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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :ي األمسية فقالاألستاذ عدنان صعيد افتتح
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .ى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني احلمد هللا رب العاملني، وصلّ-
وأسعد اهللا  ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    :  حضرات السادة احلضور  ..   أصحاب املعايل  -

 .أوقاتكم بكل خري
 -ور منصور إبراهيم التركي، الَّذي يسرنا        ـ الدكت  معكم نرحب بضيفنا هلذه الليلة معايل       -

 أن حنتفي به هذه الليلة مع صاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه، ويف البداية هذه نبذة                 -مجيعاً  
 :خمتصرة عن ضيفنا

 .هـ يف املدينة املنورة١٣٦٢ منصور إبراهيم التركي من مواليد عام -
 .هـ١٣٨٣يف االقتصاد عام بكالوريوس :  املؤهالت الدراسية-
 .هـ١٣٨٧ ماجستري يف االقتصاد عام -
 .هـ١٣٩٠ يف االقتصاد عام ة دكتورا-
 .هـ١٣٨٩ دراسة خاصة يف إدارة اجلامعات عام -
 .هـ١٣٩٤ دراسة يف إدارة التسويق يف معهد التسويق الدويل يف كامربدج أمريكا -

 

 :الوظائف -
 .هـ١٣٨٤ض  معيد يف قسم االقتصاد جبامعة الريا-
 .هـ١٣٩١ أستاذ مساعد يف قسم االقتصاد جامعة الرياض -
 .هـ١٣٩٤هـ إىل عام ١٣٩٢ وكيل كلية التجارة جامعة الرياض من عام -
 .هـ١٣٩٤هـ إىل ١٣٩٣ مستشار اقتصادي وزارة املالية واالقتصاد الوطين من -
 .هـ١٤٠٣هـ إىل ١٣٩٤ منسق التعاون السعودي األمريكي االقتصادي من -
 .هـ١٣٩٩هـ إىل ١٣٩٤ وكيل وزارة املالية واالقتصاد الوطين للشؤون االقتصادية من -



 .هـ١٤١١هـ إىل ١٣٩٩ مث مديراً جلامعة امللك سعود من عام -
 

 :اللجان والعضوية -
 .هـ١٣٩٩هـ إىل عام ١٣٩٣ عضو اللجنة الفنية للمجلس األعلى للبترول من عام -
 .هـ١٣٩٦قتصاد العريب جامعة الدول العربية عام  عضو جلنة وضع استراتيجية اال-
 .هـ١٣٩٩هـ إىل عام ١٣٩٦ حمافظ مناوب صندوق النقد الدويل من عام -
 .هـ١٣٩٩هـ إىل عام ١٣٩٥ حمافظ مناوب املصرف العريب للتنمية يف إفريقيا من عام -

 

 :جمالس إدارة
 .هـ١٤٠١هـ إىل عام ١٣٩٦  رئيس جملس إدارة الشركة السعودية املصرية للتعمري من عام-
 .هـ١٤٠٠هـ إىل ١٣٩٨ رئيس جملس إدارة شركة النقل البحري من -
 . رئيس جلنة متويل املقاولني-
 . نائب رئيس إدارة شركة الفنادق-
 .هـ١٣٩٨هـ إىل عام ١٣٩٥ عضو جملس إدارة شركة سايك من عام -
 .يةج عضو الصندوق السعودي للتنمية املساعدات اخلار-
 .هـ١٣٩٤جملس إدارة مؤسسة بترومني عام  عضو -
 .بية وأفريقية، وآسيويةو حصل على عدة أومسة من دول أور-
م من  ١٩٨٣واختري رجل التعليم لعام     .   فخرية من جامعات أمريكية    ة وحصل على عدة دكتورا    -

 .إحدى اجلامعات األمريكية
 .م من جامعة كلورادو احلكومية١٩٩٠ اختري اخلريج املميز لعام -
 .هـ١٣٩٤ قام بترمجة كتاب يف االقتصاد يف عام -
 .هـ١٣٩٥ قام بنشر كتاب يف االقتصاد يف عام -
 . كما نشر عدة مقاالت اقتصادية يف جماالت متخصصة-

 

 وبصحبه الكرام الَّذين رافقوه يف حضوره       - أيضاً   - أخرى نكرر الترحيب بضيفنا وبكم        مرةً -
 . هذه الليلة

  ))تاذ عبد املقصود خوجهكلمة احملتفي األس(( 
 :مث ألقى األستاذ عبد املقصود خوجه كلمة ترحيبية بضيفه فقال

 ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-



اإلخوة ..  وآله وصحبه الغر امليامني   ..   والصالة والسالم على سيد املرسلني سيدنا حممد         -
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: األكارم

 أمجل ترحيب يف هذه األمسية الطيبة، بضيفنا الكبري معايل األخ            -   مجيعاً - أرحب بامسكم    -
ثنينيتنا هذه،  االدكتور منصور إبراهيم التركي، وبصحبه الكرام الَّذين جتشموا عناء السفر وشرفوا              

 . التحية والتقدير- مجيعاً -فلهم ولكم 
 هذه الكلمة، إالَّ أنه      رجل أكادميي رغم حساسية البعض جتاه      - كما تعلمون    - ضيفنا الكبري    -

مل يكن يوماً حيمل اجلانب الَّذي يثري احلساسية من الشخص األكادميي الَّذي ترمسه خميلتنا، فقد دخل                  
 - كما تفضل وسرد علينا األستاذ عدنان صعيدي         -معترك العمل االجتماعي مبعناه الواسع، وشارك       

سع وثقافته املميزة، وجتربته الثرية يف اال        يف كثري من النشاطات اهلامة، اليت أفادت من علمه الوا          
 .االقتصادي

 إننا حنتفي هذه األمسية بشخص عشق علم االقتصاد منذ بواكري الدراسة اجلامعية، مث واصل                -
التحصيل والدرس واملثابرة يف طلب واحد من أكثر العلوم تطوراً يف العامل، حاصالً على أعلى املؤهالت                

 .ى املراتب العلميةالعلمية، ومتبوئاً أعل
 

 إن علم االقتصاد الَّذي وضع أسسه جون كيرت يف أواخر القرن املاضي قد تغري متاماً، فقد                   -
توسع منظور العامل هلذا اجلزء اخلطري يف العلوم اإلنسانية، وأصبح أداة فعالة لتطوير وضة كثري من                  

جيابية الالزمة، فكان ما نشهده من تطور       األمم، اليت أدركت أمهيته وتعاملت مع مقدماته ونتائجه باإل        
 -إن علم االقتصاد    :  مثري يف خمتلف النواحي اليت يقف خلفها علم االقتصاد؛ لعلي ال أبالغ إذا قلت              

ألنه باختصار يدخل يف أدق تفاصيل احلياة، كما يشمل          !   تبىن عليه أي ضة سليمة     -وهو األساس   
ويهمين يف هذه العجالة أن     .   العمل والعالقات الدولية   أكرب وأعظم االستراتيجيات اليت توجه مسار     

كادمييني؛ ألأشيد ذا الرجل األكادميي، الَّذي انفتح على اتمع ومل ينغلق يف برج عاجي كعادة بعض ا               
 وال شك أن احلوار مع معاليه سيكون مثمراً، وله نتائجه اإلجيابية على املدى القريب والبعيد، فلنثرِ                 

 .ن معرفته وعلمه الغزير، ومن االقتصاد ونظرياتهأمسيتنا هذه م
 

ماند، الَّذي له    إىل لقاء جديد مع األستاذ فرانسوا اال       - بإذن اهللا    - سننتقل األسبوع القادم     -
دور مشكور يف املد اإلسالمي وتصحيح النظرة الغربية اخلاطئة عن اإلسالم، اليت شكلتها بعض العناصر               

من زيارته للمملكة كضيف على جممع الفقه اإلسالمي، وننتهز فرصة اللقاء           املوتورة؛ رأينا أن نستفيد     
 .به، وسندعو بعضاً من أساتذة اجلامعات للمشاركة واحلوار مع هذا الضيف الكبري



 الفنان السابق كايت إستفيرت، الَّذي شرح اهللا صدره لإلسالم          - أيضاً   - معنا يف هذه األمسية      -
 كان عضواً يف ما يسمى      - كما تعلمون    -و يف زيارة للمملكة، وهو      ويسمى اليوم يوسف إسالم؛ فه    
 . وأهالً وسهالً ومرحباً به، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. فرقة البيتلز، وها هو معنا حنييه

 

  ))قصيدة شعرية للدكتور سعد الغامدي(( 
 قصيدة شعرية   - مدير عام الشركة املتحدة للتقسيط       -مث ألقى الدكتور سعد الغامدي      

 : مبعايل الدكتور منصور التركي فقالاًاحتفاء
-            كما يكن   -   شكراً جزيالً، ويسرين أن أكون ضمن احملتفني مبعايل الدكتور منصور، الَّذي أكن 

 . الكثري من الود واحلب والتقدير-له زمالؤه يف اجلامعة وطالبه حينما كنا طالباً 
الهلا قيمة هذا الوفاء وأثره يف النفس، وتقديراً هلذه            ويف هذه املناسبة اليت رأيت من خ         -

ثنينيات اليت يكرم فيها الَّذين قدموا هلذا البلد وموع اإلنسانية الكثري من اخلري، كانت هذه                  اال
 ألف قدم هذا الصباح؛ وأحب أن أبدأ باملقدمة اليت كتبتها أثناء ما كانت               ٣١اخلواطر على ارتفاع    

 .تسمحوا يل بذلكاخلواطر تتوارد ول
 ألف قدم يف فضاء رحيب، كنت       ٣١ صباح هذا اليوم والطائر العمالق حيلق بنا على ارتفاع           -

 أحلق على ارتفاع أعلى ويف فضاء أرحب، أستعرض ذلك املعىن اإلنساين الرفيع             - يف الوقت نفسه     -
املشاعر ويلهب الوجدان،   العريق عرب العصور اإلنسانية واملساحات اجلغرافية؛ الوفاء الَّذي يستجيش           

حمة، ويف املعارف العامة النخوة     وحيرك يف العاطفة أمسى جوانبها؛ فهو يف احلب القمة ويف الصداقة اللُّ            
والشيمة؛ وال أحسب إالَّ أن للوفاء مستويات ودرجات منها ما يلزم الناس كافة، وأعين م من عناهم                 

وأوفوا بالعهد إن العهد    :   ويف قوله  ين آمنوا أوفوا بالعقود   يا أيها الَّذ  :  القرآن الكرمي يف قوله تعاىل    
 . ومنها ماال يلزم الكل، ولكنه يلزم أهل النفوس الكبرية واهلمم العاليةكان مسئوال

وهي قد فارقت الفانية إىل الباقية؛      )  رضي اهللا عنها  ( كان باراً بصواحب خدجية       فمحمد   -
اليت مل تكن ترى املوت سبباً النقطاع صلة الرب واخلري،           )  لسالمعليه الصالة وا  (ولكنها نفسه الكبرية    

 هذا اليوم عن هذه الصفة يف عامل األحياء واحلياة، ناهيك عن عامل األموات              - أو كثرياً منا     -وما أبعدنا   
 .واملمات
 مث كأيب بكر وعمر ومها يتفقدان ذريات ااهدين يف سبيل اهللا، وقد شغلتهم عن أهليهم                  -
ئهم فريضة نشر دين اهللا وإعالنه يف األرض؛ كأين ما يرمسان ملن يأيت بعدمها طريقاً بيناً؛ ويعليان                  وأبنا

 .معلماً واضحاً للوفاء يف صورة من صوره



ومن أهل الكتاب من إن تأمنه      :   ومل يكن السموأل اليهودي الَّذي يصدق فيه قول اهللا تعاىل          -
 . مثناً هلذا املعىن الرفيع- فلذة كبده -درة يف الوفاء، ويقدم ابنه  إالَّ أحد النماذج احلية النابقنطار

 إا صورة كما قلت كانت تستجيش األحاسيس وحترك الوجدان؛ مث نأيت إىل صورة من صور                -
   ها إنزال أهل الفضل منازهلم وإكرام من بذلوا ساعة واحدة ملصلحة األمة، وال              الوفاء سامقة شاخمة، إن

الً إن مل تكن تربطنا م رابطة أو جتمعنا م عالقة، أو تقوم بيننا وبينهم معرفة إالَّ                   أقول سنوات طوا  
جعلناكم شعوباً وقبائل   و):  سبحانه وتعاىل (ال اهللا   ـرابطة اخلري وعالقة الرب، ومعرفة النسب؛ ق       

 .لتعارفوا
ــالم   ــيعك األح ــدفء رب ــت ل ورن

. 

 صــنيعك األيــام طــربت حلســن  
. 

ــام  ــت األنسـ ــيك وطابـ يف راحتـ
                                                            . 

    دىوتألــق الســحر املعطــر والــن
. 

ــفو ــرام  تص ــفوها اإلك ــع ص  ويوس
. 

وتســابقت مهــج إلــيك كــرمية    
. 

ــو ــالم هـ ــكينة وسـ ــة وسـ رمحـ
. 

ــم    ــنك باس ــن جبي ــبح م ــل ص وأط
. 

ا اإلجلـــام وأذهـــبســـأمصـــو 
. 

يســقي الــنفوس وقــد طــوى أنفاســها 
. 

ــزام   ــت األق ــوال وطال ــوى الط وه
                                                            . 

 غــرر وأمخــد نــورها  وتــراجعت 
. 

يدنــيك إن بعــدت بــك األيــام   
. 

  ــز ــوفاء وع ــز ال ــذيع ــد الَّ  أن جت
. 

ــام ــندها أنغـ ظـــل وتطـــرب عـ
. 

ــ  ــياهلا  مل ي ــيب ح ــل يط ــن خل بق م
. 

خلقـــاً ولكـــن صـــنعة وكـــالم
. 

ــائم   ــناس ود قـ ــني الـ ــبق بـ مل يـ
. 

ــام  ــه األرقـ ــنطق دونـ ــيا فتـ يعـ
     .                                                        

ــر  ــر ومتاجــ ــبق إالَّ تاجــ مل يــ
. 

ــام  ــدها األرحـ ــت يف مهـ وتقطعـ
. 

ــمائر    ــياة ض ــراض احل ــيعت كأع ب
. 

ــأ ــام أوىل بـ ــن أنـ ــمو ـ ن يسـ
. 

ــباً    ــياة مواه ــص احل ــبت رخ وتناه
. 

ــام    ــوفاق مح ــنف ال ــيل يف ك واغت
. 

ــبل     ــبة بل ــنت احمل ــع يف ف ــم ري ك
. 

ــوهلني ســهام   و ــوت طــيوف امل ط
                                                            . 

ــمة   ــداقة بس ــد الص ــئت بع ــم أطف ك
. 

ــام   ــوال واألعمـ ــر األخـ وتناكـ
. 

افـــرت بعـــد املـــودة أنفـــسوتن 
. 

ــتام  ــى أي ــض األس ــى غض ــثا عل وج
. 

ــا   ــتت مجعه ــر وش ــيعت أس ــم ض ك
. 

ــام  ــحى أوهـ ــر داج والضـ والفجـ
. 

ــ  ــوحش  إن غ ــالم م ــيا ظ بت فالدن
. 

ويفـــر حتـــت ضـــيائها اإلظـــالم
                                                            . 

  ــد ــرم ال ــثل الشــمس ختت جاوتطــل م
. 

كمـــاماألوتعـــيد نشـــوة شـــرا 
. 

ــربا    ــنهله ال ــيث ت ــثل الغ ــيء م وجت
. 

وعلـــى جبيـــنك فـــرحة ووئـــام
. 

ــوطة   ــواكب مبسـ ــيك مـ يف راحتـ
. 



أفضــى إلــيك بــوجدها اإلهلــام   
. 

ــرة    ــس ح ــل نف ــوك ك ــري حن وتط
. 

وكأــــا يف شــــاطئيك غمــــام
                                                            . 

ــ  ــواكب فكأـ ــيك كـ ا يف مقلتـ
. 

وجـــرت تـــنافس مثـــة األقـــالم
. 

ــائدي   ــوفاء قص ــك ال ــيت يف فل أمض
. 

ــدام  ــوهلا األقـ ــتابع حـ ــاً تـ قبسـ
. 

ــدوت أُو  ــه غ ــذرا أعالم ــعل يف ال ش
. 

واحلســن تطفــىء نــوره األيــام   
. 

ــيبة   ــراء قش ــل الث ــرى حل ــوي الث يط
. 

ــالم ــيمه األعـ ــوفاء تقـ هـــذا الـ
                                                            . 

ــد    ــىن واح ــناس مع ــني ال ــل ب ويظ
. 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 

  ))كلمة الدكتور عبد الرمحن األ�صاري(( 
داب جبامعة   عميد كلية اآل   -  مث أعطيت الكلمة لألستاذ الدكتور عبد الرمحن األنصاري        

 : فقال-امللك سعود بالرياض 
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .والصالة والسالم على رسول اهللا..  احلمد هللا-
 أبدأ بالشكر اجلزيل لصاحب هذه املكرمة، الَّذي حياول أن تظل وحتفر يف قلوب الناس مظهراً                -

 .من مظاهر التقدير، ومظهراً من مظاهر الوفاء
 إننا عندما نكرم معايل األستاذ منصور التركي، فإمنا نكرم رجالً من رجال التعليم إىل جانب                 -
 من رجال االقتصاد؛ هذه القصيدة اليت قدمها الزميل الدكتور سعد حتتاج إىل شرح؛ وأنا                 أنه رجلٌ 

 قدره؛ ويف    علي أن أشرح وال أستطيع أن أيف هذا النص         - بعد أن قرأ النص      -كعميد لكلية اآلداب    
 .اعتقادي أن ما جاء يف هذه القصيدة هو تشريح جيد لشخصية الدكتور منصور التركي

 عرفت الدكتور منصور التركي قبل أن يأخذ الدكتوراة؛ ولكن كانت معرفة خفيفة وعامة،               -
 أن أعرف الدكتور منصور عن قرب، رافقته يف         - أتاح يل    -وأتاح تعيينه مديراً جلامعة امللك سعود       

رحالته داخل اململكة ويف خارج اململكة؛ ووجدت أنه الرجل السهل املمتنع، تشعر أن الدكتور                 
منصوراً معك، وتشعر يف نفس الوقت أن هناك حاجزاً يستطيع يف أي وقت أن يستعمله، فتشعر أنه                  

 .ليس معك
 

وي إىل أبعد    الدكتور منصور شخصية مرنة إىل أبعد احلدود، عندما يريد أن يكون مرناً، وهو ق              -
احلدود عندما يريد أن يكون قوياً؛ الدكتور منصور شخصية قيادية من الطراز األول، بابه مفتوح وهذه                
صفة ال تعجب الكثري، ولكنين أشعر أن هذه الصفة أسقطت احلواجز بني أعضاء هيئة التدريس وبني                 



ر أن الدكتور منصور هو خري من       املواطنيني، وبني الدكتور منصور، كل يف اتمع العريب السعودي يشع         
ينجده يف أزمته بعد اهللا، إذا ما أراد أن يدخل ابنه أو ابنته اجلامعة؛ وهذه ميزة مل يتحل ا أحد يف                        

 .جامعة امللك سعود على األقل
 

 وأنا عاصرته يف جامعة امللك سعود مع مدرائها األربعة بل اخلمسة، وعرفت منه حبه ألن                  -
 ميارس ما يريده يف اجلامعة، تأيت إليه مبقترح فيقول على بركة اهللا، مث يتركك                يعطي للمرء فرصة لكي   

تعمل ما تشاء، لكن اخليوط يف يده يستطيع أن يشدها عندما يرى أن األمر على غري ما يريد، أو ليس                    
 .كما حيب أن يكون

 

 حوله،  - مجيعاً   - كثري من الناس رقصوا حول الدكتور منصور، وكان يرى هؤالء الناس              -
وبقي من بقي وذهب من ذهب، وبقي منصور هو رجل املواقف، والرجل الَّذي ميسك بزمام األمور يف                 
جامعة من أعرق اجلامعات، ويف جامعة ضخمة بطالا، وأساتذا، واجتاهاا، وأفكارها، وكل ما فيها               

 هو ذلك الرجل    كان هو رجل املوقف؛ وأعتقد أن الدكتور منصور       ..  من صراعات داخلية وخارجية   
 يف تلك الفترة اليت جاء فيها، رجل اقتصاد من الطراز األول، جاء يف مرحلة                 - حقيقة   -املناسب  

كانت فيها األموال تزجى بشكل مناسب، جاء هذا الرجل لكي ينتشل جامعة امللك سعود من وقفة                 
       كانت فيها، وبىن هلا صرحاً شاخماً نعتالرجل الثاين يف تأسيس وتدعيم      به؛ هذا الرجل الَّذي يعترب        ز

جامعة امللك سعود بعد األوائل الثالثة؛ ويف مقدمتهم معايل الشيخ ناصر املنقور، مث معايل الدكتور عبد                
       العزيز اخلويطر، مث معايل الدكتور عبد العزيز الفد    اء احلقيقي الَّذي أرسى بناء     ا؛ هؤالء بنوا ولكن البن

 .منصور التركيجامعة امللك سعود هو الدكتور 
 

 الدكتور منصور التركي استطاع أن يبين الثقة يف عضو هيئة التدريس، الثقة بنفسه، الدفاع                -
عن جامعته، جعل هناك أياماً حمددة ملقابلة طالب اجلامعة؛ وجعل هناك أياماً حمددة ملقابلة أعضاء هيئة                 

بالتايل زاد البذل وزاد العطاء، ومنت      التدريس؛ وشعر الناس بأن هذا املدير ما هو إالَّ واحد منهم، و            
               رة أقسام  اجلامعة، ومنت األقسام، وارتفع عدد أقسام جامعة امللك سعود يف عهده إىل أكثر من مئة وعش

يف جامعة امللك سعود؛ اتسعت الفروع يف أا ويف القصيم، منت ومشخت، ووضعت اخلطط لبناء هذه                 
شياء جتعلنا نشعر أن الدكتور منصور كان قمة يف عمله، كان           اجلامعات يف هاتني املنطقتني؛ كل هذه األ      

ويبدو أا نظرة   ..  قمة يف عطائه، كان قمة يف بذله، وكان قمة يف حبه للناس مجيعاً، طلب منا أن خنتصر                
 . أريد ا إالَّ نضيع الوقت يف قيل وقال- أيضاً -اقتصادية 

 

 . قاهلا الدكتور سعد الغامدي، وشكراً أرجو أن تكون هذه الكلمة بعض شروح لألبيات اليت-



  ))كلمة الدكتور سعد العرابي احلارثي(( 
 : فقال- عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود -مث حتدث الدكتور سعد العرايب احلارثي 

 ..والصالة والسالم على رسول اهللا..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
عد أن سبقين أخونا وزميلنا سعد الغامدي ذه          يف الواقع ما أدري ماذا ميكن أن أقول، ب          -

القصيدة اجلميلة والرائعة، والصحيحة يف الوصف ويف املعىن؛ مث ما قاله أستاذنا اجلليل الدكتور عبد                 
معىن القيادة  ..  الرمحن األنصاري؟ لكنين سأتكلم عن جانب بسيط جداً، هو عن القيادة الناجحة             

 .ملقولة سعادة الدكتور عبد الرمحن األنصاريتطرق إىل هذه ا: الناجحة، واحلقيقة
أن القيادة الناجحة هي تلك اليت تستطيع أن تستثري ملكات العاملني، يف أي جهاز               :   يف رأي  -

أو قطاع عام، أو خاص، وقد استطاع الدكتور منصور التركي أن يستثري ملكات العاملني يف جامعة                 
يني؛ وإذا كانت جامعة امللك سعود تأسست قبل أن         امللك سعود، من أعضاء هيئة التدريس ومن إدار       

يأيت هلا الدكتور منصور التركي بسنوات، فإنين أعتقد أن املؤرخ الَّذي سوف يؤرخ هلذه اجلامعة،                  
سوف يعترب السنوات اليت أمضاها الدكتور منصور التركي هي قمة اإلجناز وقمة العطاء، قد يكون                 

 من خالل   - على األقل    -كثر، لكننا   أ إضافات   -إن شاء اهللا      - أشياء تكون    - يف املستقبل    -هناك  
 مبعايل الدكتور منصور، أعتقد بأن جامعة امللك سعود تبوأت          - وهي ليست طويلة يف الواقع       -معرفيت  

املكانة الكبرية، اليت استطاعت أن حتققها يف الساحة األكادميية ويف ساحة العطاء العلمي، بفضل من اهللا                
 كما قال   - أن جيعل    - فعالً   -قائد اجلامعة، الَّذي استطاع     ..  مث بقدرة هذا القائد   )  ىلسبحانه وتعا (

 . جيعل كل العاملني يف تلك اجلامعة يعملون وكأم مدراء-الدكتور عبد الرمحن األنصاري 
 وأنا عملت يف هذا اجلانب      - كما أعتقد    - لقد كان كل شخص يف جامعة امللك سعود           -

ل ـ كان ك  - يعين مدرساً، وأيضاً عملت مسؤوالً فيها         -استه للجامعة، عملت    اإلعالمي إبان رئ  
 كما أعتقد، يفكر بأنه هو فعالً مدير اجلامعة، وحنن أخرياً نعتب عليه بأنه أرهقنا تعباً يف تلك                  -شخص  

 : ساعة يف اليوم، لكنه ذهب وتركنا، فعلى أية حال أقول          ١٦األيام، جعلنا كلنا نعمل ما ال يقل عن         
شكراً للدكتور منصور، وهو جدير بكل إكرام يف مثل هذه الليلة اليت تفضل فيها سعادة الشيخ عبد                  

 .املقصود، وأحسن االختيار بتكرمي الدكتور منصور
أعتقد أن الدكتور منصور اآلن ليس مديري، ولكنين أقوهلا بكل صدق وبعيداً عن التزلف، أو                

تكرمي وبأكثر من تكرمي، ويف أماكن متعددة يف هذه البالد،           إنه جدير مبثل هذا ال     -عن أغراض ذاتية    
 جلامعة امللك سعود خترج العشرات، بل املئات من الَّذين يتبوؤون            - أو إدارته    -ففي خالل رئاسته    

 .اآلن مراكز قيادية يف أماكن كثرية



جزيالً شكراً جزيالً على ما بذلته وقدمته جلامعة امللك سعود، وشكراً             :   الدكتور منصور  -
 . للشيخ عبد املقصود يف حسن اختياره، وشكراً لكم مجيعاً

 

  ))كلمة الدكتور أسعد عبده(( 
 :مث حتدث الدكتور أسعد عبده مشاركة منه ذه املناسبة فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
،  ماذا أقول بعد شاعر وأستاذ قدير وصحفي؟ إالَّ أن أبدأ بشكر الشيخ عبد املقصود خوجه                -

الَّذي مجعنا اليوم لتكرمي معايل الدكتور منصور التركي؛ وهناك الكثري مما ميكن أن يقال عن معايل                   
 أن كل ما ميكن أن يقال، ميكن أن يلخص يف أن األستاذ             - أعتقد   -الدكتور منصور التركي، ولكن     

ية أيضاً، ومن خالل    الدكتور منصور التركي ليس بارعاً يف االقتصاد فقط، وإمنا يف العالقات اإلنسان            
 .براعته يف العالقات اإلنسانية، سواء مع من تعامل معهم يف داخل اجلامعة أو يف خارج اجلامعة

 حقق الكثري جداً للجامعة ومن مث هلذه البالد، فهو إنسان لديه مقدرة واضحة كبرية جداً يف                  -
ي يريد أن حيققه؛ هو رجل ذو حزم        القدرة على التعامل مع من يتعامل معه، ملصلحة العمل واهلدف الَّذ          

وعزم؛ يف احلقيقة أنه أجنز أشياء كثرية يف اجلامعة، من أبرزها لآلخرين يف خارج اجلامعة ولنا، هي                    
إن مباين اجلامعة كان ميكن أن تنجز يف ذلك         :  تأسيس مباين اجلامعة يف وقت قياسي، كان لو قيل لنا          

 . يف العالقات اإلنسانية، استطاع أن حيقق هذاالوقت ملا صدقنا، ولكن حبزمه وعزمه وبراعته
 هناك الكثري جداً غري مباين اجلامعة أجنزها الدكتور منصور التركي، رمبا ال يعلم إالَّ من هم يف                  -

داخل اجلامعة، أنشأ الكثري من املراكز العلمية، وأنا كان يل شرف العمل حتت إشرافه يف إنشاء أحد                  
زل يف اجلامعة اليت بنيت نواته وبنيت نواة الشبكة الوطنية لرصد الزالزل            هذه املراكز، هو مرصد الزال    

يف اململكة، يف عهد معايل الدكتور منصور التركي؛ وهناك مراكز علمية أخرى لدراسة الصحراء                 
 ..وللترمجة، وألشياء أخرى كثرية

 الفائقة ملعايل    أخرى على القدرة    ال أريد أن أطيل حسب ما طلب منا، لكن أريد أن أركز مرةً             -
الدكتور منصور التركي يف عالقاته اإلنسانية، ومن خالل ذلك حقق الكثري للجامعة وللمجتمع،                

 .وشكراً جزيالً

  ))كلمة الدكتور خمتار بلول(( 
 أحد أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك       - أيضاً   -مث أعطيت الكلمة للدكتور خمتار بلول       

 : فقال-سعود 



 ..والصالة والسالم على نبينا حممد .. ن الرحيم بسم اهللا الرمح-
احلقيقة أحب أن أشكر سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه على هذا التكرمي؛ وهذا               :   أوالً -

إن كل واحد فينا يرى     :  التكرمي يتجسد لنا مجيعاً حقيقة يف شخصية الدكتور منصور، وأحب أن أقول           
 ال يوجد هناك اتفاق على      - كعلم يف االقتصاد     -نصور  ميزة معينة يف الدكتور منصور؛ فالدكتور م      

تعريف واحد إذ كل واحد يستطيع أن يعرف هذا العلم من زاوية معينة، ويكون تعريفه صحيحاً                   
وصادقاً؛ فالدكتور منصور له أكثر من تعريف، وعموماً أمهية الرجال يف أي جمتمع تقاس حباجة شعوم                

اتمع إليهم؛ أما العظماء فتقاس عظمتهم بفائدم إىل من كانوا يف            إليهم، أمهية الرجال تقاس حباجة      
 . الدكتور منصور كان رجالً مهماً ورجالً عظيماً يف نفس الوقت؛ وشكراً. حاجتهم

 

  ))كلمة الدكتور أ�ور عبد ايد(( 
 : فقال- وكيل وزارة الصحة -مث حتدث الدكتور أنور عبد ايد 

 ..حيم بسم اهللا الرمحن الر-
وعلى آله  ..  والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد       ..   احلمد هللا رب العاملني    -

 ..وصحبه أمجعني
 أريد أن أكرر شكري لألستاذ الشيخ عبد املقصود خوجه على تكرمي الدكتور منصور                 -

          االحترام،  له كثرياً من التقدير و      التركي، وأشكر لكم يف الواقع مشاركتكم يف تكرمي شخص نكن
 .واحلب

 :معرفيت به:  أريد أن أحتدث عن الدكتور منصور التركي يف إطار ثالث نقاط؛ النقطة األوىل-
 من  - تقريباً   - الدكتور منصور التركي وبعض اجلالسني على هذه املائدة، خترجوا كلهم              -

خترج منها كثري من    مدرسة طيبة يف املدينة، وكانت املدرسة الوحيدة اليت          :  مدرسة ثانوية واحدة هي   
شباب املدينة املنورة؛ ومعرفيت املباشرة به متت عندما خترجت من كلية التجارة، كانت كلية االقتصاد                
والعلوم اإلدارية تسمى كلية التجارة، وتعينت معيداً وأتى الدكتور منصور التركي، وكان ثالث                

تور يوسف نعمة اهللا والدكتور      سعودي حصل على الدكتوراة يف االقتصاد، سبقه إىل الكلية الدك           
حمسون جالل؛ وكانت تلك السنة هي السنة األوىل اليت يعني فيها سعودي عميداً لكلية العلوم اإلدارية                

 .وهو الدكتور غازي القصييب، وتعني الدكتور منصور التركي وكيالً للكلية" كلية التجارة"
إضافة إىل كوم معيدين، وذلك       وأراد الدكتور غازي أن يشغل املعيدين بأشياء مفيدة            -

 أن كلفت   - طبعاً   -بتكليفهم بأعمال إدارية، فكان من حظي ومن سوء حظ الدكتور منصور التركي             
ومل يكن هذا صحيحاً بالنسبة     ..  بأن أكون سكرترياً له، وعادة يكون السكرتري أكثر تنظيماً من الرئيس          



حيان عندما كان يطلب مين بعض األوراق من تأخري         إيلَّ، وعاىن الدكتور منصور التركي يف كثري من األ        
مث ذهبنا يف البعثة، وأصبح الدكتور وكيل وزارة املالية وأصبح           ..  يف البحث عن امللفات، وإىل آخره     

 وكان مديراً للجامعة، وقضيت بعضاً من الوقت يف اجلامعة          -مديراً للجامعة؛ وعندما عدت من البعثة       
أنين تعرفت عليه أستاذاً ورئيساً إدارياً، ومديراً للجامعة، كنت عضو            أستطيع أن أدعي     -أعمل معه   

 .هيئة تدريس فيها
 اجلانب اآلخر يف شخصية الدكتور منصور التركي، اليت أعتقد أا جديرة بالتقدير، وحنن                -

ن، جديرون بأن نقدر من يقدرها، إنه رجل وظيفة عامة، والرجال الَّذين يتولون الوظائف العامة كثريو              
والَّذين ينجحون فيها قليلون، اعتماداً على معايري النجاح اليت تستخدم، لكن يكفي الرجل أن مير يف                 
قناة الوظيفة العامة يف ظروف مثرية من تاريخ الوطن، عندما كان وكيل وزارة املالية كانت الطفرة يف                  

امعي، ويكفي للشخص أن يتوىل     قمتها، وعند أتى إىل اجلامعة كانت اجلامعة تعيش طفرة إنشاء احلرم اجل           
 .مثل هذه الوظائف، مث خيرج منها نظيف السمعة عفيف اليد، نظيف اللسان، وهذا اختبار صعب

-  قيم الرجال إذا أردنا أن نقيمهم؟ نقيمهم عندما يتعرضون ملواطن اخللل فال خيتلون؛               كيف ن
 رجل اجتاز هذا االختبار     -معه  والدكتور منصور التركي ليست هذه شهاديت وإمنا شهادة من عملوا           

بنجاح كبري عندما كان مديراً للجامعة، وكثري منكم يعرفون أن اجلامعة من أصعب املؤسسات يف                  
اإلدارة، ألنك ال تدير موظفني وإمنا تدير زمالء، وإدارة الزمالء واألصدقاء من أصعب األمور، والدعاء               

 ."أعدائي فأنا كفيل ماللهم أعين على أصدقائي وزمالئي أما ": املشهود
 ليس بالعمل السهل، لكن     - وأنا كنت منهم     - من املعروف أن إدارة أعضاء هيئة التدريس         -

 -كان الدكتور منصور التركي يفتح مكتبه ويفتح قلبه، ويفتح عقله للنقاش، وكما ذكر الدكتور                 
تأيت له بفكرة يقذفك عليها،      عبد الرمحن األنصاري والدكتور سعد احلارثي، عندما         -أستاذنا الدكتور   

أي يأمرك بتطبيقها حىت ال تستطرد يف الكالم النظري عنها؛ فكان دميقراطياً يف إدارته مع احلزم الالزم                 
 .الَّذي ال يؤدي إىل التسيب

 :ال أريد أن أطيل، لكنين أختتم باإلشارة إىل النقطة الثالثة، وهي:  يف الواقع-
منصور التركي؛ رجل متواضع يف غري ذلة، بسيط يف غري            األخالقيات الشخصية للدكتور     -

سذاجة، حيتفظ بصداقاته القدمية؛ والدكتور منصور التركي يف تقلبه يف املناصب كلها ال زال عنده                 
ال يعين يفتقدهم دائماً؛ رجل حيب مواطن صباه، وهو أكثرنا زيارة للمدينة             ..  أصدقاء احلارة القدامى  

لألسف لسنا هناك كما    ..   كل أسبوعني نصادفه هناك؛ إذا كنا هناك       -باً   تقري -املنورة، كل أسبوع    
يسعى باخلري، يستخدم جاهه    :  جيب أن نكون؛ يعني عند امللمات وهذه من جتارب شخصية، ومما أمسع            

ومعرفته بالناس خلدمة الضعفاء، ويبادر إىل قبول وساطة الضعيف أكثر من وساطة النافذ والقوي؛                



 من وساطات الدكتور منصور التركي، سواء عند استخدامه جلاهه لدى اآلخرين             وهذه معروفة لكثري  
 أن يضمن   - الَّذي ليس له سند      -من معارفه، أو عندما كان مديراً للجامعة، يستطيع الشخص احملتاج           

 .إذا جاز هذا القول.. دعمه أكثر من وساطة الوجهاء
ور منصور التركي كان رجالً كبرياً وعندما        إذا مجعنا هذه األمور كلها، فسوف نعلم أن الدكت         -

توىل الكرسي الكبري مأل هذا الكرسي، ليس جبسمه فقط وإمنا بأخالقه وبفكره؛ ومل يتعرض ملعضلة                 
 .الرجل الصغري يف الكرسي الكبري الَّذي كثرياً ما نالحظها

اناً يكرم فيه    وأنا أعتقد أن منتدى يكرم الدكتور منصور التركي جدير بأن يشاد به، وأن زم               -
أمثال الدكتور منصور التركي من الرجال الوطنيني العاملني املخلصني، هو زمان يبعث على التفاؤل؛               
وأرجو من اهللا أن يكثر من أمثال الدكتور منصور التركي، ألنه قدوة حسنة صاحلة لنا مجيعاً؛ وأن يكثر                  

 على التفاؤل،   - أيضاً   - هذا يبعث    من أمثال من يكرمون الدكتور منصور التركي ألنه ما يف شك أن           
يف أن الرجال املخلصني العاملني حىت عندما يتركون الوظيفة جيدون التكرمي الالئق م، ويف الواقع إنه                
لشيء يثلج الصدر أن نكون يف هذا احملفل الَّذي يكرم فيه أمثال الدكتور منصور التركي ويكرم فيه                  

 قدوة حسنة ومثاالً صاحلاً نقتدي به       - مجيعاً   - أن جيعله لنا     الدكتور منصور التركي؛ وأرجو من اهللا     
 . مجيعاً؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة الدكتور فاحل الفاحل(( 
 : فقال- عميد كلية الطب جبامعة امللك سعود -مث أعطيت الكلمة للدكتور فاحل الفاحل 

 ..ة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمح..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 الشيخ عبد املقصود خوجه لدعوتنا للمشاركة يف تكرمي هذا الرجل هذه             - أوالً   - أشكر   -

 احملاسب، وحتدث رجل التاريخ الدكتور األنصاري،       - أيضاً   -حينما حتدث الشاعر و   :  الليلة، واحلقيقة 
أن تنتظروا مين وصفات طبية      إالَّ   - كطبيب   -مث حتدث رجل اإلعالم، وحتدث االقتصاديون، مل يبق يل          

وهو ..  بوصف الدكتور منصور التركي، لكن هناك جمال حلسن حظي مل يتحدث فيه املتحدثون قبلي              
اال الصحي، وإجنازات معايل الدكتور منصور التركي يف هذا اال، حينما جاء معايل الدكتور جلامعة               

باين وتأثيثاً، ولكن هناك مشكلة كبرية وهي       م..  امللك سعود، كان مستشفى امللك يوشك على االنتهاء       
 - فقط   -هـ؟ يف ذلك الوقت كان هناك       ١٤٠٢ سريراً يف عام     ٨٧٠كيف ميكن تشغيل مستشفى     

مستشفى امللك فيصل التخصصي الَّذي يدار بإدارة جيدة؛ وكان هناك حتد كبري يتمثل يف كيفية إدارة                
ور منصور هذا التحدي، وأصر على أن تشغل اجلامعة          اجلامعة هلذا املرفق الكبري، وقبل معايل الدكت       

كيف ميكن بالذات   ..   على خوف ووجس   - احلقيقة   -بقدراا الذاتية هذا املرفق الكبري؛ وكنا        



بالعقليات اإلدارية املعهودة وبالروتني احلكومي، أن نشغل مستشفى ذه الضخامة؟ ولكن بعقليته              
ه جمموعة من الشباب، وقدر يل أن أكون أحدهم، كنت يف ذلك            احلقيقة اإلجيابية، استطاع أن جيمع حول     

 . وكيالً لكلية الطب، مث بعدها عميداً لكلية الطب، مث أخرياً وكيالً للجامعة-الوقت 
 أقول قدر لنا أن نشغل مستشفى امللك خالد اجلامعي، وحينما ترك معايل الدكتور منصور                 -

تشفى امللك عبد العزيز، وجبانب أربع كليات صحية         سريراً جبانب مس   ٦٥٠كان هذا املستشفى يضم     
كلية الطب يف أا، وكلية لطب األسنان تعترب الرائدة يف الشرق األوسط يف الرياض، وكلية                :  أخرى

الصيدلة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية؛ هذا املرفق الكبري، هذا القطاع الصحي مل يكن ممكناً أن ينجح                
أن إدارة أعضاء هيئة التدريس تعترب      :  وشجاعة؛ وكما ذكر الدكتور اجلربيت    بدون وجود قيادة حكيمة     

أن الدكتور جنح يف إدارة الفئتني، فئة أعضاء هيئة التدريس          :  من أصعب األمور، ولكين أريد أن أضيف      
 .، وهم أصعب من أن يداروا يف اإلدارة؛ وجنح يف هذااءواألطب

أخرى ملعايل الدكتور، واليت سأذكرها على شكل       دعوين فقط أشيد ببعض من صفات       :   وأخرياً -
كانت لديه عقلية إدارية إجيابية، ذلك أن يف اإلدارة هنا صنفني على األقل، أوهلما              :  أوالً:  وصفات طبية 

الصنف اإلجيايب الَّذي حياول أن ينفذ القوانني وجيد املسارات حلل املشاكل؛ وهناك الفئة األخرى من                
ثون عن السلبيات لكي يعقدوا؛ الدكتور منصور كان من الصنف األول، كان             اإلداريني، الَّذين يبح  

 .اإلجيايب الَّذي يبحث دائماً عن حل املشاكل
 الوفاء ملن يثق م ويقلدهم مناصب؛ كان إذا اختار أحدهم           - احلقيقة   -كانت  :   الصفة الثانية  -

ين، تلك صفة مهمة يف اإلدارة،       يقف وراءه وحيميه من نفسه ومن اآلخر       - أيضاً   -لقيادة أي مرفق    
 .جعلت كثرياً من مرافق اجلامعة تنجح ذا األسلوب

هي إحدى الصفات املشهورة، أن معايل الدكتور كان أشد الناس كرهاً للغيبة            :   الصفة الثالثة  -
 والنميمة، ويف اإلدارة يوجد من يفتح مكتبه وأذنيه ليسمع ما يقال عن هذا وذاك؛ وكان معايل الدكتور                

 .مشهوداً بأنه ال يستمع ملثل هذا
كان بشوشاً وخلوقاً     : هذه الصفات الثالث اليت أتذكرها يف هذه العجالة؛ وآخرها وأمهها           -

لكل من دخل مكتبه؛ وأذكر أننا عايشناه يف وقت الرخاء ويف الشدة، وحينما خفت البنود ومل نستطع                 
 خيرج راضياً،   - حىت إن مل حيل الدكتور مشكلته        -أن نلمس تغيرياً يف تعامله معنا؛ كل من أتى ملكتبه           

 .وكان هذا نتيجة ألسلوب التعامل الَّذي كان يعاملنا به الدكتور
 أخرى للشيخ عبد املقصود الختياره معايل الدكتور          شكراً للدكتور منصور، وشكراً مرةً      -

 . ليكرم يف هذه الليلة، والسالم عليكم



  ))لصابو�يتعليق فضيلة الشيخ حممد علي ا(( 
 :مث حتدث الشيخ حممد علي الصابوين فقال

؛ ..املبعوث رمحة للعاملني  ..  ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا حممد      ..   حنمده تبارك وتعاىل   -
 :وبعد

 شرف اإلنسان بشرف الرسالة اليت حيملها، وأنا وإن كنت لست من أهل االقتصاد، ولكن                -
ابطة التربية والتعليم، ورابطة العلم؛ وهذه الرابطة اليت شرف         تربطين باألخ الدكتور منصور التركي ر     

: اىلـاهللا ا اإلنسان وأعلن يف كتابه العظيم، وجعلها قبل خلق اإلنسان نعمة من اهللا عليه ا؛ قال تع                  
      الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان       ومن املعلوم أن اخللق يتقدم على العلم   :  واهللا خلقكم

 فاألصل أن يقال الرمحن خلق اإلنسان علمه القرآن          جكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً      وأخر
 إذا قلنا إن اآلية     - أيها األخوة    -علمه البيان، لكن اهللا لفت أنظارنا إىل قدر العلم؛ ولعلكم تستغربون            

        تكن يف أهل العلم      العزة واجلالل على أهل العلم، مل       الكرمية اليت جاء فيها الثناء العاطر من رب 
 ولكنها نزلت يف علماء الكون، يف علماء الطبيعة، يف          - وإن كانوا يدخلون ضمنها      -الشرعي الديين   

 ..علماء اجليولوجيا، يف علماء االقتصاد، ويف علماء النبات، وهكذا
إمنا :  ىل هذه اآلية الكرمية اليت يقرؤها املؤمن وينبغي أن يتدبرها ويتلو ما قبلها، وهي قوله تعا               -

 من الَّذين يعرفون عظمة اهللا وجالله؛ إم أهل العلم؛ هل هم علماء               خيشى اهللا من عباده العلماء    
 حنن باملعية ندخل، ولكن اآلية وردت يف هؤالء         - إن شاء اهللا     -الشريعة والدين؟ نعم يدخلون فيها      

لقه ومصنوعاته؛ ولنرجع إىل أول اآلية      العلماء الَّذين حبثوا يف الكون وعرفوا آثار عظمة اهللا، من آثار خ           
: هـدبر معاني ـأمرنا أن نقرأ القرآن ونت    )   وجلَّ عز(الكرمية لتفهموها وتبصروها، واقرؤوها بتدبر؛ فاهللا       

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباباللهم اجعلنا من أويل األلباب . 
أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فأخرجنا به           :   سورة فاطر  يف)   وجلّ عز( امسعوا قول اهللا     -

 إشارة إىل علم النبات وما خيرج من األرض، مما أكرم اهللا به اإلنسان عن طريق                 مثرات خمتلفاً ألواا  
ومن األرض جدد بيض ومحر خمتلف ألواا       :  نزول املطر؛ ومن اجلبال علم اجليولوجيا وطبقات األرض       

 أي حجارة سوداء وحجارة بيضاء، وأنواع مما خلق اهللا من هذه األحجار والصخور               وغرابيب سود 
ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك إمنا خيشى اهللا من            :  اليت يراها اإلنسان، مث قال    

ه اهللا   إذن هذه اآلية الكرمية هي اليت تربط بني أسرة العلم، وهذا العلم أعظم كرت أعطا               عباده العلماء 
)(لإلنسان، ولو كان هناك شيء أفضل منه ألمر اهللا          )   وجلّ عزرسوله أن يطلب املزيد منه    )   وجلّ عز :



 زدين علماً  وقل رب             ًزدين :  ، وإمنا قال  .. مل يقل زدين جاهاً، أو زدين ملكاً، أو زدين عظمة، أو كيانا
 :علماً؛ والشاعر العريب يقول

ــياء  ــم أح ــل العل ــى وأه ــناس موت ال
                                                            . 

ــداً    ــه أب ــياً ب ــش ح ــم تع ــز بعل فف
. 

 

و  فنحن حنتفل وحنتفي باألخ الدكتور منصور التركي، ألنه حفظ لنا جزءاً كبرياً من ديننا وه                -
علم االقتصاد، بذل جهداً ملعرفته، واهللا جعله قوام حياة البشر، وحذرنا أن نترك املال يف أيدي السفهاء                 

 ما قال أمواهلم؛ الفقهاء     وال تأتوا السفهاء أموالكم   :  يعبثون به، فهو ليس ماهلم إمنا هو مال األمة         
حر فيه؟ ألنه لو ترك حراً ألنفقه يف        ملاذا حنجر عليه، ماله وهو      ..  يقولون حيجر على السفيه وهو ماله     

وال تأتوا السفهاء   :  جعل املال لألمة، أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياماً        )   وجلّ عز(شهواته، لكن اهللا    
ما أفاء اهللا على    :  يقول)  تبارك وتعاىل ( أي قوام حياتكم باملال، واهللا       أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياماً     

كي ال  :   مث قال  له وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل       رسوله من أهل القرى فل    
 . حىت ال ينحصر املال يف طبقة معينة من املترفني، يبذرون املاليكون دولة بني األغنياء منكم

 هذا املال لألمة جيب أن حيفظ، واألمة ينبغي أن تراقب، فجزاه اهللا خري اجلزاء، وأحب أن                   -
يف االقتصاد وإن كنت قد بلغت من الكرب عتيا، لكن يستطيع اإلنسان أن يتعلم، ونسأل                أتتلمذ عليه   

إمنا :  اهللا أن يكثر من أمثاله، ممن خيدمون دينهم عن طريق هذه العلوم اليت أشارت إليها اآلية الكرمية                 
 .خيشى اهللا من عباده العلماء

ين، ومن الشعراء، ومن أهل االقتصاد،       نسأل اهللا أن يوفقه وأمثاله من األدباء، ومن املفكر          -
به، واحلمد هللا رب    )  عز وجل (، ليقوموا خبدمة هذا الدين العظيم، الَّذي أكرمنا اهللا          ..ومن أهل الطب  

 . العاملني

  ))كلمة الشاعر حسن عبد ا القرشي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للشاعر األستاذ حسن عبد اهللا القرشي حيث قال

 ..الرحيم بسم اهللا الرمحن -
احلديث عن مرب فاضل وشخصية     ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    :   أيها السادة األكارم   -

 حديث شائق وحمبب، كما أن جمال القول        - كالصديق الكرمي معايل الدكتور منصور التركي        -حمببة  
 .فيه ذو سعة، وقد ملس هذه النواحي من سبقين وتفضل من كرام اإلخوان

ر التركي خبلقه العايل، ومبادئه السامية، وعلمه الغزير، وهو أحد األعالم الشاخمة يف              إن الدكتو  -
، وكل أولئك قد أهله لينال أعلى درجات التشريف اجلامعي، وهو الوصول إىل منصب مدير                ..بالدنا

 شرفنا الدكتور التركي بزيارة علمية، فكان     ..  جامعة امللك سعود؛ وحينما كنت أعمل يف موريتانيا        



موضع الصفوة من مثقفي وعلماء تلك البالد، مبا ملسوه فيه من علم ودماثة، وفطنة، وقد أدهشهم                  
كان الدكتور التركي   ..  بشخصيته الرائعة، ومتنوا لو طال مكثه بني ظهرانيهم؛ وأثناء عمله باجلامعة           

حب األساتذة  مثال األكادميي الالمع واإلداري احملنك، وقد أيسر للجامعة أميا يسر؛ وكان موضع               
 . وكل العاملني ا، وال زال ذكره هناك عامراً بالتقدير حمفوفاً باإلكبار- كما شهدم -والطالب 
 وإذا كان قد ترك العمل هناك، فإن آثاره الطيبة وأعماله النبيلة باقية أبداً، تشهد له وتدل                   -

يف ا، كما صدرت عن اجلامعة      عليه؛ ومن هذه األعمال أن حظيت اجلامعة بتوسيع دائرة العمل الثقا           
موسوعة كربى ضمت العديد من شعراء اخلليج العريب، مترمجة أشعارهم إىل اللغة اإلجنليزية بأقالم                
صفوة من املتصلني واملتضلعني باللغة اإلجنليزية، وتعد هذه املوسوعة مرجعاً هاماً كان موضع حفاوة                

ل الشعر العريب إىل الباحثني والدارسني األوروبيني        مجيع املشتغلني بالفكر، وكانت نقلة رائعة إليصا       
 .وسواهم؛ ولقد ترك إدارة اجلامعة مودعاً من اجلميع باإلعزاز والتكرمي

 وحتضرين هلذه املناسبة بيتان قاهلما الشاعر الكبري حافظ إبراهيم للدكتور طه حسني، حينما               -
 :ترك اجلامعة املصرية جامعة القاهرة

ــنا  ــارك الـ ــن آثـ ــدك مـ فعةبعـ
                                                            . 

ــى     ــا والنه ــرت دار احلج ــد أقف ق
. 

ــة  ــها جامعـ ــر كلـ ــير مصـ صـ
. 

وأخصـــبت أرجـــاء مصـــر مبـــن 
. 

 

 ما زالت حتفل باألفذاذ من      - مع افتقادها للدكتور التركي      - على أن جامعة امللك سعود       -
النماذج العليا من إخوان وزمالء الدكتور، من األساتذة الفضالء األعالم، وإذا كان االختصاص األول              

 عصب احلياة؛ وهناك    - بال شك    - االقتصاد هو    ملعايل الدكتور منصور التركي هو االقتصاد، فإن       
شاعر داعب اجلامعيني املصريني بأبيات أشار فيها إىل القيمة الكربى لالقتصاد قبل أي اختصاص؛ فهو                

 :يقول
ــب   ــغوف باخلط ــب ش ــب الط طال

. 

ــب   ــو للعج ــر يدع ــا يف مص ــل م ك
. 

ــبار األدب  ــي بأخـــ والزراعـــ
                                                            . 

واحلقوقــــي بتدلــــيل الدمــــى 
. 

ــتب   ــداء الكـ ــنو اآلداب أعـ وبـ
. 

ــة   ــنا ساسـ ــر فيـ ــنو األزهـ وبـ
. 

ــبب   ــري س ــن غ ــدين م ــاد ال يف عم
. 

ــات    ــات غاديـ ــواين رائحـ والغـ
. 

ــرب  ــن ح ــدر اب ــى ق ــة اهللا عل )١(رمح
. 

ــدة  ــوة واحــ ــونا خطــ وخطــ
. 

 وفق اهللا دكتورنا العزيز لكل عمل صاحل نافع، ونفع به وبأدبه وعلمه الوطن؛ والسالم عليكم                -
 . ورمحة اهللا وبركاته

                                           
 .ابن حرب يعين به االقتصادي املصري طلعت حرب )١(



  ))قصيدة الشاعر الشيخ حممد ضياء الدين الصابو�ي(( 
 : الصابوين قصيدة ذه املناسبة جاء فيهامث ألقى الشيخ حممد ضياء الدين

 

فهذه :  واملدعو له اإلسالم ورجاله؛ وبعد    ..  واملصلى عليه حممد وآله   ..   احملمود اهللا جل جالله    -
 :حتية شعرية إىل معايل الدكتور منصور التركي

ــم   ــالص والعظ ــب واإلخ ــية احل حت
. 

ـ     ــور عاطـ ــا منص ــك ي ــية ل رةحت
. 

ــرم   ــياء والك ــد والعل ــي إىل ا يفض
                                                            . 

ــرة   ــم مفخ ــم إن العل ــي العل ــا راع ي
. 

مت فـــيه إىل القمـــمبعـــامل فســـ
. 

العلــم نــور وكــم مــن أمــه ضــت 
. 

ــيم   ــة الق ــيه قم ــى وف ــى وأغل أحل
. 

ــال     ــثمار ف ــا ال ــرة أم ــذوره م ج
. 

ك مرتلــة العلــياء والشــمم  وتلــ
. 

ــره    ــت تفخ ــيء أن ــن ش ــم أمث العل
. 

ــدم ــل كالع ــا اجله ــال أم ــم كامل والعل
                                                           .  

ــنا   ــرباس ألمتـ ــذ نـ ــامل الفـ والعـ
. 

ــيم   ــن الق ــاٍل م ــب خ ــدع خائ وم
. 

ــه     ــرياض ب ــزهو ال ــل ت ــم عام ك
. 

ــنور العلــم فهــو عــم ــنور ب مــن مل ي
. 

آمــنت بــالعلم يهــدي كــل ذي بصــر 
. 

ــتنم   ــياء فاسـ ــذه ذروة العلـ فهـ
. 

قــد قلــدتك اللــيايل حســن جوهــرها 
. 

مــن املكــارم مــا نســمو علــى األمــم
                                                            . 

اـه ولن ـن أخالق ـرب م ـس الغ ـقد أفل  
. 

يســعى لتكــرمي أهــل الفضــل والقلــم
. 

والشــيخ مقصــود قــد راقــت مشائلــه 
. 

ــنعم    ــال وال ــاحب اإلفض ــه ص فإن
. 

عــرفته فعــرفت الفضــل شــيمته    
. 

ــم    ــي ذي اهلم ــد الترك ــة القائ م
. 

ــزمان ــ    ــى ال ــة باه ــي جامع افح
. 

ــم  ــدى األم ــى ل ــودك ال ختف ويف جه
                                                            . 

ــلفت   ــرة س ــدها يف فت ــنت رائ ــد ك ق
. 

 العلــم والقلــم  وجنمــة يف مســاء 
. 

يــا درة يف جــبني الدهــر المعــة    
. 

ــم    ــل والكل ــوئالً للفض ــتم م ال زل
. 

ــركم    ــيب عنص ــيا ط ــياكم اهللا ح ح
. 

عة اخللـــق واآلداب والشـــممبـــرو
. 

يــا جملســاً ضــم فــيه صــفوة كــرمت 
. 

ــمم   ــالق والش ــذ ذو األخ ــامل الف الع
                                                         .    

ــيوم منصــوراً وحــق ل  هـــكــرمتم ال
. 

ــجم    ــري منس ــعر غ ــىن لش وأي مع
. 

خــذه مــن القلــب رقــراقاً ومنســجماً 
. 

ــرم   ــتاب اهللا يف احل ــى ك ــا دام يتل م
. 

ــرته    ــه وعت ــى ط ــه عل ــلى اإلل ص
. 

 



  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
مث أعطيت الكلمة لألديب والكاتب املعروف األستاذ عبد الفتاح أيب مدين، رئيس النادي             

 :األديب الثقايف جبدة فقال
 ..م بسم اهللا الرمحن الرحي-
ونصلي ..  احلمد هللا محد الشاكرين   ..   قل إن هدى اهللا هو اهلدى وأمرنا لنسلم لرب العاملني           -

ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين؛      ..  وعلى آله وأصحابه  ..  ونسلم على رمحة اهللا للعاملني سيدنا حممد       
 :وبعد

 ال بامسها، لالحتفاء    ما ترك األوائل لألواخر شيئاً؛ نلتقي يف ليلة تعرف بومسها         :   العرب قالت  -
برجل أهل وأهالً للتكرمي؛ وذلك أنه شغل مراكز يف وزارة املالية ويف غريها، مث مديراً جلامعة امللك                   

 لنماذج من الرجال يف     اًسعود أكرب جامعاتنا وأقدمها، وأكرب كثافة طالبية وهيئة تدريس، وأكثر احتواء          
 وأوسع  -فة املتعددة اجلوانب يف خمتلف فنون املعرفة         املتميزين بعمق املعارف والثقا    -هيئة التدريس،   

مساحة لألعمال اإلدارية، وأكثر انتظاماً يف براجمها واستقالليتها، وأقل مشاكل يف القياس إىل آفاقها               
                 ضة عريضة، ومسعة ومكانة علمية يف عاملنا العريبا، وما حققته من جنح وتطور والواسعة ومعطيا

 .با وأمريكاوواء العديد من العلماء يف خمتلف التخصصات، وكذلك أورالَّذي حقق هلا احت
 فهي صرح علمي مرموق ومتميز، وبعيد الصوت يف وسط جامعات العامل العريب؛ وال أذهب                -

بعيداً إذا قلت إا سبقت غريها يف جنحها وتطورها، وقد سبقها غريها زمناً ولكن العربة ال تقاس على                   
حقق من رقي علمي ونتائج، من خالل اخلرجيني واألهداف اليت رمست لتوصل إىل              الزمن، وإمنا مبا يت   

 .الطموح حنو غاية ال يسعى إليها إالَّ اجلادون املخلصون، الصادقون الطاحمون
 الدكتور منصور التركي ميثل هذه األبعاد اجلوهرية، لذلك ارتقى جبامعة امللك سعود وقفز ا               -

 هذا   وجد -جل جاد، وطموح، وشجاع، وخملص، ولوال توفيق اهللا          قفزات رائدة طموحة، ألنه ر    
 ملا حتقق هلذه اجلامعة ما وصلت إليه، واألعمال الناجحة وراءها بعد            -الرجل النموذجي الَّذي ال يهاب      

صاحب قرار، وال يتخذ القرار إالَّ شجاع واع بصري ال يأبه باملعوقات واملعطالت،             )  عز وجلّ (عون اهللا   
وهذا حق، ألننا نرى مؤسسات خمتلفة بعضها مزدهر         "  املكان باملكني "  :بطات، والعرب تقول  واملث

ومتميز ومتفوق، حقق األحالم واآلمال؛ وأخرى يكتنفها اخلمول ويعشش فيها، وال تستفيد من                
 إمكاناا وما يتاح هلا، وفيها قدرات ولكنها معطلة، ألن قياداا اثاقلت إىل األرض، فال تسعى إىل                 

 .احلراك وال تعمل، وبالتايل ال تنجح وال تريد أن يعمل غريها



يف )  رمحه اهللا ( وأنا أرد تلك املقولة النهضوية، اليت قاهلا عميد األدب العريب الدكتور طه حسني               -
إىل الَّذين يعملون وإىل الَّذين ال يعملون ويسوؤهم أن يعمل غريهم؛ هذا القصور             :  مقدمة أحد كتبه قال   

 تقصري، هذه النماذج اليت تشغل مراكز قيادية يف بعض املؤسسات، ويفضي ذلك إىل التعطيل               يؤدي إىل 
والتأخري واخلمول، ولعل بعض مرد ذلك احلرص وفقدان الشجاعة للبقاء على الكرسي وقتاً أطول؛               

ينقص؛ أن أجل البقاء حمدد يف صحيفة اإلنسان مع رزقه وأجله وماله، وما عليه ال يزيد وال                 :  ويف ظين 
 .عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال) سبحانه(ألن كل شيء عند اهللا مبقدار، وهو 

 إذن ال يؤيت اخلوف وال احلرص شيئاً إذا كانا يقودان إىل اجلمود والتقصري يف النهوض                   -
حيقق بالواجب والتطلع والرقي، واملعايل يف اإلجناز املتفق الَّذي حيسب لفاعله، فاإلنسان حيسب له ما                

من عمله وتطوير، ويؤدي ذلك إىل نتائج إجيابية تنفع البالد، وما وجد يف هذا املركز إال ليحقق ما ينفع                   
ويؤدي إىل الرقي، وهو ال ينفق على ما حيقق من جيبه وال مين على ما ينتج، ألنه يؤدي واجباً أنيط به                      

 .عنه إىل غريه من القادرين فأوىل به أن يتخلى أداؤه، فينبغي أن يكون أهالً لذلك، وإالَّ
 وحيسب على اإلنسان تقصريه، ومخوله، ومجوده، وتقاعسه، وتسويفه، وتعطيله، ويف احلديث             -

ويف "  إن اهللا حيب من أحدكم إذا عمل عمالً أن يتقنه         "  :النبوي الشريف قال من ال ينطق عن اهلوى         
اذ توفيق احلكيم عند دخوله مع       يوم استقبل صديقه األست    -معىن ما ذهبت إليه قال الدكتور طه         

تعبري "  الصديق األستاذ توفيق احلكيم حسب الناس لك وحسبوا عليك        "  : قال له  -اللغة العربية مبصر    
 .جممل بليغ وواضح وصريح

 إنين أشارك يف هذا االحتفاء بالترحيب برجل من خصاله احلميدة الشجاعة؛ واختاذ القرار                -
لي مركزه الَّذي يوجد فيه؛ فهو يدرك أن بعنقه أمانة ينبغي أن يؤديها كما              والطموح إىل املعايل؛ ألنه مي    

ملنصب؛ وال جينح إىل هذا املسلك السوي الشجاع إالَّ ذو نفس كبرية،            اجيب، وإذا مل يستطع ختلى عن       
ا فيها مشم وإباء، وحرص على العمل؛ الَّذي يوصل إىل الرقي والنهضة احلضارية، ألنه دور القادرين؛ أم               

 :النقص فهو عيب يف حقهم كما قال أبو الطيب
كــنقص القــادرين علــى الــتمام   

                                                            . 

ــباً   ــناس عيـ ــيوب الـ ومل أر يف عـ
. 

 

تفاء برجل يستحق منا التقدير والوفاء، لقاء ما أدى وأجنز وحقق، وقد ركزت              أنا سعيد باالح   -
على جامعة امللك سعود ألا صرح علمي يفخر به، ومناط قياس الرؤية احلضارية، والرقي العقلي عند                
الشعوب املتقدمة؛ وهي تزيد تقدم الشعوب وتطورها، من خالل مؤسساا العلمية، وفكرها، وضتها             

 .ة، واستقاللية اقتصادها احلر، مث زراعتها ومواصالا وحياا العامة املختلفةالعلمي



 أرحب مع أخي املفضال الَّذي حيتفي بالرجال ويقدرهم، ويسعى إليهم أن يقبلوا مشكورين               -
هذا االحتفاء، تقديراً جلهودهم وما عملوا ويعملون؛ إنه جلهد مشكور من احملتفي الكرمي باحملتفى م                

رام، يف زمن عز فيه اللقاء، وندر فيه االعتراف باجلميل، وقل فيه الوفاء، وذابت فيه املروءة،                   الك
نفسي نفسي، ألننا يف آخر الزمان؛ غري أن احلياة ال تعدم            :  واحنصر فيه املعروف، ولسان حال الناس     

األدب العايل، الَّذي به    اخلري وإن قل، فالعاطفة يف أمتنا تشع يف النفوس الكبار اليت أودع فيها خالقها                
 .ترتقي وتسمو وتعرف، ألنه خلق الكبار

 أرحب مع أخي عبد املقصود بالدكتور منصور التركي، وأرحب به كذلك مع هذا اجلمع                 -
، سعداء ذا اللقاء على نغم املوج يف أريج احلب،          ..الكرمي يف جدة اهلواء، واجلمال، واحلب، واحللم      

له على فضله ومنه، نسأله جلت قدرته مزيد السداد، ونسأله العفو والعافية؛            والوفاء، واإليثار؛ فحمداً    
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة احملتفى به معايل الدكتور منصور الرتكي(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور منصور التركي فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..أيها احلفل الكرمي.. إخواين األفاضل.. صود خوجه سعادة األستاذ عبد املق-
 يف  - جيد نفسه يف موقع ال يستطيع أن يعرب عما يدور يف نفسه، وأنا                - أحياناً   - اإلنسان   -
إنين ال :   أجد نفسي يف هذا املوقع، ألنين مسعت من اإلطراء ومن الكلمات ما أستطيع أن أقول               -الواقع  

ذ عبد املقصود خوجه على إعطائه هذه الفرصة لكي أقابل هذا اجلمع             أستحقه إطالقاً؛ فشكراً لألستا   
 ألن أحضر هذا احلفل الَّذي أكرم       - أيضاً   -الكبري، من رجاالت الفكر واألدباء، والعلماء؛ ودعويت        

فيه؛ والواقع أن تكرميي هو ليس تكرمياً ملنصور التركي، وإمنا هو تكرمي لكل منسويب جامعة امللك                  
لوا معي عندما تشرفت بإدارة هذه اجلامعة؛ فلوال وجود رجال أكفاء مميزين يف اجلامعة               سعود، ممن عم  

 . ملا استطعت أن أقوم مبا طلب مين، وأن أقوم به بالنسبة للجامعة- يف ذلك الوقت -
 سواء كانوا هنا معنا اآلن أم هم يف أماكن          - من جامعة امللك سعود      - مجيعاً   - فباسم إخواين    -
 بالشكر والتقدير على هذه الليلة الكرمية، وعلى هذا اإلطراء من             - مجيعاً   -تقدم لكم    أ -خمتلفة  

اإلخوان الَّذين تكلموا يف حق جامعة امللك سعود، ممن ال ينتسبون جلامعة امللك سعود، ومساحة الشيخ                
 فاضالً   أن أدرس عاملاً   - يا مساحة الشيخ     -يطلب أن يتتلمذ على تلميذ يف علم االقتصاد، فكيف يل           

كنت أتوق وأمتىن رؤيته، وأمتىن أن أتعرف به؟ وهو من حسن حظي جيلس جبانيب، فقد قرأت كتبه                   
 .وأنا معجب جداً بشخصية مساحة الشيخ" يف تفسري القرآن" :ودائماً أرجع إىل كتابه



 ال أحب اخلطابة، والوقت قد ال يسمح بأن أتكلم كثرياً؛ يف             - شخصياً   - يف الواقع إنين     -
 أن أعود إىل جامعة امللك سعود أو أي         - أبداً   -أين عندما كنت يف وزارة املالية مل خيطر يف بايل           :  واقعال

جامعة، أو أعود إىل حقل التعليم؛ وإمنا كنت أتوقع أن أستمر يف عملي يف حقلي، وهو حقل االقتصاد؛                  
.. ين قد تركت حقل التدريس     تركتها وأنا ظانٌّ أ    - يف هذا الوقت     -ألنين عندما تركت جامعة الرياض      

ي؛ وكنت يف إجازة عيد األضحى، وإذا بأحد اإلخوان يتصل يب            ملواحلقل األكادميي إىل احلقل الع    
حوايل الساعة الثالثة صباحاً، وأخربين أين عينت مديراً جلامعة امللك سعود، وكنت أظن أنه ميزح أو أن                 

 .ه بذلك اخلربأحداً من اإلخوة يف اململكة العربية السعودية أبلغ
 وجلست يف لندن عدة أيام أحاول أن أمسع، لعلي أمسع تأكيد اخلرب من بعض من يأيت من                    -

اململكة العربية السعودية؛ ولكن كان ذلك الوقت هو وقت احلج، فلم يسمع باخلرب، ومل أجد شخصاً                 
ضحى، وعندما كنت   يؤكد يل أنين قد تركت وزارة املالية؛ ولكن رغبت يف أن أعود بعد إجازة عيد األ               

يف الطائرة عندما تصفحت جريدة اجلزيرة، وإذا يب أجد مقاالً وصوريت يف جريدة اجلزيرة، وخرب بأنين                 
 . جامعة الرياض- يف ذلك الوقت -عينت مديراً جلامعة امللك سعود؛ وهي كانت 

 عن العقبات    وصلت إىل اجلامعة وأنا ال أعرف كثرياً عن مشاكل اجلامعة، وال عن املباين، وال              -
 يف موقف صعب، ألنين ال أعرف كيف أبدأ ألنين مل أهيأ ومل             - يف الواقع    -اليت تواجه اجلامعة؛ وكنت     

أخرب، ومل أستشر يف إسناد هذا املنصب يل، ولكين توكلت على اهللا وبدأت أعمل؛ ومن حسن حظي                  
ى املشاكل والعقبات يف    أنين وجدت أخوة أصدقاء يف اجلامعة، شاركوين يف أن حناول أن نتغلب عل              

اجلامعة، ووجدت أن هناك حلماً يف اجلامعة، وهو أن يكون لنا مباين متكاملة يف اجلامعة، ألن املباين                   
 . كانت مباين كلياا متناثرة يف أحناء خمتلفة يف مدينة الرياض- يف ذلك الوقت -بالنسبة للجامعة 

الواقع إننا عندما كنا    ..  ا يف وقت قصري    وبدأنا يف التفاوض، والدكتور أسعد عبده ذكر بأ         -
نفاوض املقاول، وذكرنا له أا جيب أن تنتهي املباين كلها يف أربعني شهراً؛ ظن املقاول أننا نسخر معه                   
وأننا نستهزىء بقدراته؛ ولكين طلبت منه أن يعترب أن هذا القرار هو ما جيب أن يتخذه وجيب أن                    

 .ينفذه
ت مباين اجلامعة كلها يف أربعني شهراً ومت انتقال الكليات إىل املباين               وفعالً وهللا احلمد نفذ    -

 .اجلديدة متاماً حسب املوعد احملدد وبدأت الدراسة يف تلك السنة حسب موعدها احملدد
 اختالفاً كلياً عن إدارة     - يف الواقع    - إدارا ختتلف    - كما ذكر بعض اإلخوان      - اجلامعة   -

 جئت من وزارة املالية، وكنت عندما أقرر شيئاً يعترب           - ذلك الوقت     يف -أي جهاز حكومي؛ وأنا     
القرار نافذاً، وعلى اإلخوة املوظفني يف وزارة املالية أن ينفذوا ما أقرره إالَّ إذا وجد ما خيالف ذلك                    

 بعد  نظاماً؛ أما يف اجلامعة فال يوجد هذا الشيء، ال يستطيع مدير اجلامعة أن يقرر شيئاً إطالقاً إالَّ                   



التشاور مع هيئة التدريس، وجمالس الكليات، وجمالس األقسام، وجمالس اجلامعة؛ فال يستطيع مدير               
 أن يقرر شيئاً إالَّ بعد التشاور مع االس املتخصصة يف اجلامعة؛ وكانت بالنسبة              - يف الواقع    -اجلامعة  

 - والقرار الَّذي جيب أن ينفذ        وهي أن أكون صاحب القرار األخري      -يل نقلة كبرية من وزارة املالية       
إىل موقع آخر ال أستطيع أن أملي عليه قراراً إطالقاً، إالَّ بعد أن يوافق وتوافق عليه االس املتخصصة،                  
بدءاً مبجلس القسم إىل جملس الكلية، مث جملس اجلامعة؛ وكثري مما طبق يف األمور األكادميية قد ال                    

 بالنسبة جلامعة امللك سعود، ولكن كان ذلك ما ميكن أن نصل            - أو أطمح له     -يتناسب مع ما أراه     
 .إليه من خالل مناقشاتنا يف جملس اجلامعة، أو جمالس الكليات، وجمالس األقسام

إن ما حقق يف جامعة امللك سعود مل يكن حسب ما كنت أمتىن أن حيصل يف                 :   فلألمانة أقول  -
ولنفسح اال لإلخوة الراغبني يف توجيه أسئلة       جامعة امللك سعود، إذ كان طموحي أكثر من ذلك           

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :افتتح الدكتور صالح الدين املنجد باب احلوار بالسؤال التايل قائالً

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 - دائماً   -ن املؤرخني أحبث    أرجو أن توضحوا يل أمراً يشغل بايل؛ باعتباري م        :   األخ الدكتور  -

 أو لبياض   ؟ هل ألن أصلكم من األتراك      ؟عن األمساء، وكنت أتساءل ملاذا مسيت أسرتكم بالتركي        
 وجوهكم ومجالكم، وحسن هيئتكم كاألتراك؟

 : أجاب احملتفى به على السؤال بقوله-
ي، فسميت العائلة    إىل جدنا يف السابق ترك     - فيما أظن    -إن االسم العائلي يرجع     :   يف الواقع  -
آل تركي، واستمرت بذلك ليس ألن اللون أو األصل من تركيا؛ وحنن عائلة التركي ترجع إىل                :  بعائلة

 .قبيلة بين خالد
 : مث وجه الدكتور غازي زين عوض اهللا سؤاالً جاء فيه قوله-
 املتكلمني،   أن أكون من بني املتحدثني أو      - مبناسبة تكرميكم    - بودي يف هذه الليلة املباركة       -

ولكنين خشيت أن أحفر الذاكرة وأرتد ا إىل سنوات طويلة من مرحلة الصبا، وابن حارة التاجوري،                
وأكشف فيها العمر احلقيقي لكل منا، ومعاليكم يكربين بسنتني إن مل يكن أكثر؛ كما أنين آثرت أالَّ                  

ة، وسأكتفي فقط بتوجيه السؤال     أكشف عن معاليكم رمز الفتوة اليت كنتم متثلوا يف شخصية الطفول          
هل هناك معيار اقتصادي يتم من خالله حتديد عالوة اإلصدار، عند طرح أسهم البنوك                 :..  التايل

عندما أصدر بنك   :  لالكتتاب العام لزيادة رأس املال التجاري وامتصاص السيولة؟ فعلى سبيل املثال           



 رياالً، بينما كانت عالوة اإلصدار يف        ٢٥٠القاهرة أسهمه لالكتتاب العام، كانت عالوة اإلصدار         
 رياالً، يف حني أن الوضع املايل والقيمة السوقية ألسهم بنك           ١٥٠طرح بنك اجلزيرة أسهمه لالكتتاب      
 .اجلزيرة أفضل بكثري من بنك القاهرة

 : أجاب الدكتور منصور التركي قائالً-
مل أتابع أي إصدارات ألي بنك من        ال أتعامل يف أسهم البنوك إطالقاً، و       - يف الواقع    - أنا   -

البنوك اليت أصدرت أسهمها مؤخراً، ولكن عالوة اإلصدار من حيث املبدأ هلا عالقة مبوقف الشركة،                
إذا كانت أصول شركة من     :  وموقف املؤسسة املايل، واحتياطاا وديوا املعدومة؛ فعلى سبيل املثال         

اول أن تزيد بقدر اإلمكان من عالوة اإلصدار؛        الشركات قوية وأرادت أن تصدر أسهماً جديدة، حت       
ودائماً عالوة اإلصدار ليست حمددة عددياً بشيء ما، وإمنا يتم االتفاق بني املسؤولني يف تلك الشركة                 

 . مع وزارة التجارة، فيما يتعلق بعالوة اإلصدار- سواء كانت شركة أو بنك -
ه يف تقوية احتياطاا، وبعض الشركات       بعض الشركات تأخذ عالوة اإلصدار لكي تستفيد من        -

تأخذ عالوة اإلصدار وتسدد ا ديوا املعدومة؛ لكن ال تستطيع أي شركة يف اململكة العربية                   
السعودية أن حتدد مبفردها عالوة اإلصدار، إالَّ بعد االتفاق مع وزارة التجارة، ووزارة التجارة بعد                 

شركة، تتفق مع الشركة يف حتديد عالوة اإلصدار؛ هذا من           النظر يف املركز املايل للشركة وأصول ال      
 .واهللا ما تابعتها وال أعرف عنها شيئاً.. حيث املبدأ؛ لكن البنوك كبنوك

 : سؤاالً قال فيه- عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى - ووجه الدكتور سهيل قاضي -
لوطن العزيز، هل كنت مطمئناً     بصفتكم أحد كبار رواد التعليم العايل يف ا        :   معايل الدكتور  -

على مسرية التعليم العايل عندما ودعت جامعة امللك سعود؟ وهل من نصٍح تقدمه ألقرانك ممن                   
 يتبوؤون قيادة التعليم العايل، بعد جتربة طويلة يف هذا املضمار؟

 : ورد معايل الدكتور منصور التركي على هذا السؤال بقوله-
من املؤمنني بأن مدير اجلامعة جيب أن يبقى مديراً للجامعة لفترة              - شخصياً   -أنا  :   الواقع -

معينة، ال تزيد عن مثان سنني، وأنا عندما تركت اجلامعة مل أتركها ألن هناك خلالً يف التعليم العايل يف                    
اجلامعة أو يف جامعة أخرى، وإمنا تركتها ألين أؤمن بأن الوقت حان ألن يأخذ شخص آخر يف إدارة                   

 .ة، ويأيت دم جديد إىل اجلامعةاجلامع
 التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية يسري سرياً جيداً ، لكن ال أستطيع أن أقول إنه يسري                  -

كما ينبغي أن يسري، مبعىن أن التعليم العايل يف الوقت احلاضر حيتاج إىل نظرة أخرى من أصحاب                    
 من املناهج والنظم، واللوائح املتعلقة بالتعليم العايل،         القرارات، وأنا أعرف أم اآلن يراجعون كثرياً      

 نوقش نظام اجلامعات املوحد، ونظام اجلامعات        - قبل أن أترك اجلامعة      -وعندما كنت يف اجلامعة     



 - يف الواقع    -املوحد إذا صدر فسيحل كثرياً من األمور الشكلية واإلجرائية يف اجلامعات، ويسهل              
 .مؤسسات التعليم العايلالتنسيق بني اجلامعات و

 فيه خلل اآلن، لكنه حيتاج إىل إعادة نظر يف بعض أمور؛ وحيتاج عضو هيئة التدريس،                    -
ومنسوبو التعليم العايل إىل إعادة نظر يف أمورهم املالية واملعيشية؛ وأظن اإلخوة من أعضاء التدريس                

ى احلكومة أن تعيد النظر يف املرتبات       يشاركونين الرأي، بأم كانوا يتوقعون مين أن أقول إنه جيب عل          
وحوافز عضو هيئة التدريس يف اجلامعات، كحضور املؤمترات، وتشجيع البحوث، وإثراء املكتبات يف              

 .اجلامعات
 : مث قدم أحد احلضور السؤال التايل-
عندما كنت مديراً للجامعة عقدت اجلامعة ندوة علمية عن املغاالة يف تكلفة             :   معايل الدكتور  -

املشاريع، وقد دعا إىل هذه الندوة كبار املسؤولني يف ذلك احلني من مشروعات التجهيزات األساسية                
  يف إخفاء احلقيقة؛ فما هو دور اجلامعة يف هذا؟- يومها -يف البالد؛ ومن املؤسف أن هؤالء قد بادروا 

 : وأجاب معايل الضيف على السؤال بقوله-
ة هلا دور يف أن تناقش، وأن توصل إىل املسؤولني بعض             أي جامع  - يف الواقع    - اجلامعة   -

احللول املقترحة من هيئة نقاش، أو أي حبث علمي يتم يف اجلامعة؛ اجلامعة ال تستطيع أن تقرر، وإمنا                    
 أن تظهر بعض املشاكل، سواء كانت مشاكل إجرائية أو مشاكل مالية، مثالً             - فقط   -اجلامعة تستطيع   

 املالية واللوائح التنظيمية بالنسبة ملشاريع احلكومة، طبعاً حنن نعرف أن هناك             إعادة النظر يف اللوائح   
مغاالة من الشركات، ولكن أعتقد أن هناك سبباً رئيساً يف مغاالة الشركات يف بعض املشاريع                   
احلكومية، ويرجع ذلك إىل وجود بعض اللوائح املالية، مثالً الئحة املناقصات، والئحة املشتريات                

فيها بعض الغموض، الَّذي ال يستطيع صاحب الشركة املتقدمة للعطاء أن يكون ضامناً               ..  ميةاحلكو
 .لشيء معني، فبالتايل حياول أن يكون يف موقع، يكون على األقل حيقق بعض الربح، فبالتايل يغايل فيه

دت  يف جامعة امللك سعود، حنن حاولنا أن نظهر بعض هذه النقاط من خالل الندوة اليت عق                 -
 توصيات كلها إىل اجلهات الرمسية، لعل السائل يتذكر أن كثرياً من            - يف الواقع    -يف اجلامعة، ورفعت    

 بعد انتهاء تلك الندوة     - حسب علمي    -منسويب وزارة املالية شاركوا يف تلك الندوة، ووزارة املالية          
 أن  - ما يف شك     -كن  ناقشت تلك التوصيات اليت رفعت من اجلامعة اليت توصلت إليها الندوة، ل            

املسؤول عن املدرسة أو املسؤول عن املشروع له دور كبري يف ختفيض هذه املغاالة من عدة جوانب،                  
أن تكون مواصفات املشروع واضحة، وضمانات املقاول تكون واضحة، وعناصر املشروع             :  أمهها

 أريد أن أذكره، ولكن     جيب أن تكون واضحة؛ أنا أعطي مثاالً فقط، وهذا املثال يف الواقع كنت ال              



 مما  - يف الواقع    -جيب أن أذكره، ولكن أرجو أن ال يؤخذ علي أنين أمتدح نفسي، ولكن هو مثال                 
 .عاصرته يف جامعة امللك سعود بالنسبة ملشروع اجلامعة

 عندما عينت مديراً للجامعة وبدأنا مناقشة املقاولني يف املشروع، وجدت أن أخفض سعر                -
 ألف مليون ريال، ولكن عندما بدأنا نناقش         ١٥، كانت قيمة املشروع أكثر من        "معةاجلا"املشروع  

 مليون اليت وضعوها    ٢٥٠٠معهم املشروع، أول شيء أصررت عليه لكي نبدأ النقاش معهم أن حنذف             
فقط الختالف العمالت، وذكرت هلم يف ذلك الوقت، وأصررت على حذف املبلغ حىت أعلن املقاول                

 .حلذفموافقته على ا
 مليون،  ٧٠٠ بليوناً و  ١٥ مث بدأنا يف مناقشة املشروع كمشروع للبناء، وهو كما ذكرت             -

 مدة عام؛ ووقعنا املشروع معهم خبمسة       - يف الواقع    -ناقشناها معهم، وأخذت املناقشة والتفاوض      
 ال   آالف مليون من املشروع؛ طبعاً     ١٠ مليون، أي أننا استطعنا احلصول على ختفيض         ٧٠٠باليني و 

إن املشروع كان هو هو نفسه بذات املواصفات يف السابق، ولكنين أؤكد أن ما               :  أستطيع أن أقول  
 يف  -حذفناه من املشروع مل يكن شيئاً رئيساً، وكلكم تشاهدون اجلامعة اآلن واملباين، وقد نفذت                 

 . ألف مليون١٠ على أحسن وجه، ونفذت بتكلفة أقل مما قدرت مبا يعادل -الواقع 
وأعود إىل أن املسؤول عن املشروع كان له دور كبري يف حماولة القضاء على املغاالة، وأيضاً                   -

جيب على اجلهات احلكومية أن تكون لوائحها املالية واضحة متاماً، ألن املقاول جيب أن يكون يف موقع                 
 أن ما ذكرته    آمن بالنسبة للخسارة والربح؛ وأرجو أن أكون أعطيت السؤال حقه من اإلجابة؛ وأؤكد            

 .بالنسبة للجامعة ال أريد منه أن أبني ما قمت به، ولكنين أحببت أن أذكر ذلك املثال يف هذا املوضوع
 : ووجه الدكتور حسن سندي السؤال التايل-
نرى يف الغرب وأمريكا معظم الرجال الناجحني، يتفرغون يف وقت ما يف             :   معايل الدكتور  -

 وأسباب وعوامل جناحهم، واليت تكون قدوة ونرباساً للذين يف أول             حيام لكتابة سريم الذاتية   
 الطريق، ويتطلعون جلذوة تضيء نوراً من أمثالكم؛ فهل تفكرون يف ذلك؟

 : وأجاب معايل الضيف قائالً-
 أحاول  - يف الواقع    - يف ذلك؛ لكنين     - إطالقاً   - من أنا حىت أكتب مذكرايت؛ أنا مل أفكر          -

الكتب، وأحد هذه الكتب عن الرفاه االقتصادي يف اإلسالم؛ وأعتقد أنين سأكون            اآلن أن أؤلف بعض     
 أجنح يف إخراجه يف خالل عام؛ أما فيما         - إن شاء اهللا     -أول شخص يكتب يف هذا املوضوع؛ ولعلي        

 .يتعلق مبذكرات عن حيايت الذاتية؛ فال أتصور أنين أفكر فيها إطالقاً
 :ب الغامدي السؤال التايل وقدم الصحفي األستاذ صاحل متع-



 هناك ختصصات سواء يف جامعتكم أو اجلامعات السعودية األخرى، وهذه التخصصات جتد              -
أو يف احلصول على عمل؛ واحلديث عن اخلرجيات اجلامعيات أكثر           ..  لدى حامليها عقبة يف الوصول    

 مرارة؛ فلماذا يا معايل الدكتور مل تدرسوا هذه الظاهرة بعناية؟
 :دف قائالً مث أر-
هل الشهادات اجلامعية لدى جامعاتنا السبع مقبولة لدى اجلامعات العاملية          :   وهناك سؤال آخر   -

 األخرى خارج اململكة؟
 : وأجاب معايل الدكتور منصور التركي بقوله-
 . مث نعود للفقرة األوىل- أوالً - أجيب على الفقرة الثانية -
ت أو الكليات يف اململكة العربية السعودية معترف ا          مجيع الشهادات اليت تعطى من اجلامعا      -

يف مجيع أحناء العامل، وأية طالبة وأي طالب يتخرج من إحدى اجلامعات السعودية يستطيع أن يلتحق بأية              
جامعة مميزة يف أي بلد ما؛ لعلكم تعرفون أن اجلامعة ترسل معيدين يف كل التخصصات، وكل                    

ها إىل جامعات مميزة، وال تسمح ملعيديها أن يذهبوا إىل أي جامعة              اجلامعات السعودية ترسل معيدي   
خيتارها املعيد، وإمنا اجلامعة تضع قائمة باجلامعات اليت يستطيع املعيد أن يكاتبها ويلتحق ا؛ فبالتايل                 

 .ياتليست فقط معترفاً ا، وإمنا اجلامعات الكربى تقبل شهاداتنا اجلامعية سواء من اجلامعة أو من الكل
بالنسبة لعدم وجود الوظائف ودور اجلامعة؛ حنن يف اجلامعة         :   بالنسبة للشق األول من السؤال     -

 وهو أن اجلامعات مل     - وأعين بذلك جامعة امللك سعود، وأظن ذلك ينطبق على اجلامعات األخرى             -
 حتاول  -قع   يف الوا  -تعط يف يوم من األيام أية معلومة عن احتياجات اململكة؛ وكانت اجلامعات               

جمتهدة أن تتلمس احتياجات البلد؛ فنحن نسمع عن خطة معينة بالنسبة للتعليم، ولكن مل نبلغ بأن                  
 . من االقتصاديني- كذا -اململكة حتتاج عدداً ما من اإلعالميني، أو عدد 

 يف السنوات األخرية وقبل أن أترك اجلامعة بعام، بدأت احلكومة تراسلنا فيما يتعلق                  -
لكي تنفذها،  ..  ات اململكة، ولو كان لدى اجلامعة خطة من قبل احلكومة مرسلة للجامعات            باحتياج

لكان األمر أسهل بكثري مما هو حاصل يف الوقت احلاضر، من وجود خرجيني وعدم وجود وظائف هلم؛                 
 ال  أما ما هو احلل اآلن، فالواقع أن كثرياً من اخلرجيني ال جيدون وظائف، وكذلك كثري من اخلرجيات                 

جيدن وظائف، هذه ليست مشكلة اجلامعة وإمنا هي مشكلة وزارة املالية، وديوان املوظفني، والوزارات              
األخرى، فوزارة املالية تستطيع أن توجد وظائف حىت لو كانت وظائف مؤقتة لفترة معينة، حبيث أا                 

دار كبري بالنسبة   تشغل بعض اخلرجيني من اجلامعات لكي ال جيلسوا عاطلني؛ ويف الواقع ذلك إه               
 .لطاقات هذا البلد



 بعض التخصصات يف اجلامعات ال يوجد مقابلها مسمى يف وزارة املالية يف ميزانية الدولة،                 -
كمثال، وأظن الدكتور سعد احلارثي يعرف ذلك واحلضور من الصحفيني واإلعالميني؛ مل نر يف ميزانية               

 جند كثرياً من خرجيي قسم اإلعالم ال يوظفون لعدم          الدولة يف إحدى الوزارات وظيفة إعالمي، فبالتايل      
وجود وظيفة بسمى إعالمي، مع العلم أننا يف أمس احلاجة إىل إعالميني يف الوقت احلاضر؛ فهذه                   
مشكلة مسمى وليست مشكلة وظيفة، وزارة املالية جيب أن توجد وظائف مبسمى إعالمي، وال بد أن                

 .ملسميات األخرى؛ وشكراًينطبق ذلك على بعض الوظائف األخرى وا
إبراهيم علي الوزير يقول    :   ووجه سؤال من الكاتب واملفكر اإلسالمي الكبري، معايل الشيخ          -

 :فيه
 مبا لديكم من خربات اقتصادية عالية، هل ميكن النهوض االقتصادي ألي بلد عريب أو                  -

ل ميكن ملفكري علماء االقتصاد أن      إسالمي، يف ظل األسواق احملاصرة بالتجزيئية واإلقليمية الضيقة؟ وه        
بية ويعمقوا وعي األمة ذه احلقيقة؛ خاصة أمام التكتالت االقتصادية العاملية، مثل السوق األور               

 املشتركة، وأخرياً أمام مشروع السوق األمريكية على سعتها مع املكسيك وكندا؟
 : وأجاب معاليه قائالً-
 من الصعب حتقيقه    - يف الوقت احلاضر     -، ولكن عملياً     نظرياً، يعترب حتقيق هذا األمر سهالً      -

 سنة أو أكثر كان     ١٥لوجود بعض االختالفات السياسية يف الدول العربية واإلسالمية، منذ حوايل            
 على مستوى اجلامعة العربية، وهو إنشاء سوق        - وقد اشتركت فيه من حسن حظي        -هناك نقاش   

 هو أن حناول أن نوجد نوعاً من التكتل العريب أمام           -قت   يف ذلك الو   -عربية مشتركة؛ وكان هدفنا     
 .التكتالت االقتصادية العاملية، اليت كنا نسمع عنها يف ذلك الوقت

 الواقع االقتصادي اآلن بالنسبة للعامل العريب واإلسالمي، حيتم علينا أن نتكتل، وجيب علينا أن               -
 نوعاً من التقارب والتجارة الدولية فيما       -قل   على األ  -جنتمع ونوجد نوعاً من السوق املشتركة أو        

بني الدول اإلسالمية والدول العربية؛ أعتقد أن السنوات القادمة ستكون أصعب بكثري على العرب               
وعلى الدول اإلسالمية مما هو اآلن؛ ألن عامل االقتصاد اآلن هو عامل تكتل وعامل حتزب، فيجب علينا أن                  

 .ن أن نتكتل اآل- جاهدين -حناول 
 كمجلس التعاون اخلليجي، وما     - طبعاً التكتالت األخرية اليت هي موجودة يف العامل العريب            -

 هي نوع من التكتالت     -كان يسمى بالس العريب، وما كان يسمى باالس األخرى املغرب العريب            
 إلجياد نوع من    - أيضاً   -يف طريقها إىل تكتل أكرب وأمشل، ومنظمة العامل اإلسالمي عندها التفكري             

التكتل اإلسالمي؛ وأتذكر أننا منذ فترة ناقشنا اتفاقية حرية تبادل التجارة واألموال بني الدول                  
 لكنا يف موقف أفضل بكثري مما حنن فيه اآلن، أمام           - كما كتبت    -اإلسالمية، ولو طبقت تلك االتفاقية      



اآلن أن نصدق مع أنفسنا ومع بعضنا،        بية أو التكتالت األمريكية؛ فكل ما نتمناه         والتكتالت األور 
 فكرة التعاون اإلسالمي والتعاون العريب، وننمي أن التعاون العريب          - أمام اجلميع    -وحناول أن ننمي    

واإلسالمي هو يف صاحل العامل اإلسالمي والعامل العريب؛ وأننا بدون هذا التعاون سنكون يف موقف صعب                
 . موقفاً صعباً جداً- بالنسبة لالقتصاد -ن موقفنا جداً، وسنفشل وسنخسر، وبالتايل سيكو

 : وسأل الدكتور منصور بن كدسه الضيف السؤال التايل-
هل تعتقد أن بيئة اجلامعات يف اململكة تسمح مبيالد علماء يف خمتلف               :   معايل الدكتور  -

والفلك، وغري ذلك   التخصصات التطبيقية، حبيث يصبح لدينا علماء يف الكيمياء، والفيزياء، والذرة،            
 وأعين علماء على مستوى العامل؟ وكيف ميكن أن تنتج اجلامعات ذلك؟.. من العلوم
 : األستاذ عبد اهللا رجب سؤاالً يقول فيه- أيضاً - وحول هذه النقطة وجه -
 هل ميكن جلامعاتنا أن تنشئ جيالً خيوض معركة العلوم التقنية يف تطوراا املستقبلية، يف حماولة                -

 العتماد على الذات يف كثري من التخصصات العلمية؟ل
 : وأجاب معايل الضيف على سؤايل الدكتور منصور بن كدسه، واألستاذ عبد اهللا رجب بقوله-
 الفيزياء والصيدلة كأمثلة يف جامعة امللك سعود، سجلوا ا بعض اإلجنازات العلمية؛ األمر               -

 لكي تتبىن هذا اإلجناز العلمي من اجلامعة وتنفذه، هذا ما نفتقد            حيتاج إىل جهة تنفيذية بالنسبة للمملكة،     
إما أن يبحث يف موضوع علمي ليس له        :  إليه يف الوقت احلاضر، ألن األستاذ يف اجلامعة أمامه طريقان         

 .عالقة باألمور التطبيقية، أو أنه يبحث يف علوم هلا جانب تطبيقي
 كمثال  - من أعضاء التدريس يف جامعة امللك سعود          بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كثري     -

 حياولون أن ينفذوا أحباثهم على العلوم النظرية ليست التطبيقية، ألن التطبيقية بالنسبة هلم يصعب                 -
 يف  -عملها يف الوقت احلاضر، ألن األمور التطبيقية حتتاج إىل فترة كبرية يف اإلعداد، وهذا ليس نقصاً                 

ة التدريس يف اجلامعات السعودية، وليس نقصاً يف اإلحصاءات أو املعلومات،             يف عضو هيئ   -الواقع  
ولكن املعلومات واإلحصاءات حتتاج إىل وقت طويل، حىت يستطيع الباحث أن يطبق نظريته على ما                
ميكن تطبيقه يف البلد كاململكة العربية السعودية؛ يعين العامل الكيميائي، والعامل الفيزيائي، والعامل                 

، حيتاج كل منهم إىل فترة طويلة من االختبارات التطبيقية حىت حيصل على نتيجة              ..صيديل، والزراعي ال
إن نظريته تنطبق على ما يتم يف اململكة العربية السعودية؛ فتجد أعضاء هيئة             :  معينة، يستطيع أن يقول   

 حيث البحث وأسرع يف      يتجه إىل االجتاهات النظرية، ألا أسهل من       - يف الواقع    -التدريس أكثرهم   
عملها؛ طبعاً ال يفوتين أن أذكر أن الدكتور صاحل أعرف مين يف هذا، إن أكثر أحباث الطب يف كلية                    

 تطبيق على املشاكل الصحية يف      - يف الواقع    -طب جامعة امللك سعود كلها تطبيقية، ألا كلها          



يذية لتنفيذ هذه األحباث ال ميكن أن       إنه بدون جهة تنف   :  اململكة العربية السعودية، لكن أرجع وأقول     
 .نرى علماء باملعىن الصحيح

 إين أعتقد أن السائل يرغب يف أن يرى العامل السعودي الَّذي يبحث وينشر نظريته؛ هذا األمر                 -
حيتاج إىل جهة أخرى لتنفيذها؛ صحيح أن هناك مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا،                  

 أن تكون جهة تنفيذية هلذه األحباث، ولكن حىت اآلن هذه اجلهة التنفيذية ما              واألساس من اإلجادة هو   
قامت بالدور املرجو منها يف ما يتعلق بتنفيذ األحباث، فكثري من األحباث اليت تعمل يف اجلامعات متول                  

لرف من جهات معينة يف اململكة وباألخص مدينة امللك عبد العزيز، جتد هذه األحباث أا توضع على ا                
 بتنفيذ هذه   - أو أي جهة أخرى تنفيذية       -وال تنفذ إطالقاً، فإذا ما قامت مدينة امللك عبد العزيز            

األحباث، فإننا نستطيع أن جند العامل السعودي الَّذي يستطيع أن يظهر إنتاجه؛ ليس ذلك فحسب، بل                 
 .سنحصل على عدد كبري من العلماء

 األحباث نظرة جدية، فالتمويل يف العامل اآلخر أكثره         جيب أن ننظر إىل متويل    :   من ناحية أخرى   -
 مل جند جتاوباً من شركاتنا أو       - مع األسف الشديد     -يأيت من شركات ومن مصانع وصناعات، وهنا        

مؤسساتنا العلمية وإمنا نعتمد فقط يف متويل أحباثنا على اجلهات احلكومية، فلعل هذه فرصة أن أُذكِّر ا                 
قتصادية والصناعية والشركات، أن تنظر بعني االعتبار إىل هذه األحباث ومتوهلا،           أصحاب املؤسسات اال  

ألا هي اجلهة اليت تستطيع أن تنفذ ما يعمله عضو هيئة التدريس يف اجلامعة، وتستفيد بالتأكيد من هذا                  
 .اإلجناز الَّذي يتم من قبل عضو هيئة التدريس

 : يقول فيه- من هيئة األمر باملعروف يف جدة - ووجه سؤال من األستاذ سليمان بن علو -
 ..والسالم عليكم..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 باعتبار معاليكم أحد األقطاب      فاسأل به خبرياً  :  قال تعاىل ..   أحييكم بتحية اإلسالم    -
دة ولكم خربتكم يف جمال االقتصاد، فهل لنا من معاليكم توجيه كرمي يف كيفية االستفا               ..  التربويني

  وقتاً وعلماً وحالة اجتماعية؟- يف وطننا احلبيب -االقتصادية من وسائل اإلعالم بأنواعها 
 : وأجاب معاليه قائالً-
 أن وسائل   - ما يف ذلك شك      -، طبعاً   .. فيما يتعلق بالتوعية وقتاً وعلماً، وحالة اجتماعية       -

 هنا يف اململكة العربية السعودية ميكن يف        اإلعالم هلا دور كبري يف التوعية االقتصادية يف أي بلد، وحنن          
أمس احلاجة إىل هذه التوعية اإلعالمية، لكي نبعد عن االستهالك الَّذي يصرف يف غري حمله يف كثري من                  

  قلل مدخرات البلد، وبالتايل يقلل االستثمارات، وأمتىن من وسائل اإلعالم أن تركز على              األمور، مما ي
 االستهالك، والتباهي بكثرة اإلنفاق البغيض؛ أمتىن أن تنمي وسائل            هذه النقطة وأن حتارب فكرة     

 ال ميكن أن    - كما هو معروف     -اإلعالم فينا احلافز على االدخار وعلى االستثمار، ألنه بدون ادخار           



يكون هناك استثمار؛ فوسائل اإلعالم عليها دور كبري يف أن تنمي فينا فكرة االدخار، وبالتايل فكرة                 
 .راالستثما
 : ووجه األستاذ سعد سليمان السؤال التايل-
 لقد برز االقتصاد اإلسالمي كعلم له مؤسساته املصرفية واملالية املختلفة، ورغم ذلك مازالت              -

ريب فلماذا مل يتم استيعاب االقتصاد      غ تدرس االقتصاد التقليدي ال    - حسب علمي    -املناهج العلمية   
 اإلسالمي ضمن املناهج الدراسية؟

 :أجاب احملتفى به على السؤال بقوله و-
 واهللا إن ما قاله األخ صحيح إىل حد ما، ولكن كثري من االقتصاديني يعتقدون أن ليس هناك                   -

خالف بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد التقليدي، ألم ال يعتربون أن هناك شيئاً امسه اقتصاد                 
ه هو كتاب يف    اد اإلسالمي؛ وأول كتاب ترمجت    إسالمي؛ أنا شخصياً من املؤمنني بوجود هذا االقتص        

هـ؛ وكان ذلك الكتاب يدرس يف كثري من        ١٣٩٤الترمجة االقتصادية يف اإلسالم، وكان ذلك يف عام         
 يدرسون االقتصاد اإلسالمي كموضوع،     - حىت اآلن    -اجلامعات العربية، ويف جامعة امللك سعود        
 .ولكن ليس كنظرية اقتصادية باملعىن الصحيح

 لكي  - غري موجود، وهذا يف الواقع يتطلب         - مع األسف    - واملفهوم الشامل لالقتصاد     -
 أن نكثر يف التأليف     -ندرس االقتصاد اإلسالمي كمفهوم شامل لالقتصاد يف جامعاتنا ويف كلياتنا             

لالقتصاد اإلسالمي، إذا مل نستطع أن نؤلف فعلى األقل نترجم بعض الكتب، ألن هناك كتباً كثرية                  
تبت يف باكستان ويف اهلند عن االقتصاد اإلسالمي، فما علينا إالَّ أن نقوم بترمجتها، وتكون نواة لذلك                 ك

 يسمى مركز االقتصاد    - يف الواقع    -يف بعض اجلامعات العربية كجامعة األزهر، هناك مركز كبري           
جامعة أم درمان   اإلسالمي، ويدرس مواد االقتصاد وكل ما له عالقة باإلسالم كذلك؛ أعرف أن يف               

قسماً لالقتصاد اإلسالمي، يدرس االقتصاد اإلسالمي مبفهومه العام؛ فإذن اإلمكانية العلمية موجودة،             
 .وما علينا إالَّ أن نزيد يف تأليفنا، وإذا مل نستطع أن نؤلف فعلى األقل أن نترجم بعض الكتب

كلية عن االقتصاد اإلسالمي،     من املؤمنني بأن االقتصاد التقليدي خيتلف        - شخصياً   - فأنا   -
 كما هو   -وأن النظرية االقتصادية التقليدية ختتلف عن النظرية االقتصادية يف اإلسالم؛ ألن النظرية              

 تبىن على افتراضات وعلى وقائع؛ لكن اإلسالم ال يوجد هناك افتراضات، هناك يف اإلسالم               -معروف  
فهي أصالً نظرية احلقيقة االقتصادية يف اإلسالم،       ..  ئقحقائق، فبالتايل النظرية اإلسالمية تبىن على حقا      

 إن كثرياً من االقتصاديني العرب أو اإلسالميني على األقل ال يعترفون            - كما قلت    -فهناك فرق، لكن    
 إىل توعية فيما يتعلق     - يف الواقع    -بأن هناك فرقاً بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد التقليدي، حنتاج          

 إقامة ندوات ملناقشة هذا املوضوع، لكي       - أو كل اجلامعات     -رمبا تتبىن بعض اجلامعات     ذا األمر، و  



هل هناك فعالً نظرية اقتصادية إسالمية؟ فأنا من املؤمنني بأن هناك نظرية اقتصادية              :  حتاول أن تعرف  
 . إسالمية

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده اليما�ي(( 
 التركي على أسئلة احلاضرين، أعطيت الكلمة ملعايل         بعد أن رد معايل الدكتور منصور      

 :الدكتور حممد عبده مياين فقال
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
وعلى آله  ..  وأصلي وأسلم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد       ..   احلمد هللا رب العاملني    -

 ..وصحبه أمجعني
ضياف الصديق األستاذ عبد املقصود     ولكين أشكر ألخي امل   "  ال عطر بعد عروس   "  : كما يقال  -

 كالفعل املتعدي يف اللغة يفتح      - بعض األحيان    -خوجه، الَّذي يفتح دائماً بيته وقلبه للناس، بل يصبح          
قلوب الناس للناس، فجزاه اهللا كل خري، وأنتهز هذه الفرصة ألرحب بالصديق الكرمي األستاذ املريب                

التركي؛ والَّذي أشعر بسعادة وأنا ألتقي به الليلة، وذه          واملفكر الصديق، معايل الدكتور منصور       
الصفوة الطيبة من رجال الفكر، ورجال العلم واألدب؛ الَّذين غابوا عنا لفترات طويلة وافتقدناهم يف                

 .زمحة العمل املتواصل؛ وكم هو مجيل أن نلتقي م الليلة يف هذه املناسبة الطيبة
 إن فاتين   - اليت آسف    -جابته للدعوة؛ وإعطاءنا الفرصة      أشكر ألخي الدكتور منصور است     -

اللقاء من أوله، فقد كنت يف اجتماعات اإلغاثة فحالت دون حضوري مبكراً، ولو أن ما طرح وما                   
ألقي الضوء عليه من موضوعات جادة وحرجة يف حياتنا، أشعرين بأن أمثاله من الرجال ميكن أن                   

رائهم النرية وبنظرام الثاقبة، وبنقدهم من وقت آلخر ملسريتنا حىت           يف املسامهة بآ   - دائماً   -يستمروا  
تستطيع أن تقوم هذه املسرية، لعلنا نوفق أن نضع أيدينا يف أيدي الدولة، ونتعاون حىت نصل ذا                    

 .- إن شاء اهللا تعاىل -الركب إىل بر األمان 
 . جيمعنا دائماً على كل خري أشكر لكم إعطائي الفرصة، وأعتز ذا اللقاء، وأسأل اهللا أن-
 ويسعدين أن أقدم لكم أخي األستاذ يوسف إسالم وهو من اإلخوة الَّذين يعملون يف الدعوة                 -

با ويف بريطانيا على وجه اخلصوص؛ وله مسامهات ممتازة يف قضايا التعليم بصورة خاصة، وقد                ويف أور 
نا تعاون بني مؤسساتنا اإلسالمية     اجتمعت به أكثر من مرة، واشتركت معه يف بعض املؤسسات، ول           

وبني مؤسساته اليت تقوم بالدعوة؛ وهو رجل يعمل يف جمال الدعوة بكل صراحة وبكل إميان، وبكل                 
 مثل هؤالء اإلخوة تكون هلم آراؤهم وأفكارهم،         - كما نعرف دائماً     -التضحية املمكنة؛ ولكن    

هذا ما أوقعه يف كثري من املشاكل يف بعض          هم عند احلوار والنقاش، و    واستقالهلم؛ وحنن حنترم آراءَ   



 أعرف صدق الرجل، وأعرف إخالصه، وأعرف أنه        - حقيقة   -احلوارات اليت متت يف املاضي؛ إمنا أنا        
من الَّذين عملوا يف جمال الدعوة بوعي ومبسؤولية، وبتضحيات كبرية، ضحى فيها بعمله وبالكثري؛ وقد               

ف كل هذا من    وظَّ.  با، وكانت أشرطته تسمع يف كل مكان      وركان من أكرب الفنانني واملطربني يف أو      
 .أجل خدمة الدعوة اإلسالمية، وظل جياهد، وظل يكافح، ومل جيامل على حساب الدعوة

 وفرصة طيبة أن يكون معنا الليلة، ولكنه حتدث يف وريقة كتبها اإلخوان؛ هنا يقول فيها بكل                 -
 :وضوح

بأين ..  ، ولكين شعرت أن من واجيب أن أشارككم           إين حضرت الليلة وسعدت ذا اللقاء      -
با، من ذبح   وحضرت لقضية مهمة جداً، وهي قضية لفت نظر اإلخوان هنا إىل ما جيري يف أور                 

أن العملية أصبحت   :  للمسلمني بصورة وحشية، وخاصة يف جمال البوسنة واهلرسك؛ كما تالحظون          
اً وأملاً، ويعانون من كل هذه القسوة، وكل هذا         عمليه إبادة كاملة، وأن اجلميع يتضورون جوعاً وفقر       

األمل، الَّذي يستوجب أن نتذكرهم يف مناسبة كهذه، وأن حنرص على أن مند أيدينا إليهم ولو بالقليل،                  
فقليل دائم خري من كثري منقطع؛ ولكم أن تساعدوا بكل ما تستطيعون، وعلى أقل من أن نتذكرهم يف                  

 .ةون به من حمنهذه الليلة، وأن نتذكر ما مير
 .  وشكراً لألخ يوسف إسالم-

  ))كلمة اخلتام(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

 يف اية لقائنا هذه الليلة، نكرر الشكر اجلزيل لضيفنا الَّذي احتفينا به هذه الليلة، معايل                   -
اتذة الدكاترة الَّذين سامهوا يف االحتفاء به        لألس - أيضاً   -الدكتور منصور التركي؛ وأن أكرر الشكر       

 - أن نلتقي    - إن شاء اهللا     - لكم هذا احلضور، ونسأل اهللا       - أيضاً   -من خالل كلمام؛ ونشكر     
 . على خري والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-دائماً 

لفنان األستاذ   مث قدم األستاذ عبد املقصود خوجه اللوحة التذكارية لضيف هذه الليلة، وقدم ا             -
خالد خضر هدية تذكارية ذه املناسبة للضيف، مث توجه اجلميع إىل موائد طعام العشاء رافعني أكفهم                 
إىل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيزي صاحب هذا املنتدى أجراً حسناً على هذه السنة احلميدة اليت سنها يف                   

 .هذا الزمن الَّذي استشرى به داء العقوق واجلحود والنكران
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