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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :عريف احلفل األستاذ حسان كتوعة
عاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني،       بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب ال       
 .سيدنا ونبينا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

أصحاب الفضيلة، أصحاب املعايل، أصحاب السعادة، األخوة احلضور، السالم عليكم ورمحة            
طيبة، بضيف  نرحب حبضراتكم أمجل ترحيب، وحنن حنتفي مجيعاً يف هذه األمسية ال             :  اهللا وبركاته 

االثنينية، معايل الشيخ حممد العلي أبا اخليل، هذا الرجل الذي خدم دينه، مث مليكه، مث وطنه، طيلة                   
أربعني عاماً، كان خالهلا مثاالً حيتذى به يف الوفاء واإلخالص واألمانة، حباً هلذا الكيان الكبري؛ اململكة                

نا الكرمي وبصحبه األفاضل الذين جتشموا مصاعب       العربية السعودية، فبامسكم مجيعاً نرحب مبعايل ضيف      
 السفر للمشاركة يف االحتفاء مبعاليه هذه الليلة، وامسحوا يل يف البداية أن أقرأ على حضراتكم نبذةً                 

 : عن سرية معاليه الذاتيةخمتصرةً
 .حممد العلي أبا اخليل:  االسم-
 . اململكة العربية السعودية- ةبريد:  مكان امليالد-
 .م١٩٣٢ -هـ ١٣٥١: ريخ امليالد تا-
 .م وله ولدان وابنتان١٩٦٦ متزوج منذ : احلالة االجتماعية-
 .م١٩٥٦ - هـ١٣٧٦بكالوريوس إدارة أعمال من كلية التجارة جبامعة القاهرة يف عام :  التعليم-
 

 :التدرج الوظيفي
 ).مكتب الوزير(م وزارة املواصالت ١٩٦١ - ١٩٥٦* 
 *١٩٦٤ - ١٩٦١م عف بتأسيسهلِّ مديراً عاماً ملعهد اإلدارة العامة وكُني. 
 .م وكيل وزارة املالية واإلقتصاد الوطين١٩٧٠ - ١٩٦٤* 
 .م نائب وزير املالية واإلقتصاد الوطين١٩٧١ - ١٩٧٠* 
 .م وزير دولة للشؤون املالية واإلقتصاد الوطين وعضو يف جملس الوزراء١٩٧٥ - ١٩٧١* 



 .زير املالية واإلقتصاد الوطين وعضو جملس الوزراءم و١٩٩٥ حىت ١٩٧٥منذ * 
 : باإلضافة إيل ذلك فهو رئيس جملس إدارة كل من

 . صندوق اإلستثمارات العامة-
 . معهد اإلدارة العامة-
 . صندوق املعاشات والتقاعد-
 . الصندوق السعودي للتنمية-
 . صندوق التنمية العقارية-

 : إدارة كل منوجبانب ذلك كان أيضاً عضواً مبجلس
 . الس اإلستشاري األعلى للشؤون العامة للبترول واملعادن-
  . الس األعلى للشؤون اإلسالمية-
 . نائب رئيس اللجنة العليا لإلصالح اإلداري-
 . جملس اخلدمة املدنية-
 . جملس القوى العاملة-
 . الس األعلى للجامعات-

 

ثنينية هذا األسبوع، خري بداية حلفلنا هذا القرآن الكرمي،          بامسكم مجيعاً نرحب مبعاليه ضيفاً ال     
 .يد الشرقاوي يتلو علينا ما يتيسر من آي الذكر احلكيملقارئ الشيخ عبد اا

 ".تال فضيلته ما تيسر من القرآن الكرمي"
 : الكلمة اآلن لصاحب هذه الدار العامرة سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه-

 

  ))احب االثنينية الشيخ عبد املقصود خوجهكلمة احملتفي وص(( 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خري خلقك وخامت              
 .أنبيائك، صفيك وحبيبك، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 :األحبة األفاضل
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هذه األمسية أن نتشرف بعلم من األعالم البارزين يف عامل املال واالقتصاد، معايل               يسعدنا يف   
 ..الشيخ حممد أبا اخليل وزير املالية واالقتصاد الوطين األسبق



    ومعاليه أشهر من أن يالذين عاصروا خمتلف املراحل اليت مرت      .  فهو من الرجال القالئل   ..  فعر
حيث بذل معاليه جهداً كبرياً، مقدراً، مع العاملني كافة يف وزارة            بتطور وازدهار اقتصادنا الوطين،     

 ..املالية واالقتصاد الوطين
فات أو حملات عن    قَبالنسبة يل أن أحتدث مبوجب و     :  وأحسب أن خري طريقة للحديث عن معاليه      

 ..وليس بالضرورة أن تكون وقفايت بترتيب معني.. حياته احلافلة بكثري من االجنازات الكبرية
ثنان أن معاليه نظيف    اغري أن الشيء الذي ال خيتلف عليه        ..  ولعلي أذكر شيئاً وتغيب عين أشياء     

 وخربةً، فأصبح ثقله معروفاً على مستوى املنطقة        اًلقاً وعلماً وعطاء  تطاول خ ..  اليد، والقلب، واللسان  
 .والعامل أمجع

ليها مؤخراً، فمع تقديرنا وإكبارنا     واحلديث عن ضيفنا الكبري، من أصعب املواضيع اليت تطرقت إ         
ملعاليه، إال إنه قد يكون الشخصية، األكثر إثارةً يف تاريخ العمل الوزاري يف بالدنا، واألكثر استقطاباً                 

أما احلكم له أو عليه     ..  غري أنه ال حيق يل أن أتناول هذه الشخصية إال باخلري          ..  الختالف اآلراء حوله  
 .االتهفمتروك للتاريخ ووثائقه ورج

ومن الوقفات اليت حتضرين، التأمل يف العمل الدؤوب، الذي قاده معاليه مبا لديه من كفاءة،                 
وصرب، واقتدار، حىت متكن من خلق روابط وعالقات وثيقة مع كثري من الدول العربية الشقيقة، يف                  

وبية، وقد عادت   جمال االتفاقيات الثنائية، واتفاقيات عدم االزدواج الضرييب، مع بعض الدول األور           
هذه االتفاقيات الثنائية بفوائد عديدة، على خمتلف األطراف اليت التزمت ا، وبالتايل على مواطين هذه               

 ..الدول
 .وغريه من املنظمات الدولية. كما كان له دور مؤثر يف أنشطة صندوق النقد الدويل

 كل املواقف، يسريها    ومعايل ضيفنا الكبري رغم دقة جسمه إال أنه ذلك الرجل اجلسور يف             
     الذي لن يتكرر، كما    "  احللم الوردي "، اليت أمسيها    "الطفرة"رف بفترة   وعسريها، فقد مر باململكة ما ع

حيث اخنفض  ..  مرت ا حرب اخلليج وما تركته من آثار على وضعنا االقتصادي أثناء احلرب وبعدها             
ية إنتاجه من مستوى األرقام الفلكية إىل       الدخل إىل النصف أو أقل منه نتيجة تدين سعر البترول وكم           

 ..الوضع الطبيعي يف مستويات التنمية العادية
فقد أدى هبوط أسعار النفط باإلضافة إىل اكتمال البنية األساسية إىل انكماش الصرف من                 

ر اخلزينة العامة، اليت وجهت جل اهتمامها يف فترة ما، ملقابلة احتياجات حرب اخلليج وما جرته من آثا                
 ..سيئة، والعمل على درء وتفادي ما ميكن تفاديه، مما أدى بالضرورة إىل حتول يف املسرية الكبرية

ومبا أن رضاء الناس غاية ال تدرك، فقد انقسم البعض بني راض، ودون ذلك؛ ولكل عذره                  
 .وأسبابه ومربراته اليت دفعته إىل اعتقاد ما يراه



كر للتاريخ، أن معاليه قد دفع بكل اإلمكانيات         ورغم اختالف وجهات النظر، فال بد أن نذ        
املتاحة، يف سبيل اإلسراع بإجناز ما تتطلبه خطط التنمية الطموحة، وكأنه رأى باألفق ما حدث فعالً من                 

 فكانت نظرةً ..  قصر الفترة اليت الحت، الستكمال القاعدة األساسية مع سرعة دوران رحى التنمية            
 .نا، حبكمة، وبصرية، وحنكة، وبراعة لويل األمر؛ نفذها ضيفثاقبةً

ورغم كل ما يقال عن أداء وزارة املالية وفروعها املختلفة، وبعض القصور الذي ال بد منه ألنه                  
من مسات البشر، إال أن معايل الضيف الكبري، قد متكن من مكننة الوزارة إىل حد كبري، واستفاد من                   

تتمكن من تسيري دفة العمل حسب روح العصر بقدر         احلاسب اآليل لتدريب الكفاءات السعودية، حىت       
 ..املستطاع

ذلك أن املال هو عصب احلياة، وتيسري األمور يف وزارة املالية قد ينعكس دون شك إجياباً على                  
 على حجم األعمال املرتبطة ا ألمهية        مجيع املتعاملني معها، وأي سلبيات ستنعكس أضعافاً مضاعفةً        

 ..ددورة النقود يف اإلقتصا
كما أن هذه املرحلة ميكن أن تؤدي إىل ما نتطلع إليه من تغيريات يف كثري من األنظمة، ومنها                   

 .وما سيتبع ذلك بالتأكيد من إعادة نظر يف بعض االجراءات ذات العالقة. نظام الصرف املايل
االقتصاد ومن الوقفات املشرقة يف مسرية معايل الضيف الكبري، الثقة اليت استطاع أن يبنيها يف                

السعودي على نطاق العامل وبني املؤسسات املالية الدولية، مما أدخل االطمئنان إىل السوق احمللي                 
 ..واملعامالت اخلارجية

كما أن ثبوت العملة السعودية كل هذه املدة الطويلة قد عزز ثقة املستثمر باقتصادنا بدرجة                 
 .كبرية على املستوى اخلارجي قبل الداخلي

ة تبقى حول ضيفنا العزيز بعض عالمات اإلستفهام بالنسبة للكثريين، غري أن املطمئن              ويف النهاي 
بالنسبة ملعاليه أن هذه العالمات ال تدور إطالقاً حول أي أمر شخصي، ألنه كما أسلفت رجل ال                    
 خيتلف حوله اثنان، فمصداقيته وخلقه وعمله وفكره تشهد له بأنه كان دائماً اتهد يف سبيل اخلري                 

 ..وله
ومعاليه مل يكن يف يوم من األيام ممن حتملهم الوظائف، بل كان طوال فترة عمله حيمل الوظيفة                  

 ..فاملسؤولية ال تتجزأ.. بكل أعبائها ومشاكلها ومسؤولياا، ومل يعتربها تشريفاً بقدر ما رآها تكليفاً
 ..والقرارات الصعبة ال تعترف بالوقت

 نصب عينيه املصلحة العليا، اليت تعود       اًا بشكيمة ال تلني، واضع    وبالتايل كان معاليه يتصدى هل    
 .باخلري على الوطن واملواطنني

 ..مجيل أن حنتفي أيها األحبة، اليوم ذا العلم الكبري، الذي نعرف من آثاره أكثر من كلماته



 ..وما أقل الرجال الذين تكون أعماهلم أبلغ من كلمام
 هذه االثنينية اليت خرجت عن مألوف عادا لكي حتتفي به ومبكانته            فأهالً وسهالً ومرحباً به يف    

املميزة وأصدقائه وحمبيه، يف إطار خمصوص، نأمل أن يبقى يف ذكرياتنا كأمجل اللقاءات اليت نسعد ا مع                 
 .ضيفنا الكرمي بعد أن أدى دوره بأمانة كأفضل ما يكون األداء

سائالً اهللا  ..   ألهنئكم بقرب حلول شهر رمضان املبارك      أنتهز هذه الفرصة  :  أيها األحبة األفاضل  
 ..العلي القدير أن يعيده عليكم وعلى األمة اإلسالمية، باليمن واخلري والسعادة واحملبة والسالم

مذكراً أن ختام هذا الفصل من نشاطنا باإلحتفاء مبعايل الشيخ حممد أبا اخليل، ميثل مسك                  
 ..اخلتام

اً بعد عيد الفطر املبارك مبشيئة اهللا لنواصل مسرية احملبة والوفاء لرموز            وعلى أمل أن نلتقي جمدد    
 .هذه األمة وروادها

 .وكل عام وأنتم خبري
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة معايل الشيخ الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
ألسبق والكاتب اإلسالمي   الكلمة اآلن ملعايل الشيخ الدكتور حممد عبده مياين وزير اإلعالم ا            

 :املعروف
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم، وأصلي وأسلم                  -

 .على سيدنا حممد خري من تعلم وأصدق من أعلم باهللا عز وجل، وعلى آل بيته الطيبني الطاهرين
زميل وصديق، وأستاذ عزيز هو معايل      أشعر بسعادة غامرة، وأنا أشارك الليلة يف حفل تكرمي           

الشيخ حممد أبا اخليل، ومبعث سروري أين مسعت عن الرجل وأنا ما أزال يف مدارج الدراسة، مث شاء                   
اهللا أن أزامله، ويشاء اهللا أن أترك العمل، ويبقى يف العمل وهذا حمك لكثري من الرجال، مدى وفاء                    

 .رب أو أصغر من العمل الذي يقومون بههؤالء الرجال ومدى قدرم على أن يكونوا أك
كنت أزور وأنا ما أزال يف مراحل الدراسة األوىل معايل الشيخ حممد سرور الصبان رمحه اهللا                  

دورة األفالك يف أبراجها، ال تبقي على ذي نعمة          "ورأيت يف صالته لوحة ظريفة كتب عليها حكمة          
 ".مور الناس؛ فلتكن مهته تقليد املنن أعناق الرجالنعمة، وال تدمي عليه نقمة فمن ويل منكم أمراً من أ

واستقباله، والناس  .  وهذا الرجل علق الكثري من املنن يف أعناق الناس مبروءته وحسن خلقه             
ضعيفة بطبيعتها أمام اإلعالم واملال، وأنا عانيت ما عانيت من ضعفها يف اإلعالم وأحس بضعفها عندما                

أبو علي كان دائماً كبرياً يف نظري عندما يتعامل مع هذه القضايا، فقد             تأيت القضية لقضية املال، ولكن      



كان يطلع على عورات الناس بطبيعة عمله يف املالية، ويعرف عن هذا وذاك، ولكنه ظل عف اللسان ال                  
ذا كبرياً يف أعني الناس ويف                    يشه ر بأحد وال يغمز، وال يلمز، وكان يف إمكانه أن يفعل هذا وذاك فظل
حترم ذاته واحترمهم، وشاء اهللا سبحانه وتعاىل، أن أترك العمل يف وزارة            إلوب الناس، حيترمونه ألنه     ق

اإلعالم وأنتقل ألعود للتدريس باجلامعة، وكنت أزور بني وقت وآخر الوزارات املختلفة واألصدقاء؛              
يت نتصل فيه رد    ألسلم عليهم، وأشهد أن هذا من الرجال الذين مل يتغريوا، حىت يف اللحظات ال               

ويعطيهم ما يستطيع من بشاشة يف اللقاء       .  السالم، كان حيترم الرجال ويعطيهم ما يستطيع من وقت         
 .وحسن ترحاب

وهذه نعمة من نعم اهللا على الرجال الذين يكونون دائماً يف كل املواقف ميتازون باملروءة                  
وأحسب أنه سيحفظ إن شاء اهللا لولده         -والرجولة وحسن التعامل مع الناس، وهلذا فقد حفظ لنفسه          

 هذه السمعة العطرة، فسيتذكر الناس هذا الرجل مبروءته وخلقه، وال شك إنين كمواطن               -من بعده   
أقدر له ذلك اجلهد الذي حتمله يف سبيل حفظ التوازن اإلقتصادي هلذه البالد بتوجيهات خادم احلرمني                

صارع الكثري من التيارات وقاوم الكثري من الضعف،         شفاه اهللا، ولكن هذا الرجل كان قوياً صلباً          
  هو وأسرة وزارة املالية واالقتصاد الوطين إىل ما حنن عليه          - وهللا احلمد    -وثبت حىت استطعنا أن نصل      

، فوجب أن نقف لنحييه ونشد على يده مهنئني ومقدرين ومعتزين، حىت يعلم الناس مجيعاً أن كل                  اآلن
 وآذان تسمع، وقلوب حتس، مث أيدي تصفق له أو عليه وأنا أصفق ألخي              من يعمل؛ خلفه أعني تبصر،    

 . األستاذ حممد أبا اخليل
 

  ))كلمة معايل األستاذ أسامة جعفر فقيه(( 
 : الكلمة اآلن ملعايل االستاذ أسامة جعفر فقيه وزير التجارة-

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
، والصالة والسالم على     ورمحةً جعل بينهم مودةً  احلمد هللا الذي ألف بني قلوب عباده املؤمنني و        

 .سيد املرسلني النيب القدوة واألسوة احلسنة
 .صاحب املعايل األستاذ حممد أبا اخليل

 .أصحاب املعايل والسعادة
 .سعادة األخ عبد املقصود خوجه
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ن نلتقي يف كنف احملبة اليت تعبق ا هذه          كم يسعدين يف هذه األمسية الفياضة بقيم الوفاء، أ         
األجواء، لتكرمي رجل من رجاالت الدولة الذين متيزوا يف خدمة هذا الوطن العزيز، املشهود هلم بكفاءة                



نلتقي الليلة لالحتفاء بفارس من فرسان التنمية ال على الصعيد           .  األداء وبعد النظر ونكران الذات    
 . واإلسالمية والدوليةالوطين، بل ويف احملافل العربية

إا واهللا لسنة حسنة تدل على علو اهلمة ونبل القصد يف االرتقاء مبفهوم احلس الوطين األصيل،                
.  سبق اإلهتمام ذا اجلانب املضيء من قيم تراثنا وأسرار لُحمتنا          - عبد املقصود    -فهنيئاً لك يا أخي     

 كهذه للتعريف بسري املربزين يف عصرك ورصد ما          وإا ملنة من اهللا تعاىل عليك أن تتيح فرصاً طيبةً          
حققوه ألوطام، واستنهاض مهم األجيال لترسم خطاهم والسري على جهم، وملثل هذا فليعمل                

 .العاملون
 :إخواين الكرام

إن من مقتضيات قيم اإلعتراف بالفضل ألهله أن يسجل املرء بعضاً مما عرف عن أولئك                  
. صحبتهم، والعمل معهم واإلفادة من توجيههم واالقتباس من خربام        الرجال، ممن أتيحت له فرصة      

وعندما يكون املكرم إبناً باراً من أبناء هذا الوطن املعطاء، كمعايل األستاذ حممد أبا اخليل؛ فال بد ملثلي                  
اململكة  من أبناء    ملَإنه ع .  فهو أشهر من أن يعرف    .  أن يتردد كثرياً يف التصدي ملهمة احلديث عن مناقبه        

 .العربية السعودية بكل ما يعتز به مواطنوها من شرف اإلنتماء وصدق الوالء
هـ، وكانت  ١٣٩٤كانت بداية معرفيت مبعاليه قبل حنو عشرين عاماً وبالتحديد يف منتصف عام             

ة املناسبة االحتفال بتأسيس البنك اإلسالمي للتنمية، وكان حينها وزير دولة للشئون املالية واالقتصادي             
 .وكنت حماضراً جبامعة الرياض ومتعاوناً مع الصندوق السعودي للتنمية

، أدب جم، ذكاء وقاد، وفاء      .. أن جتتمع لشخص   فلمست بعضاً من محيد خصاله، واليت قلَّ       
 .أصيل، دأب وجدية وغرية وطنية جاحمة

 الدراسية، فإذا   ستعداداً ملواصلة رحليت  إانتهت فترة إعاريت بنهاية العطلة الصيفية وعدت جلامعيت         
 ..به يهاتفين ويطلب مين السفر إىل الكويت إلجناز مهمة

وكان احلرج شديداً أمام عميد الكلية، الذي مسح يل بذلك على مضض، إذ كنت مكلفاً بإحدى                
جلان االمتحانات، وبعد العودة؛ إذا برسالة خطية من مسو وزير املالية واالقتصاد الوطين آنذاك إىل معايل                

نأمل اعتماد نقل خدمات    :  ( الرئيس األعلى للجامعات تغمدمها اهللا بواسع رمحته تقول        -ملعارف  وزير ا 
 أوقفت خطة رحليت     كانت تلك مفاجأة حقيقةً    )  أسامة فقيه للعمل بالصندوق السعودي للتنمية      

 .غريت اجتاه مسرييت، ألنين مل اطلب النقل ومل أستشر فيهوالدراسية 
بداً من االستجابة لنداء الواجب، وبدأت رحلة العمل مع معايل األستاذ           وأمام هذا الواقع مل أجد      

اإلمنائي، وهو العام نفسه الذي توىل فيه       وهـ يف حقل التعاون االقتصادي      ١٣٩٥حممد أبا اخليل عام     
 .منصب وزير املالية واالقتصاد الوطين



حافالً بالعطاء املتميز   وإن املتتبع لسرية معاليه، وتارخيه يف ميدان العمل الوطين، ليجده               
هـ، مديراً مساعداً ملكتب مسو وزير        ١٣٧٦واإلجنازات املرموقة، فقد بدأ حياته العملية عام          

هـ؛ فأتاح له موقعه هذا فرصة      ١٣٨١املواصالت، مث مديراً عاماً ومؤسساً ملعهد اإلدارة العامة عام           
مية، واإلسهام يف حتديد احتياجاا من      التعرف عن كثب ويف مرحلة مبكرة إىل املعوقات اإلدارية للتن          

الكفاءات البشرية املؤهلة، واملشاركة يف وضع برامج تطويرها إمياناً منه بأن اإلنسان هو حمور التنمية                
 .ووسيلتها وغايتها
هـ عني وكيالً لوزارة املالية واالقتصاد الوطين، مع البدايات األوىل لعملية             ١٣٨٤ويف عام   

 .واالجتماعية يف اململكة إذ مل تتجاوز ميزانية الدولة حينها ثالثة آالف مليون ريالالتنمية االقتصادية 
هـ، مث وزير دولة للشئون     ١٣٩٠وواصل معاليه التقدم يف مدارج الرقي نائباً لوزير املالية عام           

ت هـ، ولقد أتاح  ١٣٩٥هـ، مث وزيراً للمالية واالقتصاد الوطين عام        ١٣٩١املالية واالقتصادية عام    
هذه املناصب الرفيعة بعداً آخر خلرباته العملية، إذ مكنته من املسامهة يف حتديد احتياجات التنمية                  

 .وتشخيص معوقاا ومن مث اإلسهام الفاعل يف معاجلتها
هـ ١٣٩٥ومع تويل معايل األستاذ حممد أبا اخليل ملنصب وزير املالية واالقتصاد الوطين عام                

، فبعد تصحيح أسعار البترول خالل السبعينات        جديدةً  اقتصاديةً ها مرحلةً كانت اململكة قد دخلت لتو    
وكانت إدارة االقتصاد الوطين تواجه حتديات من نوع مل         .  تراكمت لدى الدولة فوائض مالية ضخمة     

 االقتصاد  ةَدرفاحتياجات البالد من مرافق البنية االساسية تتجاوز كثرياً قُ         .  تألفه أية دولة من قبل     
 .، على استيعاب إنفاق يوازي ذلك احلجم الضخم من الفوائض املالية املتراكمةالوطين

وكانت توجيهات القيادة الرشيدة هلذا البلد األمني لصاحل اإلسراع يف تنفيذ برامج التنمية                
. االقتصادية واالجتماعية الشاملة، واحلرص على بلوغ مستويات عالية يف مدارج النمو والتطور              

 .ت معاليه يف تلك اجلهود بارزة ومقدرةفكانت إسهاما
لقد أدار معاليه دفة وزارة املال واالقتصاد حبكمة واقتدار يف سنوات الوفرة، وواصل قيادا بعزم               

مستمداً يف ذلك كله العون من اهللا جلت قدرته، مث من دعم             .  وثقة وحسن تدبر، يف مرحلة الندرة     
 .القيادة الرشيدة وثقتها وكرمي رعايتها

 

قد وهبه اهللا تعاىل من اخلصال احلميدة وصفات القيادة والقدرة على التخطيط ودقة التنفيذ ما                ف
يغبطه عليها الكثريون، كان له جه املتميز يف التفكري العلمي األصيل وأسلوبه اخلاص يف معاجلة األمور                

 رئيساً ملوظفني بل أباً     مل يكن .   خترج فيها العديد من الرجال     فكان معاليه حبق مدرسةً   .  حبنكة ودراية 
 .وليةؤ يف العمل الدؤوب والشعور باملسناصحاً، وأخاً صادقاً، وزميالً وفياً، كان قدوةً



صاحبته يف العديد من رحالت العمل واملؤمترات، فوجدته خري سفري لبلده يوظف علمه ورصيد              
 .تنافس املتنافسونويف ذلك فلي. خرباته وسعة إطالعه يف خدمة وطنه والدفاع عن مصاحل أمته

 .مل يكن عطاؤه مقصوراً على الوطن فحسب بل امتد إىل آفاق العمل والتعاون العريب واإلسالمي
فكان أحد الرواد الذين أدركوا بثاقب نظرهم ونفاذ بصريم أن ال سبيل لتحقيق طموحات أمتنا               

وب، حلشد الطاقات وتسخري    اخلالدة وتطلعاا، إال من خالل التعاون الصادق والعمل املخلص، الدؤ         
اإلمكانيات اليت أفاء ا اهللا تعاىل على شعوب هذه األمة لبلوغ األهداف السامية وحتقيق الغايات                  

 .املنشودة
فقدم معاليه املبادرة تلو املبادرة، باسم اململكة العربية السعودية، مترمجاً بذلك صدق توجه                

اا بضرورة مل الشمل ومد جسور التعاون البناء بني دول          القيادة الرشيدة هلذا البلد األمني، وعمق إمي      
 من مؤسسات العمل      متكاملةً فكان من مثار ذلك منظومةً     .  األمتني العربية واإلسالمية وشعوا    

 .االقتصادي العريب واإلسالمي املشترك، ال تتوفر ألي جمموعة إقليمية أخرى يف عامل اليوم
 هذا احلد بل عربت املنطقة إىل النظام االقتصادي العاملي، بكل           ومل تتوقف مبادراته وإسهاماته عند    

 مث يف عام    ١٩٧٨عام  "  إنستتيوشنال انفستر "وهلذا مل يكن إختياره من قبل جملة         .  حقوله ومؤسساته 
 . ليكون من بني أفضل مخسة وزراء مالية يف العامل حمض صدفة أو نابعاً من فراغ١٩٨٤

دؤوب ينسى نفسه وصحته يف سبيل أداء الواجب وحتمل          كان شعلةً من النشاط والعمل ال      
املسؤولية، سوف يذكر له كل من عمل معه أو زامله صفات قل أن جتتمع يف إنسان، ولسوف يسجل                   

 .له املنصفون ذلك يف سجل الشرف والعطاء املخلص املتميز
من ثقة والة األمر    وهنيئاً لك ما حظيت به      .  فهنيئاً لك أبا علي ما أنعم به عليك العزيز الوهاب         

 .وتقدير حمبيك، وهنيئاً لك ما حققته لوطنك وأمتك من منجزات يرنو هلا أولو العزم من الرجال
ودعاؤنا لك من األعماق بأن يدمي اهللا عليك نعمة التوفيق وأن ميتعك مبوفور الصحة والسعادة،                

وأن ليس لإلنسان إال ما       :متمثالً قول الباري عز وجل    .  لتواصل مسرية العطاء وجتسد قيم الوفاء     
 . صدق اهللا العظيمسعى وأن سعيه سوف يرى مث جيزاه اجلزاء األوىف

 .. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة الشيخ األستاذ عبد ا بغدادي(( 
 : ولسعادة الشيخ واملريب الكبري األستاذ عبد اهللا بغدادي كلمة ذه املناسبة-

.. اع سياسته الراشدة  نعترب من نوابغ االقتصاد ومن ص     ي..  خصية فذة متميزة  حممد أبا اخليل ش   
 اإلنفاق وعمل على ترشيده، ومن قبل ومن بعد جعل          اممأحسن قيادة املال واالقتصاد الوطين وملك زِ      



العز طيب        ..   األخالق له سريةً، وتطيب بطيبها     حماسن نبتمشائله ..  من طيب الطيوب، وكل مكان ي
سنبلة تطيب وغاللة من سندس قشب شواخمه البارزة وشخوصه الباهرة، وألالء           ..  لة باجلين الذهب  مثق

 على رابية من املفاخر وتلٍة      ارحى عليه إز  رخى الض ج من احلب ي   هو من ار، و   من الذكر اجلميل ومجرةٌ   
 ..من ذهب إبريز

مضمر كالسهم الصائب،   ..   احلاين الشعاِع والضوء اهلادي و    اخللُق عليه مسوح النور اجلابرِ     يرض
و   كآيات الصبح ه احكبسمةٍ    فَّض كأنداء الفجر، رائق ذْ    افِر تتهادى على غدير عاملاء ي   ..سفينة  قاد 

 . وحسن سياسة بالٍغاالقتصاد وسط التيارات واألعاصري العاملية وباقتداٍر
  سلبيةٍ ن، رغم أا ختضع ملؤشراتٍ     واجه حتديات العصر وخلق منه قوة تواجه حتديات الزم          

.. وأكد متانته وثوابته وإستقراره وقدرته على النماء والرواء       ..   حالت دون عودة القوة إليه     وتراكماٍت
وهي ..   العاملي وجتاوز األزمة بتدابري وقتية كعالج ال بد منه         ومكنه من الوقوف بصالبة أمام االقتصادِ     

. قتصاد ويتعاملون معها بتوصيف األزمات العاملية وأساليب معاجلتها        كما يعرفها رجال اال     طبيعيةٌ حالةٌ
            اع املستقبل، أسأل دائماً    لقد عشت جتربة التعليم مخسني حوالً كامالً، وكنت مع رجال العلم وصن

 . للتعليم واإلغداق عليهف الكَوزراء املال واالقتصاد بسطةَ
 للعلم  عصماء أنشدها يف حفل لَِجٍب ومهرجانٍ     قصيدة  "  حممد متويل الشعراوي  "وللشيخ اجلليل   

 خادم احلرمني   -كبري أقيم يف حديقة الزاهر مبكة املكرمة حتت إشرف رائد التعليم مسو الوزير األول                
 ومن قصيدة الشيخ بيتان ذهبا      - وكان يشارك يف التدريس بكلية الشريعة ملكة املكرمة           -الشريفني  
 :يردده اخلاصة والعامة: مذهب املثل

"ال يسـمح الرقم   "ليحـرم بـند العلـم       
. 

طة كفــهســلُوا ِمــن وزيــر املــال بســ 
. 

   ــم ــا العل ــام؛ علَّمه ــفة األرق ففلس
                                      .                       

ــها    ــنق بعض ــام خي ــوا األرق وال تدع
. 

 

وظلت هذه األمنية تتردد يف أروقة التعليم حيناً من الزمن، وحىت جاء نابغة االقتصاد معايل                  
العلم والعلماء مؤونة   فكفى رجال   ..  م أعمال وزارة املال واالقتصاد الوطين     نالشيخ حممد أبا اخليل وتس    
 ..وألنه يتمتع بعقلية اقتصادية وعمق دراية بقضاياه.. السؤال ومهمة الطلب

             ويعرف أن التعليم أفضل حقول االستثمار، وله مردوده األوىف على اقتصاديات البالد، وأنه أحد 
 ..تاجميادين التنمية البشرية، واالستثمار يرفع من كفاية الفرد، ويعاون على زيادة اإلن

 

وأخذ يبين بيوت العلم شاخمة     ..  فرأينا أبا اخليل يبسط الكف سخياً موسعاً ألبوابه حمققاً طموحاته         
وامليزانية اليت صدرت قبل يومني تلمس فيها        ..  رىالذُرى باذخة النهى، يسعى هلا النزاع يبغون القِ        

    ملسات أبا اخليل وقد تصدر وقد أوىف اآلن كتابه    .  لى أرقام مذهلة   التعليم صدر امليزانية وحاز ع      قطاع



 املتماسك  ، والبالءِ ح البازلِ د، والكَ  اهلادرِ يف وزارة املال واالقتصاد؛ بعد أن مجع صحائفه بالعرقِ         
 ..رة، والنشاط املسعف، واحلماس املؤرث، والرأي الداحض، والربهان الساطعدوى العاِطواجلْ

 

 ميعرد..   تربية وتعليم من الطراز األول     يز اخلويطر رجلُ  ه اآلن هو معايل الدكتور عبد العز      وخلفَ
عريق اجلامعة توأم نفسي سبقته بالتخرج يف كلية دارِ         ورفيق   العلوم وتفو  يف ميدان الدراسات    ق علي 

 العليا، وال أطْ نروحوهو ويفٌ لكل ما نيط به من األمور الوجدانية، والعقلية، والصحية،           ..  ه يف التأريخ  ت
 ..رطه من مسالك يف العلم واملعرفة والتربيةتوكل ما اخ. والسياسية

 

   وأبا اخليل  .   تعبرياً من النثر، جعلته مسك احلديث ولعله يسعفين باإلفاضة         وملا كان الشعر أعمق
              عندي يف أرفع الدرجات العلمية أزهو له بالشكر وأهلج عليه بالفخر وأحمضه صدق الوداد وحة القلب  ب

 :ات، نظماً يف حقه يف ليل تكرميهد ولذلك وضعت له هذه األبيوالفؤا
هـن مثرات ـى الشهي م  ـاً فآت ـم ندي ـللعل

. 

ــد بســطت كفــك   ــا اخلــيل ق ــا أب ي
. 

ــكاتِ  ــدى مش ــى ه ــراعاً عل ــوا، س هل
                                                            . 

ــثا     ــبق فان ــباب للس ــززت الش وه
. 

ــه ــاَ إىل غاياِتــ ــيت اخلُطــ حثــ
. 

ــد  ــِنن اـ ــري قَـ ــي العبقـ ميتطـ
. 

ــماته  ــاح يف قس ــِرق الوض ــاٌء للمش 
. 

 ــح ــيان  فْ ــيِة الب ــرميك يف حلْ لُ تك
. 

ــناِته  ــا جـ ــعر يف ربـ ــم الشـ نغـ
. 

ملعـــب لألحـــباب واآلداب جتلَّـــى 
. 

ــه    ــن لَهاِت ــه م ــو أن ــاٍد ل ــل ش ك
                                                            . 

ــين    ــر حت ــرج الزه ــفِته م ــى ض فعل
. 

هـوغَ ِلذات ـم النب رـد كَ ـاً فق ـاد حفي ـ
. 

  فإذا كَر  مقص ـاب(م ـغ االقتص ـناب)  وٍدـن
. 

ــتاته   ــوِل شـ ــد طـ س وآوِوا بعـ
. 

 ــج ــنا  م ــرقه ال ــني ف ــل ح الفض ع
. 

ــ ــه ــ ــنوِره ظُلُماِتـ ــى بـ لَ جللّـ
. 

ــكَوكَ  ــِب ــو ص ــذكاء ل ــيدي ال ـع الل
. 

ــه ــيفما رفعـــت مـــن درجاتـ كـ
                             .                                

نلــت أمســى األلقــاِب والفضــلُ فضــلُ 
. 

 

 الكلمة اآلن لسعادة الدكتور حممد بن سعد بن حسني أستاذ األدب والدراسات العليا جبامعة               -
 : اإلمام حممد بن سعود االسالمية بالرياض

 

  ))بن سعد بن حسنيكلمة الدكتور حممد (( 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على سيدنا حممد، وعلى آله                 -

 .وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين وجعلنا منهم آمني



فلقد ..  لرجل الفاضل االواقع أين مل يعد يل هناك من جمال ميكنين أن أقضي فيه شيئاً من حق هذا                 
ل املتحدثون كل ما ميكن أن يقال مما هو ظاهر للناس، غري أن هناك جوانب أخرى كثرية يف حياة                     قا

 .صاحب املعايل الشيخ حممد العلي أبا اخليل؛ جديرة بأن يتحدث عنها
أنا لست من أرباب املال فأعرفه من طريق املال، ومل أزامله فأشرف بعمل كإخواننا الفضالء                 

كل ذلك مل يكن يل وإمنا أنا رجل يتردد يف بعض ما قاله إخواننا              .  نطلق الزمالة الذين حتدثوا عنه؛ من م    
 وقتاً يف   عورمبا ال يعرف كثريون منكم كلمة من حالة التدريس وال أريد أن أضي             .  من حالة التدريس  

 .تعريفها ووصفها، أريد أن أشري إىل جانب عرفته من الشيخ
حد من االلتزام يف عمله أول من يدخل باب الوزارة هو؛            إن هذا الرجل ملتزم إىل أبعد       :  أوالً

الساعة السابعة يكون يف مكتبه وال خيرج منه إال الساعة الرابعة أو بعدها إىل ما قد يتطلبه األمر من                     
شاء أيضاً، وهو إىل جانب هذا حينما يلقاه إنسان يف أمر ما            شاء إىل العمل ورمبا قبل العِ     عودة بعد العِ  
منه جناح احلديث ويظل يتحدث معه ويسمع ما عنده، كأن مل يكن خلفه من األعمال                 فإنه يتناول   

الكثرية ما يوجب إجياز احلديث، يتحدث معك وكأنه خايل الوفاض من كل عمل وما ذاك إال ليقضي                  
كذلك إذا دخل الوزارة    .  حق هؤالء الذين حيتاجون إليه وإىل احلديث معه وحل مشكالم من طريقه           

لساً على مكتبه تأتيه املعامالت وينتهي األمر، بل ينتقل من مكتب إىل مكتب، فكلما أتى                ال يظل جا  
مكتباً وجد عليه ركاماً من األوراق فيعكف عليها مث يعود إىل اآلخر وهكذا؛ مث إذا عاد إىل األول وجد                   

 .ما تراكم عليه من أوراق مثلما كان عليه
ملون معه ويعرفون كيف يعمل، مث هو بعد ذلك          هذه أمور عرفتها من الذين عاشوا معه يتعا        

صاحب جلسة يلقى فيها إخوانه الذين يأتون لإلستئناس به والذين يأتون لقضاء احلاجات، فكان له                 
جلسة بعد مغرب يوم االثنني يقابل فيها كل ذي حاجة يقصده وكل ذي مروءة يزوره، مث هو أيضاً إىل                   

هو أيضاً رجل مثقف عنده     .  لك مما ال أحسن احلديث فيه     جانب كونه رجل سياسة واقتصاد وما إىل ذ       
مكتبة، صحيح أن جل حمتوياا يف ختصصاته الرئيسة، لكنه أيضاً صاحب صلة باألدب والتاريخ والعلوم               
اإلنسانية، وما ذلك إال ألن إحساسه اإلنساين الذي عرف به ومبساعدته للمحتاجني وبذل اجلهد يف                

بطته أيضاً باجلوانب اإلنسانية يف الفكر، فكان يقرأ مقالة الرجل فإذا لقيه            حل مشكالم؛ هذه األمور ر    
وهكذا فهو رجل كما حتدث عنه إخوانه الفضالء وهو رجل          .  ناقشه فيها وكأنه مل يقرأها منذ ساعات      

بعد ذلك كله إنساين مث هو عامل متبحر يطلب العلم ويقرأ، يواصل طلب العلم ألنه يعلم أن طلب العلم                   
 ال اية له، ال أدري ما الذي ميكن أن أقضي به حق هذا الرجل علينا مجيعاً، حسيب أين ذكرت ذا                     حبر

اجلانب اإلنساين الذي أمتىن أن جيلّى للناس ليتعلموا كيف يكون رجل املسؤولية إنساناً ال يتعامل مع                 
ب اإلنسانية أوالً وقبل    موظفيه ومع مراجعيه حبكم الوظيفة وما يتطلبه نظام الوظيفة، ال، بل يستصح            



كل شيء وهذا من أثر التزامه اإلسالمي، ألن ديننا اإلسالمي هو دين اإلنسانية احلقة، فال معىن                   
لإلنسانية احلقة إال وهو يف ديننا احلنيف، والرجل قد شرب اإلسالم من منابعه وختلق به فنهنئه وىنء                  

 .وشكراً لكم.. أنفسنا به وبأمثاله
 .رمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم و

 السادة احلضور، نأمل ممن يود سؤال ضيفنا هذه الليلة معايل الشيخ حممد أبا اخليل أن يكتب                 -
 ..سؤاالً واحداً، وأن يكون خمتصراً حىت نتيح الفرصة للجميع

مسك اخلتام هلذه الكلمات املعربة، والعبقة مبحبة معايل ضيفنا الشيخ حممد أبا اخليل؛ كلمة                 
 . الدكتور واألديب املعروف عبد اهللا مناعلسعادة 

 

  ))كلمة الدكتور عبد ا مناع(( 
 : السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته-

أسعد اهللا مساءكم مجيعاً بكل خري، بعد هذه اللوحة اليت شارك يف رمسها هذه الصفوة من                   
ا ميكن أن يضاف إىل هذه اللوحة        أصدقاء وزمالء، معايل الشيخ حممد أبا اخليل، ليس هناك فعالً مم           

اجلميلة من الوفاء واحلب والتقدير، لكن هناك بعض املواقف بني اخلاص والعام اليت ميكن، وأستأذن                 
معايل الشيخ  .   فلعلها تشكل جزءاً من هذه اللوحة، أو تكملة هلذه اللوحة           ،معاليه يف أن أذكر بعضها    

 الطراز الذي ال حيب إهدار املال أو الوقت أو حىت           حممد أبا اخليل رجل اقتصاد، ولذلك فهو من ذلك        
الكلمات؛ لذلك فسأقتصر يف كلميت هذه ما وسعين األمر، إن خلة االقتصاد هذه اليت عايشها                   

 .وعايشته؛ متثلها ومتثلته، أصبحت معلماً رئيسياً من معامله
 إنه اقتصادي باملهنة،    .وقد جعلته تلك اخللة أكثر الناس هرباً من الصحافة وأحاديثها ولقاءاا           

 كربى أمامي، وأنا أسعى     زاهد يف الصحافة وبريقها، وتلميعها بالفهم والوعي، وقد شكل ذلك عقبةً           
لذلك عندما نويت أن أجري     .  إلجراء حديث صحفي حول امليزانية    )  م١٩٨٣(هـ  ١٤٠٣إليه يف عام    

إنك تطلب  :   يل البعض  معه هذا احلديث وحتدثت إىل زمالئي وكنا يف شهر مجادى اآلخرة، قال              
:  أنت تطلب املستحيل، قلت    !مستحيالً أن حيدثك وزير املالية عن امليزانية قبل أسابيع من صدورها           

 .فلنحاول
وكانت تلك هي املرة األوىل اليت أتصل فيها مبكتب معاليه وأطلب اللقاء، وكانت مفاجأة يل                 

للقاء معه يف مكتبه بالرياض، وبدأت بسؤال       وللزمالء، بأن معاليه وافق على ذلك اللقاء، وقد أجريت ا         
.. يقولون يف العامل إن أردت حبث كل أمر صعيب أو عصيب فتش عن املرأة              :  غريب عجيب قلت له   

 فكيف ترى األمر؟.. وحنن نقول هنا فتش عن وزارة املالية



كانت وإذا  .  إذا كان املقصود بأن وزارة املالية تقول ال؛ بأكثر مما تقول نعم؛ فصحيح              :  قال
وزارة املالية ال تستجيب لكل طلب ولكل مطلب، وتأخذ باحلكمة والترشيد والعقل فليست هذه                

بأن التعقل يف الصرف ليس خبالً،      :  (وطال احلديث، ولكن خالصته كانت    .  سلبية بقدر ما هي إجيابية    
 يف مكتبه، فقد    ولكن األهم من هذه التفاصيل يف هذا احلديث هي املفاجأة اليت وجدا           )..  ولكنه حكمةٌ 

كان مكتباً شديد البساطة كأنه مكتب أحد رؤساء األقسام أو أحد مدراء الوزارة، ذكرين هذا املشهد،                
يف .  مبا كان يقوله ويردده يف كتابه؛ الكاتب الفرنسي اندريه مارلو، وزير الثقافة أيام الرئيس دجيول               

 العظمة عند اجلنرال دجيول ليست منفصلة       بأن العظمة ليست هي األة، وإن فكرة      "  أنا ودجيول "كتابه  
عن الزهد، كما الحظ ذلك زوار اإلليزيه، كما الحظت أنا وزوار مكتب معاليه، وكأن الشيخ كان                 
على ذلك املذهب الدجيويل يف فهمه للعظمة عندما رأيت مكتبه كما ذكرت، يف أكرب وزارة للمال                  

ذا موقف، واملوقف اآلخر، كان عندما كتب يل أحد         واالقتصاد يف العامل العريب كله، هذه ذكرى، أو ه        
إنه كان مدرساً يف إحدى القرى      :  املدرسني االبتدائي يطلب أن يقابلين وحددت له موعداً وجاء إيل قال          

ااورة جلدة وأنه طلب قرضاً من بنك التنمية العقارية وحصل على القرض وبىن بيتاً وأنه سعيد يف                   
من أهله ومجاعته فضاق من هذه الزيارات، ومن الناحية األخرى فقد كان            )  اركثري الزو (حياته، إال أنه    

مدرساً متفوقاً فرقّي وأمر طبيعي أنه عندما يرقى املدرس املمتاز ينقل إىل املدينة، فأيت به إىل جدة،                    
 أن  واعتقد أن نقله إىل جدة سيهون عليه مشقة الزوار الذين كانوا يأتون إليه، ولكنه فوجىء بعد شهور                

الذين كانوا يزورونه يف قريته رحلوا من القرية إىل املدينة وأصبحت طلبام كثرية وأصبحت إمكانيته                
، وطلب مين أن أتوسط له يف قرض من بنك التسليف، واهللا بنك                يف تسديد قرض البنك ضيئلةً     

مد أبا اخليل،   التسليف أظنه يعطي قروضاً يف إطار حمدد ولغايات حمددة، قلت ألكتب ملعايل الشيخ حم              
، قلت إن هذا شاب عجيب أو مدرس عجيب كره املدينة ويريد أن يعود إىل القرية،                 كتبت له رسالةً  

ولكنه يريد قرضاً من بنك التسليف، واعتقدت أن معاليه ميكن أن يهتم أو ال يهتم، ولكين فوجئت                   
 األمر بصورة جادة جداً،      من أربع أو ثالث صفحات، ووجدته أخذ        خطيةً مبعاليه وهو يكتب يل رسالةً    

بثَحعِل وموما.. ن هو فالن ووظيفته وما دخله وما م.. 
وقدم يل يف هذا اخلطاب شرحاً مفصالً هلذا املدرس وحالته وانتهى يف النهاية إىل أن حالته ال                   

 ..تسمح بإعطائه قرضاً من بنك التسليف
، كان ملفتاً يل هذا التكريس       حقيقةً هكنصحيح أنه كعادة الوزير أو كعادة الوزارة أن ال تدفع ول          

 ..وهذا االهتمام وهذه العناية
يف "  اليمامة"كنا يف حفل افتتاح مؤسسة      :  النقطة األخرى أو الذكرى األخرى أو املوقف اآلخر       

الرياض، وكنا يف مجع كبري من احلضور، كان من بينهم معايل الشيخ حممد أبا اخليل والتقينا يف املمر أو                   



 وأذن يل يا معايل الشيخ أن أذكر هذه         -اشي كما يقولون، ملت على معاليه أسأله، قلت له           على امل 
يقولون يف الواليات املتحدة األمريكية إنه إذا كانت جنرال موتورز خبري فالواليات            :   قلت له  -الواقعة  

 .اظر خبري فنحن خبريإذا كانت أرامكو خبري وهشام ن: املتحدة األمريكية خبري، ماذا نقول حنن؟ قال نقول
علي النعمي خبري، والسالم    .  أرجو أن نكون دائماً خبري، وأن تكون أرامكو خبري، وأن يكون د            

 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة ضيف االثنينية احملتفى به معايل الشيخ حممد أبا اخليل(( 
كلمة اآلن لضيفكم    أصحاب الفضيلة أصحاب املعايل أصحاب السعادة اإلخوة احلضور ال          -

 .ضيف االثنينية معايل الشيخ حممد العلي أبا اخليل
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أفضل املرسلني-

السالم عليكم ورمحة   ..  سعادة األخ الشيخ الصديق عبد املقصود خوجه، اإلخوان الكرام مجيعاً         
 .اهللا وبركاته

 ال أجد الكلمات اليت أستطيع أن أرد ا أو أن أعرب عن              من املؤكد أنين ال أستطيع، وسوف     
مشاعري حنو الكلمات الكرمية اليت تفضل ا اإلخوان ويف مقدمتهم سعادة الشيخ عبد املقصود                 

ولكنين بصراحة أود لو كان بإمكاين أن يقتصر حديثي فقط على التعبري عن مشاعري العميقة                .  خوجه
ليس فقط هذه املناسبة، وإمنا     .  املقصود على تفضله بإقامة هذه املناسبة     اخلالصة بالشكر ألخي الويف عبد      

مجيع املناسبات اليت يدعو هلا واليت تقوم بدور ثقايف وطين مميز، وكثري من احلاضرين يعرفون عن كثب                  
أو يسمعون عن هذه األمسيات اليت تنظم يف هذا البيت الكرمي؛ واليت تقوم بدور وطين ودور مؤثر يف                   

 .اة العامةاحلي
أكثر .  أقول بودي أن يقتصر حديثي على هذا األمر، ألن هذا هو اإلحساس الذي يتملكين اآلن              

وكل ما أريد أن أعرب عنه      .  ما أشعر فيه هو الشكر، والتقدير، واحملبة حنو صاحب هذا البيت املضياف           
مبا يتطلب احلديث عن    هو الشكر والتقدير، وبودي لو ال أتكلم إال عن هذا املوضوع، ولكن املوقف ر             

نقاط أخرى أود قبل أن أحتدث عنها أو هي على األصح نقطة واحدة أن أعرب عن مشاعر الشكر                    
والتقدير واإلحساس، بالصداقة واألخوة لإلخوان الذين تفضلوا باحلديث يف هذه األمسية، وهم مجيعاً              

قول جمروحة، فيما قالوه يف     أصدقاء وأحباء ولعل شهادم؛ وكذلك شهادة األخ عبد املقصود كما ن           
هذه األمسية، لكنين على كل حال تأثرت ا كثرياً وأي إنسان مثل يف أي عمل كرب أو صغر، ال يطمع                    
أكثر من بعد أن ينتهي هذا العمل أو يقف يف إحدى حمطاته، إال أن يسمع أو جيد مثل هذه الكلمات،                     



قام بعمل مفيد جزئياً أو أكثر من اجلزء أو بذل ما           اليت من املؤكد أا تشعره بالرضا، وتشعره بأنه قد          
 ..يف استطاعته

تعرفون بأن التاريخ احلديث للمملكة العربية السعودية يتكون تقريباً من            :  اإلخوان الكرام 
 .مرحلتني متداخلتني

املرحلة األوىل هي مرحلة التأسيس اليت قادها وبذل من أجلها الكثري املغفور له؛ مؤسس هذه                
 امللك عبد العزيز رمحه اهللا، الذي كما قلت بذل جهداً مضنياً على إمتداد سنوات طويلة، ليقام                  الدولة

ذل هذا اجلهد املضين، وبعد ذلك جاءت       وقد ب .  هذا الكيان الكبري بقوة اهللا وبقوة أبنائه وقوة اميام        
 . إن شاء اهللاأجيال متتعت بنتيجة هذا اجلهد وهذا السعي يف سبيل إقامة هذا الكيان الكبري

وأتصور أن مجيع هذا اجليل أو أقصد جيلنا واألجيال اليت بعدنا، حتمل يف أعماق أعماقها الكثري                
من الشكر والتقدير هللا أوالً مث ملؤسس هذا الكيان الذي جعلنا نعيش يف كيان نعتز به ونفخر باإلنتماء                   

 .إليه
دولة، ويف هذه املرحلة اليت شهد بعض       املرحلة الثانية اليت تلت ذلك هي مرحلة بلورة جهاز ال         

احلاضرين هنا بدايتها وشهد البعض اآلخر بعد فترة قصرية من بدايتها، مرحلة اشترك فيها الكثريين                 
جداً من جمتمعات خمتلفة من مجيع أحناء هذه اململكة خلفيات ثقافية خمتلفة، نتيجة الدراسة يف أماكن                  

حمة وقوية منذ ذلك الوقت، وحىت اآلن إن شاء اهللا، لبناء            خمتلفة، لكن كلهم كانت جتمعهم رغبة جا      
والنقطة اليت أود أن أحتدث عنها وهو الشيء الذي أتذكره وعشت فيه هو             .  هذه الدولة، بناء أجهزا   

 من التاريخ حىت تصل إىل      العزمية القوية والتجمع القوي من أجل أن ختتصر هذه الدولة سنني طويلةً            
يها حبمد اهللا، وال بد أن بعضكم يعرف هذا املوضوع وشاهده عن قرب                املرحلة اليت وصلت إل   

 وشهدت الكثري من التنافس أيضاً، ولكنه        -وبعضكم مسع عنه، شهدت الكثري من العمل واجلهد          
ة وزيادة يف اإلنتاجية،    تنافس يف سبيل مصلحة هذه الدولة، والتنافس هذا أيضاً أمثر عن زيادة يف الكفاءَ             

 على هذا البلد بكرمه وهيأ هلا الظروف أن حتقق فعالً ما مل حتققه دول أخرى يف سنوات                    اهللا وقد من 
طويلة، اموعة الكبرية اليت سامهت يف هذه املرحلة، يف املرحلة الثانية، انصهرت متاماً يف عملية تأسيس                

ما ينظر اإلنسان، أي    وعملية إقامة الكيان احلديث للدولة، وتفاعلت فيما بينها، ويف الوقت احلاضر عند           
إنسان، ممن شهد هذه الفترة إىل املراحل السابقة يتراءى له كما لو كان هناك ترتيب لتكوين هذا                    
الفريق الكبري، الذي قام جبهد مشترك طور فيما بعد إمكانيات للتنسيق وللتعاون، كلنا نعرفها ويشهد                

إنه عندما  :   قال يل يف إحدى املناسبات     ا كل من عرف أو قرأ عن هذه الفترة، حىت أن أحد اإلخوان            
يرى هذا اجليل الذي صاحب املرحلة الثانية إلقامة جهاز الدولة وتطويره، يشعر كما أم يتحدثون                 
بطريقة واحدة، كما لو أن هناك تشااً فيما بينهم برغم من أم رمبا مل يتقابلوا إال عندما بدأوا العمل                    



ت دائماً أتذكرها ألا تشعر اإلنسان بأن اهللا سبحانه وتعاىل هيأ هلذا            يف احلكومة، وهذه مالحظة ال زل     
البلد الشيء الكثري، هيأ له التأسيس وهيأ له اجليل الذي استمر يف املسرية، واجليل الذي أحتدث عنه                  
ليس هو فقط موظفي الدولة، أو الذين يعملون يف الدولة، وإمنا ضم الكثري ممن يعملون يف قطاع                    

 ..؛ ممن يعملون يف قطاعات خمتلفةاألعمال
يف البداية كانت إمكانام الفردية حمدودة، وكانت إمكانات الدولة حمدودة، ومع ذلك كان               

 كان جيمعهم طموح قوي جداً إىل إقامة الدولة احلديثة          - حىت لو اختلفت اآلراء فيما بينهم        -جيمعهم  
لنتائج اليت أمثر عنها هذا التعاون بني هذه اموعة          وإىل إقامة دولة اإلنتاج والرفاهية، واألعمال أو ا        

الكبرية يف خمتلف املناطق، ال ميكن إال أن تعزى هلذا التعاون، ال ميكن إال أن تعزى هلذه الرغبة املشتركة                   
اليت قادت اجلميع يف هذا االجتاه، أنا ال أقول هذا من باب التعليق الطيب أو الكالم الذي يسر، ولكنها                   

خص شهد هذه الفترة وأي أحد منكم من الشباب الذين مل حيضروا هذه الفترة، رمبا يسمع                 شهادة ش 
 ..الكثري عن هذا ورمبا يسمع كما كان صديقي الويف عبد املقصود يتحدث على جهة ما عليها وهلا
  واحدةً رمبا تسمعون هذا عن جهات خمتلفة وعن أفراد خمتلفني، ولكن جيب أن تعرفوا حقيقةً               

 م كانت جتمعهم قوة، وكانت جتمعهم رغبة قوية يف سبيل املسامهة يف سبيل هذا الكيان الذي                 وهي أ
نعتز ونتشرف باإلنتماء إليه واحلمد هللا، بعض هذا اجليل سبق أن تقاعد وبعضهم تقاعد مؤخراً وبعضهم                

شعرون قد يتقاعد يف املستقبل وبعضهم سيستمر، ولكن سيظلون وهو الشيء الذي أعرفه وأشاهده، ي             
فيما بينهم كأم فريق واحد، الفريق الذي كان يعمل يف ذلك الوقت كأم فريق واحد ال يزال يعمل،                  
وال يزال يشعر أعضاؤه إذا صحت التسمية والتعبري، بأن بينهم شيئاً مشتركاً حىت ولو مل تكن بينهم                  

 بأم تزاملوا يف سبيل     صداقة شخصية مستمرة، بينهم شيء مشترك يشعرون دائماً باالعتزاز والفخر          
 .حتقيقه واحلمد هللا على ما حتقق

 ولإلخوان  - عبد املقصود خوجه     -أود أن أكرر حماولة التعبري عن الشكر للصديق الويف            
 يف ذهين طاملا حييت، ألنين شعرت بالكثري من         الكرام، الذين حتدثوا يف هذه األمسية اليت ستظل حمفورةً        

إقامتها من حيث املبدأ، وملا قيل فيها، كما أود أن أشكركم فرداً فرداً على              اإلمتنان والتأثر للدعوة من     
 . وشكراً. تفضلكم باحلضور هلذه املناسبة

 

  ))فتح باب احلوار مع ضيف االثنينية(( 
 ".عريف احلفل األستاذ حسان كتوعه مفتتحاً احلوار مع معايل الشيخ حممد أبا اخليل"

لقد أعلنت قبل   :  عبد اهللا صامي الدهر يقول    .  هذا السؤال من د    األسئلة املوجهة ملعاليكم،     -
     ح فيها نقص العجز وتقلص الفرق بني اإليرادات واملصروفات،         يومني امليزانية العامة للدولة واليت وض



من خالل خربتكم الواسعة باالقتصاد احمللي والعاملي، مىت تعتقدون اخلروج من عنق الزجاجة وهل هناك               
  تناقلت وكاالت األنباء وأهل االقتصاد العامليون؟أمل قريب كما

بأن هناك شيئاً أعرفه وأنا متأكد منه إن شاء اهللا، وهو أن لدى قيادة                :   أود أن أقول أوالً    -
الدولة عزماً، جيوز أنه مل يعرب عنه؛ حىت مبا فيه الكفاية إلزالة هذا العجز، والعودة إىل توازن امليزانية                    

لشكل الذي يركز أكثر على جماالت التنمية، اليت تقتضيها املرحلة احلالية اليت مير             وتعديل األولويات با  
وأعتقد بأن الوقت لن يطول، رمبا سنتني إىل ثالث، مبا يف ذلك هذه السنة ميكن بعدها أن                 .  فيه االقتصاد 

ن بالكم  نعود إىل الوضع الطبيعي والذي أود أن أقوله بأنه مهما تقرأون وتسمعون فيجب أال تغيب ع                
حقيقة واحدة؛ وهي أن األسس واملقومات االقتصادية للمملكة العربية السعودية مقومات قوية، كل              
الدول متر بفترات نتيجة ظروف، نتيجة الدورات االقتصادية، نتيجة ظروف غري عادية، لكن املهم هو               

قوية وثابتة، واململكة العربية    املقومات االساسية، املقومات األساسية القتصاد اململكة العربية السعودية         
السعودية أكرب منتج يف العامل للبترول وأكرب مصدر للبترول وهي متلك جزءاً كبرياً من إحتياطيات العامل                

 بالذات يف القطاع اخلاص، وهي متلك        ضخمةً من البترول، وهي متلك مقومات ضخمة وأصوالً ماليةً       
ستمرة وتتزايد وبالتايل؛ فال جيب أن يتطرق إىل ذهن أي           عجلة االستثمار يف االستثمارات املنتجة امل     

إنسان بأننا دخلنا يف مرحلة، هذه املسألة جيب أال تفكروا فيها إال يف ظل املقومات العامة، وعندما يفكر                  
اإلنسان يف هذه املقومات سيجد أن األمر عبارة عن فترة تليها فترة أخرى، العامل كله مقبل على فترة                   

ة منو وفترة منو غري مصحوب بالتضخم، وستكون اململكة إن شاء اهللا من أوائل الدول اليت                إزدهار وفتر 
 .تعود إىل هذه املرحلة

تقلبتم يف مناصب قيادية عديدة حملية ودولية، كما قدمت         :   األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول     -
ة وثقة املسؤولني، ويقيين أا      وعالقات متين   واسعةً سفينة املال واالقتصاد برباعة مما أكسبكم خربةً       

مجيعها تشكل كرتاً غايل الثمن، ترى هل فكرمت يف استثمار هذا الكرت مبا ينفعكم وينفع الوطن الكبري،                  
وما هو برناجمكم مللء الفراغ أم هل ستحتفظون ذا الكرت يف سرداب عميق لتضعوا حداً فاصالً بني                  

 .الد يف حاجة إىل الكفاءات من أمثالكمالب: العمل والالعمل، ويضيف السائل قائالً
 شكراً يا أخ عبد احلميد، لكين عملت سنوات طويلة وأشعر أنين أحتاج إىل فترة راحة                   -

لكن هذا النشاط   .  ولكن يف وقت الحق، من الطبيعي أن أفكر يف نشاط ما          .  أحتاجها ذهنياً وجسمانياً  
مع .  ا ال أعتقد أنه سيكون يف أعمال جتارية       سوف ال ميأل حيايت كما كان العمل احلكومي ميألها، كم         

االعتذار لشيخ التجار يف اململكة الشيخ امساعيل أبو داوود ألن ما تعلمته ونشأت فيه العمل العام،                  
ورمبا أعمل يف ااالت االستشارية، يف ااالت اليت عملت فيها، رمبا يكون هو اال الذي اختار                  

 .العمل فيه



سؤايل الذي هو مبثابة رجاء وأمنية، هل لديكم النية لكتابة           :   شايف يقول   األخ عبد اهلادي   -
    األجيال القادمة اليت هي حباجة ماسة إىل االقتداء بسرية أشخاص           مذكراتكم لتنري جتربتكم الثرية طريق 

مثل معاليكم، ال سيما وحنن على أبواب القرن احلادي والعشرين الذي حيمل لنا من التحديات اجلسام                
 .لكثري الكثريا

 احلد العادي ال يقل إن ما زاد عما يعرفه وعاش فيه طوال هذه السنوات يف العمل البنكي،                   -
والرجال الذين يعملون يف البنوك تتكون لديهم خربة يف احلياة والناس واألسواق أكثر من موظفي                 

مور عامة ورمبا يكون    الدولة، ومع ذلك ال أفكر إال باإلجازة، ولكين بدأت من وقت آلخر أكتب عن أ              
هذا هو الشيء الذي رمبا يكون يف املستقبل شيء مما فكر فيه األخ عبد اهلادي، على العموم أنا                     

 .سأستشريه وسأشركه يف الكتابة أو سأستعني خبربته يف هذا الشيء
املتدربون يف أروقة معهد اإلدارة العامة شيء، والعمل الذي          :   األخ عبد اهللا منصور يقول      -

ستفد منه حىت اآلن، سؤايل ينحصر      سونه يف إدارام شيء آخر خيتلف عما تلقوه من علم إداري مل ي            ميار
ملاذا ال تطبق العلوم اليت يتلقوا يف إدارام ليتحسن وضع اإلدارة ملا هو أفضل كبحاً للروتني املعشش                 

 يف غالبية إداراتنا؟
ا تكون حاالت خاصة ونظام الترقيات       االنطباع الذي عندي أن هذه ليست حالة عامة، ورمب         -

. وتصنيف الوظائف يلزم بأن يعمل املوظف يف جمال التدريب، ويف البداية كانت هذه احلالة موجودة               
وفيما بعد بدأ املوظفون أنفسهم الذين يتدربون يعملون بقوة على أن ينتقلوا من أماكن عملهم إذا                  

شكل عام أعتقد بأن احلالة الغالبة هي حالة العمل يف هذا          كانت خمتلفة إىل األعمال اليت ختصصوا فيها، ب       
 .االختصاص هذا االنطباع الذي عندي ولعل السائل أكثر معرفة، وهذا شيء مؤسف إذا حصل هذا

 على كاهلكم   مع العبء الكبري الذي كان ملقى     :   األستاذ حممد عبد اهللا سرور الصبان يقول       -
 :ائلكيف كان يتعامل معاليكم مع البيت الق

ــموا   ــراها وخيتص ــوم ج ــهر الق ويس
                                                            . 

ــواردها    ــن ش ــيوين ع ــلء ع ــام م أن
. 

 

اهللا كما خلق غريه أن ينام ملء جفونه         ما ميكن هذا، هذا شعر املتنيب، وال ميكن إلنسان خلقه            -
 .على كل حال أنا اآلن أنام ملء جفوين.. ال بد.. ويترك

حممد أبا اخليل يعترب من خرجيي مدرسة       :  عبد الرمحن الشبيلي، عضو جملس الشورى، يقول      .   د -
 املالية  األمري مساعد بن عبد الرمحن وأكمل مسريته، فما هي مالمح تأثريه عليكم يف عملكم يف وزارة                

 ويف حياتكم العملية بشكل عام؟



 مسو األمري مساعد بن عبد الرمحن رمحه اهللا كان خري معلم وخري مرشد، وليس يل فقط وإمنا                   -
يف الواقع كلنا   .  ربه خري شاهد على ذلك      جلميع من عملوا معه يف وزارة املالية وغريها، واألخ عمر عبد          

 يف املوضوع والتدقيق فيه ومعرفة ما ميكن أن يؤدى إليه، األمري            وأكثر ما تعلمنا منه التبصر    .  تعلمنا منه 
مساعد رمحه اهللا كان عندما ينظر ملوضوع يوزنه من ميزان املصلحة العامة ليس من ميزان طريف                   
املوضوع، إن كان يوجد طرفان للموضوع، كان ينظر للشيء الذي تقتضيه مصلحة الدولة ومصلحة               

 على هذا األساس، وكانت كل معاملة متر وتوزن ذا الشكل كانت عبارة             البلد، مث يزن ويتخذ القرار    
عن درس، الشيء اآلخر رمبا كان رمحه اهللا رمبا يستمع إىل أحد حياول أن يستشف حقيقة املوضوع،                  
وخصوصاً يف الشئون املالية هذا أمر مهم، وعلى كل حال أنا متأكد من أن مجيع الذين عملوا مع مسوه                   

 .عرفون هذه اخلصال وتتلمذوا عليها وطبعاً خيتلفون يف التزامهم ذا االسلوبرمحه اهللا ي
 األستاذ عبد اهللا عمر خياط يسأل مىت يتوقع معاليكم أن تعود السيولة النقدية، أليدي الناس                -
 وكيف؟
 األخ عبد اهللا هذا موضوع يتعلق باملستقبل وأنا لست يف موقف ولست يف جمال عمل،                   -

 أن أجاوب عن مىت وكيف، ولكين أعيد وأذكر نقطة مقومات االقتصاد                ب علي وبالتايل يصع 
بقاً لألوضاع اليت أعرفها واليت مل ميض على انقطاعي         كما سبق أن ذكرت طِ    ..  السعودي، مقوماته قوية  

ري  أعتقد بأن هذه السنة والسنة اليت تأيت، مث تعود األمور إىل نصاا على حد تعب                 قصريةٌ عنها إال فترةٌ  
 .خادم احلرمني الشريفني، شفاه اهللا ومتعه بالعافية، قبل حوايل سنة

هل يف اعتقادكم أن االقتصاد األمريكي سوف يكون على ما           :  عبد الرمحن كردي يقول   .   د -
 كان عليه من خالل األزمة احلالية للموازنة هذا العام؟

 والتقرير كان   ٩٦  /٩٥عام   اليوم بالصدفة كنت أقرأ تقريراً عن االقتصاد العاملي خالل             -
 - والتوقعات صعبة يف هذا العصر       -متفائالً بالنسبة لالقتصاد األمريكي، ونسبة النمو كما هو متوقع          

ستكون أقل من نسبة النمو العام السابق، ولكنها جيدة، ستكون نسبة التضخم كما هي واألسواق                 
 . املوضوعاملالية ستواصل منوها يف الواليات املتحدة، هذا املهم يف

هل ملعاليكم التفضل بافادتنا عن     :   األستاذ ابراهيم السعدون مدير عام مجرك مطار جدة يقول         -
نوعية الكتب اليت يقرأها معاليكم أثناء عملكم بالوزارة، وما هو معدل النوم ملعاليكم قبل وبعد ترككم                

 .الوزارة، حفظكم اهللا
 بأن العصر احلايل بالذات يف القطاع          كل اإلخوان وبالذات أساتذة اجلامعات يعرفون        -

االقتصادي حيتاج إىل قراءة كميات كبرية جداً، وقد كانت مشكليت بالذات يف السنوات األخرية هي                
الكمية املتزايدة من التقارير العامة واألخبار اليت جيب أن يقرأها اإلنسان يومياً، حىت ال يتخلف عن                  



ما أو موضوع حبث مع شخص من الداخل أو اخلارج وهو ال            الصورة وحىت ال يفاجأ مبقابلة مع جهة        
 غري قليل من العمل اليومي ورمبا تصل أحياناً إىل حوايل ساعتني أو             اًيعرف عنه شيئاً، وكانت متثل جزء     

شيء من هذا القبيل والقراءة هامة ليس فقط للعاملني يف اال االقتصادي، وإمنا للجميع ونصيحيت                 
ب املوجودين هنا سواء كانوا ممن يعملون باألجهزة احلكومية أو غريها أو من               جلميع اإلخوان الشبا  

 ..يعملون بالتدريس يف اجلامعة أن حيافظوا على قراءة كل ما يستجد ألن العامل يتغري بسرعة
أما موضوع النوم فاحلمد هللا أحرص وما زلت أحرص أن أنام ساعات كافية ألن العمل يقتضي                 

عمل جيب أن تنام ساعات كافية، حىت اجلمارك يعين أريح منهم ولو أم أحياناً              ذلك حىت تستطيع أن ت    
 .يصعب عليهم النوم وقت كايف

ما رأيكم يف ما مت يف فصل بعض القطاعات اليت كانت تابعة            :   األستاذ علي حممد الرابغي يقول     -
 إحداث وزارة للخزانة؟للمالية وأعيدت للتخطيط والتجارة، مث ما رأيكم يف ما ذهب إليه البعض يف 

 ال يوجد تنظيم منوذجي للدول، ال توجد دول متماثلة يف تنظيمها، وال ميكن أن تقول إنه إذا                  -
كان ربط جهة جبهة معينة صح أو غلط، ليس هناك صح أو غلط، عندما تسمع بأمساء الوزارات يف                    

ملهم، ليس هناك صح أو غلط      الدول أو أمساء الرمسيني أحياناً ال تستطيع أن تفهم بالضبط ما هو ع             
وإمنا أمور تتم يف مرحلة معينة العتبارات معينة مث تتغري هذه االعتبارات وخيتلف التنظيم وكلها صح، مل                 
يكن هناك غلط وصحيح، وإمنا هناك مرحلة اقتضت هذا الشيء ومرة أخرى رمبا تقتضي شيئاً آخر                  

.. قتضي فصل جهاز إىل أكثر من جهاز واحد        ومرحلة ثالثة رمبا تقتضي دجمها، ومرحلة أخرى رمبا ت         
 ..وهكذا

 هلذا البلد   ما جيب أن نقول إن هذا صح أو غلط، عفواً لألخ، األخ أسامة لديه خربة تعترب ذخريةً                
يف العالقات اخلارجية، وبالتايل كان من الطبيعي أن يتوىل أمور بعض اللجان املشتركة أو جزء من                  

ه يستطيع أن ميارسها بشكل جيد؛ ألن هذه من ااالت الكثرية اليت             العالقات التجارية اخلارجية ألن   
يستطيع أن يقدم فيها الكثري، إذاً هذا وضع معني اقتضته ظروف معينة لذلك لو مصلحة اإلحصاء                  
بقيت يف املالية صحيح انتقلت للتخطيط صحيح تنتقل للتجارة صحيح، ترتبط أو تستقل أيضاً صحيح               

 عندما ترى تنظيمات الدول تعجب، يف الواليات املتحدة هناك جهاز             ما هناك غلط أو صحيح،     
ويكون .  للخدمات األمنية جهاز أمين حلماية كبار الرمسيني يف الدولة تابع لوزارة اخلزانة، وتستغرب             

 .اجلواب واهللا إنه كان هكذا يف األول واستمر
 حبكم خربتكم الطويلة    : األستاذ حممد إبراهيم مشس مدير عام بنك الرياض سابقاً يقول            -

 ومعرفتكم بكل كبرية وصغرية ما هي النصائح اليت تودون إسداءها ملوظفي الدولة؟



 تدريب والتدريب عملية مستمرة ال      - التدريب والدقة يف أداء العمل، ما هناك شيء آخر            -
جداً وسبق أن حتدثت عن املعرفة، وأعتقد أن هذا أمر ضروري            .  جيب أن تتوقف، وختتلف أشكاهلا    

على كل حال هذه نصائح عامة      ..  وكما قال أحد اإلخوان يف سؤاله أن يعمل اإلنسان يف جمال ختصصه           
، لكن يف احلقيقة حتري     اًتقال، لكنها تكرر ومتثل احلقيقة وألا حقيقة متاماً فهي تكرر كما كانت إنشاء            
موكول له مصلحة عامة    الدقة أمر ضروري جداً، ليست مسألة معاملة متشي وتروح، مث إن املوظف              

وأمر عام جيب أن يكون عادالً يف عمله، العدل هو األساس يف أداء املوظف العام، والعدل تنبثق منه                   
أشياء كثرية جداً، الدقة، الرتاهة، الصدق، مواجهة األطراف ذات العالقة باحلقيقة وعدم التفريق يف               

 .املعاملة بني شخص وآخر وجهة وأخرى
تظر للقطاع  نحتقيقاً للمصلحة العامة، الدور امل     :  زيز عبد اهللا كامل يقول      األستاذ عبد الع   -

اخلاص؛ أال حيتاج إىل تفعيل أكرب جلزء االقتصاد يف الوزارة لكي ينري له الدرب وال در موارده واليت                   
 رأس  هي بالتايل موارد للبلد يف جماالت حمددة، مع احتياج البلد االت أخرى كثرية مل تطرق بعد مثل                

 املال املخاطر املبين على أسس علمية؟
 أعتقد أن القطاع اخلاص يف اململكة العربية السعودية قطاع منا وتطور بشكل جيد جداً،                  -

وأعتقد أن عالقة العمل وعالقة التنسيق بني القطاع اخلاص يف اململكة وبني األجهزة احلكومية وصلت               
 أقوهلا بكل جترد وأعرف إىل حد ما يدور يف دول            -إىل درجة من التطور، حبيث هناك عالقة عمل          

 يعين أفضل بكثري من تلك الدول، وال أعتقد أنه جيب أن يقصر دور              -جماورة لنا ويف دول مثل وضعنا       
القطاع اخلاص باحلكومة جبهاز واحد، فالعالقة هذه متجددة ومتطورة ومتنوعة بشكل تتعلق بأكثر من               

ت كافية هلذه العالقة العضوية وهذه موجودة، والقطاع اخلاص اآلن          املهم أن يكون هناك اطارا    .  جهاز
له واحلمد هللا كلمة مسموعة، وتأثري جيد على كل ما يتخذ، جيوز أن هذا اجلواب مل يكن يسري يف                     

 .اإلجتاه الذي تكلم عنه األخ عمر لكن هذا ما أعتقده حقيقةً
ية اجلات على القطاع الزراعي والقطاع       السؤال األخري معايل الشيخ يقول ما هو تأثري إتفاق          -

 .أمحد حسن بنا: الصناعي غري البترويل باململكة، السائل
 

 القطاع الصناعي غري البترويل سيستفيد كثرياً ال شك من نظام اجلات، القطاع الزراعي                 -
مركية، يتطلب تدرجاً أو إخنفاضاً تدرجيياً يف اإلعانات، أو يف الدعم ويف احلواجز، ويف الرسوم اجل                 

واملفروض هو بالتايل رمبا ال يكون القطاع الزراعي يف اململكة يف قائمة أو يف أول املستفيدين من اتفاقية                  
اجلات، ولكن األمور يف العامل ما هي أبيض وأسود، ولكن تستطيع الدولة أن تتصرف وتتوفر للدول                 

ة العربية السعودية يف الوقت احلاضر      وما تقوم به اململك   .  مرونة يف التحرك مبا حيفظ مصاحل قطاع معني       



ما أعتقد أا تستطيع أن تستمر يف ذلك، وما نراه يف الدول األخرى يدل على ذلك أيضاً بدون أن                     
 . وكما قلت ليس هناك أبيض وأسود.. يكون هناك يف األمور جوانب كثرية وكل جانب عليه

 

  ))مداخلة من األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
معايل الشيخ حممد أبا اخليل يف الوقت الذي أشكر فيه معاليكم              :  ود خوجه  عبد املقص  -

بتفضلكم على اإلجابة عن أسئلة اإلخوان الكرام، هناك يف احلقيقة أسئلة كثرية إال أننا حنس أننا قد                   
كما أنين أعتذر لإلخوان الذين مل أمتكن من تقدمي أسئلتهم لضيق           .  أثقلنا عليكم؛ وأن الوقت قد مضى     

قت، كما أن هذه األمسية متيزت وانفردت بكثرة من طلبوا الكلمة، والعادة كما تعلمون ممن                  الو
كلماتنا ال تزيد على ثالث إىل أربع كلمات، ولكن كما يبدو حمبو الشيخ             "  االثنينية"يتفضلون حبضور   
 أن يدميه عليه    وهذه من نعم اهللا عليه وهذا رأس املال الذي سيبقى له ونسأل اهللا            .  ثرحممد أبا اخليل كُ   

، ولكن لكثرة الكلمات    "وال أشتغل املساحات  " ليس النسيان    - بعدما قلت هذا الكالم      -ومن باب   
بقيت كلمة واحدة هي لسعادة األخ األستاذ منصور عبد الغفار مدير مصلحة الزكاة والدخل، رأيت                

وعلى معايل الشيخ، تركت    أن تكون آخر كلمة ألا توالت الكلمات سابقاً وكثرت ولئال أثقل عليكم             
 . كلمته لتكون الكلمة النهائية فاعذروين ولكم الشكر مجيعاً

 

  ))كلمة األستاذ منصور عبد الغفار(( 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، إن احلمد هللا وحده؛ محداً يليق جبالل وجهه وعظيم صفاته، وأصلي                 -

 .البشرية األوىل وهاديها إىل الصراط املستقيموأسلم على البشري النذير خامت األنبياء واملرسلني معلم 
 

صاحب املعايل حممد العلي أبا اخليل الضيف احملتفى به، أصحاب الفضيلة، أصحاب املعايل                
يف مستهل كلميت ال يسعين إال      :  والسعادة اإلخوة احلضور، سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته وبعد         

م الترتيل  ـ عليه السالم عندما دعا ربه وكما ورد يف حمك         الدعاء للموىل عز وجل بدعاء اخلليل إبراهيم      
داً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باهللا واليوم            ـل هذا بل  ـإذ قال إبراهيم رب اجع    و

فاللهم احفظ هلذا البلد الطيب أمنه وإميانه وأمانه، وارزق أهله من الطيبات يف ظل القيادة                ..  اآلخر
مني الشريفني حيفظه اهللا وميتعه بالصحة والعافية وطول العمر والبقاء، يقول اهللا              احلكيمة خلادم احلر  

 وإذا كنا   وأن ليس لإلنسان إال ما سعى وأن سعيه سوف يرى مث جيزاه اجلزاء األوىف             سبحانه وتعاىل   
رب على  اليوم جنتمع لتكرمي أحد رجال هذا البلد هو معايل األخ حممد العلي أبا اخليل فهذا ليس مبستغ                

 مبسؤوليها، فقد دأب مسؤولو هذا البلد الطيب املعطاء ويف ظل التعاليم            اًأهل هذا البلد الطيب إقتداء    



السمحة بروحها وروحانياا على تكرمي العاملني املخلصني من رجاله كل يف موضعه ويف إطار                  
 .وهللا املثل األعلى. مالًا الَ نِضيع أَجر من أَحسن عنِإمسؤوليته عمالً بقوله تعاىل 

ولقد أسعدين األخ الصديق االستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه حني دعاين هلذا احلفل                 
 مبعايل األخ حممد أبا اخليل وذه املناسبة الطيبة أجد نفسي يف هذه             اًالتكرميي الذي يقيمه يف داره احتفاء     

 يف هذا املنتدى العلمي واألديب الذي يضم بني         الليلة يف موقف ال أحسد عليه، حيث سأتناول الكلمة        
 من كبار املسؤولني، ورجال األعمال، وقادة الفكر وفرسان الكلمة، حيث أشعر بثقل               جنباته خنبةً 

العبء وهروب الكلمات أمام اساتذة أجالء من رجاالت األدب والفكر جبانب أن املوضوع الذي                
معايل األستاذ حممد أبا اخليل، وأخشى أن يأيت         سأحتدث عنه يتعلق بضيف شرف هذا احلفل؛ وهو          

حديثي عن شخص معاليه قاصراً أو غري كاف ملكانة هذا الرجل االقتصادي اإلداري املسؤول املشهود               
 .له بصفات ومسات عدة

أن تعرب بصدق عن كل ما حتمله شخصية األستاذ حممد           .  قد ال تستطيع الكلمات والديباجات    
افية يعرفها الكثريون ممن اتصلوا مبعاليه شخصياً، وتابعوا مسرية عمله وأدائه           من إنسانية ومصداقية وشف   

 ..وخدمته لدينه ومليكه ووطنه يف هذا البلد املعطاء
معايل األستاذ حممد أبا اخليل بدأ خدمته احلكومية يف هذا الوطن يف مستهل حياته وبعد خترجه يف                 

طان بن عبد العزيز؛ وزير املواصالت حينذاك، مث تدرج يف          ؛ مديراً ملكتب مسو األمري سل     اجلامعة مباشرةً 
مدارج الوظائف اإلدارية العليا يف مملكتنا احلبيبة، بدأ يتحمل مسؤولية اإلدارة العامة ملعهد اإلدارة                
العامة يف بداية تأسيسه كمدير عام للمعهد، ومعهد اإلدارة حينذاك كان الوليد اهلام لتنمية املهارات                

دريب الكوادر الوظيفية الوطنية وملختلف األجهزة احلكومية، وكانت مرحلة تأسيسية            اإلدارية وت 
 يف تاريخ هذا     شاخمةً  املعهد وال يزال املعهد لبنةً     للمعهد حينذاك، قادها معاليه جبدارة فأرسى لَِبناتِ       

ه باملعهد حيث   البلد، من حيث تنمية ورفع قدرات املهارات اإلدارية، وكان ال يزال معاليه مقروناً امس              
هـ حني جاءت الثقة املباركة ملعاليه      ١٣٨٤هـ، يف عام    ١٤١٦كان رئيساً لس اإلدارة حىت عام       

بتعيينه وكيالً لوزارة املالية واالقتصاد الوطين، ومن مث نائباً لوزير املالية واالقتصاد الوطين، ومن بعدها                
هـ ١٣٩٥زيراً للمالية واالقتصاد الوطين يف عام        دولة للمالية واالقتصاد الوطين حىت مت تعيينه و        وزير

 .اليت شغلها حىت تاريخ التغيري الوزاري األخري من هذا العام
عندما يتم تكرمي معايل األستاذ حممد أبا اخليل يف هذه األمسية اجلميلة، وعندما أقوم بالتحدث                

ة يف اخللق ويف القول ويف      عن شخص معاليه وعندما أعدد بعض ما أفاء اهللا به عليه من مميزات كثري              
العمل، فإن ما يشدين للتحدث عن معاليه حقبة طويلة من الزمن قضيتها مع معاليه بشقيها الرئاسة غري                 
املباشرة مث الرئاسة املباشرة، فكان يل يف كلتا املرحلتني الطويلتني كثري من التجارب تنم عما يتمتع به                  



التفكري، وبعد النظر، كما عرفت من خالل احتكاكي املباشر         معاليه من الذكاء احلاد، والفطنة، وعمق       
مبعاليه؛ دقته يف العمل وحرصه على عدم تأجيل عمل اليوم إىل الغد، ونظرته الواسعة لكل موضوع                  
بعدة حسابات وجوانب وأبعاد دقيقة يشهد له ا باإلمجاع كل مسؤويل الوزارة واملتعاملني معه بدأبه                

 ..تقانه وتفهمه ألبعادهعلى العمل وحرصه على إ
ملاح لدرجة كبرية، أمني صادق يف قوله ويف عمله، وكان هذا كله موضع التقدير واإلكبار من                 
اجلميع، عاش وزامل وواكب معاليه فترة النهضة املباركة اليت قضتها بالدنا احلبيبة الغالية يف عهد خادم                

بالصحة والعافية وأمد يف عمره، فقد كان معاليه        احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز متعه اهللا          
كوزير للمالية واالقتصاد الوطين يؤدي دوره يف تلك احلقبة كامالً متحفزاً نشطاً دؤوباً يغبطه اآلخرون               
على العمل املتواصل ليالً واراً، يف املكتب، يف البيت، على منت الطائرة، يف العطل األسبوعية                   

 ..ه العمق يف القرار، الدقة يف التفهم، كامل اإلستيعابواألعياد، عرفت يف معالي
وعلى سبيل املثال فقد كانت طريقته يف أسلوبه العملي عن طريق شروحاته للمعامالت اليت                
تعرض عليه تأيت الشروحات رغم عظم مسؤولياته ومشغولياته وضيق وقته ورغم اختزاهلا فقد كانت يف               

 يف اإلبداع، تأخذ األمر من مجيع جوانبه وبكل           يف الدقة، غايةً   ةًنظرنا تعترب ورقة عمل متكاملة، غاي     
أبعاده واحتماالته، وإذا انتقلت للحديث عن شخصه فهو هادىء الطبع يتمتع بشخصية جذابة،                

 ..يتحدث بلطف ولباقة وتواضع جم، حاد الذاكرة، متابع دقيق جلميع األمور
عاليه وأقصد لقاءات العمل يف مكتبه كثرية حبضور        سأقول ملعاليه سراً اآلن، فقد كانت لقاءاتنا مب       

بعض اإلخوان الزمالء املسؤولني يف الوزارة ملناقشة أو حبث موضوع معني، وكنا حنن الزمالء املسؤولني               
نتهامس يف ما بيننا قبل لقاء معاليه عن مستوى املذاكرة يف املوضوع املطروح للبحث مع معاليه وعن                  

وضوع يف طرحه يف ظل كل املراجعة والتحضري كانت ملعاليه حملات تكشف أا             بعد التحضري له ألن امل    
مل تؤخذ يف احلسبان، وتدلل على أن املوضوع مل يذاكر صاحبه ومل يعطه حق وقته، أو مل يقم بالتحضري                    

 .الكايف للموضوع وبالتايل نعلق فيما بيننا حنن الزمالء على ذلك الشخص بعدم املذاكرة الدقيقة
. اً وصف معاليه بأنه من أبرز مخسة شخصيات اقتصادية عاملية، وأعطي له هذا الوصف ملرتني              عاملي

 إذا وضع اإلنسان نصب عينيه مكانة       وهذا الوصف ليس بغريب على شخص معاليه ملا يتمتع به؛ خاصةً          
الذي تلعبه يف   اململكة العربية السعودية البارزة يف االقتصاد العاملي، ودورها القيادي املتزن واملستقر             

أسواق املال والنفط، هذا قليل من فيض من مناقب ضيفنا الليلة، وكما أشرت يف مقدمة كلميت فإنين                  
أشعر حبرج كبري يف تقدمي شخص كبري مثل معاليه وأرجو أال أكون قد قصرت يف شيء من حقائق                    

دثهم إذا وجدوا نقصاً يف     األمور، كما أستميح قادة الفكر ورجال الكلمة ومحلة األقالم أن يعذروا حم            
 .التعبري أو تبعثراً يف األسلوب



يف ختام كلميت ال يسعين إال أن أشكر معايل األستاذ الضيف حممد أبا اخليل شكر عارف بقدره،                 
إعترافاً حبقه، إعظاماً للنعمة فيه، فهو أهل للوفاء وأهل للتكرمي، وأرجو له خملصاً موفور الصحة والعافية                

فيق يف حياته اجلديدة ليفتح جماالً جديداً يستفيد منه من تعاملوا معه يف اال اجلديد،                والسعادة والتو 
مؤكداً بكل احلرص من جانيب وأمثايل على استمرارية عمق الرابطة بشخص معاليه بكل التقدير                 

 ..واالعتزاز
الوفاء شكراً جزيالً لصاحب الدعوة الصديق األخ الكرمي األستاذ عبد املقصود خوجه صاحب              

يف مجيع من خدم تراب هذا الوطن الغايل، فباسم اجلميع أتوجه بالشكر له راجياً له الصحة وأن تظل                   
 ..داره مفتوحة دوماً ألهل العلم واإلدارة واألدب

 .شكراً لكل احلضور
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))اختتام األمسية(( 
ور وهذه املشاركة لالحتفاء بضيفكم ضيف االثنينية        وبعد أيها السادة نشكر لكم هذا احلض       -

 ..معايل الشيخ حممد أبا اخليل
 وختاماً يقوم سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه، صاحب االثنينية، بتقدمي لوحة االثنينية هديةً              

 . ملعايل ضيفنا الشيخ حممد أبا اخليلتذكاريةً
 . ملعايل الضيفهديةً من الفنان خالد خضر كما يقدم سعادته لوحة تذكاريةً

أيها االخوة األفاضل إىل أن يتجدد اللقاء حبضراتكم يف اثنينية ما بعد شهر رمضان املبارك إن                  
 .شاء اهللا أترككم يف رعاية اهللا وحفظه وكل عام وأنتم خبري، واآلن إىل تناول طعام العشاء

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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