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 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 .هـ١٣٧٢ ولد مبدينة الطائف عام -١
 .والثانوي مبدينة الطائف تلقى تعليمه االبتدائي واملتوسط -٢
 .م١٩٧٦ حصل على بكالوريوس يف حقل اهلندسة املدنية من جامعة امللك فهد بالظهران عام -٣
 م١٩٧٩ حصل على شهادة املاجستري يف هندسة ختطيط النقل من جامعة والية متشيجان عام                 -٤

 .م١٩٨٢وحصل على شهادة الدكتوراة يف هندسة النقل من نفس اجلامعة عام 
 ).البترول واملعادن سابقاً( عمل بعد خترجه أستاذاً مساعداً بقسم اهلندسة املدنية جبامعة امللك فهد -٥
 . عني بعد ذلك وكيل وزارة املواصالت املساعد لشؤون النقل-٦
م عني الدكتور خالد حممد رشاد عبد الغين أميناً مكلفاً ملدينة جدة باململكة             ١٩٨٧ يف شهر أكتوبر     -٧

 .لسعوديةالعربية ا
 : له أحباث كثرية ومشاركات يف مؤمترات عربية ودولية منها- ٨

 .أمهية قطاع النقل للتنمية باململكة العربية السعودية)  أ (
 .تطوير خطة شاملة لسالمة املرور يف اململكة العربية السعودية) ب(
 .مشاكل سالمة الطرق يف اململكة العربية السعودية) ج(
 . مبدينيت اخلرب والدمامحتديد السرعات) د(
 : وقام بعدد من األنشطة منها-٩

 .رئيس جلنة السالمة يف جامعة امللك فهد بالظهران)  أ( 
 .املشاركة يف أعمال أسابيع املرور السنوية) ب(
 .رئيس اللجنة الوطنية لسالمة املرور) ج(
 .عضو جملس إدارة مؤسسة جسر امللك فهد) د(
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 حفل التكريم
 ))ة  اإلفتتاح كلم(( 

 :الشيخ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على خري عباد اهللا، بسالمه وبرمحته وبركاته                 -

 .أحيكم بأزكى حتية وأرحب بكم
ملساء،  ضيفنا الكرمي، هذا اجلمع الطيب من وجوه أبناء هذا البلد الكرمي حيف بك هذا ا                  -

مرحباً وحميياً ولسانه يف هذه األمسية تنطلق معربة عن ثالثة أمور األول الترحيب بك بني ربعك                   
والثاين .  وعزوتك وأهلك ويف دارتك، ومرحباً بك يف مدينة جدة، املدينة اليت اخترت أميناً مكلفاً هلا               

زجاة من القلب املفعم باحلب      م مهنئاً هلا مبا كلفت به، وما اخترت له، وملا استعملت ألجله نئةً             
 .والتقدير لكل من عمل خملصاً هلذا البلد الطيب

 الصدور جياشة بكثري من األماين والثالث الدعاء لك بالتوفيق، بأن يسدد اهللا خطاك ملا فيه                 -
 .مصلحة هذه املدينة وأبنائها

املدينة،  لنا عليك حقوق، ولك علينا واجبات من أوىل احلقوق عليك احلفاظ على هذه                  -
واحلفاظ على معاملها، واحلفاظ على رموز اجلمال ا، لتبقى زهرة بني املدائن مشرقة بثوا القشيب                 

من حقوقنا عليك ومن حقوق هذه املدينة       .  بثوا اجلميل، ولتبقى مجيع املرافق ا عاملة ملصلحة أبنائها        
بني املدائن الذي افتخرنا ونفتخر     عليك أن تكمل أي نقص يوجد ا كي تكتمل، ولتبقى ذلك املعلم              

 .به
 كما هو معروف مدينة جدة ما حدث ا أمر غري طبيعي، أمر مشرف، أمر يسعد كل خملص                   -

 .من أبناء هذا البلد
 لقد سبقتك إلينا مسعة عطرة عنك رغم عمرك القصري يف عملك الوظيفي، وهذا مما تغبط                  -

هي املقومات للعمل الصادق والعمل     ..   عزمية الرجال  .عفة اللسان ..  السمعة احلسنة عفة اليد   ..  عليه
 .الصاحل

 . من حقوقنا عليك تيسري معاملة أبناء هذه املدينة، وإبعاد معامالم من تعقيد الروتني-
 . من حقوقهم عليك أالّ يكون بينك وبينهم حجاب، وأن يكون الود بينك وبينهم موصوالً-



ينة جدة اليت اخترت أميناً هلا، بل أميناً عليها            هذه بعض احلقوق اليت تنتظرها منك مد         -
 .وينتظرها منك أبناؤها

.  أما واجباتك علينا، فهو أن نشد أزرك، وأن نعاضدك مبا فيه اخلري ومبا فيه بناء هذه املدينة                  -
إذا استنصحت فستجد النصح بيننا من أسياد الرجال، وبيننا من كبار            ..  وإنا إن شاء اهللا لفاعلون    

نسأل اهللا سبحانه   .  ضافة إىل الدعاء  هذا ما منلك باإلِ   .  ن ينصحك القول ويعطيك سديد الرأي     الرجال م 
 .وتعاىل لك التوفيق وأن يسدد خطاك

 أشكر لكم مجيعاً تشريفكم هذه األمسية للمشاركة يف االحتفاء بضيفنا الكرمي، والذي هو                -
 تشريفه لنا يف هذه األمسية، وإتاحة هذه        كما أشكر ملعايل األخ الدكتور خالد عبد الغين       .  ضيفكم مجيعاً 

 .الفرصة الطيبة لالجتماع به
 وقبل أن أي كلميت أود أن أقول إنين قد مسعت الكثري عن رغبة معاليه االستماع إىل الكبري                   -

خرياً فعل وخرياً ما قام به، ولكنين أعتقد أن املدة اليت           .  والصغري، ليقف على معرفة مشاكل هذه املدينة      
 أنه أصبح قاب قوسني أو       أستطيع أن أقول إا مل تعطه الصورة الكاملة ملشاكل هذه املدينة، إالّ            مضت

 .أدىن من هذه الصورة املتكاملة
 يسعدنا يف هذه األمسية على هذا اجلمع الطيب أن نسمع منك، غيضاً من فيض، فاألمساع                 -

ولك مين الشكر سلفاً    .   أن تستجيب له   مرهفة، والعيون شاخصة، وال بد لنا يف هذه األمسية من حوار          
 .وتقديراً لكم مجيعاً

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة احملتفى به معايل الدكتور خالد رشاد عبد الغين(( 
 :مث حتدث معايل الدكتور خالد عبد الغين فقال

د أسعدتين وتشرفت   لق.   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني           -
بالدعوة الكرمية اليت قدمت يل من سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، للحضور واالستماع إىل                 

هذا احملفل الذي طاملا قرأت عنه ومتنيت أن أكون موجوداً به، لوجود            .  املوجودين يف هذا احملفل الكبري    
. واملعرفة، ورجاالت األدب والفكر   الكثري من أبناء هذه املدينة الطيبة، الذين هم أساطني العلم              

ولو حتدثت فلن أيف ما     .  وتشرفت هذا اليوم بأن أقف أمامكم باعتقادي مستمعاً وفيما مسعت متحدثاً           
 .هلذه املدينة من واجبات على شخصي كأمني هلا، أو على جهاز األمانة كجهاز مطلوب منه الكثري

ألستاذ عبد املقصود فيما بدأه من        ولكين سأوجز يف كلمات قصرية ما تطرق إليه أخي ا            -
 .حديث



 لقد تطرق سعادته يف بداية حديثه إىل املطلوب هلذه املدينة من حقوق هلا، وهو احملافظة على ما                  -
وما أجنز من أعمال ومكتسبات يف هذه املدينة         .  اكتسب يف خالل السنوات املاضية حضارياً وثقافياً       

 أحد األولويات الكبرية اليت نوليها وزمالئي باألمانة جل            هذا هو  وأود أن أشري إىل أنَّ     .  العظيمة
وال يكفي أن نقف عند احملافظة على        .  اهتمامنا، وهي هدف موضوع نصب أعيننا يف هذه املرحلة         

املكتسبات احلضارية اليت متت من السابق، وال يكفي أن حنافظ على هذه املكتسبات، بل جيب أن                  
 .عمل إضافات جديدة لتواكب تطور هذه املدينةيتطور األمر إىل وضع إضافات، أو 

 ففي طور التفكري، ويف طور ما هو مطلوب مستقبالً هناك إن شاء اهللا الكثري الذي نتوقع بإذن                  -
ودراسة املترتبات عليها   .  اهللا أن نلمسه ونعايشه، بدراسة كل فكرة من هذه األفكار على حدة              

يف طور احملافظة على    .  اهات املدينة، مث تنفيذها بإذن اهللا     وموافقتها ومالءمتها مع األهداف العامة الجت     
املكتسبات احلضارية هناك جانب مهم هلذه املدينة سبق أن حتدثنا عنه يف إحدى األمسيات، وهو تطوير                

هذا أيضاً أحد االهتمامات اليت من      .  أو احملافظة، أو رفع مستوى األحياء الشعبية يف مناطق مدينة جدة          
ع يف دراستها والتعمق يف التصرف على متطلباا، ووضع حلول تؤدي إىل رفع مستوى               واجبنا التوس 

 .هذه األحياء، لتتوازى مع ما هو موجود يف أحناء املدينة كامالً
وهذا املوضوع  .   مث ذكر سعادته ما يتعلق بتيسري وتسهيل إجراءات املواطنني يف املعامالت             -

وهدف اهليكل التنظيمي اجلديد هو تسهيل       .  يمي املوجود حالياً  أيضاً بدأ تنفيذه بتغيري اهليكل التنظ      
. جراءات، وتبسيطها، وتقليل املشقة على املواطن من كثرة التردد واملراجعة، أو للسعي وراء معاملته             اِإل

وقد انتهى بالفعل تطبيق هذا اجلانب من اهليكل التنظيمي على بعض البلديات الفرعية كبداية، وأيضاً                
ألن هذين اجلانبني مها كما ذكرت يف السابق هلما         .  ارة العامة للصيانة والتشغيل كبداية أيضاً     دعلى اإلِ 

 .األولوية يف جمال أعمال األمانة
 املواطنني  ع وهناك أربع أو ست بلديات مت دجمها يف ثالث بلديات، ومت تغيري أسلوب التعامل م               -

جناز مجيع  لديات والعمل من خالل مكتب واحد إلِ      حبيث ميكن للمواطن التقدم مبعاملته ألي من هذه الب        
فقد متَّ دمج بلدية املطار وبرميان حتت إطار واحد، وبدأ العمل فعلياً وحنن يف وضع                 .  أعماله ومهامه 

مراقبة ودراسة يف إجيابيات وسلبيات التنظيم اجلديد، لنتمكن على ضوء ما ينتج من مشولية هذا التنظيم                
 .مانةعلى مستوى مجيع فروع األ

 فتسهيل إجراءات املواطنني ليس هناك من شك أن هذا مطلب للمواطن، وواجب علينا،                -
داري اجلديد  وليس هناك من شك أننا نتوقع أن يكون التنظيم اإلِ         .  وحق من حقوق املواطن على األمانة     

 .جيابيات لتسهيل إجراءات املواطنفيه كثري من احلسنات واِإل



ادة األستاذ عبد املقصود خوجه فيما يتعلق بالطموحات واآلمال          بقي جزء أخري من كلمة سع      -
 هذا املوضوع بالذات قد يكون من السابق ألوانه          املستقبلية جبهاز األمانة يف مدينة جدة، وأعتقد أنَّ        

وأعتقد أنه بعد االنتهاء من وضع اهليكل التنظيمي موضع         .  التحدث فيه بإسهاب اآلن ومناقشة جوانبه     
 يتعلق بالصيانة والتشغيل يف إطارها ويف مسارها األمثل، ميكن بعد هذا أن يتفرغ املرء إىل                 التنفيذ، وما 

 .النظر إىل االحتياجات واملتطلبات املستقبلية لتوازن النشاط القائم يف ااالت األخرى
ن  ويف األمسيات املختلفة اليت شرفين أن أكون جزءاً منها تطرق النقاش واحلديث إىل العديد م               -

ومسعت .  ال يف هذا اتمع الطيب    عاملوضوعات اليت مين يف بداية األمر شخصياً، كعضو إن شاء اهللا فَ           
الكثري من وجهات النظر جتاه مواضيع خمتلفة، كان آخرها موضوعاً يتعلق بتطوير األحياء الشعبية                

 .ووجهات النظر حوله
أطلب أيضاً االستماع إىل واجبات      وأرجو أن يسمح يل سعادة األستاذ عبد املقصود بأن             -

املواطن جتاه مدينته يف هذه األمسية، وأقصد باملواطن هنا املوظف ورجل األعمال وصاحب احلرفة،                
 .وكل من يستمتع بالعيش يف نطاق هذه املدينة الرائعة

 وكمستمع أيضاً أرغب يف أن يتطرق النقاش إىل األساليب اليت من خالهلا يتمكن املواطن يف                 -
 .ملسامهة يف عملية الصيانة والتطوير يف هذه املدينةا

 .  شكراً وأترك اال لسعادة األخ عبد املقصود الستكمال موضوعه-
 

  ))كلمة األستاذ عبد ا القصيب(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ عبد اهللا القصيب ليديل برأيه فقال

ستأذنكم بأن أهاجم أخي األستاذ عبد املقصود        السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أرجو وأ        -
الذي عودنا على مطباته، وكنت أرجو لو أنه أشار أو أومأ إىل أن حديثاً أو حواراً حول املدينة                      

أما أن يأيت   .  سيجري، لكان كل منا قد اجتزأ ناحية وتكلم عنها، وحينئٍذ يكون يف الكالم فائدة                
وع فال شك أا منه أقول إا أمر مقصود، ولكين أحفظها           ويفرض على أي منا فرضاً بأن يتكلم مبوض       

 .له وسأردها إن شاء اهللا
 كم سرين أن يتكرم األستاذ عبد املقصود ويبدأ مبطالبة أخينا وزميلنا، واحملتفى به وأمني مدينتنا                -

، نصاف أن تكون كلميت قصرية لكي يقع يف الفخ غريي أوالً          وأجد من اإلِ  .  املكلف مبا جيب أن يعمل    
األوىل لضيفنا والثانية نريد    :  سوف أحاول أن أتكلم عن نقطتني     .  ولكي يكون فيما أقوله بعض الفائدة     

 .منه



 أما ما كان له، فأنا أعتقد أن املهمة اليت كلف ا، وما استلمه من مسؤوليات ضخمة يف هذه                   -
كايف ليعيد تنظيم هيكله    الظروف اليت تتباين، والظروف اليت سبقتها تفرض علينا أن نعطيه الوقت ال            

 أي عمل يبدأ باالرجتال ستكون نتيجته خاسرة ال         داري، ليتعرف على رجاله، وليدرس مشاكله، ألنَّ      اِإل
 .نصاف أن نعطيه هذا الوقتفأنا أؤيد الضيف بأنه حيتاج لبعض الوقت، وأن من اِإل. حمالة

، حينما نستعرض هذه األعمال      جياب معه  النقطة الثانية اليت أعتقد أا أيضاً يف كفة اإلِ           -
ونذكر باخلري الرجل الذي قام جبهود      .  جنازات الضخمة، وهذا اجلمال يف مدينتنا     الضخمة، وهذه اإلِ  

 .ضخمة ألدائه أمينها السابق
 أعتقد أن الرجل الذي ترك املنصب، قد قام بأعمال خارقة، وساعدته ظروف خارقة، وتوافر               -

 .جنازمال، وكان هذا اِإلفكان هذا اجل. له إمكانات خارقة
جنازات الضخمة أمامه   وهذه اإلِ .   ويأيت أميننا اجلديد، والدخل غري الدخل، واألمور غري األمور         -

تركت أكثر من عام دون ما تستحقه من رعاية وصيانة، وبالتايل فإن هذا الواجب سيكون كبرياً، وأنا                  
 .أمتىن أن يستطيع التغلب على مشكلة صيانتها

حممد سعيد قد تفنن يف مجع ما حيتاجه، وقد جتاوب معه رجال             .   أقول إن األخ د     أريد أن  -
جناز، وبالتايل فمطلوب من الذين     ولوال ذاك التجاوب ملا كان هذا اإلِ      .  األعمال، وجتاوب معه املوسرون   

 .جتاوبوا مع السابق أن يتجاوبوا مع الالحق إذا أرادوا منه أن يكمل البناء
جياب لصاحل ضيفنا، أما ما أطمع أن يرعاه، فقد سبقين هو           ضعه يف كفة اإلِ    هذا ما أريد أن أ     -

وأود أن أشري إىل نقطة هامة أعتقد أا من األسباب اليت ختلخل            .  وسبقين األخ عبد املقصود إىل بعضه     
 .النظام، وختلخل التعمري يف هذه املدينة الطيبة

مالك كما وقع يف جدة، ولقد كان         ال أظن مدينة يف بالدنا وقعت فيها تعديات على األ            -
التساهل مع هؤالء سبباً يف نشر آالف من البيوت الصغرية دون تنظيم ودون ختطيط، خبط عشواء، مث                 
سكنها من سكنها، فكانت الفوضى، ونصيحيت ألخي الكرمي أن يأخذ هذه املشكلة لوحدها، ويرميها               

 يوضع حد هلذه التعديات فسيظل اختراق        إذا مل .  على جلنة من أهل البالد، ويطلب منهم حالً هلا         
 ...ويتبع هذه االعتداءات أشياء كثرية    .  النظام، وسيظل البناء غري املنظم وغري املرتب، وستشوه مدينتنا        

 محله لثقيل، وإين أرجو من اجلميع أن        أترك الكالم لغريي وأدعو ألميننا اجلديد بالتوفيق، وإين ألعلم أنَّ         
 .املوفقمند له يد العون واهللا 

 .  والسالم عليكم-



  ))كلمة األستاذ إياد مد�ي(( 
 :مث حتدث األستاذ إياد مدين مدير عام جريدة عكاظ فقال

يف الواقع أمتىن لك    .   بسم اهللا الرمحن الرحيم، يبدو أن املقالب تشمل الشيوخ والشباب            -
اح، وأن ال تنقص من     التوفيق يا أخي خالد، وإن كان يل أمل فهو أن تبدأ بقراءة الصحف كل صب                

وإن كان هناك شيء أقوله بعد ما قيل ال عطر بعد عروس، فهو             .  اشتراكات األمانة يف العام املايل القادم     
 اجلديد أن يقوم باالجتماع بالناس بدالً من انتظار املناسبات تلقائياً، لعله             نيأن أطلب من معايل األم    

اً خمتلفة من التفكري والتجارب واخللفيات املتباينة، يعثر من         باختياره لشرائح معينة من اتمع، متثل أمناط      
 .هذا املزيج على شيء يرضيه

 أيضاً أرجو أن يكون للمجلس البلدي يف مدينة جدة ما يضيف لطموحات األمانة وأعماهلا                -
ا ال  واالس البلدية عموماً قاعدة جيدة، أرجو ممن يتوىل املسؤولية أن يعمل على تطويره             .  وتصوراا
 . وشكراً. على جتاهلها

  ))كلمة األستاذ عبد ا احلصني (( 
 :مث حتدث األستاذ عبد اهللا احلصني رئيس حترير جريدة املدينة فقال

 والصالة والسالم على سيدنا حممد بن عبد اهللا، وعلى آله وصحبه             .. واحلمد هللا  .. بسم اهللا  -
 .وسلم

ة من وجهة نظرهم لتحميله هذه املسؤولية القادمة،        خالد كافي .   األسئلة اليت وجهت ملعايل د     -
لكن يف الوقت نفسه ال بد أن أشري إىل معرفيت السابقة ذا الرجل، ومعرفيت بأسرته الكرمية، ومعرفيت                  

حيث سيظل عفيف اليد    .  بأنه ترىب فعالً تربية صاحلة، جعلته إن شاء اهللا حمط أمل املواطن يف هذه املدينة              
 . العطاءعفيف اللسان كرمي

فأستاذنا األستاذ أبو ماجد    .   وكما قال األستاذ إياد ال عطر بعد عروسني، ال عروس واحدة            -
حتدث وقال الكثري، مث عقب عليه األستاذ إياد، وليس لدي إضافة إال أن أمتىن صادقاً بأن يوفقه اهللا يف                    

 .أن يكمل ما بدأه من سبقه
 . هذه اسمات اجلميلة وأن حيافظ فعالً على اللمسات اجلمالية يف-
 . وأن حيافظ أيضاً على صيانة هذه املنجزات ما أمكن-
دارة  وأن حياول جاهداً على أن يذلل عقبة الروتني أمام املواطن الذي يكثر مراجعته إلِ                 -

البلديات، وأدعو اهللا أن يوفقه يف أن خيتار عناصر جيدة، تستطيع أن جتيد احلوار بني النظام وبني                    
 . وشكراً لكم. واطن هذا ما أريده وأمتىن له التوفيقرغبات امل



  ))كلمة السيد هاشم زواوي (( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة السيد هاشم زواوي حيث قال

يا سيدي العزيز، التكرمي يف حد ذاته       .   سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته     ...خوة الكرام  أيها اإلِ  -
فاألخ عبد املقصود قد عهدنا منه هذه       .   وزمالئه، ورصفائه  خوانه،تكرمي من صاحب فضل ورعاية إلِ     
وأما تكرميه اليوم ألميننا اجلديد املكلف فهو وردة فواحة أضفاها           .  املكارم، وهو يواليها يوماً بعد يوم     

 .مضيفنا اليوم على باقة وروده السابقة
قد ملسنا يف    نصيحيت لك يا دكتور أن ال تغلق بابك وأن تستمع للصغري قبل الكبري، ف                 -

مث .  االستماع فائدة قد ال تكون جمدية يف حينها، ولكنها قد تأيت يف قادم أيامك بالفائدة إن شاء اهللا                   
          فأنا كمجرب وكموظف قدمي زاملت     .  سماحذر من املغرضني ومن الذين يدسون لك السم يف الد

غم من تقادم سين، ال زلت      هـ، أي قبل أن تولد سعادتك، وال زلت أمحد اهللا بالر          ٥٨احلكومة من عام    
 .على رأس الوظيفة استثناء ال تبعاً لنظام املوظفني والتقاعد

 يا سيدي العزيز اجعل بابك مفتوحاً، واستمع لكل صغرية وكبرية، وال تأخذ على عالا بل                 -
          فأنت يف موقف صعب   .  ملت مسؤوليته حمصها وادرسها فلعل فيها الفائدة تفيدك هلذا البلد الذي ح .

 تتصور أن ما أغدق على البلد يف السابق قد يغدق عليك اآلن، فإمنا أنت يف موقف حرج لكل ما                     وال
مث هناك نصيحة عامة أعتقد لو طلبت من املسؤولني يف املعارف، أو من الذين                .  هو موجود يف البلد   

اقص احلارات  يتولون عندنا التعليم مساعدم ملا خبلوا وجلعلوا من أبناء الكشافة عيوناً لك يف نو                
 الطفل الصغري، إذا وجه ملعرفة النقص يف حارته يفيد أكثر من الكبري،             واألزقة والدروب الضيقة، فلعلَّ   

 .احة ناقدة أكثرفعيوم ملَّ
 إذا أردت أن ترعى بلدك وتستمر يف عطائها املفيد فَضح بقليل من صحتك وراحتك، فلعلك                -

ملتها، أرجو أن   ولية كبرية ال أقول صغرية فاألعباء وقد ح        اال واسع وعظيم، واملسؤ   .  تفيد بلدك 
واهللا أسأل أن يكألك بعنايته، لكي تستمر يف العطاء هلذا البلد الذي يطلب              .  تكون غري ثقيلة عليك   

 . منك الكثري والكثري، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  )) الدكتور وديع كابلي كلمة سعادة(( 
 :دكتور وديع كابلي فقالمث حتدث األستاذ ال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني-



إذا كان شيخنا األستاذ عبد اهللا قال إن هذا مقلب          .   احلقيقة هذا أكرب مقلب أكلته يف حيايت       -
 .فأنا طبعاً ضحية، وأرجو أن أكون الضحية األخرية

 فاحلقيقة أنا ال أحسن الكالم يف غري املواضيع االقتصادية، فأرجو كرجل             بالنسبة للموضوع،  -
اقتصادي وكأستاذ يف اجلامعة أن ألقي بعض الضوء على املشاكل اليت تعاصرها أي مدينة، واملسؤوليات               

 .اليت جيب على أمني أي مدينة أن يقوم ا
امليناء األول واألهم يف اململكة      حنن نعرف أن هذه املدينة هلا موقع فريد يف اململكة، فهي               -

ولو أنه منذ فترة افتتح أو وسع       .  وخيدم املناطق املقدسة مكة املكرمة واملدينة املنورة      .  العربية السعودية 
ميناء ينبع، فتحول بعض احلركة إىل هناك، ولكن مدينة جدة مبوقعها الفريد ال زالت وستظل مركزاً                 

  وحركة احلج من أهم احلركات املوجودة يف املنطقة، وتؤثر على          .   اململكة اً مهماً يف  جتارياً ومركزاً عاملي
 .مستقبل هذه املدينة

وأية أمانة عاصمة حتتاج إىل موارد      .   األوضاع االقتصادية اختلفت عما كانت عليه يف املاضي        -
قد أحسن  يف الفترة املاضية كانت املوارد متوفرة، و        .  اقتصادية وموارد مالية، للقيام مبشروعاا     

استخدامها واحلمد هللا، ولكن يف الفترة احلالية أو الفترة القادمة لن تكون هذه املوارد متوفرة بنفس                  
القدر الذي كانت عليه من قبل، وهذا يؤدي إىل زيادة الدور الذي جيب أن يلعبه املواطنون يف تنمية                   

 .مدينة جدة
الستعمال كثري من اخلدمات املتوفرة      وحنن وهللا احلمد دولتنا ال تفرض أي ضرائب أو رسوم            -

وكنا نتمتع خبدمات تقدمها أمانة مدينة جدة جماناً، فيمكننا أن نقوم بدعم هذه             .  لدينا، وهذا شيء عظيم   
 .األمانة وهذا واجب

 أيضاً رجال األعمال والبنوك، ومجيع املواطنني عليها أن تدعم األمانة بكل ما تستطيعه لتوفري               -
القيام مبساعدة األمني اجلديد يف تسهيل مهمته كما كان يف املاضي وحنن شعب كرمي وقد               املوارد املالية و  

أما بالنسبة لدور اجلامعة فيمكن أن تقوم بدور        .  ثبت هذا الكرم يف املاضي وسيثبت إن شاء اهللا مستقبالً         
 . املختلفةيف التفكري يف تنمية وتطوير هذه املدينة بكل ما تستطيع من جهود وإمكانات، بكلياا

 وبالنسبة لدور األمانة، فأعتقد أن من سبقين باحلديث عن هذه األمور قد أوضحها، وال                  -
 . والسالم عليكم. وشكراً جزيالً لكم، وشكراً لألخ عبد املقصود. أستطيع أن أزيد أكثر مما قالوا

  ))كلمة األستاذ إبراهيم مشس(( 
 : األستاذ إبراهيم مشس فقالمث أعطيت الكلمة لسعادة مدير عام بنك الرياض



 فنحن رجال خدمات    ... السالم عليكم ورمحة اهللا، لست ممن يقف أمام املايكرفون ويتحدث          -
احلقيقة احلشد كبري هذه الليلة، وإنه ليسرين اليوم يف هذه األمسية اجلميلة اليت يشرفها معايل               ..  وفلوس

أجنز حىت اآلن، وأطلب من الدكتور أن يوايل ما         أمني مدينة جدة، كأحد أبناء هذا البلد أن أفتخر مبا           
ع ـاول دف ـكما يهمين أن أقول إين مسعت مرة من أحد اخلرباء أنه يف كل عقد يفرض على املق                .  سبق
من قيمة العقد، وما يتم حتصيله يصرف يف مشاريع حتسني املدينة، أو حتسني املنطقة اليت يقطنها                 %  ٢

 .املقاول
رائب تفرض، وكما قال الدكتور كابلي فحكومتنا ال تفرض            أنا ال أعتقد أن هذه ض        -

ولكن أعتقد أننا يف املستقبل ال بد أن نتعود على فرض أشياء، ونتعود أن              .  الضرائب، هذا كالم سليم   
 .ندفع، ونتعود أن ندفع مقابل ما نستخدم

لم عن بنك   وال أريد أن أتك     . هناك مرافق كبرية جداً جيب أن نستفيد منها، وجيب أن ندعمها           -
 كانت فكرة مجيلة جداً، وتربع      ...الرياض بالنسبة لدعمه، فقد قام بتأسيس ما يسمى مبجالس األحياء         

وأعتقد أن هذا الس على وشك االنتهاء اآلن        .   ريال ٢,٠٠٠,٠٠٠البنك هلا، وأعتقد كلفت حوايل      
 .وهو يف مدينة اخلالدية

منفعة هلذا البلد، بنك الرياض قام يف كل         بنك الرياض مستعد أن يساهم يف أي مشروع فيه           -
ط، وتبوك، ويف كل    ي يف الرياض، ويف الدمام، ويف أا، ومخيس مش        ...مدن اململكة وليس يف جدة فقط     

 .املدن قام بدور معني يف أي مشروع يستفيد منه املواطن كحدائق عامة
افظ على ما لدينا ونطور      وال شك أننا كلنا كمواطنني يهمنا جداً أن نتعاون ونتساعد، لكي حن            -

نفتخر جداً عندما نرى األجانب يقولون عنا الشيء الكثري عن بدء اململكة وعما وصلت               .  هذه املدينة 
 .إليه يف مسرية التطور

 هذه من األخ عبد     أنا لست متحدثاً أمام املايكرفون، ولكن فرضت علي        :  خوان أيها اإلِ  -
 .املقصود ساحمه اهللا

 . رمحة اهللا والسالم عليكم و-

  ))كلمة األستاذ علي أبي العال (( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ علي أيب العال فقال

دفعين األستاذ عبد املقصود أن أقف رمبا باعتباري رئيس         .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
لبلدية وضعها  واحلقيقة أن ا  .  بلدية سابق ملدينة جدة، وقد سبقين إىل ذلك األستاذ عبد اهللا القصيب             

يتطلب من الرئيس أو املوظفني أن يتحملوا، وأن يتجملوا، وأن يكون الواحد منهم، عيناً ناظرة،                  



جهاز البلدية مع األسف لكثرة األعمال وكثرة تردد          .  وخصوصاً فيما يتعلق جبهاز البلدية نفسه      
خصة، أو مشروعاً،   املواطنني، حيث يرغب صاحب احلاجة أن يأخذ حاجته من البلدية سواء أكانت ر             

ومن هذا املنطلق قد يأيت مواطن ويكلف أحد املوظفني         .  أو ختطيطاً، أو ما يتعلق بأمور البلدية املعروفة       
 .ورئيس البلدية يف منأى، فقد وضع الثقة وترك االختيار. أن خيدمه بأي طريقة

من جدة، وطلب إيلّ    خوان األعزاء الوجهاء     ومما مر يب يف رئاسة بلدية جدة أن جاءين أحد اإلِ           -
أن يضم شارعاً بني أرضني له يف خمطط البغدادية، اعتذرت له وأصررت، وقلت له ال ميكن هذا إال أن                   

فطلبت منه االستجابة لرغبة    .  وكان مدير إدارة التخطيط هو الدكتور عمر عزام        .  أستشري التخطيط 
فيال، فرفض الدكتور عمر عزام     هذا املواطن وبيعه الشارع ليضمه إىل قطعيت األرض، ويقيم عليها            

ال ميكن هذا وحنن يف سبيل ختطيط الشوارع واملوقف يف حي البغدادية، بقرب قصر امللك فيصل                :  وقال
طاوعين وساعدين وخذ اجلزء    :  فاعتذرت له، فقال  .  ولعل صاحبه قد يكون بني احلاضرين     .  رمحه اهللا 

 .الشمايل أو اجلنويب ليكون شارعاً، فأبيت وأصررت
ى على هذا املوضوع قرابة عام، وإذا بصديقي يأتيين مبخطط حيمل توقيعي الذي يسمح                مض -

بضم األرض، وذلك بعد أن تطور األمر وأمر خادم احلرمني امللك فهد عندما كان وزيراً للداخلية مبد                  
. نشارع املدينة على ميني قصر امللك فيصل، وجعل الشارع اآليت من املدينة هو الشارع املوجود اآل                

 .وحتقق بذلك حلم املواطن
 أردت بسياق هذا املثل أن أقول أنه منذ دخويل البلدية واملتحلقون ال ينقطعون عن زياريت،                 -

 ويكثرون من الثناء علي لعلهم يظفرون ببعض مآرم اليت يبيتوا يف أنفسهم لذلك فنصيحيت لك أالّ                
وال تصدق  .  يصل يف كل معضلة تعترضك    تستمع إىل رأي أي موظف يف البلدية، وليكن رأيك هو الف          

من ميدحك، بل وال تصدق أي إنسان من املوظفني يتملق لك، فاعتمد على نفسك وعلى من تثق به                   
 .من الرجال

ولقد وجدت منه عوناً كبرياً،     .   وكنت خالل رئاسيت للبلدية أستعني كثرياً بالس البلدي         -
عندما أردنا عمل ميدان يف شارع امللك عبد         ووقف معي حىت يف هدم املعرض املصري املعروف،          

 .خوان أعضاء الس البلدي أول من استجاب، وأيد هدم املعرضفكان اِإل. العزيز
كما أن أهايل جدة النبالء وكبار التجار، كان هلم         .   وما زلت أشكر هلم هذا الصنيع حىت اليوم        -

تشريهم يف بعض األمور اليت من شأا       دور خاص، وكذلك بعض السفراء، وكنت أستعني بآرائهم، وأس        
نعم لقد كان الدعم املتناهي     .  وهذا هو املطلوب الذي أوصيك به أيها األخ الكرمي        .  حتسني مدينة جدة  

فأنا أول من وضع أساس الكورنيش يف       .  من الدولة ومن خادم احلرمني شخصياً، أطال اهللا بقاءه كبرياً         
دأنا يف ردم املنطقة من ميناء جدة حىت البنك العريب جماناً،            جدة حينما بدأ اهلدم يف شارع الذهب، وب       



وقد كنا نستفيد من الردميات اليت بدأت، مث انطلقت البلدية واجلهات األخرى            .  وبدون أي مصاريف  
 .يف استكمال الكورنيش وتطويره إىل ما وصل إليه

توفيق والنجاح،   ال أطيل فالعشاء قد حضر، وهذه نصيحة أرجو قبوهلا وأسأل اهللا لك ال               -
 . وشكراً لسعادة األستاذ عبد املقصود خوجه

  ))كلمة ما قبل اخلتام (( 
 :مث حتدث احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه فقال

له جدع لديه قصيدة، ولكن      األستاذ عبد اإلِ   ... للشعر دور أظن أننا سنختتم به هذه األمسية        -
شكر السلف الطيب األمني السابق حممد سعيد فارسي، الذي         قبل إلقائه لقصيدته أود ده املناسبة أن أ       

كان له فضل كبري يف إمناء هذه املدينة، ويف إثرائها، ويف هذا العمل الطيب ايد القشيب، الذي تزهو                  
والشكر موصول ومقدر لزميلنا معايل األستاذ الدكتور حممد         .  به جدة اليوم بني املدائن زهرة فواحة      

وال أعرف ما هو الظرف الذي      .  كنت أمتىن أن يكون بيننا يف هذه األمسية مشاركاً        سعيد فارسي، الذي    
اً لذلكمنعه من احلضور، فقد كان حمب. 

فال أقل من أن يطلق على        . يل رأي يشاركين فيه كثري من اجلمع تقديراً ملن بىن، وعمل، وأشاد            -
حل، فلعل من يستجيب لذلك تقديراً      شارع من أهم شوارع جدة امسه تكرمياً هلذا العمل ايد الصا           

خوان الذين  صغائكم، وجلميع اإلِ  لذاتنا قبل أن نقدر املهندس حممد سعيد فارسي، وشكراً لكم وإلِ            
وشكراً أيضاً ملعايل الدكتور خالد عبد الغين الذي أتاح لنا هذه الفرصة            .  شاركوا بكلمام وحبضورهم  

 .الكرمية
 . ته والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا-

  ))له جدعقصيدة األستاذ عبد اِإل(( 
له جدع قصيدة شعرية مشاركة منه يف االحتفاء مبعايل الدكتور           مث ألقى األستاذ عبد اإلِ    

 :خالد عبد الغين فقال
 : بسم اهللا الرمحن الرحيم، أردت ذه املناسبة أن أقدم بعض ما نظمته من حماوالت-

 بسم ا الرمحن الرحيم
 له حممد جدع عبد اِإل/شعر

ِه العروس وتحلُم  ــه بِ ــيحفِل تكرٍمي تتِ  
. 

    لَن ِطيبت نرتِ  ـيا ما حبضيــِه ف ــا اللُّقي
. 

 ــتكلم ــا ت ــرقاع كأنه ــلَ ال ــِه جع لُطِف
                                                            . 

  لبـي دع ِجئنا ن ـِذي م ـه ال وةَ اخلوج نـ
. 



  ــم ــاوةٌ وتفه ــديثُ حف ــيها احل رةٌ ف
. 

جئــنا نلبــي دعــوةٌ هــي فرصــةٌ خمــتا 
. 

ــنفُ ــتعاظم ٍسطُ ــا ي ــِر ألالؤه  وجواه
. 

نـِ م ِهــ لعروسِ "اـَعريِسن"لنرى هدايا    
. 

ــِدمقْ  ــرفلُ يف ال ــيفاُء ت ــنعماهل س وت
. 

ــاذا ســيهديها العــريس وطاملــا     م
. 

تـــناغموِمـــن احلدائـــِق ثَـــوبها املُ
                                                            . 

اةَ عرِسه ــ طرح "الكورنيش"نسجت من    
. 

ثٌ ضيغم ـت لي ـوف وأن ـت العط ـسنا أن 
. 

ــان عري ـر اجلن ـي غي ـفعروسنا ال تبتغ   
. 

   ــم ــب وجته ــبِني تقَطُّ ــى يف اجل ترائَ
. 

ــِل أو إنْ  ــأهلا إنْ أملٌ أَملَّ ِبمفْصــ إســ
. 

   املــتفهم العــاملُ املــتعلم الطبــيب
. 

ــت   ــبها أن ــولُ طبي ــا يق ــركَنن مل ال ت
. 

ــاغَة تنإن التقار ــر املص ــنظمتي ــى أو ت ق
                                                            . 

ــس   ــياَء"وحتس ــا"األح ــِرف حالَه  تع
. 

 ــم ــلٌ وحتط ــرجاِل ختام ــب لل إنَّ املكات
. 

  ــد ــدك مقْعـ ــب ال يشـ ودِع املكاتـ
. 

ه يــتعاظمهــدتكلــيفُها عــبٌء ثقــيلٌ ج
. 

ــريقَها    ــد ب ــا أش ــب م ــذَي املناص ه
. 

ي الثواب األعظم  ـراً ف ـ زاخ راًـِلتنالَ أج 
. 

نــرجو لــك التوفــيق مــن رب العلــى 
. 

 

  ))ختام احلفل(( 
له جدع مبثابة خامتة مطاف األمسية، حيث انصرف املدعوون          اعتربت قصيدة األستاذ عبد اإلِ     -

لعشاء يلهجون بالشكر والدعاء للمحتفي، على السنة احلميدة اليت دعا إليها وهي             إىل موائد طعام ا   
 .تكرمي رجال العلم واألدب، والفكر يف زمن انصرف الناس فيه إىل الغوص يف أعماق املادة

• • • 
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