيد من املشاكل ؟ إحنا ذكر� األسباب..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 يعين كان فيه مشاكل مسو األمري..
 

 األمري طالل:
 

 الت..يف هذه النقطة ابلذات، يف ها النقطة تلقى فيها لغط، وليس مشاكل، لغط، هي تساؤ 
 

 أمحد منصور:
 

والزال ألن.. يعين، كأن هناك معلومات تؤكد على أن امللك سعود ظُلم اترخيياً يف النظرة إليه 
 وإىل فرتة حكمه، وأنه مل يُنصف.

 
 األمري طالل:

 
من �حية ظُلم أ� أقول لك إ�ها بصوت عايل، هذا الرجل ظلم يف اترخيه، ألنه له إجنازات 

 له ابلنسبة داخل السعودية، وله ابلنسبة لسياسته اخلارجية.. -احلقيقية-أعماله كبرية، وله 
 



 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

إحنا �مل احلقيقة أيضاً إن إحنا نعمل حلقة عن اتريخ امللك سعود بشكل خاص، نتناول 
سعود أحد سلبياته وإجيابياته وإن كان له إجيابيات البد أن توضح إىل الناس، ألن اتريخ امللك 

عشر عاماً من امللك واحلكم يف اتريخ اململكة، من املهم أن يطّلع الناس على ما حدث فيها، 
 وهي اتريخ.

 
 األمري طالل:

 
هناك من الفاعليات السعودية الوطنية، من العائلة أو غريهم، يستطيعوا أن يدلوا بدلوهم يف هذا 

فها أ�، ولرمبا مل تكن موثقة يف التاريخ ابلنسبة املوضع، أل�م يعرفوا اجلوانب الكثرية غري ما أعر 
حلياة امللك سعود، إمنا معرفيت.. أ� اشتغلت مع سعود شخصيا مرتني، ملا كنت يف املواصالت 

وملا كنت يف املالية، فلذلك أعرف كثري من األمور عن كثب، هذا الرجل ما فيه شك أنه ُغِنب يف 
ب علينا وعلى غري� أن يُديل بدلوه فيما خيتص هبذا األمر، أمور كثرية يف اترخيه، فاآلن يعين وج

وهذه احلقبة من اترخيه، وينصفه يف األعمال اجمليدة اليت قام هبا يف الداخل واخلارج، الشك يف 
 ذلك.

 
 أمحد منصور:

 
وحنن أيضاً نعد مشاهدي اجلزيرة أبننا سوف نسعى لرتتيب حلقة عن امللك سعود واترخيه، قدر 

ع، لبيان احلقيقة عن تلك الفرتة اهلامة، ال سيما وأن الكثريين ممن أرسلوا إلينا طوال ما نستطي
األسابيع التسعة املاضية طلبوا املزيد من املعلومات حول فرتة حكم امللك سعود، وأشكر لسمو 

 األمري طالل هذا اإلنصاف.
 

 األمري طالل:



 
 أحب أن أُعلِّق تعليق بسيط.

 
 أمحد منصور:

 
 تفضل.

 
 األمري طالل:

 
 ر�ل. 350[أو]  340مثالً قيل يف أواخر اخلمسينات أنه وجدوا يف اخلزينة 

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 أحد املشاهدين يقول أن اخلزينة كانت صفر.

 
 األمري طالل:

 
 ، وهكذا قيل، بيان رمسي يعين..350معليش، خليها 

 
 أمحد منصور:

 
 ر�ل؟ 350ألف أم  350

 
 طالل:األمري 

 
ر�ل، أ� قلت يف أحاديث سابقة قلت: � مجاعة حىت البقالة مش ممكن يكون فيها هذا املبلغ 

 فقط، ملا كنا يف املالية حبثت األمر..



 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 طب هي خزينة الدولة بتبقى يف القصر؟ يعين أموال الدولة بتوضع يف خزينة يف القصر؟

 
 األمري طالل:

 
 الدولة، يف وزارة املالية.أل، يف 

 
 أمحد منصور:

 
 طبعاً يف البنوك ويف وزارة املالية، نعم.

 
 األمري طالل:

 
ابلضبط، أ� قلت هذا غري املوجود.. هو اللي حصل فيه لغط برضو، أو فيه نوع من اللبس، 

 اللبس، هو الذي حدث قيل يف البيان أنه..
 

 340البيان، إذا كانت -ماذكر، فهذا خطأ، أ� �سي.. وهللاملفروض إنه يقال يف البيان، إذا 
 7أو مخسمائة هي العملة الصعبة اليت وجدت يف اخلزينة، لذلك بذلك الوقت ارتفع الر�ل إىل 

 ر�ل، ألنه من قلة الدوالر.. 7وشوية إىل  3يعين سعر الدوالر الصرف من 
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

كان جتارة يف السوق السوداء، كان بعض أفراد العائلة -و األمريعفواً مس-وهذا يُقال إن ده
 يقومون هبا.



 
 األمري طالل:

 
ميَّه ميَّه، ألنه مش موجود.. ألنه قلت الدوالرات.. العملة الصعبة يف مؤسسة النقد العريب 

قال ، فهنا ممكن ي7السعودي، فصار يُباع يف السوق السوداء، فارتفع سعر الر�ل [الدوالر] إىل 
وكذا ر�ل، ممكن،  300أنه كانت العملة الصعبة املوجودة يف اخلزينة هبذا املبلغ احملدود اللي ب 

 إمنا ليس يف اخلزينة، اخلزينة فيها برتول، فيها ثروات هائلة..
 

 أمحد منصور:
 

طيب، حممد علّي من األردن يصحح معلومة مسوك ذكرهتا يف اجلزء األول من الرب�مج، يقول 
صر السعيد مل تغتله مجاعته، وإمنا اغتاله الفلسطينيون يف لبنان إبيعاذ من احلكومة لك: �

 السعودية.
 

 األمري طالل:
 

أ� هذه مل أمسعها إطالقا، أ� اللي مسعته من مصادري اخلاصة يف ذلك الوقت أنه قُتل من 
 مجاعته، وهللا أعلم.

 
 أمحد منصور:

 
وف يف السعودية يقول لك:ملاذا ال نستطيع حنن يف �صر بن محدان احلمدان من منطقة اجل

السعودية أن نفتح أفواهنا إال عند طبيب األسنان، أو من خالل خطف الطائرات؟ ومىت يتغري 
 هذا الوضع احملزن؟

 
 [فاصل إعالين]



 
 أمحد منصور:

 
السعودية أن نفتح مسو األمري.. �صر بن محدان احلمدان يقول لك ملاذا ال نستطيع حنن يف 

 أفواهنا إال عند طبيب األسنان، أو من خالل خطف الطائرات؟
 

 األمري طالل:
 

حلوة طبيب األسنان دية، وهللا العظيم شوف، ملا أمسع هذا الكالم أتعجب، ملا أرجع للتاريخ 
يس، القريب، يُروى عن إمام امللك عبد العزيز، وهو كان رجل ُمثقف وقارئ امسه عبد الرمحن القو 

يقول: يف أوائل اخلمسينات كنا نعتقد أن هناك ملك واحد اللي هو عبد العزيز، لكن بعدها 
مسعنا هناك ملكة، يعين املرأة يف ذلك الوقت كانت يعين حمتقرة ومهملة، يقول: ملكة جبانب 

 عبد العزيز؟! امرأة جبانب الرجل؟ إذن..
 

 أمحد منصور:
 

 كان يقصد ملكة بريطانيا يعين؟
 

 ري طالل:األم
 

م فالعملية حديثة ابلنسبة للسعودية، كلمة حرية، 1952ملكة بريطانيا، سنة 
كلمة..كالم..عملية ابلنسبة للسعودية..لكن شوف الدول العريقة عندها برملا�ت حىت أ�م 

 االستعمار مثل مصر وسور� والعراق.. هه..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 



 األمري؟ اململكة عمرها سبعني سنة اآلن مسو
 

 األمري طالل:
 

 أل.. سبعني سنة إيه؟ إيش كانت؟ هللا ال يوريك. 
 

 أمحد منصور:
 

 سبعني سنة فيه دول بتطلع وتنزل فيها.
 

 األمري طالل:
 

هللا ال يوريك، يعين كانت حالتنا هباب، ابلفقر، واجلهل، والتخلف من مجيع النواحي، ما إيه 
 �ر، وال ثلوج..هه.كان يف السعودية؟ ال مياه وال 

 
 أمحد منصور[مقاطعا]:

 
 فيه نفط وفيه فلوس.

 
 األمري طالل:

 
 م، وأصبح جتار�ً، عملياً حقيقياً يف أوائل اخلمسينات.1939إمىت النفط؟ النفط اكتشف سنة 

 
 أمحد منصور:

 
 مخسني سنة ختلي اململكة.. اململكة دخل هلا..

 



 األمري طالل:
 

 حرية؟هل بس وجود البرتول يوجد 
 

 وجود احلرية.. أل، احلرية ِبدَّك تقدم فكري، نضوج، ِبدَّك نضوج.
 

 أمحد منصور:
 

 طب طاملا دي آخر حلقة سوف تتكلم فيها يف الشأن العام.
 

 األمري طالل:
 

نضوج عند البشر ما كان موجود، فبدأت العملية.. فلذلك مساحة من احلرية البد منها يف كل 
 نتقدم، حىت تتطور البلد.بلد عريب، حىت 

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
بتقول يل دي آخر مرة هاتكلم، يعين أنت كمان احلرية ماعدش  -مسو األمري-إذا أنت اآلن 

 عندك!
 

 األمري طالل:
 

فليكن، أل، أ� اللي قلت لنفسي، أ� أبقول لنفسي إين أدركت، أ� اللي أدركت، ما حد قال يل 
ل ال، أو إن عليك أن تدرك، فلهذا السبب أ� أعتقد البد من مساحة إنك أنت أدركت أو يقو 

من احلرية يف السعودية يف خمتلف اجملاالت، وهذا الكالم أقوله يف كل مكان، جمالس اخلاصة 
والعامة إنه ال بد منها، مثالً إيش معىن ما يكون فيه مساحة من احلرية عن األمور الصحية، 



قتصادية لشؤون املواطنني، يف اجلمارك، يف الكذا والكذا.. إيش فيها؟ والتعليمية، واملالية، واال
ابلعكس، جيب أن تعطي احلرية للمجال، أ� دعوت بصوت عايل أنه جملس الشورى وأ� قلت 
إنه كثري من أعضائه أ� أعرفهم، و�س وطنيني ومتعلمني، ومثقفني، وقلت يف أحد أحاديثي أنه 

ال يعين أين ضد االنتخاابت ،أ� مع االنتخاابت، انتخاابت أ�ا  لو حصل انتخاابت، وأ� هذا
لن أتيت مبثل هذه األشخاص املميزين، فطلبت أن يعطى جملس الشورى حصانة، طلبت يف كثري 
من األمور اليت جيب أن تعرض على اجمللس هذه جزء من احلر�ت اللي يطالب هبا، أعتقد هذا 

 حتصيل حاصل.
 

 أمحد منصور:
 

 عبد العزيز من الر�ض..أتعذر لإلخوة املشاهدين عن أتخري عليهم، تفضل � فيصل.فيصل 
 

 فيصل عبد العزيز:
 

 مساء اخلري.
 

 أمحد منصور:
 

 مسَّاك هللا ابخلري � سيدي.
 

 فيصل عبد العزيز:
 

 وكل عام وأنتم خبري.
 

 أمحد منصور:
 



 وأنت ابلصحة والعافية � سيدي.
 

 فيصل عبد العزيز:
 

 ممكن أسأل مسو األمري؟
 

 أمحد منصور:
 

 تفضل.
 

 فيصل عبد العزيز:
 

من ميلك شخصية مثل شخصيتكم جيب أن يعاين من صعوابت ألن  -� مسو األمري-عادة 
من  -يعين-أحاديثكم تتسم ابلصراحة وكلمة احلق، خصوصاً وأ� من الناس الذين يتعجبون 

لتاريخ لن ينسى إنكم من أوائل من �دى رابطة جأشكم، وحدة طرحكم، ويف اعتقادي أن ا
ابلتنوير والشورى يف اجلزيرة العربية، وأخرياً..شكراً � مسو األمري على كل ما قدمت ألهل وطنك، 

شكراً جزيالً، أ� جمرد كنت أبغي أقول شيء نيابة عين وعن الناس اللي أبمسع بيتكلمون عنك 
 طبعا، � طويل العمر.

 
 اً، هللا يوفقك إن شاء هللا.شكراً، طال عمرك، شكر 

 
 أمحد منصور:

 
 صاحل البحري من مصر..تفضل � صاحل.

 
 صاحل البحري:



 
 مساء اخلري � طويل العمر.

 
 األمري طالل:

 
 مساء اخلري، أهال بك.

 
 صاحل البحري:

 
بسيطتني أوًال: حنييك وُحنيي األستاذ أمحد منصور، وكل سنة وأنت طيب، وأ� عندي مداخلتني 

 � أستاذ أمحد.
 

 أمحد منصور:
 

 تفضل � سيدي.
 

 صاحل البحري:
 

أوًال: ُحنيي أمري العرب األمري طالل بن عبد العزيز، وزعيم العرب الرئيس علّي عبد هللا صاحل، � 
مسو األمري أ� شاهدت لك آخر حلقة بشاهد على العصر، فرجاًء ال حترمنا من براجمك الشيقة 

 اً � طويل العمر.والنرية، وشكر 
 

 أمحد منصور:
 

 شكراً لك.
 



 األمري طالل:
 

 شكراً لك، شكراً جزيالً.
 

 أمحد منصور:
 

 فيه اعرتاض على إعالنك إن هذه احللقة األخرية يعين.
 

 األمري طالل:
 

 شكراً، طال عمرك، هللا خيليك.
 

 أمحد منصور:
 

 العنود العنزي من السعودية، تفضلي � عنود.
 

 العنود العنزي:
 

 مساء اخلري مسو األمري.
 

 األمري طالل:
 

 أهالً وسهالً، مساء اخلري.
 

 العنود العنزي:
 



فقلت إنه كان ظلم يف فرتة -هللا يرمحه-مسو األمري تفضلت من شوية حكيت عن امللك سعود
امللك من حياته، فلو تفضلت حدد يل بعض النقاط، كيف ظلم امللك سعود؟ وممن ظلم؟ وهو 

 يف ذلك الوقت؟ شكراً مسوك.
 

 أمحد منصور:
 

 شكراً � عنود شكراً لِك.
 

 األمري طالل:
 

أ� ذكرت وحىت األستاذ أمحد قال إنه سوف يعمل حلقة خاصة بتاريخ امللك سعود، ويبني هذه 
 األمور.

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 سأحاول، أمتىن أن أجد َمْن يتحدث فيها.

 
 األمري طالل:

 
ويتمىن، إمنا أ� اللي قلته أنه كثري من األمور امللك سعود ظُلم فيها، وجيب أنه تعاد قراءة اتريخ 

هذا الرجل، وإعطاؤه حقه يف األعمال اجمليدة اليت قام هبا داخل السعودية أو خارجها، هذا 
 ذكرت هذا يف بداية احلديث.

 
 أمحد منصور:

 



يبلغ عدد أبناء  -مسو األمري-حطاين يقولون لك أمحد بن عبد هللا العجمي، وفهد سعيد الق
% من سكان السعودية، وهم إحدى القوى الرئيسية اليت ساعدت  60القبائل البادية أكثر من 

امللك عبد العزيز يف توحيد اململكة العربية السعودية، والسؤال هو: ملاذا ال يتناسب متثيلهم 
ووكالء الوزارات ومدراء اجلامعات مع نسبتهم  املناصب اإلدارية العليا يف الدولة كالوزراء

 السكانية، وخاصة وأن منهم اآلن محلة الشهادات العليا من األكادمييني البارزين؟
 

 األمري طالل:
 

� سيدي.. ابلنسبة للبادية، البلد الوحيدة اليت تقدر البادية، وتعطيهم حقوقهم، وهلم مكانتهم 
ي فيها ابدية، هي اململكة العربية السعودية، أما حكاية االجتماعية، بني الدول العربية الل

املناصب.. وكذا أؤكد لك حسب معلومايت أ� أنه ليس هناك إجحافا يف حقهم، ولكن لسبب 
أو آخر ما متكنوا من أن تكون وزير، إمنا بقية املناصب األخرى أل، موجودين فيها، يف اجلامعة، 

وجودين يف هذه املناصب، إمنا وزير.. أعتقد سوف �يت يف احلكومة، كوكالء وزارة، كمدراء، م
 دورهم، ليس هناك إذن إطالقا حسب معلومايت منعاً هلم، أبداً.

 
 أمحد منصور:

 
أيضاً يبدو أن البدو لديهم اعرتاضات كثرية، شاري األيدة من السعودية يقول لك: ملاذا جتاهلت 

األيدة مع امللك عبد العزيز، علماً أبن  سؤال األخ سعود من املنطقة الشمالية عن دور أسرة
الشيخ فرحان األيدة وكثري من مجاعتهم كأن هلم دور كبري، وما هو مصري ابقي قبيلة عنزة 

 املوجودة يف اململكة السعودية، إذ ال يوجد لديهم سواء بطاقة �زح أو إقامة؟
 

 األمري طالل:
 



إدارية وداخلية منوطة بوزارة  -احلقيقة-ألمور ال، ال، هي حكاية �زح أو البطاقة اخلضراء، هذه ا
الداخلية، وهي ابلعكس، هم عايشني أبمان هناك، وعايشني بطريقة ختتلف متاماً وجذر�ً عن 

أولئك الالجئني الذين نزحوا من بالدهم إىل بالد أخرى، حالتهم أفضل مئات املرات من حالة 
 واحلقيقة ال أعرف تفاصيلها.اآلخرين، فأ� أعتقد األمور متعلقة ابلداخلية، 

 
 أمحد منصور:

 
الدكتور عبد العزيز األمحد من جامعة امللك سعود يقول لك: يف احللقة األوىل والثانية كنت تركز 

على وصا� والدك، امللك عبد العزيز وحنن نعرف الكثري من تلك الوصا�، ولكن يشاع على 
عدم إنشاء جيش نظامي يف اململكة، واالكتفاء نطاق واسع أبن من أهم وصا� امللك عبد العزيز 

بقوات أمن داخلي، والرتكيز على احلماية الدولية األمريكية، بدليل موافقته على إعطاء أمريكا 
قاعدة الظهران، وما اتضح الحقا من تواجد قوات حلف األطلسي يف حرب اخلليج الثانية، 

 وعندي أسئلة كثرية حول قاعدة الظهران.
 

 ل:األمري طال
 

طيب أوالً � سيدي أول من أنشأ اجليش السعودي هو امللك عبد العزيز يف أواخر الثالثينات 
وأوائل األربعينات، هو أول من أنشأ اجليش السعودي، وحىت كان رؤساؤه االثنني معروفني يف 

الرائسة وأركان اتريخ السعودية، مل يكونوا سعوديني ألن السعوديني مل يكونوا مهيئني أن يتولوا 
احلرب، وكان اتبع لوزارة املالية، يف ذلك الوقت يف جدة ومكة، أن يوصي أال ينشأ جيش هذا 

 كالم فارغ ومل نسمعه إطالقا إال هذه املرة، أبداً.
 

 أمحد منصور:
 



مسو األمري.. كثريون يسألون أيضاً عن.. أنت قلت أن القوات األمريكية جاءت برغبتكم أنتم، 
األمريكان يتخلون عن حلفائهم وقتما تقتضي املصلحة، ما هو توقعكم الستمرار معروف أن 

 بقاء القوات األمريكية يف.. واستمرار محايتها لكم؟
 

 األمري طالل:
 

 وهللا شوف، مسو األمري سلطان نفسه صرح أنه ليس هناك قواعد أمريكية، هذا وزير الدفاع.
 

 أمحد منصور:
 

 ودة يف السعودية؟طب القوات األمريكية املوج
 

 األمري طالل:
 

 هو قال هذا موجودة ابلنسبة لقرارات األمم املتحدة اليت اختذهتا للحصار، هذا الكالم الرمسي.
 

 أمحد منصور:
 

 وغري الرمسي؟
 

 األمري طالل:
 

أبداً، إذا كان هناك قوات أمريكية حسب ما تفضل األخ السائل، فهي جت [جاءت] برغبة 
العربية السعودية، وهي ترتك اململكة العربية السعودية عندما تشاء احلكومة  من حكومة اململكة

السعودية، هي ليست جت..ما هي عملية.. الفارق هم بيعتربوها عملية استعمارية، االستعمار 



بيجيك بدون رغبتك وحيتلك، هذا أل، جت بطلب من احلكومة.. من اململكة السعودية وتغادر 
 ومة السعودية بكل بساطة يعين.عندما تطلب منها احلك

 
 أمحد منصور:

 
 فاطمة أبو سبيل من فلسطني.. تفضلي � فاطمة، وآسف للتأخري عليك.

 
 فاطمة أبو سبيل:

 
 آلو.

 
 أمحد منصور:

 
 تفضلي.

 
 فاطمة أبو سبيل:

 
 مساء اخلري أخ أمحد.

 
 أمحد منصور:

 
 مسَّاِك هللا ابخلري.

 
 فاطمة أبو سبيل:

 
 مسو األمري.مساء اخلري 

 



 األمري طالل:
 

 أهال بِك.
 

 فاطمة أبو سبيل.
 

 بنحييك وبنحيي هذا الرب�مج الرائع..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 شكرا لِك.
 

 فاطمة أبو سبيل[مستأنفة]:
 

اللي فيه كثري من الصدق والشجاعة واألمانة، ففيه سؤال لسمو األمري طالل، إحنا حنييه من 
يقوم فيه من إنسانية فهو ابلفعل أمري اإلنسانية والسؤال هو: ملاذا ال يقوم مسو فلسطني، وكل ما 

األمري طالل بدور سياسي أكرب، وقيادي أكرب، إذ أنه من أكثر ما عمل وفعل دعاية للحكم يف 
اململكة؟ وهو ابلفعل يعطي انطباع لدميقراطية أكثر، ألمانة أكثر، لصدق أكثر، ونتمىن ككل 

طنة عربية أن يكون له دور سياسي فعال أكرب، وقيادي أكثر، وحنيي مسو األمري مواطن أو موا
 طالل إلنسانيته مرة اثنية، وفيه سؤال لألخت من القدس.

 
 أمحد منصور:

 
 شكراً لك. -شكراً لك

 
 إميان فضل:



 
آلو.. إميان فضل من القدس، لسمو األمري طالل.. وضح ابحللقات املاضية إعجاب مسو األمري 

امللك فهد واألمري عبد هللا، مني من الرؤساء العرب سواء اللي على قيد احلياة أو اللي مضوا  يف
 معجب فيهم مسو األمري؟ 

 
 أمحد منصور:

 
 شكراً لِك، سؤال فاطمة � مسو األمري.. ملاذا ال تقوم بدور سياسي أكرب؟

 
 األمري طالل:

 
توجهايت من هللا خلقين.. بس أرجو إن  أوًال: أ� أبقوهلا من قليب وصادق فيما أقول وهذه

اآلخرين يفهموين، أ� أقول: إخواين فيهم الربكة، وأدعو هلم من قليب صباحا ومساًء إن هللا 
يوفقهم إىل طريق اخلري، وعمل اخلري للبلد، وهم أفضل مين يف هذه األمكنة اليت حيتلوها، أ� 

نت وزير املواصالت.. من زمان، مل أكن دوري الذي وجدت ألقوم به منذ نشأيت األوىل، منذ ك
أرغب يف أي دور سياسي، وقلتها يف احللقات اليت ذكرتوها، طبيعيت كده، أ� طبيعيت أن أساعد، 

 طبيعيت أن ُأستشار، طبيعيت أن أؤيد اآلخرين يف أعماهلم الطيبة، فهذا هو احلقيقة جوايب عليك.
 

 أمحد منصور:
 

 السعودية، تفضل � ابكر.ابكر العبديل من 
 

 ابكر العبديل:
 

 آلو.
 



 أمحد منصور:
 

 تفضل � سيدي.
 

 ابكر العبديل:
 

 زاكر العبديل.
 

 أمحد منصور:
 

 زاكر، آسف � أخ زاكر، تفضل.
 

 زاكر العبديل:
 

 مساء اخلري � طويل العمر.
 

 األمري طالل:
 

 أهالً بك.
 

 زاكر العبديل:
 

 كل عام وأنت طيب.
 

 األمري طالل:
 

 شكراً، طال عمرك.



 
 زاكر العبديل:

 
ولكن تعلمون أن الشعب  -رمحه هللا-� طويل العمر.. ابلنسبة للملك عبد العزيز هو أبوكم 

طال -السعودي كله يعترب امللك عبد العزيز األب، وابلنسبة ملا دار يف شهادتك على العصر 
 ء.خنشى من تفسري بعض األقاويل على األهوا -عمرك

 
 أمحد منصور[مقاطعا]:

 
 مثل..؟

 
 زاكر العبديل[مستأنفا]:

 
 التوضيح لبعض األمور املبهمة.. -طال عمرك-اليت تصطاد يف املاء العكر، ونرجو 

 
 أمحد منصور[مقاطعا]:

 
 مثل..؟

 
 زاكر العبديل:

 
كانت تعطي لكل مثال املبلغ اللي كان �خذه امللك عبد العزيز من بريطانيا أو هو اإلعانة اليت  

ودوره، فنطلب التوضيح بدل املوضوع املعلق الذي ال  -رمحه هللا-الدول وابلنسبة للملك سعود 
 يُفهم من الناس الذين يبحثون عن أخطاء لنا قد يفسرو�ا حسب أهوائهم.

 
 أمحد منصور:



 
مبلغ شكراً لك � زاكر، ولعلك إذا اتبعت من البداية حتدث مسو األمري بشكل واضح عن 

اخلمسة آالف جنيه، وكذلك حتدث عن امللك سعود، مسو األمري حتب تضيف شيء غري ما 
 قلته؟

 
 األمري طالل:

 
ال.. أبداً، أما الذين يصطادون يف املاء العكر ها دول موجودين يف كل زمان ومكان، ونعوذ 

ر دامياً إنسان هذا ابهلل من شرهم وآذاءهم، ال نستطيع إطالقا.. ألنه اللي يصطاد يف املاء العك
جبان، إحنا نرضي هللا أوالً ومث ضمريي، هذا من أهم األمور، من توجهايت وأن تكون بقدر ما 

 تستطيع يعين حمايدا فيما تقول، هذا كل ما أستطيع أن أقوله.
 

 أمحد منصور:
 

عرف عن عبد هللا بن جلوي أنه حكم منطقة اإلحساء  e-mailسؤال من حممد املدين عرب 
 منطقة شيعية ابحلديد والنار، فما هو انطباعك عن شخصية بن جلوي.وهي 

 
 األمري طالل:

 
شوف، إذا كان تكلم عن األمري عبد هللا بن جلوي أو عن سعود بن جلوي، هذا ابنه، احلقيقة 
إنه وجدوا يف حقبة من التاريخ كانت الشراسة القبلية يف عنفوا�ا، وكان الزم يعينوا امللك عبد 

مثل هؤالء الناس األشداء للحفاظ على األمن يف ذلك الوقت هلذه احلقبة ومرت ومضت، العزيز 
أ� أعتقد أنه هذه احلقبة كان وجب عليه أنه يعني مثل هؤالء األشداء واألقو�ء، علشان يقمع 

الكثري من احلركات العشائرية اليت وجدت خصوصا يف املنطقة الشرقية، إمنا بعد ما استتب األمر 



مد هلل أصبحت األمراء اآلن يعينون بطريقة أخرى حسب الكفاءات، وهذا ما.. نظريت واحل
 الشخصية، أو ما أمتناه يعين.

 
 أمحد منصور:

 
أكثر من فاكس من املنطقة الشرقية آخرهم عبد هللا الرحيم من اإلحساء يتحدثون عن التفرقة بني 

 الشيعة والسنة، وقمع الشيعة يف املنطقة الشرقية.
 

 مري طالل:األ
 

قلت هذا الكالم بنفسي يف هذا املكان من خاللكم أخ أمحد وصرحت به يف عدة مناسبات أنه 
ال جيوز التفرقة بني مواطن وآخر، حق املواطنة للجميع، حنن ما نتدخل يف املذاهب إطالقا، كل 

حق للجميع  واحد له مذهبه، وكل واحد له دينه، إحنا ما لنا دخل يف املذاهب، إمنا املواطنة هي
وال جيب التفرقة بني هذا وذاك، ألنه موطن، األمر الثاين وهذا دعوت إليه يف مناسبات أيضاً 

متعددة، أنه إمشعنا نذهب إىل الفاتيكان وحناور النصارى؟ ملاذا ال حناور جرياننا والذين يف بالد� 
 اللي هو املذهب الشيعي؟

 
رمحه هللا أ� شخصيا قال يل � طالل من االختالفات أ� يقول يل مثال الشيخ عبد العزيز بن ابز 

اجلوهرية اللي بيننا وبني الشيعة أمر واحد اللي هو عصمة اإلميان. طيب هذه.. طيب نيجي 
إحنا نقعد معاهم ونتكلم، نشوف األشياء اإلجيابية اليت يتفق عليها ونرتك األمور املختلف عليها 

 أال تكون بني مواطن وآخر. إىل وقت آخر.. إمنا التفرقة، أل، جيب
 

 أمحد منصور:
 

 عمرو زكر�.. عدت � عمرو إلينا.



 
 عمرو زكر�:

 
 � أستاذ أمحد.

 
 أمحد منصور:

 
 تفضل � سيدي.

 
 عمرو زكر�:

 
 السالم عليكم.

 
 أمحد منصور:

 
 وعليكم السالم.

 
 عمرو زكر�:

 
يرمحه مسو األمري مل يوضحها بصورة وافية يف مسو األمري هللا حيييك، عملية اغتيال امللك فيصل هللا 

احللقات، وهل كانت نتيجة ملوقفه الشجاع يف حرب أكتوبر يعين تصفية حساابت مع أمريكا، 
ومن مث ما هو الدافع القوي الذي يدفع أحد أفراد العائلة لقتل كبري العائلة وهو ملك البالد يف 

 نفس الوقت؟
 

 أمحد منصور:
 



 سؤال مهم مسو األمري.شكراً لك � عمرو، 
 

 األمري طالل:
 

ال.. أبداً أ� ذكرت ها األمر وأعتقد إنه ليس هناك داعي لتكراره، وذكرته بكل وضوح يف 
 احللقات اللي شفتها ذكرته.

 
 أمحد منصور:

 
 يعين ليس هناك إضافة ملا ذكرته يل؟

 
 األمري طالل:

 
 ال.. ال.

 
 أمحد منصور:

 
كثري من الطلبة من السعودية أرسلوا يقولون أن ما ذكرته مسو األمري خيالف ما يدرسونه يف 

الكتب ابلنسبة للتاريخ، فإما ما ذكرته يعين فيه شيء من خمالفة احلقيقة وإما الذي يدرسونه هو 
 الذي خيالف احلقيقة.

 
 ضية من جديد؟فهل تطالب إبعادة صياغة التاريخ السيما يف فرتة اخلمسني سنة املا

 
 األمري طالل:

 



أ� أقول: إذا كان هناك اترخيا كتب خيالف احلقيقة فيجب إعادة النظر فيه وهذا شيء طبيعي، 
ألنه إذا مل نقوله اآلن سوف �يت غري� من الذين يشوهوا اترخينا ويكتبوا بعض األمور اليت ليس 

لتايل يكون مضر لنا، فلذلك إنه جيب أن هلا عالقة إطالقا بتاريخ اململكة العربية السعودية، واب
نلحق أنفسنا لتصحيح.. أ� أعرف مثال أنه فيه بعض املقررات كانت على الطلبة يف السعودية 
فجاء امللك فهد وأمر بتصحيحها هو بنفسه، األمري عبد هللا هناك كتااب يتداول يف السعودية 

لسعودية، فأمر.. مثالً إببعاده. إذن معناها وقُرر على الطلبة فوجد أ�ا خيالف التاريخ احلقيقي ل
إعادة النظر يف التاريخ الذي مل يكتب، أو اللي كتب وهو فيه مغالطة جيب إعادة النظر فيها 

 وإعادة كتابة التاريخ بشكل صحيح .
 

 أمحد منصور:
 

يقول لك أبنك حينما ذهبت إىل عبد الناصر يف مصر كان  E-Mailعباس سالم عرب الـ 
ألساسي هو أنك تكشف الناصريني للحكومة السعودية، وابلفعل أرسلت كشفا أبمساء اهلدف ا

أكثر من مائيت �صري يف السعودية مت القبض عليهم من احلكومة، وأنك أرسلت هذه املعلومات 
بعد جميئك من هنا من مصر، من هؤالء: أمحد العريب وفهد الرميح وأخوه منصور وأكثر من 

 قة هذا؟مائيت عسكري، ما حقي
 

 األمري طالل:
 

أعوذ ابهلل، مل حيدث، هذا كالم فارغ، � أخي خليك دقيق فيما تقول، مل نبعث أحداً وأ� كنت 
صريح يف هذا التوجه، وهذا األمر يف شاهد على العصر مل حيدث إطالقا أن بعثنا مثل.. حىت 

 مصادرك أنت؟األمساء اللي تكلمتها أ� ال أعرفها.. وأجهلها، طيب أيش 
 

أنت جتيب الكالم اللي على اهلوى وهو ضايع يف اهلوا أيضاً، ألنك ليس لك مصادر، بعثت 
 فالن وبعثت عالن ما جتيب مصادرك � شيخ، ده كالم فارغ مل حيدث إطالقا.



 
 أمحد منصور:

 
أشكرك دكتور الدكتور عصام رشدي الناظر زميل كلية اجلراحني امللكية الربيطانية يف القدس، 

بصياغة التاريخ مرة أخرى، -أيضا-علي رسالتك وهو حيييك مسو األمري على ما ذكرته ويطالب
ويقول أن كل من لديه حقيقة هامة البد أن يوضحها للناس مثل األمري طالل..عباس السامرائي 

 يقول لك مسو األمري..، هناك بعض املشاهدين يتهمونين، ومنهم عباس السامرائي.
 

كنت رقيقاً يف تساؤاليت مع مسو األمري أثناء شهادته على العصر، وآخرون يتهمونين أبنين   أبين
كنت متشدداً وأ� مل أكن هذا وال ذاك وإمنا كنت أتفنن يف طريقة استخراج اإلجاابت 

واملعلومات من الضيوف، وكل ضيف له طريقته يف استخراج املعلومات منه، عباس يقول لك.. 
أن منهجك كان منهجاً قومياً أثناء فرتة اخلمسينات والستينات، فما هو  كنت واضحاً يف

 منهجك الفكري اآلن؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

نفس منهجي.. أ� رجل قومي عريب، مسلم أوًال، وقومي عريب إمنا قومييت هي دميقراطية شوارية 
 أزال عند مبادئي ولكن وليست استبدادية ديكتاتورية، أ� قلت هذا يف شهاديت على العصر، ال

هي إنين توجهي وحدوي عريب قومي، إمنا على  -بعد إمياين ابهلل عز وجل-مبادئي اليت أؤمن هبا 
 طريقة دميقراطية.

 
 أمحد منصور:

 
 معنا مجيلة احلارثي من السعودية، تفضلي � مجيلة.

 



 مجيلة احلارثي:
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 

 أمحد منصور:
 

 كم السالم ورمحة هللاوعلي
 

 مجيلة احلارثي:
 

 أ� أحييكم وأحيي الرب�مج هذا اللي سويتوه
 

 أمحد منصور:
 

 حياكم هللا، شكراً 
 

 مجيلة احلارثي:
 

مسو األمري أ� أحيي فيك الشجاعة وأحيي فيك مساعدتك للفقراء وللمحتاجني ولألرامل، وأ� 
أمتىن من مسو األمري إنه يساعدين أو يعطيين أي حاجة واحدة من األرامل اللي يف السعودية 

 مساعدة.
 

 أمحد منصور:
 

شكراً لك.. على اهلواء هكذا � مجيلة، شكراً لك، حيىي عبد الفتاح من املدينة، حيىي معنا.. 
 الزلت معنا � حيىي؟



 
 حيىي عبد الفتاح:

 
 آلو، السالم عليكم.

 
 أمحد منصور:

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا.

 
 حيىي عبد الفتاح:

 
 مساكم هللا ابخلري مجيعاً.

 
 أمحد منصور:

 
 مساك هللا ابخلري � سيدي.

 
 حيىي عبد الفتاح:

 
كنت صغري جداً، فعلى عهد   -رمحة هللا عليه–� سيدي الكرمي أ� على عهد امللك عبد العزيز 

متام؟! صراحة يعين نكن هلم كل  -يرمحهم هللا مجيعاً -امللك سعود، امللك خالد، امللك فيصل 
 حمبة وإخالص.

 
 أمحد منصور:

 
 سؤالك؟

 



 حيىي عبد الفتاح:
 

 سؤايل بعد أن ما هللا يشفيه أبو فيصل إنه يعين ينتبه شوية للشعب.
 

 أمحد منصور:
 

 للشعب؟
 

 حيىي عبد الفتاح:
 

 نعم.
 

 أمحد منصور:
 

 شكراً لك.
 

 حيىي عبد الفتاح:
 

 وشو امسه، حلظة..
 

 منصور:أمحد 
 

 على نفس املنوال على احلسن املكي.
 

 حيىي عبد الفتاح:
 

 ال.. حلظة معا�.



 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 تفضل.

 
 أمحد منصور:

 
تفضل تفضل، أ� معك تفضل، يبدو أنك ذهبت..، علي احلسن املكي من السعودية يقول 

السعودية ولكن دورهم الديين لك: أهل احلجاز، مكة واملدينة، دورهم واضح يف نشأة الدولة 
سحب لغريهم من أهل جند فال إمامة وال قضاء، وال تدريس يف احلرم.. فهل األ�م كفيلة بتغيري 

 هذه األوضاع؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

هو أ� أعوذ ابهلل هذا ال جيوز وال أعتقد إنه هذا حادث، يعين هذا ال جيوز التفرقة، إحنا قلنا ال 
 واطن ومواطن.تفرقة ما بني م

 
 أمحد منصور:

 
 فيه إاثرة هنا � مسو األمري للنقطة..

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 ما فيه مانع، أي شيء عندك تقوله � أخ أمحد؟

 
 أمحد منصور:



 
 فيه إاثرة لنقطة مهمة احلقيقة..

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 أيه هي؟

 
 أمحد منصور:

 
الدينية يف اململكة أيضاً وكيف أ�ا يعين بعدما كان احلرمني مها أاثرها الكثريون وهو املؤسسة 

منبع للعلم �تيهم املسلمون من كل أحناء الدنيا، حتول احلرمني اآلن إىل فقط أماكن ألداء العمرة 
وأداء احلج، وأصبحت جمالس العلم يف احلرمني كما يقول كثري من املشاهدين قاصرة على دروس 

ريها، ومل يعد هناك دروس علم حقيقية، ومل يعد هناك علماء قبل عشرين الوضوء والطهارة وغ
سنة رمبا كان هناك علماء من أحناء العامل العريب، من املغرب، من..، حىت من الدول اإلسالمية 
يلقون دروسهم يف مكة واملدينة، اآلن مل يعد هناك سوى علماء كما يقول هو هنا علماء جند 

 فقط.
 

 عزيز:طالل بن عبد ال
 

وهللا شوف أ� مسعت بعض الكالم، بعض اللي تفضل به األخ السائل، أ� نفسي كنت أحضر 
جلسات دينية يف احلرم املكي، من فلسطيين إىل سعودي سواء من مكة أو جدة، أو الر�ض أو 
أي مكان آخر، ومن دول أخرى، وكان موجود أ� أحب حىت أشاهدها، هو السؤال املطروح: 

 راحوا دول؟ ومني اللي منعهم؟ ابلعكس هذا الـليه.. وين 
 

 أمحد منصور: 
 



 احلكومة منعتهم.. كل من يتكلم يف السياسة ممكن أن مينع.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

وهللا أ� أبتساءل مني منعهم وهذا غلط، ألنه احلقيقة أ� كنت أحضرها، أ� بنفسي كنت أحضر 
 هذه اجملالس وكنا نتمتع..

 
 :أمحد منصور

 
يعين أنت أيضاً كمان تشعر أب�ا مل تعد موجودة أ� ما أعد شفتها اآلن، ما أعد شفتها ابحلرم 

 وهذا غريبة يعين، ابلعكس كان الزم تقعد، ألنه احلرم املكي كان خيرج الكثري من العلماء.
 

 أمحد منصور:
 

 والناس كانت تشد له الرحال من احلرم املكي.
 

 العزيز:طالل بن عبد 
 

ابلعكس أ� -سبحانه وتعاىل-املساجد عموماً كانت مدارس، ما ابلك ابحلرم، حرم بيت هللا 
 أعتقد هذه األمور جيب أن تعود مرة اثنية.

 
 أمحد منصور:

 
حممد احلديدي مهندس استشاري يقول لك أغفلتم متاماً أن عبد الناصر..، أن الصراع بني امللك 

هو ز�رة امللك سعود إىل الوال�ت املتحدة وتوجه عبد الناصر إىل  سعود وعبد الناصر كان سببه
 االحتاد السوفييت، وأن كالمها كان يؤدي دوراً إلحدى القوى العظمى أثناء احلرب الباردة؟



 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 أعوذ ابهلل أ� ما قلت هذا الكالم إطالقاً، مل.. 

 
 أمحد منصور:

 
 ول هذا الكالم.ال.. هو يقول، هو اللي بيق

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
أو هو اللي يقول ميكن.. هو على مسؤوليته، أمنا أ� أعتقد إن كل واحد كان له توجهاته، 

الرئيس عبد الناصر عندما بدأ يف سنة..، وكان قائداً جمهوالً لذلك كان جنيب، وبعدين صار 
قة أمريكا أخطأت يف حق تلك الرئيس عبد الناصر..، كانت توجهاهتم أمريكية ولكن احلقي

احلقبة، أل�م مل يساعدوهم ابلسالح من أجل إسرائيل، فاضطروا أن يذهبوا إىل.. أ� أعذرهم يف 
هذا التوجه، إمنا عملية امللك سعود، امللك سعود أيضاً وجد من مصلحة اململكة العربية 

ه للوال�ت املتحدة، فكل السعودية بسبب البرتول أنه ال يتوجه لالحتاد السوفييت ولكن يتوج
 واحد نظر إىل مصلحة بالده من زاويته اخلاصة. 

 
 أمحد منصور:

 
عبد هللا �صر احلمد يقول لك حتدثت يف شأن يعين حينما حتدثت عن إرسال امللك سعود 

بعض الناس يقول لك: هناك معلومات تقول أن امللك فيصل أوفد إىل مسوكم الكرمي شخص 
م حينما كنتم خارج اململكة فرتة الستينات، هذا الشخص هو الشيخ على عالقة متينة معك



ماضي بن علي العايد، السؤال: ماذا كان هدف امللك فيصل من إرساله إليكم؟ وما مدى أتثري 
 هذه الز�رة عليكم؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
البادية، وهللا شوف أ� نسيت أصلي يف احللقات إين ما ذكرت ماضي بن علي، هذا رجل من 

ولكن رجل حاضرة وابدية يف الوقت نفسه، هذا الرجل كان مميز حقيقة، وكان عند اإلخوان كلنا 
يعين كان بيأتينا ويزور� ونعرفه واحد من مجاعتنا اخلاصني، كان �تينا لز�رة خاصة، وكان بعلم 

 اإلخوان ومل يكن (مرسوال) من أحد أبداً.
 

 أمحد منصور:
 

  لبنان ومصر.أثناء فرتة وجودك يف
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 نعم يف لبنان ومصر.
 

 أمحد منصور:
 

 عبري عبد الكرمي من األردن، تفضلي � عبري.
 

 عبري عبد الكرمي:
 

 مساء اخلري.
 



 أمحد منصور:
 

 مساكي هللا ابخلري.
 

 عبري عبد الكرمي:
 

 يف البداية أحب أن أوجه حتية لكم ولرب�جمكم اجلميل.
 

 منصور:أمحد 
 

 شكراً لِك.
 

 عبري عبد الكرمي:
 

 ولسمو األمري طالل.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 أهالً وسهالً.
 

 عبري عبد الكرمي:
 

 السالم عليكم مسو األمري.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 أهًال، السالم عليك، أهالً وسهالً.



 
 عبري عبد الكرمي:

 
الشفاء يف إحدى مستشفيات األردن، البد أن أحييك أ� فتاة يف األردن أرقض على سرير 

وأذكر كلمة، جمرد كلمة أنه لو عمل أي استفتاء يف العامل الختيار أعظم رجل ورجل إنساين 
وحمسن، ال تعلم يده اليسرى ما تصرف يده اليمىن لتم اختيارك دون أي تردد، ولكرمك دون 

 متنن.
 

 أمحد منصور:
 

  احللقات؟شكراً � عبري، لديك سؤال يف
 

 عبري عبد الكرمي:
 

 ليس يل أي سؤال بل جمرد حتية.
 

 أمحد منصور:
 

 شكراً، شكراً لك، أمحد شعبان من مصر، أمحد.
 

 أمحد شعبان:
 

 آلو.
 

 أمحد منصور:
 



 تفضل � سيدي.
 

 أمحد شعبان:
 

التحدث يف وهللا أ� يل سؤال.. يل سؤال يتعلق ببداية تصريح األمري عن رغبته يف عدم 
املستقبل، مسو األمري أنت مش شايف إن إعطاء احلق لثالثة أشخاص فقط ابلتحدث عن 

 سياسة اململكة العربية السعودية أمر يصيب كثري من الناس وابلذات الشباب ابإلحباط؟
 

 أمحد منصور:
 

 سؤال مهم.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

أبتكلم عن إخواين، أ� واحد من أبناء عبد  أ�.. أبتكلم عن إخواين، أ� ما تكلمت عن الناس،
العزيز، أ� قلت إنه األمور العامة وكثري من األمور اخلاصة منوطة هبؤالء الثالثة من أبناء عبد 

 العزيز، أ� ما ذكرت على الناس اآلخرين.
 

 أمحد منصور:
 

اترخيك السياسي، ولك يعين مسو األمري إذا أنت أمري والرجل الثالث يف جملس العائلة ولك 
وضعك، وليس لك احلق يف أن تتكلم يف الشأن العام فما ابلك ابملواطن العادي اآلن؟ يعين 

 معىن ذلك إن كل مواطن عادي يف السعودية سيخشى أن يتحدث يف الشأن العام؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 



عود حىت أتكلم عن أبناء عبد أكرر أ� مل أقصد إطالقاً املواطن العادي أو أي فرد من أفراد آل س
العزيز ألنه هذه أدركت مؤخراً إنه هذه العملية منوطة هبم وعليهم هم أن يتحدثوا عن هذه األمور 

العامة أو كثري من األمور اخلاصة، وأرجو أال يكون كالمي هذا إحباطاً للشباب السعودي ألنه 
 أ� مل أقصده ومل أتطرق إليه.

 
 أمحد منصور:

 
 السعودية تفضلي � مساهريمساهري من 

 
 مساهري العتييب:

 
 مساء اخلري

 
 أمحد منصور:

 
 مساكي هللا ابخلري � سيديت

 
 مساهري العتييب:

 
 مساء اخلري � مسو األمري.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 أهًال.. مساء اخلري.

 
 مساهري العتييب:



 
 حياك هللا.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 مرحباً بِك.

 
 مساهري العتييب:

 
مسو األمري أ� أحب أشكرك الليلة نيابة عن الفتيات يف السعودية وعن إخواين، وأحب أقول لك 

 3إنه إحنا نفتخر فيكم (...) إىل جانب إين أقول جلميع املشككني يف ها األسرة إنه يكفينا 
رفع اسم اململكة  أشياء من ها األسرة أول شيء يكفينا إن امللك املغفور له عبد العزيز إنه

ووحدها، ويكفينا العلم اللي دار على كل القبائل وكل املدن حيمل كلمة التوحيد، والشيء الثاين: 
يكفينا فخر على كل األمم خدمة احلرمني الشريفني، والشيء الثالث يكفينا فخر إنه األمن 

 واألمان والسالم اللي عند� من قبلكم � سيدي، ومشكور وما قصرت.
 

 منصور: أمحد
 

 شكراً � مساهري.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 شكراً لك.
 

 أمحد منصور:
 



 أمحد حممود من السعودية، تفضل � أمحد.
 

 أمحد حممود:
 

 آلو.
 

 أمحد منصور:
 

 تفضل � سيدي.
 

 أمحد حممود:
 

 السالم عليكم.
 

 أمحد منصور:
 

 عليكم السالم.
 

 أمحد حممود:
 

 كيف احلال؟
 

 أمحد منصور:
 

 ممكن ختفض صوت التليفزيون وتسأل سؤالك مباشرة � أمحد؟
 

 أمحد حممود:



 
 إن شاء هللا، شكراً.

 
 أمحد منصور:

 
 سؤالك، تفضل.

 
 أمحد حممود:

 
 السؤال لسمو األمري، كيف حالك مسو األمري؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 أهالً أهالً بك � أخ أمحد، تفضل.

 
 أمحد حممود:

 
 ابلنسبة.. أنت صحيح من قبل مسكت منصب وزير املالية؟سؤايل لو مسحت 

 
 أمحد منصور:

 
 صوتك غري واضح.

 
 أمحد حممود:

 
 صحيح إنك مسكت منصب وزير املالية سابقاً؟

 



 أمحد منصور:
 

 صحيح كان وزير املالية، أنت مل تشاهد شهادته على العصر؟ هل شاهدهتا؟
 

 أمحد حممود:
 

 احللقات.شاهدهتا بس بعض 
 

 أمحد منصور:
 

 طيب ارجع إىل احللقة الثالثة واحللقة الرابعة فيها توضيح كامل حول الدور الذي لعبه مسو األمري.
 

 أمحد حممود:
 

 معليش سؤال.
 

 أمحد منصور:
 

 تفضل.. تفضل.
 

 أمحد حممود:
 

 استقال؟ابلنسبة الستقالة األمري، هل هي من اجمللس امللكي، يعين يف كل أم من نفسه 
 

 أمحد منصور:
 

 شكراً لك، هل استقالتك رغم أنك وضحتها، هل استقلت أنت أم أُِقلت من وزارة املالية؟



 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 أخ أمحد أ� قلت أيه يف احللقات، قلت أقلت.

 
 أمحد منصور:

 
 نعم، قلت أنك استقلت من وزارة املواصالت لكنك أقلت من وزارة املالية.

 
 عبد العزيز:طالل بن 

 
 أيوه، صح.

 
 أمحد منصور:

 
مسو األمري، عبد هللا مجعان اهلاجري من الوال�ت املتحدة األمريكية، من جورجيا يف أتالنتا يقول 
لك: أرجو منك وبكل صراحة أن تقول لنا كم تقدر ثروتك اآلن؟ ومن أين لك هذا؟ طاملا دي 

 آخر مرة مسو األمري.
 

 العزيز:طالل بن عبد 
 

ده كالم؟ ال ال أبداً أ� أحاول دائماً وأعمل جهدي إين أكون واضح وصريح يف جواابيت، وال 
عندي حرج من أي سؤال إطالقاً، أوالً أ� منذ صغري وأ� أهتم ابلباليني، يف ذلك الوقت حىت 

ولكن ليست ما كانش فيه باليني، ماليني يسموها، هذا كالم فارغ، أ� ثرويت احلمد هلل جيدة، 
 بتلك الثروة اليت قيلت أو تقال عين ابلباليني.

 



 أمحد منصور:
 

 كم مليار؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 نعم؟
 

 أمحد منصور:
 

 كم مليار؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

كم مليار؟! من فمك لباب السما كما يقولوا اإلخوان املصريني، ال ال أبداً أ� ابلعكس 
 مثًال، جملس اإلدارة اللي اآلن مشكلينه متطوعني معا� أصدقائي ابلعكس، وهذه مكشوفة يعين

–من خمتلف اجلهات يعلمون عن ثرويت وكم هي، وكيف نعاين يف بعض األحيان، كيف نعاين 
لدفع الواجبات املتوجبة علّي، هذه الناس ما يعرفوها، إحنا  -ميكن هذا أول مرة تسمع مين

  الشخصي، هذا أكثر ما أستطيع أن أقوله.مصروفاتنا أكثر بكثري من مدخويل أ�
 

 أمحد منصور:
 

 هل هناك عالقة بني ثروتك وثروة األمري الوليد بن طالل؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 



 أبداً الوليد مستقل استقالل اتم.
 

 أمحد منصور:
 

 هل متارس التجارة أو أي شكل من أشكال املشاركات يف شركات مالية؟
 

 العزيز:طالل بن عبد 
 

أبداً أ� قلت هناك شركة واحدة، شركة واحدة ملا كنا يف الـ..، ملا كنا خارجني السعودية، وقلتها 
 أ� يف احللقات.

 
 أمحد منصور:

 
 ليس لك وكاالت أو مؤسسات؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 أبداً، إطالقاً إطالقاً.

 
 أمحد منصور:

 
 وال تشارك يف شركات دولية وال أي شيء؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 أبداً.

 



 أمحد منصور:
 

من أين يعين سؤايل رمبا يكون بعيد، لكن الوليد بن طالل هل منحته أنت شيئاً من هذه األموال 
 اليت عنده؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 ال، ال، يف األول بس يف األول.

 
 أمحد منصور:

 
 كم مليون يعين؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 ألف دوالر. 100أعطيناه 

 
 أمحد منصور:

 
 ألف دوالر. 100

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 ألف دوالر وقلنا على بركة هللا أمشي فيها وهو عمل ثروته. 100آه 
 

 أمحد منصور:
 



 يعين هل كل الثروة له؟ أم حقيقة أنه يستثمر أموال األمراء اآلخرين؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 شخصياً.أبداً ثروته 
 

 أمحد منصور:
 

كل هذه املليارات ما شاء هللا يعين هو اآلن أعلن أمس أو أول أمس أنه أغىن رجل يف آسيا 
 حسب بعض التقارير.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 فليكن.. هذه ثروته.

 
 أمحد منصور:

 
-وفاء هرساين تقول لك، تريد لك، يعين هي تقول فقط تريد لك أن تقسم حسب طلبها يعين 

 بدون قسم يعين هل ما تقوله هو احلقيقة أم جزء منها؟ -أنك تقول احلقيقة
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

إن شاء هللا.. إن شاء هللا إنه اللي بتسمعيه مين هو احلقيقة أما الذي مل أقوله فكيف حتكمني 
 علّي فيه؟ أما ما قلته فأمتىن أن تكون هي احلقيقة.

 
 أمحد منصور:



 
 لكويت، حممد تفضل.حممد خالد من ا

 
 حممد خالد:

 
 أستاذ أمحد.

 
 أمحد منصور:

 
 تفضل � سيدي.

 
 حممد خالد:

 
 أ� امسي حممد خالد قطمي صحفي سوري مقيم يف الكويت.

 
 أمحد منصور:

 
 أهالً بك، سؤالك � سيدي.

 
 حممد خالد:

 
 استمعت بكل أسف، أ� جيت متأخر على الرب�مج.

 
 أمحد منصور:

 
 شهادة األمري؟لكن مسعت 

 



 حممد خالد:
 

 طبيعي طبيعي كلياهتا عم متابعها.
 

 أمحد منصور:
 

 طيب سؤالك.
 

 حممد خالد:
 

ابلنسبة للسؤال حول امللك عبد العزيز رمحه هللا والعالقة مع اليهود، يهمين هنا إذا ما كان قد 
 أثري من قبل..

 
 أمحد منصور:

 
 أثري.

 
 حممد خالد:

 
هاري ترومان إىل امللك عبد العزيز حول فلسطني، فإذا كانت أثريت حىت ما أن أشري إىل رسالة 

 أتعبك وأتعب املشاهدين..
 

 أمحد منصور:
 

 إبجياز ما الذي تريد أن تقوله؟
 



 حممد خالد:
 

 فيه رسالة موجهة من هاري ترومان يقول..
 

 أمحد منصور:
 

 إبجياز ما الذي تريد أن تقوله؟
 

 حممد خالد:
 

 أقرأ عليك وعلى املشاهدين ما قاله هاري ترومان يف خطابه..أريد أن 
 

 أمحد منصور:
 

 مصدرك أيه؟ مصدرك أيه؟ من أين جئت نص هذه الرسالة قبل أن تقرأها؟
 

 حممد خالد:
 

 م.29/8/1998هذه رسالة منشورة يف جريدة األنباء بتاريخ 
 

 أمحد منصور:
 

 األنباء الكويتية؟
 

 حممد خالد:
 

 يتية للزميل األستاذ فيصل الزامل.األنباء الكو 



 
 أمحد منصور:

 
 نقالً عن؟

 
 حممد خالد:

 
 نقالً عن واثئق سعودية.

 
 أمحد منصور:

 
 كده بدون مصدر يعين.

 
 حممد خالد:

 
 م.1998موجود قدامي، هذا اللي قدامي يف اجلريدة نشر يف 

 
 أمحد منصور:

 
 طيب بدون ما تقرأ أيه اإلجياز؟ أيه النقطة اليت تريد أن تشري إليها يف الرسالة؟ 

 
 حممد خالد:

 
إبجياز، بكل بساطة ترومان خياطب امللك عبد العزيز ويدعوه إىل أن يتدخل لوقف احلرب العربية 

لسعودية م، ويشري إىل إنه عدم تدخله قد يؤثر على املصاحل األمريكية ا1948اليهودية يف عام 
املشرتكة، ويرد عليه امللك عبد العزيز ابلقول: أما ما ذكرته من املصاحل االقتصادية اليت تربط 



بلدينا فاعلموا أ�ا أهون يف نظر� من أن نبيع هبا شرباً واحداً من أرض فلسطني العربية جملرمي 
فهي نعمة ادخرها هللا اليهود، ويشهد هللا أنين قادر على أن أعترب آابر البرتول كأن مل تكن، 

للعرب حىت أظهرها هلم يف الزمن األخري، فال وهللا تكون نقمة عليهم أبداً، ولقد صرحت للعامل 
مراراً أنين مستعد أن أسري أ� وأوالدي مجيعاً لنقاتل يف سبيل فلسطني حىت مننع قيام دولة اليهود 

 فيها أو منوت.
 

 أمحد منصور:
 

 التوضيح، مسو األمري. شكراً لك � حممد خالد هلذا
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 نعم، هذا صحيح أ� قرأت الكالم هذا يف األنباء.
 

 أمحد منصور:
 

 نعم.. وهذا أتكيد.. هناك واثئق سعودية هلذا املصدر؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 نعم.. نعم.
 

 أمحد منصور:
 

 خالد عبد هللا من السعودية، تفضل � خالد.
 



 هللا:خالد عبد 
 

 آلو.
 

 أمحد منصور:
 

 تفضل � سيدي.
 

 خالد عبد هللا:
 

 مساء اخلري.
 

 أمحد منصور:
 

 مساك هللا ابخلري.
 

 خالد عبد هللا:
 

ابختصار شديد إحنا شاكرين لسمو األمري صراحته املعهودة لكن أمتىن أن أجد فيك الصراحة يف 
حقيقة ألن كثري من املشاهدين يتساءلون سؤايل، هو خارج عن موضوعنا نوعاً ما ولكن أمتىن 

 نفس السؤال هذا..
 

 أمحد منصور:
 

 ما هو؟
 



 خالد عبد هللا:
 

هناك تصرحيات اآلن يطلقها صاحب السمو امللكي خالد بن طالل وموجهة لصاحب السمو 
املناسبات امللكي عبد الرمحن بن سعود بسبب بعض املبار�ت يف كرة القدم وما إىل ذلك، بعض 

 الر�ضية ما هي مرئياتكم حول هذه األشياء إذا كانت تصدر؟ شكراً.
 

 أمحد منصور:
 

 شكراً لك، هل ترى السؤال..
 

 طالل بن عبد العزيز[مقاطعاً]:
 

أ� ال أتدخل يف شؤون أوالدي، أوالدي أ� اترك هلم اجملال أن خيوضوا يف األمور اليت يشاؤو�ا، 
 ال أتدخل يف أمورهم.

 
 محد منصور:أ
 

 أمري البحري من مصر، أمري.
 

 أمرية البحري:
 

 آلو.
 

 أمحد منصور:
 

 أمرية تفضلي � أمرية.



 
 أمرية البحري:

 
 السالم عليكم.

 
 أمحد منصور:

 
 عليكم السالم.

 
 أمرية البحري:

 
 وكل سنة وأنتم طيبني إن شاء هللا.

 
 

 أمحد منصور:
 

 وأنت طيبة، سؤالك � أمرية.
 

 عبد العزيز:طالل بن 
 

 أهالً بك.
 

 أمرية البحري:
 

بداية أحيي مسو األمري على شجاعته وصراحته، وحسن الكالم وهذا ما عاهد�ه منه دائماً، وأ� 
أقول للذين مل يكتفوا بتسع حلقات يف شاهد على العصر، حنن نريد تسعني حلقة أخرى، وأمتىن 

ول اليمن جملس التعاون اخلليجي، ألنكم وكما من مسوكم � سيادة األمري أن تنادوا جبهودكم بدخ



تعرفون أن تقدم األمة العربية يكون بتوحدها وليس العكس، وحنن شاهد� لسيادتكم ز�رتكم 
لليمن، ولكننا نسأل: ملاذا مسو األمري الوليد بن طالل ال يقوم أبي استثمارات يف اليمن؟ وأخرياً 

 نتم دائماً الوجه املشرق للمملكة، وشكراً.أمتىن أن ال يكون هذا آخر لقاء لسموكم فأ
 

 أمحد منصور:
 

 شكراً � أمرية.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

شكراً، أبداً.. شكراً على هذا الكالم اللطيف، وأرجو أن اليمن يكون.. وأ� كنت هناك يف 
الوليد على ز�رة اليمن وكنت سعيد هبذه الز�رة، وما شاهدته يف اليمن الشقيقة، وأرجو أن يعمل 

 اليمن ويستثمر بعض أمواله يف املشاريع املفيدة للطرفني إن شاء هللا.
 

 أمحد منصور:
 

من علي يقول لك: ما هي سبب دعوة احلكومة اليمنية للقوات  e-mailعندي سؤال عرب 
املصرية للتدخل يف اليمن؟ وهل كانت احلرب اليمنية السعودية حرب ابلوكالة بني مصر 

 دية؟والسعو 
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 وهللا هكذا يقولون، أ� ليس عندي شيء موثق هبذه األمور.
 

 أمحد منصور:
 



 خاصة وإنه حدث بينك وبني عبد الناصر احتكاك حينما قامت احلرب وضربت جنران؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 آه صحيح.. ما ضرب جيزان.
 

 أمحد منصور:
 

 نعم، جيزان.. نعم.
 

 عبد العزيز:طالل بن 
 

إمنا العملية هو الناس الزعامات اليمنية اللي كانت يف القاهرة وذكرت هذه يف هذه احللقات يف 
شاهد على العصر، كانوا ضد تدخل اجليش املصري يف اليمن، وأ� ذكرت أمساءهم، اللي هو 

سل) اليمن سريهم بعدين، فهم كلهم كانوا ضد التدخل إمنا ميلكون حرب الوكالة عملية إنه (ير 
 إ�ا حاجة السعودية، مسعنا هذا الكالم وما أعرف.. املعنيني عليهم أن يتحدثوا يف هذا األمر.

 
 أمحد منصور:

 
 طالل التويركي من السعودية، تفضل � طالل.

 
 طالل التويركي:

 
سعد هللا مساءك � مسو األمري، � سيد الصراحة الفصيحة، عندي توضيح بشأن الوثيقة اليت 

نشرت يف األنباء أ�ا نشرت قبًال.. الرسالة وَردَّها من امللك عبد العزيز يف جملة اخلطوط العربية 
 السعودية قبل فرتة من الزمن، هذا ولكم جزيل شكري واعتذاري.



 
 أمحد منصور:

 
 شكراً لك خالد الكناين من السعودية.

 
 خالد الكناين:

 
 آلو.

 
 أمحد منصور:

 
 تفضل � خالد.

 
 لكناين:خالد ا

 
 آلو.. مساء اخلري.

 
 أمحد منصور:

 
 مساك هللا ابخلري.

 
 خالد الكناين:

 
 مساك هللا ابخلري مسو األمري.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 



 أهالً بك مساء اخلري.
 

 خالد الكناين:
 

أ� أبغي أتكلم عن الرئيس مجال عبد الناصر أال تعتقد إنه أخذ أكثر من حقه بسبب يعين 
خطاابته والقومية العربية بينما امللك فيصل رمحه هللا يعين رمبا مل يعين انتقص من حقه مع إنه هو 

-الذي مجع املسلمني، وهو الذي أسس منظمة املؤمتر اإلسالمي، أال تعتقد إن امللك فيصل 
راً يعين رمبا يعين مل �خذ حقه أكثر من مجال عبد الناصر، وهو شهيد القدس؟ وشك -رمحه هللا

 مسو األمري.
 

 أمحد منصور:
 

 شكراً لك.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 هل أ� أعطيت الرئيس عبد الناصر أكثر من حقه؟ أو هضمت حق امللك فيصل؟
 

 أمحد منصور:
 

ال، ال، ال، هو سؤاله هو بيقول أال تعتقد أنت اترخيياً أن عبد الناصر أخذ أكثر من حقه عن 
 ه، وأنت أشرت لذلك مسو األمري يف احللقة الثامنة تقريباً.طريق خطاابته وما كان يقوم ب

 
 طالل بن عبد العزيز:

 



ال، ال.. هي العملية إن أ� أريد، يعين العملية أ�.. شوف � سيدي ابلنسبة للرئيس عبد الناصر 
ت كان زعيم واألمة العربية كلها آمنت بزعامته، هذا ال ميكن أن ننكره، إمنا أ� ذكرت يف احللقا

إجيابياته وسلبياته، وانتهينا من هذا، أما امللك فيصل فأيضاً أعطيناه  -(شاهد على العصر)-
حقه يف (شاهد على العصر) وقلنا عن األشياء اليت كانت يف جزء من اترخيه، الذي كان اترخياً 

هدت أنت منوراً ابلنسبة للسعودية والعامل العريب، هذا ال ميكن أحد ينكرها، واحلقيقة أنه لو شا
 احللقات لوجدت إن أ� ذكرت هذه األمور ابلتفصيل.

 
 أمحد منصور:

 
هشام السيسي من املغرب يقول لك، يثين على شهادتك ويقول لك أنه يتمىن أن يكون االثنني 
والعشرين ملك ورئيس وأمري عريب بنفس صراحتك، وأنه لو وجد هؤالء النتهت مشكالت العامل 

 العريب، يعين جمرد.
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

وهللا هذه أمنية على كل حال أ� يعين نرجو أن أوالً ال يكونوا مثلي، ألنه أ� برضو ّيف سلبيات 
 وهللا ال يوريك، إحنا بس نعرف بعض من بعيد

 
 أمحد منصور:

 
يقول لك: ملاذا حتولت اململكة العربية السعودية إىل بلد عنصري  e-mailطيب أبو طارق عرب 

 ن املنتمني إىل جند أو القصيم هلم نصيب األسد يف كل شيء دو�ً عن اآلخرين.حيث أ
 

 [موجز األنباء]
 



 أمحد منصور:
 

ضيفنا صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود، يف حلقة خاصة يف حوار 
جر مع مشاهدي اجلزيرة حول شهادته على العصر اليت أدىل هبا على مدى تسع حلقات، وف

قنبلته يف بداية هذه احللقة أن هذا هو احلوار األخري الذي سوف يتحدث فيه عن الشأن العام 
السعودي، اتركاً اجملال للمسؤولني الثالثة يف اململكة العربية السعودية الكبار أن يتحدثوا بعد 

ط، ذلك عن هذه األمور، على أن يتفرغ هو للقضا� البسيطة، وما خيص اترخيه السياسي فق
أبن تسحب  -مسو األمري-وعندي عشرات من الرسائل اليت وصلتنا على الفاكس يطالبونك 

هذا األمر آخرهم.. من بينهم عبد الكرمي البليل الذي قال: نرجوك � طالل، أنت وذاكرتك جزء 
مهم من اتريخ اجلزيرة العربية، ومن حق األجيال القادمة أن تعرف عن اترخيها، فال حترمنا وحترم 

 األجيال من معرفة هذا التاريخ.
 

 -أيضاً –رسالة من بنتيك األمرية رميا بنت طالل، واألمرية سارة بنت طالل  -أيضاً –وعندي 
دائماً  -كما عوَّدهتم–يرجوانك أن تسحب هذا األمر، ويشيدان بك وبرتبيتك هلما، وأنك 

التصرحيات، السؤال كان قبل شاخماً وقو�ً ونبيال، ويريدون منك أن تستمر يف اإلدالء هبذه 
االسرتاحة عن التحول يف اململكة العربية السعودية، كما جاء يف رسالة املشاهد إىل جوانب 

 يف حيث أن بعض القبائل هي اليت تظهر يف الساحة دون األخرى. -كما ذكر-عنصرية 
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 اللي هو القبائل إيش � أخ أمحد؟
 

 :أمحد منصور
 



هو يعين كان يف سؤاله يقول أن اآلن حتول الوضع يف اململكة العربية السعودية إىل وضع 
 عنصري، حىت أنه معظم املناصب األساسية توزع على بعض العائالت والقبائل دون غريها.

 
 طالل بن عبد العزيز:

 
 وهللا أ� غلبت يف هذا املوضوع.

 
 أمحد منصور:

 
ملاذا حتولت اململكة إىل بلد عنصري، حيث أن املنتمي إىل منطقة جند أو السؤال حتديداً يقول: 

 القصيم له نصيب األسد يف كل شيء يف البلد من املناصب إىل التجارة؟
 

 طالل بن عبد العزيز:
 

 أ� جاوبت على هذا السؤال.
 

 أمحد منصور:
 

 وتطرقنا له، نعم. يف أكثر من شيء، -أيضاً -وأطلق.. آه رمبا جاوبت عنه، لكن هو متكرر 
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

� سيدي، حنن ضد العنصرية، ضد التفرقة، املواطن هو املواطن، هذا حق املواطنة، وجيب أن 
نتعلم هذه املباديء األساسية. عبد العزيز ملا بىن اململكة ووحدها ما وحدها على أساس 

ذه قالتها خاليت أم بدر بن عبد العزيز وهي عنصري، ابلعكس يعين حىت من أقواله املشهورة، وه
–من البداية، وهذا من العشرينات والثالثينات –عايشة.. من زوجاته، تقول: والدكم يقول 



احلجاز وجند، قربوا بينهما من خالل التملك، ورغم إن إحنا كنا فقراء أ�م هذا، وهي نصيحته 
ي هذه الوحدة، فهناك ليس تفرقة إطالقاً، والزواج حىت يكون هناك أرحاماً بني احلجاز وكذا، ه

وال جيب أن تكون هناك تفرقة، إن وجدت، جيب أن يكون السعودي مساو�ً لغريه من منطقة 
 أهايل جند أو غريها، هذا جوايب على السؤال وجيب أال يكون.

 
 أمحد منصور:

 
ل لك: أبنك مجيل كامل مروة، ابن كامل مروة مؤسس احلياة، صحيفة احلياة وصاحبها يقو 

تعرضت يف شهادتك إىل الدور الذي لعبه كامل مروة يف ترتيب العالقة بينك وبني إخوانك 
وعودتك إىل السعودية، ويقول أبن هناك اهتام لكامل مروة ابلعمالة للسعودية، حىت أن يف نفس 

كانت   اجلريدة اليت أسسها كتب حول هذا املوضوع، ما هو الصحيح؟ وما هي طبيعة العالقة اليت
 تربط كامل مروة ابلعائلة السعودية؟

 
 [فاصل إعالين]

 
 أمحد منصور:

 
مسو األمري، ما تعليقك على ما ذكره مجيل كامل مروة حول طبيعة عالقة والده كامل مروة 

 ابلعائلة السعودية؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

أوالً � سيدي حكاية العمالة دي، ما إحنا قلناها يف األول، هذا عميل، وهذا كافر، وهذا كذا، 
عملية إطالق التهم جزافياً هبذا الشكل دي عملية صعبة جداً، جيب أن نتحرر منها، ونتخلى 

بناًء عن هذه النعوت، ال ميكن أن يكون إنسا�ً ُيكفَّر أوأنه يكون عميل هلذه اجلهة أو تلك إال 



على حكم قضائي، هذا كالم أطلق عليه وال جيوز أن نسمعه مرة اثنية إال إذا كان فيه حكم 
قضائي، كامل مروة ابلنسبة يل كان رجالً صحفياً ابرزاً كاتباً مميزاً، وكان عصامياً، وأوجد هذه 

 وزميلتها اإلجنليزية ال أتذكر امسها من ال شيء.. -احلياة–اجلريدة 
 

 قاطعاً]:أمحد منصور[م
 

 ) على ما أعتقد. Daily starديلي ستار (
 

 األمري طالل بن عبد العزيز[مستأنفاً]:
 

)) أظن. فهذه هي ابلنسبة لكامل مروة، والرجل قام بواجبه يف Daily starديلي ستار 
الوساطة على خري ما جيب، ومل يكلفه أحد، وكان يقصد هبذه الوساطة الصاحل العام السعودي 

ذن هبا املناسبة أحاول أن أوجه رسالة عائلية حلبيبايت رميا وسارة وأقول هلم: أ� على والعريب إ
ووفقكم مجعياً كعائلة صغرية امسها آل  -إن شاء هللا-عهدي بكم، وعلى عهدكم يب، ولن نتغري 

طالل، هذا الذي أريد أن أوجهه لكن � سارة ورميا. أما ابلنسبة لكامل مروة مرة اثنية عهدي به 
 أنه كان رجل عصامياً، وكان توجهه وطين، لكن السؤال املطروح: من الذي اغتال كامل مروة؟

 
 ابنه يعرف هذا اجلواب، ولبنان تعرف هذا اجلواب، هنا عالمة االستفهام.

 
 أمحد منصور:

 
 وأنت تعرفه مسو األمري.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 أ� ال أعرفه.



 
 أمحد منصور:

 
بن سعود بن عبد العزيز، ابن امللك سعود يقول لك: أشكركم على ما أبديتموه  سيف اإلسالم

حول اتريخ امللك سعود، وإزالة اللبس الذي اعرتى احللقة أو احللقات املاضية، وإذا مسحتم يل 
فإن يل ثالث مالحظات: األوىل: أن املؤرخ خيلط بني الذاتية وبني موضوع التاريخ الذي 

ل األمر مشوشاً لدى القاريء أو املستمع أو املشاهد، بل إن اآلخر يعتقد يتحدث عنه، مما جيع
يف بعض األحيان واألوقات أن ما يراه أو يسمعه أو يشاهده أو يقرأه هو اتريخ املتحدث أو 

 الكاتب.
 

 -وأظن مسوكم تفضل ذلك-الثانية: أن ما ذكر عن الظلم الذي تعرض له امللك سعود أن أفضل 
عليه مسمى سوء الفهم بدل الظلم، ألن هناك مظلوم وهو امللك سعود، ولكن ليس أن نطلق 

هناك ظاملني، بل أ�س خيطئون ويصيبون، واخلطأ يف هذا الشأن متثل يف االعتقاد أن اتريخ امللك 
سعود سيصبح مثرياً للجدل إن أخرج للنور، كان هذا يف البداية، واستمر هذا االعتقاد بدون 

 الته الحقاً، واألمل أن ينتهي قريباً.االهتمام إبز 
 

الثالثة: التاريخ عموماً من األفضل أن يطلع عليه الناس، ولكن هناك أجزاء من التاريخ األفضل 
 أن يبقى مطو�ً حىت تتوفر املصادر الكاملة.

 
 دكتور: سيف اإلسالم بن سعود بن عبد العزيز. تعليقك على هذا؟

 
 طالل بن عبد العزيز:

 



 حبييب على هذه الرسالة، إمنا أحب أنه.. أ� قلت ما فيه الكفاية عن أخي وامللك شكراً �
سعود، وإمنا الدور عليكم أيضاً � أبناءه، أن تتحركوا، وأن تطالبوا إبعادة التاريخ.. إعادة كتابة 

 التاريخ ابلنسبة لوالدكم، وأخي سعود..
 

 أمحد منصور[مقاطعاً]:
 

 ذا؟أنت حتملهم املسؤولية يف ه
 

 األمري طالل بن عبد العزيز[مستأنفاً]:
 

أ� ال أمحل أحداً، أ� أبقول: أنتم لكم واجب عائلي ووطين أن تتحركوا وتطالبوا إبعادة التاريخ 
 هلذا الرجل، التاريخ الصحيح، ما له وما عليه، هذا واجبكم أيضاً.

 
 أمحد منصور:

 
 حممد طاهر من فرنسا، تفضل � أخ حممد.

 
 طاهر:حممد 

 
 آلو، السالم عليكم.

 
 أمحد منصور:

 
 وعليكم السالم � سيدي، آسف على التأخري عليك، تفضل.

 
 حممد طاهر:



 
سعادة األمري على احلقائق، فقد أدهشنا كثري هبذه احلقائق،  -احلقيقة–معلهش، أ� أبحيي 

طبعاً  -حقيقة يعين–الصراحة وعلى الصراحة املتناهية، ألول مرة بنسمع يعين أمري يتكلم هبذه 
 نشكره شكراً جزيالً.

 
 أمحد منصور[مقاطعاً]:

 
 لكن هو يقول أنه.. يعين هذه املرة األخرية، لن يتحدث بعد ذلك.

 
 حممد طاهر[مستأنفاً]:

 
نعم، هلذا أقول يعين: يف الوقت الذي يفتح التاريخ، أو يكتب التاريخ من جديد عن طريق 

يعتزل، هذا شيء يعين إحنا نريده أن يكتب ويكتب ويكتب،  -عيني-شاشة اجلزيرة األمري 
 ويقول ويقول على شاشة اجلزيرة.

 
 أمحد منصور:

 
 بنشر مذكراتك، مىت ستنشرها؟ -مسو األمري–شكراً لك، هناك من يطالبك أيضاً 

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 أقرر مىت أنشرها.وهللا شوف، املذكرات موجودة ومنتهية، ولكين ذكرت أنين مل 

 
 أمحد منصور:

 
 هل هناك يف املذكرات أشياء مل تذكرها يف حوارك معنا؟



 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 نعم، نعم، هذا صحيح.

 
 أمحد منصور:

 
 ما حتدثت به ميثل كم يف املائة تقريباً مما تريد أن تتحدث به؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 %..30 -25الربع، 

 
 أمحد منصور:

 
 % ملا.. حينما يظهروا..75الربع والدنيا اتقلبت، الـ 

 
 األمري طالل بن عبد العزيز[مقاطعاً]:

 
 %.. أل.75

 
 أمحد منصور[مستأنفاً]:

 
 يعين أنت اآلن تقول أن ما ذكرته هو ربع احلقائق واملعلومات.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز[مقاطعاً]:

 



 تقريباً.
 

 أنفاً]:أمحد منصور[مست
 

 % من املعلومات عندك؟75يعين ابقي 
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 أيوه.
 

 أمحد منصور:
 

 نسجلها يف حلقات قادمة يف شاهد على العصر.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 يف املذكرات. -إن شاء هللا-ال. ال. هذه.. ما إحنا قلنا: بطلنا، إمنا هذه يف املذكرات 
 

 منصور:أمحد 
 

يسألون: ملاذا سجلنا احللقات على مدى عامني ونشرت يف  -أيضاً -يعين كثري من املشاهدين 
العام الثالث أيضاً، وأ� أريد أن أنوه إىل حجم اجلهد الضخم وحماوالت اإلقناع اليت قمت هبا، 

اء ال وكذلك حرص مسو األمري على أن يهيئ نفسه ابلنسبة هلذا األمر، وهناك كثري من األشي
على  -مسو األمري-أستطيع أن أحتدث هبا ألن الوقت صار ضيقاً، ولكن هل لديك تعليق على 

هذه التساؤالت اليت طرحها كثري من املشاهدين؟ ِملَ سجلت احللقات على مدى عامني، وبثت 
 يف العام الثالث؟



 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 ا هو السبب احلقيقي، ليس هناك سبب آخر.أبداً هي لظروفك اخلاصة، وظرويف اخلاصة، هذ

 
 أمحد منصور:

 
 حممد املعص من السعودية.

 
 حممد املعص:

 
 آلو، السالم عليكم.

 
 أمحد منصور:

 
 عليكم السالم ورمحة هللا.

 
 حممد املعص:

 
 مساء اخلري � أخ أمحد.

 
 أمحد منصور:

 
 مساك هللا ابخلري.

 
 حممد املعص:

 



 الرب�مج، استضافتكم األمري طالل.وهللا شكراً على 
 

 أمحد منصور:
 

 شكراً.
 

 حممد املعص:
 

لكن هل.. هاي خطوة جيدة من الرب�مج، لكن هل نشوف املرات القادمة استضافة 
لشخصيات من دول اخلليج األخرى؟ نبغي نشوف واحد مثالً من آل اثين يتكلم ليش األب 

 ل انقلب على عيال عمه؟[االبن] انقلب على أبوه؟ ليش األب من األو 
 

نعرف تفاصيل اتريخ املنطقة، ليش الشيخ زايد اغتصب احلكم من ابن عمه؟ نبغي نعرف كما 
استعرضنا اتريخ اململكة العربية السعودية عشر حلقات، وابلتفاصيل وعلى اهلواء مباشرة، خلنا 

 ننشر ابقي الغسيل يف اخلليج ويف الدول العربية..
 

 عبد العزيز[مقاطعاً]:األمري طالل بن 
 

 غسيل؟!
 

 أمحد منصور:
 

عن  -أيضاً –ليس غسيل � سيدي، هذا اتريخ، وكما حتدثنا عن السعودية سوف نتحدث 
اآلخرين، وحىت تكون يف الصورة كل شخصية تظهر يف هذا الرب�مج يستغرق أحيا�ً عملية 

داً كبرياً وحماولة ملسح التاريخ اإلعداد عام وعامني، حىت نقدم هذه الشهادة، فالرب�مج �خذ جه
مع شخصيات من  -أيضاً –بشكل كبري، فكما قدمنا شخصيات من السعودية، هناك ترتيبات 



كل دول اخلليج ومن الدول األخرى. هل الزلت معنا � حممد أم انقطع عنا اخلط؟ حممد 
 املعص.

 
 على ما ذكره؟ -مسو األمري-آمل آن أكون قد وضحت لك، لك تعليق 

 
 مري طالل بن عبد العزيز:األ
 

وهللا أ� أوال.. � أخي إيش الكالم الفارغ ده؟ إيش تسميه غسيل أنت؟ أعوذ ابهلل، هذا كالم 
وال جيوز حىت ملقام اجلزيرة أن تسمى هذه.. تطلق على هذه األحداث اليت رويت بغسيل، نشر 

هذا الكالم روي لوقائع الغسيل، هذا كالم فارغ، وال جيوز أنه نسمعه منك أو من أمثالك، 
اترخيية، وحدثت فعًال، وابلعكس وكانت إجيابية من وجهة نظري، وأنت تسميها.. عيب عليك، 

 هذا ال جيوز أن نسمعه.
 

 أمحد منصور:
 

 مرمي حممد من السعودية، تفضلي � مرمي.
 

 مرمي حممد:
 

مة ُخلع أو نُفي، وهو كما مسو األمري، ملاذا يطلق على املغفور له امللك سعود بن عبد العزيز كل
ذكرت � مسو األمري يف حلقات سابقة أبنه خرج من اململكة إبرادته، وكانت األسرة املالكة يف 

 وداعه؟
 

 أنه كان امللك الوحيد من بني ملوك السعودية الذي بويع مجاهري�ً. -كما ذكرت أيضاً –مبا أنه 
 

 أمحد منصور:



 
 شكراً لك � مرمي، مسو األمري.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
أبداً، � أخت مرمي، أ� قلت جيب إعادة اتريخ امللك سعود، وجيب إعادة كتابة اتريخ امللك 
سعود، وإعطاؤه حقه، الذي عليه مثل أي ملك، مثل أي رجل دولة، هذا واجب، وأ� قلت 

 هذا الكالم، وال تعليق عندي أكثر مما قلته.
 

 أمحد منصور:
 

 من مصر، تفضل � هشام، هشام.هشام يوسف 
 

 هشام يوسف:
 

 آلو.
 

 أمحد منصور:
 

 تفضل � سيدي.
 

 هشام يوسف:
 

أبرحب أوالً بسمو األمري، وأحب بس أسأل حضرته، هو عدم ظهوره يف اآلونة األخرية بس 
 يعين، ظهوره يف اإلعالم يف اآلونة األخرية، قبل كده ليه مسوه ما كانش ظاهر وواضح يعين؟

 



 منصور:أمحد 
 

 ده هو أعلن أن لن يظهر بعد ذلك فيما يتعلق ابلشأن العام، شكراً لك، تعليقك مسو األمري.
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ال. أبداً، ما عندي تعليق.
 

 أمحد منصور:
 

 ال تعليق؟
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 ال.
 

 أمحد منصور:
 

 ابلشأن العام؟وتصر على عدم الظهور فيما يتعلق 
 

 األمري طالل بن عبد العزيز:
 

 آه.
 

 أمحد منصور:
 



% من احلقائق تقول أنك مل تتعرض 75تقييمك ملا قمت به وما أديته، وهناك.. مازال هناك 
% فقط من املعلومات اليت لديك، أليس من حق الناس 25هلا، وأن ما أفصحت به هو ميثل 

كن أن تعيد النظر مرة أخرى، وتتيح لنا اجملال لتسجيل أن تتعرف على املعلومات الباقة؟ وهل مي
 هذه احللقات، وبثها يف الوقت الذي تراه مناسباً؟

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
� سيدي لو قلنا البقية النسبة اللي تفضلت هبا معناها إنه ما فيه داعي للمذكرات، يعين إذا قلنا: 

شاهد على العصر إذاً يف هذه احلالة نلغي حكاية  هذا كان يف احللقات مثلما سجلناها يف
املذكرات، ألن املذكرات أهم من أن خنرج يف مقابالت تليفزيونية، أل�ا فيها دقائق األمور 

وتفاصيلها وتوارخيها، فلذلك نرتك هذا اجملال للمذكرات، وعندما تصدر سوف يقرأها وينظر فيها 
 الرأي العام، وحيكم عليها يف حينها.

 
 د منصور:أمح
 

اثنية تقدري خالهلم تطرحي سؤالك؟ أمرية عبري. أ� طفل سعودي  30األمرية عبري، ابقي يل 
صغري أبلغ من العمر عشر سنوات، أعتقد أن من حقي عليك أال تتوقف عن رواية اتريخ بالدي 

 الذي أنت جزء مهم منه، حفظك هللا.
 

 العزيز[مقاطعاً]:األمري طالل بن عبد 
 

 من مني؟
 

 أمحد منصور[مستأنفاً]:
 



وهذه الرسالة، طفل سعودي امسه حممد.. من السعودية أرسل هذه الرسالة أختم هبا هذا 
 الرب�مج، وأشكرك مسو األمري.

 
 األمري طالل بن عبد العزيز:

 
 شكراً...

 
 أمحد منصور:

 
ضية، أو طوال الثالث أعوام املاضية اليت شكراً جزيالً على ما تفضلت به طوال األسابيع املا

حاولنا فيها أن �خذ شهادتك على العصر، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن 
 متابعتكم.

 
موضوع احللقة القادمة هام للغاية، حيث نتناول فيه املستقبل السياسي لإلخوان املسلمني يف 

واليت أصبحوا فيها القوة الثانية يف الربملان مصر بعد فوزهم يف االنتخاابت الربملانية احلالية، 
املصري بعد احلزب الوطين احلاكم، أما ضيفنا فهو الدكتور عصام العر�ن أحد قيادات اإلخوان 

املسلمني البارزين يف مصر، يف اخلتام أنقل لكن حتيات فريق الرب�مج، وهذا أمحد منصور حيييكم 
طالل، وأحبها أ� كذلك، والسالم عليكم ورمحة هللا  بال حدود من القاهرة اليت حيبها األمري

 وبركاته.
  
 
 

 


